
 

Na noite de ontem aconteceu a retomada dos trabalhos ordinários no plenário na Câmara Municipal de Umuarama. 
Na ocasião, os vereadores se reuniram para discutir quatro proposições apresentadas na ordem do dia. Duas delas 
apenas denominam nomes para vias públicas da cidade. Uma terceira proposta visa promover Moção de Aplausos 
à Câmara dos Deputados por ter titulado o Município de Cruzeiro do Oeste como Vale Nacional dos Dinossauros. 
Por fim, um Projeto de Lei inclui no calendário oficial de Umuarama, os Jogos Inter Atléticas de Umuarama.
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Umuarama atinge marca de 230 mil 
vacinas contra Covid-19 aplicadas
O setor de Atenção Primária em Saúde divulgou ontem que Umua-
rama atingiu a marca de 230.138 vacinas aplicadas desde o início 
da imunização contra Covid-19 na cidade, em 20 de janeiro de 
2021. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a população 

precisa ficar atenta e completar o ciclo vacinal para contribuir com 
o fim da pandemia do coronavírus, principalmente, porque a faixa 
etária que menos tem comparecido para se vacinar é a infantil, 
que vai de 3 a 11 anos de idade. l 8

Casos de Covid
diminuíram 45%

l 11

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Mercado reduz
a projeção
da inflação
para 7,15%

l 2

Convenções
definem alianças

partidárias e
panorama político

l 3 e 4

A Prefeitura de Umu-
arama iniciou ontem 
a terceira edição da 

Operação Bairro Limpo, 
que leva uma série de 
serviços públicos que 

renovam e reestruturam 
ruas, praças e avenidas 
dos bairros. Desta vez, 

a região a receber o 
mutirão é a do Parque 

Dom Bosco. l 9

Bairro Limpo

Fim do recesso
l Pág. 3

Paraná não
receberá resíduos

sólidos de
outros Estados

l 5
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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 - 7,84 11,12

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,1072 1,1070 1,1008
IGP-DI (FGV) 1,1056 1,1112 -
* 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

27/6 a 27/7 0,6972 0,6972 0,1962
28/6 a 28/7 0,6972 0,6972 0,1962
1/7 a 1/8 0,6639 0,6639 0,1631
2/7 a 2/8 0,6643 0,6643 0,1635
3/7 a 3/8 0,7013 0,7013 0,2003

Ações % R$
Petrobras PN -1,38% 33,68 
Vale ON -2,39% 68,08 
ItauUnibanco PN -0,57% 23,47 
Bradesco PN -0,23% 17,39 
Magazine Luiza ON +5,43% 2,72 
Locaweb ON +5,02% 7,11

IBOVESPA: -0,91% 102.225 pontos

Iene 131,83
Libra est. 0,81
Euro 0,97
Peso arg. 131,97

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,1780 5,1790 +0,1%

PTAX  (BC) -0,5% 5,1600 5,1606 -0,5%

PARALELO +0,2% 5,0600 5,4900 +0,2%

TURISMO +0,2% 5,0600 5,4700 +0,2%

EURO +0,1% 5,2978 5,2994 +0,1%

R$/m2 MAI JUN %m %ano %12m
Paraná 2.063,74 2.072,20 0,41 3,44 11,62
Norte 2.051.05 2.035,05 -0,78 4,99 7,47
Oeste 2.113,24 2.227,55 5,41 9,15 18,39

DÓLAR 01/08

Iene R$ 0,0392
Libra est. R$ 6,34
Peso arg. R$ 0,039
R$1: 1.325,56 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/08 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 1.594,25 -42,75 5,6%
FARELO ago/22 487,00 -8,30 15,4%
MILHO set/22 607,00 -9,25 -2,1%
TRIGO set/22 800,25 -7,50 -5,4%

SOJA 172,26 -0,3% -2,4% 170,00
MILHO 74,40 0,2% -5,3% 74,00
TRIGO 112,09 0,3% 1,1% 112,00
BOI GORDO 300,85 0,0% 0,1% 300,00
SUINO 6,07 0,0% 2,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 01/08 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 01/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 -1,1% -3,8%
SOJA Paranaguá 192,00 0,5% -3,0%
MILHO Cascavel 82,00 5,1% -4,7%

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO
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   Loterias
Megasena

01 02 07 08 12 13 15 16 
18 19 20 21 22 23 24

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 2/8/2022

concurso: 2505Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 00 06 00 03 04 02

Super Sete concurso: 276C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2345Lotomania

49.792
56.668
07.403
26.394
29.594

06 12 26 31 36 44 62 
FIGUEIRENSE/SC

07 17 39 59 61

JANEIRO

02 04 07 14 21 27 28

concurso: 5911

03 05 19 26 43 51 

Sol

Paranaguá
max 21
min 16

max 31
min 17

Cascavel
max 27
min 16

Foz do Iguaçu
max 28
min 17

max 29
min 15

Curitiba
max 23
min 10

FASES 
DA LUA

Quarta 3/8/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 4/8/2022

Sol

01 02 07 12 13 18 22 25 39 44
57 62 69 73 74 80 91 93 95 97

Lotofácil concurso: 2586

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
28/07 - 14h55

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36

Cascavel – O calendário do 
Stein Futsal segue movimen-
tado. A partir desta terça-feira 
a equipe estreia em mais uma 
competição nacional, a Copa 
do Brasil. O jogo de ida contra 
a equipe do Celemaster/Uru-
guaiana acontece no Ginásio 
da Neva, às 19h30. 

Atual campeão, o time 
defende uma invencibilidade 
de 18 jogos e pode marcar 
o gol 100 na temporada. “A 
preparação é diferente, mais 
curta. Teremos um adversá-
rio experiente, mas vamos em 
busca de uma vitória e transfe-
rir a responsabilidade para eles 
na partida de volta”, avaliou o 
técnico Marcio Coelho.

O time voltou aos treinos 
somente ontem após a vitória 
sobre o Cantagalo, fora de casa, 
pelo Campeonato Paranaense. 
O placar de 3 a 0 confirmou a 
sétima vitória em sete jogos, 
garantindo a liderança do 100% 
dos pontos conquistados.   

São Paulo – Em um dos con-
frontos mais esperados das 
quartas-de-final da Taça Liber-
tadores de América, Corin-
thians e Flamengo jogam 
nesta terça-feira (2), a partir 
das 21h30, na Arena Neo Quí-
mica a primeira partida do 
duelo. O jogo da volta será no 
Maracanã. E a promessa é de 
estádios lotados mesmo com o 
ingresso mais caro em relação 
aos jogos do Brasileirão.

Para esquentar ainda mais 
a expectativa das duas maio-
res torcidas do país, os times 
venceram seus jogos do fim de 
semana pelo Campeonato Bra-
sileiro e chegam embalados 
para o mata-mata. Além disso, 
o Corinthians chega reforçado 

Cascavel – A queda na segunda 
fase da Série D do Campeo-
nato Brasileiro praticamente 
encerra a temporada do time 
profissional do Futebol Clube 
Cascavel. O elenco ganhou 
folga até a próxima quinta-
-feira, quando está marcada a 
reapresentação. A partir daí, a 
direção deve definir o que será 
feito até o início da preparação 
para o Campeonato Estadual. 
O primeiro passo é definir se 
o projeto segue com a mesma 
coordenação técnica e, a par-
tir daí, traçar a montagem 
do elenco. A tendência é que 
algumas rescisões contratuais 

OUTRO TÍTULO HISTÓRICO
THAIS MAGALHÃES/CBF

A experiente treinadora Pia Sundhage entrou para a história no último 
sábado, quando a seleção brasileira venceu a Colômbia e conquistou 
a Copa América pela oitava vez. Foi o primeiro título oficial da técnica 
à frente da seleção feminina de futebol do Brasil. Além disso, fez com 
que ela entrasse para a história como a primeira treinadora mulher 
campeã do torneio. Ela também comandou da primeira equipe da 
história a finalizar a competição sem sofrer gols.

Com maiores torcidas, Timão 
e Fla iniciam disputa por vaga

por estrangeiros. 
Balbuena e Fausto Vera 

foram inscritos esta semana, 
além de Yuri Alberto. Os três 
jogadores entraram nos luga-
res de Gustavo Mantuan, que 
foi emprestado ao Zenit; João 
Victor, vendido ao Benfica; e 
Luan, que foi retirado da lista 
para ceder a camisa 7 a Yuri 
Alberto. A provável escalação do 
Corinthians tem Cássio, Fagner, 
Balbuena, Gil (Bruno Méndez) e 
Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz 
e Maycon; Willian, Adson (Gus-
tavo Mosquito) e Yuri Alberto.

NO FLAMENGO
Dorival Junior preferiu não 

mudar e confirmou a mesma 
escalação que o Flamengo 

Com Balbuena, Corinthians recebe o Flamengo pela Libertadores 
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sejam realizadas, já que alguns 
atletas têm seus contratados 
firmados somente até o fim 
desta temporada e outros 
possuem contratos até o fim 
do estadual do ano que vem 
ou até dezembro de 2023.

SEQUÊNCIA
o Paraná Clube será o único 

representante do estado na pró-
xima fase da Série D. O time da 
capital irá enfrentar o Pouso Ale-
gre (MG). Além do FC Cascavel, 
o Azuriz também foi eliminado, 
perdendo o confronto para o São 
Bernardo. As quartas-de-final 
terão Lagarto-SE x Amazonas; 

Curitiba - O Athletico utilizou 
suas redes sociais oficiais para, 
enfim, comentar sobre o caso 
de racismo denunciado por 
torcedores do São Paulo no 
domingo, na Arena da Baixada. 
A equipe informou que “já 
está adotando medidas para 
identificar o que foi objeto de 
acusação e compromete-se a 
fornecer as imagens que têm 
do estádio para apuração do 
ocorrido pelas autoridades 
competentes”.

O Furacão ainda aproveitou 
para dizer que promete identi-
ficar e fornecer todas as ima-
gens que tenham captado os 
torcedores que teriam feito os 
gestos racistas na partida do 
Brasileirão. A Demafe (Delega-
cia Móvel de Atendimento ao 
Futebol e Eventos), enquanto 
isso, espera para tomar as 
medidas criminais cabíveis. O 
São Paulo registrou um boletim 
de ocorrência alegando que um 
funcionário teria sido vítima de 
racismo durante o jogo.

utilizou nas últimas partidas 
pela competição continen-
tal, mantendo Vidal no banco. 
Assim, a escalação o time terá 

Santos, Rodinei, David Luiz, Léo 
Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, 
João Gomes, Everton Ribeiro e 
Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Stein estreia na 
Copa do Brasil

Cascavel tem folga após eliminação
Tocantinópolis x Retrô; Moto Club 
x América-RN; ASA-PI x Rio Bran-
co-AC, Nova Venécia-ES x Portu-
guesa-RJ, São Bernardo x Bahia 
de Feira, Caxias-RS x Real Noroes-
te-ES e Paraná x Pouso Alegre. 

Furacão 
promete rigor 
em caso 
de racismo
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Mercado financeiro reduz a projeção da
inflação que era de 7,30% para 7,15%

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial 
do país, caiu de 7,30% para 
7,15% neste ano. É a 5ª redu-
ção consecutiva da projeção. 
A estimativa está no Boletim 
Focus desta segunda-feira (1º), 
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central (BC), 
com a expectativa de institui-
ções para os principais indica-
dores econômicos.

Para 2023, a estimativa de 
inflação ficou em 5,33%. Para 
2024 e 2025, as previsões são 
de 3,3% e 3%, respectivamente.

A previsão para 2022 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 3,5% 
para este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é de 
2,25% e o superior de 5,25%.

Em junho, a inflação subiu 
0,67%, após a variação de 
0,47% registrada em maio. 
Com o resultado, o IPCA acu-
mula alta de 5,49%, no ano, e 
11,89%, em 12 meses.

Os dados de julho devem 
ser divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística no próximo dia 

9, mas o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
– 15 (IPCA-15), a prévia da 

PIB e câmbio 
As instituições financeiras consultadas pelo BC elevaram a projeção 
para o crescimento da economia brasileira este ano de 1,93% para 
1,97%. Para 2023, a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) 

– a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – é de 
crescimento de 0,4%. Em 2024 e 2025, o mercado financeiro proje-
ta expansão do PIB em 1,7% e 2%, respectivamente. A expectativa 
para a cotação do dólar manteve-se em R$ 5,20 para o final deste 
ano. Para o fim de 2023, a previsão é de que a moeda americana 

também fique nesse mesmo patamar.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal 

instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,25% ao ano 
pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Para a próxima reunião do 
órgão, que acontece hoje (terça-feira, 2) e amanhã (quarta-feira, 3), o 
Copom já sinalizou que pode elevar a Selic em mais 0,5 ponto percen-
tual. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic suba, 
neste mês, para 13,75% ao ano, em linha com a sinalização do BC, e 

encerre o ano nesse patamar. Para o fim de 2023, a estimativa é de que 
a taxa básica caia para 11% ao ano. E para 2024 e 2025, a previsão é de 

Selic em 8% ao ano e 7,5% ao ano, respectivamente.

inflação oficial, registrou infla-
ção de 0.13% no mês passado, 
menor que a de junho (0,69%).

PARA 2023, a estimativa de inflação ficou em 5,33%. Para 2024 e 2025, as previsões são 
de 3,3% e 3%, respectivamente 
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A empresa abaixo torna público que solicitou ao IAT a renovação da LAS nº 005189 para o 
empreendimento abaixo: EMPRESA: Companhia de Saneamento de Esgoto Sanitário – 
SANEPAR. ATIVIDADE: Implantação do SES (Rede coletora, Interceptor, Estação de 
Tratamento de Esgoto e Emissário final). ENDEREÇO: ETE: Lote nº 22-A. EMISSÁRIO e 
INTERCEPTOR: Parte dos Lotes nº 13-B/14/15-A/15-B/16; nº 17/18-A/18-B; nº 19; nº 20; nº 
21; nº 22-Rem; nº 23-A; nº 23-B; nº 24-A; nº 24-B; nº 24-C; nº 25; nº 26-A; nº 26-B; nº 27-A; 
nº 27-B; nº 28; nº 29-A; nº 29-B; nº 30-A; nº 30-B; nº 31-A; nº 31-B; nº 32-A; nº 32-B/33-A; nº 
33-B; nº 34-A/34-B-1-A; nº 34-A/34-B-1-B; nº 34-A/34-B-2; nº 35; nº 36; nº 37; nº 38-A; nº 
38-B; nº 169/170/171/172/173/174 e 175; nº 163/164/165; nº 109/111-138/141-C-2; nº 
136/137; nº 810/811/848/849; nº 813/851-B; nº 812 e 850; Área Verde (APP) do Pq Res Viva; 
nº 01 Área Institucional Qd 9 do Lot. Jd Paris II; nº 05 Área Institucional Qd 3 do Lot. Jd Paris; 
nº 01 Área Institucional III do Lot. Res Bella Itália; nº 1-A Área Institucional Qd 12 do Lot. 
Res Bella Itália; nº 21 Área Institucional II Qd 12 do Lot. Res Bella Itália; nº 01 Área 
Institucional I Qd 21 do Lot. Res Bella Itália; nº 181 e 182; nº 800/801/837-A e nº 796/797. 
MUNICÍPIO: Pérola-PR. VALIDADE: 05/12/2022. 

Convenção do PROS
confirma Alfredo Kaefer
para deputado federal

O Partido Republicano 
da Ordem Social (PROS) do 
Paraná confirmou no último 
sábado (30) a candidatura de 
Alfredo Kaefer para deputado 
federal e Aline Sleutjes ao 
Senado. A decisão foi anun-
ciada em convenção, quando 
também oficializou que não terá 
candidatura própria ao governo 
do estado, apoiando o pleito 
do governador Ratinho Júnior 
(PSD) à reeleição. O evento 
contou com a presença do vice-
-presidente do PROS nacional, 
Dr. Amauri Pinho, filiados, pre-
sidentes municipais partidários, 
prefeitos, vereadores, apoiado-
res e lideranças.

“Estou muito feliz! Na con-
venção estadual do PROS-
Paraná, tive meu nome apro-
vado para concorrer mais uma 
vez a uma vaga na Câmara 
Federal. Sonho em voltar a 
fazer o que eu mais gosto, lutar 
em busca do melhor para cada 
município do nosso estado”, 
comemorou Kaefer.

“Vamos para esse desafio 
com um projeto promissor, 
que traga dignidade, desen-
volvimento, alegria, força e 
que realmente represente o 
anseio do nosso estado pode-
roso dentro do nosso Brasil. Sei 
que é um projeto audacioso, 
mas eu gosto de desafios e eu 
vou enfrentar essa campanha 
do jeito que eu sei fazer, com 
força, dedicação, fé e muito 
trabalho. Brasil acima de tudo 
e Deus acima de todos”, enfa-
tizou Aline Sleutjes.

A l i s s o n  Wa n d s c h e e r, 

presidente estadual do par-
tido, comemorou o sucesso 
do evento e a chapa montada 
para a disputa eleitoral. “É 
um sentimento de dever cum-
prido. Lutamos, nos esforçamos 
e buscamos atender da melhor 
forma cada pré-candidato. E 
aprovamos, por unanimidade, 
a nominata de Alfredo Kaefer, a 
indicação da Aline Sleutjes ao 
Senado e o apoio à reeleição 
do governador Ratinho Junior. 
O PROS vai crescer e, com 
certeza, terá uma grande ban-
cada”, afirmou o presidente 

da legenda no Paraná.
Ratinho Junior enalteceu 

a organização da legenda e 
manifestou seu agradecimento 
pela parceria do PROS em ofi-
cializar o apoio à sua reeleição. 
“Fiz questão de passar aqui 
na convenção para demons-
trar a importância que o PROS 
tem neste projeto e união do 
estado do Paraná. O PROS tem 
uma chapa muito forte de can-
didatos e eu não tenho dúvida 
de que a bancada do PROS vai 
ampliar muito”, disse Ratinho 
em seu pronunciamento.

Festa da 
democracia

“Um time de compromisso 
está formado com pessoas 
sérias, comprometidas e 
com responsabilidade de 
trabalhar e construir um 

Paraná melhor para todos. 
Vamos juntos prosperar 
nessa nova caminhada 

que Deus nos preparou! 
Com sabedoria, seriedade, 
coragem, determinação e 
convicção vamos chegar 

lá! Força, luta e fé! Agora é 
90”, destacou Wandscheer.

AO lado de Aline Sleutjes, pre candidata ao senado e de Ratinho Jr, Alfredo Kaefer comemora 
o lançamento de seu nome para uma cadeira na Câmara Federal

ASSESSORIA

No sábado (30), o Republicanos Paraná 
realizou a convenção para lançar os nomes 
que vão concorrer às eleições de 2022. O 
Delegado Fernando oficializou sua candida-
tura a deputado estadual, ao lado do go-
vernador Ratinho Junior e do Presidente do 
Republicanos no estado, Valdemar Bernardo 
Jorge. Sendo o deputado estadual mais 
votado da história de Umuarama, delegado 
Fernando segue na busca pelo segundo 
mandato. “É com alegria e muita responsabi-

lidade que homologo minha candidatura em convenção para representar mais 
uma vez o povo de Umuarama e do Noroeste Paranaense”, disse. No seu 
primeiro mandato como deputado, Fernando destinou para Umuarama mais 
de R$ 100 milhões em recursos para as mais diversas áreas. No esmo even-
to, o Republicanos homologou a candidatura de 41 deputados estaduais e 
31 federais e confirmou, ainda, o apoio às candidaturas de Ratinho Jr e Jair 
Bolsonaro à reeleição.

ASSESSORIA

Ratinho confirmado
O governador Ratinho Jr foi oficialmente lançado como 

candidato à reeleição. O PSD, seu partido, realizou a convenção 
no sábado (31), em Pinhais, quando foi confirmada a 

candidatura e Darci Piana segue como o vice-governador. Em 
relação ao Senado, o partido não escolheu nenhum nome e 
busca pelo apoio explícito do governador tem sido grande. 

Ratinho disse que sua preferência é por Paulo Eduardo Martins 
(PL), mas que a decisão final será da direção do partido. O PSD 
também lançou chapa com 31 candidatos a deputado federal e 
55 candidatos a deputado estadual. Nos últimos anos, o partido 

tem se consolidado como uma das maiores forças políticas 
do estado, comandando 141 prefeituras, mais de um terço 

dos municípios, além de 55 vice-prefeitos e 659 vereadores. 
A sigla PSD também tem hoje a maior bancada da Alep, 

com 16 deputados e seis deputados federais. A coligação 
formada em torno do governador, nomeada “Pra Frente 

Paraná”, inclui, além do próprio PSD, o PP, o MDB, o PTB e o 
Solidariedade, mas a expectativa é de que possa chegar a até 

13 partidos. A definição acontece até o dia 5.

“Perplexo”
Alvaro Dias diz ter ficado 
“perplexo” após receber o 
convite. “Sinceramente, estou 
perplexo, mas emocionado”, 
discursou o senador. “Sem 
dúvida, é uma razão para uma 
emoção. Para quem sonha 
com um país diferente e quer 
ressuscitar a fé perdida nas 
estradas da decepção, para 
quem quer a refundação 
da República”, completou. 
O senador concorreu à 
Presidência em 2018, ficando 
em 9º lugar com 859.601 
votos (0,80%). Dias lidera 
intenções de voto com 32%, 
tecnicamente empatado 
com Sergio Moro (UB), que 
registrou 29%. A margem
 de erro da pesquisa é 
de 2,9 pontos.

Era de se esperar...
O candidato ao senado, Sergio Moro, pode dormir mais 
tranquilo. O acordo que estava sendo costurado entre Lula e 
o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para um 
possível apoio da legenda à campanha petista não prosperou. 
Bivar abandonaria sua candidatura à presidência da República 
para apoiar Lula. A resistência no União Brasil foi grande, 
especialmente com três nomes: o ex-prefeito de Salvador e 
candidato ao governo da Bahia, ACM Neto; o governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado, um antipetista histórico e o deputado 
federal por Pernambuco, Mendonça Filho, outro que 
construiu sua carreira nos discursos contra o PT. Se o acordo 
acontecesse, Moro e Lula poderiam dividir o mesmo palanque.

Bivar fora
O presidente nacional do 
partido União Brasil (UB) e 
deputado federal Luciano 
Bivar, desistiu da candidatura 
à Presidência da República e 
vai ser candidato a deputado 
federal. Ele anunciou no 
último domingo (31) a 
decisão durante convenção 
da legenda realizada no 
Recife, sua cidade natal. 
“Resolvi voltar e permanecer 
na Câmara Federal”, disse 
em seu discurso. Ele 
sinalizou, no entanto, que a 
legenda deve ter candidato 
próprio. Setores do União 
Brasil defendem que o 
melhor nome para substituir 
Bivar é o da senadora pelo 
Mato Grosso do Sul, Soraya 
Thronicke.

Convite
Durante sua convenção nacional realizada no último 

domingo (31), em São Paulo, o Podemos convidou o senador 
Álvaro Dias (PR) para ser o candidato do partido a presidente 
da República. O parlamentar paranaense respondeu que vai 
se decidir até sexta-feira (5), quando termina o prazo para 

definição de candidaturas. Segundo uma nota divulgada 
pela sigla, diversos líderes do Podemos fizeram discursos 

para reforçar o convite a Dias. Nas últimas semanas, a sigla 
caminhava para não ter candidato próprio e decidiria, na 
convenção, quem iria apoiar no primeiro turno. O convite 

a Dias é uma tentativa de última hora para o partido 
encabeçar uma chapa na disputa para o Planalto.
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Convenções definiram
alianças partidárias e
parcial panorama político

As convenções do último 
sábado definiram candida-
tos e alianças de vários parti-
dos. Além da confirmação de 
Ratinho Junior como candi-
dato à reeleição ao governo 
do estado pelo PSD, de Ricardo 
Gomyde como candidato ao 
governo do estado pelo PDT, 
outras agremiações escolhe-
ram seus candidatos.

O PSTU (Partido Socialista 
dos Trabalhadores Unificado) 
definiu Professor Ivair como 
candidato ao governo do 
estado e o jornalista e biólogo 
Phill Natal como candidato a 
vice-governador. O partido não 
terá candidato ao Senado.

Justiça Eleitoral recebe lista de
agentes com contas irregulares

Cumprindo determinação 
legal, o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR) 
entregou na última semana, ao 
Tribunal Regional Eleitoral, a 
relação das 1.726 pessoas que 
tiveram contas julgadas irregu-
lares nos últimos oito anos e 
com decisões já transitadas em 
julgado. A lista servirá de base 
para a Justiça Eleitoral anali-
sar os pedidos de registro de 
candidaturas às eleições de 
outubro, validando-as ou não.

A formalização da entrega da 
lista foi feita pelo presidente do 
Tribunal de Contas, conselheiro 
Fabio Camargo, ao presidente 
do TRE-PR, desembargador 
Wellington Emanuel Coimbra 
de Moura. Camargo destacou 
que o TCE-PR não fará a divulga-
ção individualizada dos nomes 
em respeito à atual legislação 
e à sua política de gestão que 
preza pela honra e a dignidade 
dos agentes públicos. “A decisão 
soberana sobre candidaturas é 
da Justiça Eleitoral. Portanto, 
essa relação não pode ser tra-
tada como uma lista de inelegí-
veis”, esclareceu.

Da lista constam os nomes 
das pessoas – não necessaria-
mente servidores ou gestores 
–, que tenham utilizado, de 
algum modo, dinheiro público 
nos últimos oito anos e tiveram 

O  P M N  ( Pa r t i d o  d a 
Mobilização Nacional) oficia-
lizou a candidatura da profes-
sora Solange Ferreira Bueno, 
de Maringá, como candidata 
ao governo do estado. O 
nome do vice na chapa virá do 
PROS, com quem será feito um 
acordo. O PMN não terá candi-
dato ao Senado.

O Psol (Partido Socialismo 
e Liberdade) confirmou a pro-
fessora Ângela Machado como 
candidata ao governo do estado 
e Laerson Matias como candi-
dato ao Senado. O candidato a 
vice-governador do Psol será da 
Rede, com quem foi feita uma 
federação. O escolhido pela 

Rede foi Sérgio Nakatani.
O Partido Republicanos, 

presidido pelo ex-secretário 
de Planejamento do governo 
Ratinho Junior, Valdemar 
Bernardo Jorge, vai apoiar a 
reeleição do atual governador 
e pretende eleger três deputa-
dos federais e seis deputados 
estaduais nas próximas eleições.

Ainda falta fazer suas con-
venções o União Brasil, que a 
realizará hoje (terça-feira, 2), 
o AGIR (ex-Partido Trabalhista 
Cristão), que fará sua conven-
ção na próxima quinta-feira 
(4) e finalmente o Podemos 
que realiza sua convenção 
na sexta-feira (5).

contas julgadas irregulares em 
processos que já transitaram em 
julgado no Tribunal de Contas.

A entrega desse material 
à Justiça Eleitoral atende o 
artigo 71, II, da Constituição 
Federal de 1988; o artigo 75, 
II, da Constituição do Estado 
do Paraná e o artigo 1°, II e III, 
da Lei Orgânica do TCE-PR. A 
medida também está prevista 
na Lei da Inelegibilidade (Lei 
Complementar nº 64/1990), 
na Lei da Ficha Limpa (Lei 

Complementar nº 135/2010), 
na Lei Eleitoral (9.504/1997) e 
na Lei Estadual nº 10.959/1994.

Durante o encontro, o 
desembargador Moura desta-
cou que o trabalho da Justiça 
Eleitoral vem garantindo tran-
quilidade nos preparativos 
para a eleição do próximo dia 
2 de outubro. Informou ainda 
que, numa atitude inédita, fez 
palestras em 16 quartéis, como 
parte do programa de combate 
à desinformação.

Agradecimento
O conselheiro Fabio Camargo aproveitou a visita para agradecer o 

apoio técnico recebido do TRE do Paraná no enfrentamento às conse-
quências do recente registro de atividades maliciosas em seus sistemas 
informatizados. Graças à colaboração de diversas instituições, inclusive 
da Justiça Eleitoral, o TCE-PR já conseguiu restabelecer seus sistemas – 
sem perda ou vazamento de dados –, possibilitando a retomada plena 

de serviços, processos de fiscalização e julgamento de processos.

Olho no prazo
O calendário eleitoral de 2022 
define o dia 15 de agosto como 
a data-limite para que partidos 
políticos, federações e coligações 
solicitem o registro de candidatas 
e candidatos aos cargos de 
presidente da República, 
governador e senador, bem como 
às vagas de deputados federais, 
estaduais e distritais. O TSE 
alerta também para o fato de 
que a realização de enquetes 
ou sondagens sobre as Eleições 
2022 será proibida a partir de 
15 de agosto.

Segurança sanitária
O deputado federal Ney 
Leprevost pediu à Procuradoria 
Geral da República uma análise 
de riscos ambientais, sanitários 
e sociais causados pelo trânsito 
de lixo entre os estados 
brasileiros e seu consequente 
armazenamento no Paraná. A 
decisão de Leprevost se deu 
depois que deputados da base 
aliada do próprio governador 
Ratinho Jr. derrubaram dois 
vetos ao projeto que trata do 
gerenciamento de resíduos e 
aterros sanitários no Paraná. 
“Como representante do Paraná 
na Câmara Federal não posso 
deixar de alertar a União, através 
da Procuradoria da República, 
sobre uma legislação do nosso 
estado que pode desencadear 
impactos ambientais e riscos 
para segurança sanitária do 
paí”, disse Leprevost.

Muita calma!
O governador Ratinho Júnior 
reafirmou a contrariedade ao 
projeto de lei que permite a 
vinda de lixo de outros estados 
para o Paraná. Em maio, Ratinho 
Junior vetou a matéria, mas a 
base de apoio dele na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
votou por derrubar a medida. 
“Minha opinião é contra, tanto é 
que vetei a lei. Nós conseguimos 
transformar o Paraná no estado 
mais sustentável do Brasil, isso com 
muito custo e trabalho. Qualquer 
lei, mesmo que tecnicamente 
organizada, que venha a colocar ou 
atrapalhar esse desenvolvimento 
deve ser analisada com muita 
calma”, disse.

Senado paranaense
Três candidaturas ao Senado pelo Paraná foram confirmadas no 

sábado (30): a deputada federal Aline Sleutjes (PROS), a professora 
Desiree Salgado (PDT) e o bancário Laerson Matias (PSOL). Até 
o momento, outras três candidaturas foram confirmadas: Cesar 
Silvestri Filho (PSDB), Orlando Pessuti (MDB) e Guto Silva (PP). A 

tendência é que Álvaro Dias (Podemos), Sérgio Moro (União Brasil) 
e Paulo Martins (PL) sejam outros nomes confirmados em breve.

Andifes
O Reitor da UFPR (Universidade 
Federal do Paraná), Ricardo 
Marcelo Fonseca, foi eleito 
como presidente da Andifes 
(Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior) 
no mandato de 2022-2023. 
Fonseca assume a presidência 
em substituição ao reitor Marcus 
Vinicius David, da Universidade 
Federal de Juiz de Fora.

CandContas
A página DivulgaCandContas já está 
no ar com informações das Eleições 
de 2022. É o melhor caminho para 
eleitores conhecerem candidatas 
e candidatos que participarão da 
disputa. A ferramenta também 
permite que a sociedade possa 
fiscalizar as arrecadações e os 
gastos de campanha por meio 
das prestações de contas. Todas 
as informações sobre valores 
recebidos e gastos pelos 
candidatos na campanha ficam 
disponíveis on-line. Esses dados 
são disponibilizados à medida 
que os recursos são declarados 
no sistema.

Seleção IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) prorrogou para 3 de 
agosto o fim do prazo de inscrições 
do processo seletivo complementar 
para recenseadores. São 15.075 
novas vagas para trabalhar no Censo 
2022. Segundo o instituto, trata-se 
de um processo complementar, que 
oferece vagas ainda não preenchidas 
em diversos municípios do país. A 
previsão de duração do contrato 
é de até três meses, podendo ser 
prorrogado. As inscrições para o 
certame são gratuitas.

Prouni de 2022
As inscrições para a segunda edição 
do Prouni de 2022 começaram nesta 
segunda-feira, 1°. As inscrições vão 
até o dia 4 de agosto e podem ser 
efetuadas pelo site do ProUni. As 
bolsas oferecidas pelo programa 
são parciais (50%) ou integrais 
(100%). Dentre os requisitos, o 
estudante deve ter atingido média 
de 450 pontos em cada matéria do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e ter tido nota superior a 
zero na prova de redação.

ALÉM da confirmação da Ratinho Jr como candidato à reeleição ao estado, Ricardo Gomyde 
pelo PDT, outras agremiações escolheram seus candidatos
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Alep decide pelo não
recebimento de resíduos
sólidos de outros Estados

Na abertura da sessão ple-
nária realizada ontem (segun-
da-feira, 1º), o presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), deputado esta-
dual Ademar Traiano (PSD), 
leu uma nota afirmando que o 
veto parcial ao Projeto de Lei 
67/2022 não será promulgado. 
A decisão ocorreu após uma 
reunião “com a maioria abso-
luta dos deputados, quando 
em colegiado tomamos essa 
decisão”, disse.

Na nota, aponta que é de 
conhecimento público a derru-
bada do veto parcial ao Projeto 
de Lei n° 67/2022, convertido 
na Lei nº 21.052/22, que regu-
lamenta a gestão de resíduos 
pelo Paraná.

Segundo Traiano, a inten-
ção da Lei é modernizar as 
regras, facilitar o transporte 
e reduzir distâncias entre os 
geradores e o destino final dos 
resíduos, de modo a minorar o 
dano ambiental. Lembra que o 
debate foi amplo e, após emen-
das, a proposição foi aprovada 
por unanimidade dos depu-
tados e sancionada em parte 
pelo Governador. A proposta 

Tapejara deve adequar lei
sobre pagamento de diárias

O Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná determi-
nou que, dentro de 60 dias, 
o Município de Tapejara ade-
que sua legislação local sobre 
o pagamento de diárias, esti-
pulando regras apropriadas 

para permitir o devido controle 
sobre a concessão do benefício 
a seus agentes políticos e servi-
dores. O prazo passou a contar 
em 25 de julho, data do trân-
sito em julgado da decisão.

A deliberação foi feita 

pelos conselheiros ao jul-
garem procedente Pedido 
de Rescisão formulado pelo 
prefeito, Rodrigo de Oliveira 
Souza Koike, e pela ex-secretá-
ria municipal da Saúde, Maria 
Angélica Sirena Koike Souza.

manteve a exigência de licen-
ças ambientais e uma rigorosa 
documentação para os aterros.

O presidente da Alep res-
salta também que apenas dois 
dispositivos foram vetados 
pelo Poder Executivo, que tra-
ziam soluções logísticas para 
os resíduos produzidos em 
Estados vizinhos. É bom res-
saltar que a legislação atual já 
permite o recebimento quando 
existe conturbação entre cida-
des fronteiriças.

TRAMITAÇÃO
“Durante o processo legis-

lativo, deputados, assessores 
e técnicos debateram intensa-
mente sobre todas as conse-
quências ambientais, econô-
micas e sociais e procuraram 
entender a prática de gera-
ção e destinação de resíduos. 
Entretanto, quando da discus-
são do veto, houve compreen-
são equivocada dos objetivos da 
referida norma legal, interpretan-
do-a de maneira diversa da ideia 
apresentada durante o processo 
legislativo”, afirma em nota.

Reforça ainda que a 
Assembleia respeita e defende 

o posicionamento de todos e de 
cada um de seus parlamentares, 
suas opiniões, manifestações e 
votos, no cumprimento de seus 
deveres funcionais enquanto 
mandatários eleitos.

“Repudiamos as afirmações 
de que qualquer Deputado 
Estadual tenha tomado suas 
decisões sem considerar todos 
os aspectos a partir do estrito 
interesse público”.

CAUTELA
O presidente aponta tam-

bém que em razão das interpre-
tações diversas e para resguar-
dar o compromisso ambiental, 
“não promulgaremos nem 
publicaremos os dispositivos 
vetados, tornando sem efeito 
o veto derrubado. Essa decisão 
foi tomada após novos debates 
com os parlamentares da situa-
ção e da oposição”.

A decisão também vai ao 
encontro das ações e políti-
cas públicas responsáveis por 
alçar o Paraná como o Estado 
mais sustentável do Brasil, de 
acordo com a OCDE e renova o 
compromisso total com a sus-
tentabilidade do Estado.

PRESIDENTE da Alep afirma que a após reunião com a maioria absoluta dos deputados, quando em colegiado é que foi tomada a decisão

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Os blefes
A campanha nem começou e as nuvens que forjavam 

tempestades de adversários sobre o céu de Brasília começam 
a se dissipar - e mostrar o que cada um realmente deseja. 

Roberto Jefferson, dono do PTB, lançou ontem sua candidatura 
a presidente da República. É o primeiro candidato com 

tornozeleira e em prisão domiciliar. Mas ele quer mesmo é 
chamar atenção do aliado Jair Bolsonaro, de quem se sente 

abandonado. André Janones (Avante), que mal se lançou 
ao Planalto, já tem avisado que vai colar em Lula (PT) ainda 
no 1° turno. Nada surpreendente para um partido que já se 

chamou PTdoB. E o ex-governador do DF José Roberto Arruda 
(PL) conseguiu a tempo tudo o que almejava. Condenado por 

malfeitos em sua gestão, Arruda – que tem bom espólio eleitoral 
– usou a canetada do ministro do STJ, Humberto Martins, que 

lhe garantiu por semanas a elegibilidade, para pressionar o 
governador Ibaneis (MDB) a lançar ao Senado sua esposa Flávia 
Arruda. Inelegível novamente, por mãos de outro ministro, ele 

volta aos bastidores.

Mão na enxada
A Polícia Militar de Dom 
Inocêncio (PI) descobriu 
plantação de pés de maconha 
num sítio na zona rural. Parte 
da terra bem capinada e 
irrigada. Porém nenhuma alma 
viva no trato. A lamentação foi 
grande sem o flagrante. Não 
para encarcerar os elementos. 
Sobrou para a tropa arrancar 
os milhares de pés da planta. 

Pretos e brancos
Situação estranha ocorre em 
Belo Horizonte. A relação da 
seccional da OAB-MG com 
nomes à lista sextupla para 
indicados ao novo TRF (6ª 
Região) circula nas bancas 
com citações “branco”, 
“pardo” e “preto” ao lado de 
sobrenomes dos potenciais 
candidatos. A Ordem 
argumenta que trata-se da 
publicização da sua paridade 
de gênero e cota racial.
 
Estratégia militar 

Ex-interventor federal da 
Segurança Pública no Estado 
do Rio de Janeiro, o vice na 
chapa de Bolsonaro, o linha-
dura General Braga Netto, 
quer passar uma imagem 
mais leve ao eleitorado. No 
sábado véspera da convenção 

do PL no Maracanazinho, 
apareceu em Copacabana 
jogando futvôlei. Sua ideia 
é se aproximar do povo em 
eventos paralelos à campanha 
por onde passar.   

Pulsos de lata 
Com tanta pompa nas redes 
sociais, a influencer Deolane 
Bezerra, alvo de operação 
recente, teve de revelar à 
Polícia Civil de São Paulo que 
dois relógios de ouro Rolex 
apreendidos em sua casa 
são falsificados. 
 
Dor da agulhada
Os brasileiros sentem 
nas drogarias a falta da 
amoxicilina, antibiótico tão 
importante na praça, em 
especial neste período de 
inverno para quem tem 
problemas respiratórios e 
sinusite. Sem o medicamento, 
pais estão tendo de recorrer 
à injeção para crianças em 
clínicas e no pronto-socorro 
de hospitais.  

ESPLANADEIRA
# Startup brasileira ProUser 
Apps chega à Colômbia 
e avança no mercado 
internacional # Fashion 
Mall de São Conrado (Rio) 
está com pontos de coleta 
de agasalhos e cobertores 
para ONG TamoJunto # 
Clicksign tem aumento de 
197% em assinaturas no 
setor de educação # iGUi 
recebe Prêmio Destaque de 
Internacionalização 2022 da 
ABF # Setor pet brasileiro cria 
2,83 milhões de empregos e 
já são 285 mil empresas do 
segmento no País.
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Água insalubre era servida às
detentas da cadeia de Altônia

Atendendo a uma ação 
promovida pela Justiça, o 
Ministério Público do Paraná 
determinou a troca de todo 
sistema de abastecimento 
de água potável que é dis-
ponibilizada às detentas da 
Cadeia Pública do município 
de Altônia (cidade localizada a 
79 quilômetros de Umuarama).

O Ministério Público verificou 

Acusado de atirar contra ex-companheira
é condenado ao uso de tornozeleira

Foi a julgamento na última 
sexta-feira (29), Antonio 
Medeiros de Almeida, sob a acu-
sação de ter atentado contra a 
vida de sua ex-companheira. 
O caso aconteceu no ano de 
2019. Consta nos autos, que no 
dia 12 de agosto daquele ano, 
por volta das 2h50, a vítima 
Jucimeire de Almeida Barros 
estava em seu apartamento, no 
edifício Toronto em Umuarama, 
acompanhada de um amigo que 
não identificado, ocasião em 
que Almeida chegou ao ende-
reço e visualizou pela janela que 
a vítima estava acompanhada. 
Foi então que ele apontou um 
revólver em direção à janela e 
desferiu três disparos. Um deles 
transfixou o vidro da sala e atin-
giu o teto, depois resvalando 
para o sofá e acertou a mulher 
de raspão no braço.

Jucimeire pediu socorro 
à PM, que passou a procurar 
pelo acusado, que foi encon-
trado transitando com a moto 
pelas proximidades. Almeida 
foi preso e confessou ser o 
autor dos disparos.

O acusado foi liberado e 
aguardou o julgamento, que 
aconteceu na manhã e tarde 
da última sexta-feira.

Segundo o advogado 
de defesa, Luciano Gaioski, 

Motorista morre 
em colisão contra

caminhão em 
Tuneiras do Oeste

Em Tuneiras do Oeste, 
na rodovia BR-487, por volta 
das 20h30 do domingo (31), 
um acidente matou um 
homem de 50 anos de idade. 
Ele conduzia um veículo GM/
Prisma Joy, com placas de 
Tuneiras do Oeste.

O veículo bateu de 
frente contra o caminhão 
VW/24.280 Crm 6×2, com 
placas de Colombo, que era 
conduzido por um rapaz de 
23 anos. O caminhoneiro 
sofreu apenas ferimentos 
leves. O caminhão seguia no 
sentido Cruzeiro do Oeste a 
Tuneiras do Oeste e trans-
portava madeira em tábuas.

O Prisma, que seguia no 
sentido oposto, repentina-
mente invadiu a faixa con-
trária do caminhão, quando 
ocorrendo a colisão frontal.

As causas da mudança 
brusca de direção do auto-
móvel não foram esclareci-
das e peritos do Instituto de 
Criminalística de Umuarama 
fizeram um levantamento 
do local. O corpo do moto-
rista do Prisma foi recolhido 
ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama.

que a água era mantida de 
forma insalubre colocando em 
risco a saúde das mulheres reco-
lhidas no sistema carcerário.

O promotor de Justiça, Bruno 
Figueiredo Cachoeira Dantas 
declarou que foi realizada uma 
Inspeção do Ministério Público 
na carceragem de Altônia, por 
meio da qual “detectou-se que 
as detentas daquela unidade 

não tinham à sua disposição 
o consumo de água saudável, 
pois a água armazenada em 
recipiente, ou seja, em caixa 
d’água de amianto, imprópria 
ao consumo humano, com a 
existência de possibilidades de 
substâncias cancerígenas”.

Ainda segundo o promotor, 
não havia tratamento ou filtra-
gem da água para consumo 

humano. “Diante da urgência, 
e da própria lesão dos direitos 
fundamentais das detentas, o 
Ministério Público propôs Ação 
Civil e obteve decisão judicial 
favorável para que haja subs-
tituição imediata do sistema 
de tratamento de água para 
detentas daquela unidade”, 
completou.

A Justiça determinou uma 

multa diária de R$ 10 mil em caso 
de descumprimento da decisão.

Policiais militares que integram o grupo Rotam (Rondas Ostensivas) 
localizaram em um terreno baldio no Parque das Jabuticabeiras, em 
Umuarama, aproximadamente 4 quilos maconha. Os tabletes do entor-
pecente estavam abandonados em meio a um matagal. Foi através de 
uma denúncia anônima que os policiais chegaram ao local e localizaram a 
droga, que não teve sua origem descoberta. A maconha foi entregue aos 
cuidados da Polícia Judiciária do município.

explica que o acusado ape-
nas responderá pelos crimes 
de disparo de arma de fogo e 
porte ilegal de arma. “O pro-
motor de justiça entendeu que 
não seria justa a condenação 
por um crime de tentativa de 
homicídio, portanto, optou 
pela desqualificação desta 
acusação”, lembra.

“A pena ao acusado foi de 
aproximadamente 3 anos e 
meio de reclusão, utilizando 
tornozeleira eletrônica”, fina-
liza o promotor Tales Alves.

CRIME aconteceu em 2019 quando acusado atirou em direção à janela do apartamento da vítima, que foi atingida de raspão
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Umuaramense é medalha de ouro no
Campeonato Brasileiro de Triathlon

A atleta Lismara Ambrósio 
disputou, no dia 24 de julho, a 2ª 
etapa do Campeonato Brasileiro 
de Triathlon realizada na cidade 
de Florianópolis, em Santa 
Catarina, trazendo para casa 
mais uma medalha de ouro 
do esporte e enchendo de 
orgulho o coração da Capital 
da Amizade.

A competição, muitíssimo 
disputada, contou com 168 
atletas de alta excelência de 
regiões de todo o Brasil, porém 
foi Lismara que acabou ficando 
com o primeiro lugar na cate-
goria de 25/29 anos além de ter 
sido campeã geral nas catego-
rias de idade.

O esporte, ainda pouco 

difundido pela região, conta 
com percursos de natação, cor-
rida e ciclismo, e exige muita dis-
ciplina e dedicação dos atletas 
em treinos diários e bastante 
rigorosos. A rotina de Lismara é 
intensa, e só pode ser cumprida 
com a ajuda e incentivo de enti-
dades que acreditam e deposi-
tam suas esperanças na atleta.

Atualmente, a triatleta 
conta com incentivo da 
Prefeitura de Umuarama, 
além da Smel (Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer), 
além das empresas Econex, 
Supermercados Planalto, 
CDI Umuarama, Black Rigor, 
Lemon Comunicação, Baterax 
e dos Maiôs Kakakosinski, 

Zé Roberto convoca 16 jogadoras para treinos pré-Mundial de Vôlei

Futsal Femnino empata com Foz e
se mantém na segunda colocação

O técnico da seleção bra-
sileira feminina de vôlei, José 
Roberto Guimarães, convo-
cou 16 jogadoras para os trei-
namentos pré-Campeonato 

A central Gattaz, de 41 anos, volta à seleção pela primeira vez após a conquista da prata 
olímpica

Obedecendo a lógica que 
representa a campanha rea-
lizada pelo Umuarama Futsal 
Feminino na Série Prata, do 
Campeonato Paranaense 2022, 
o óbvio aconteceu mais uma 
vez. Mesmo jogando longe de 
sua torcida, precisamente na 
fronteira, o Umuarama não 
temeu o Foz do Iguaçu, na 
tarde do último sábado (29), 
no Ginásio de Esportes Costa 
Cavalcanti. Apesar de termi-
nar empatada em 0 a 0, o que 
é um placar raro no futsal, a 
partida teve emoção e muitas 

AOS 25 anos e 14 de carreira, Lismara Ambrósio já acumulou cerca de 44 troféus e mais de 
268 medalhas em competições por todo o Brasil

OBEMDITO

porém ela espera que sua 
vitória inflame o coração de 
mais empresas para que ela 
continue disputando e tra-
zendo ainda mais troféus para 
a nossa amada Umuarama.

Aos 25 anos e 14 de carreira, 
Lismara Ambrósio já acumulou 
cerca de 44 troféus e mais de 
268 medalhas em competições 
por todo o Brasil.

Iniciando na natação quando 
tinha somente 11 anos, a cam-
peã passou a disputar – prin-
cipalmente pela paixão de sua 
mãe pelo esporte – no Triathlon, 
que é atualmente onde sua 
dedicação está inteiramente 
concentrada. (Colaboração 
– Obemdito)

oportunidades de gols, mas a 
bola insistiu em não entrar.

O destino foi caprichoso e 
justo com o Umuarama ao lhe 
permitir realizar o último jogo 
da 1ª fase do Campeonato 
Paranaense em uma das cida-
des mais belas do mundo, 
capital turística mundial. Um 
presente merecido para um 
time que desconhece a der-
rota desde a 5ª rodada da 
competição, quando venceu o 
Apucarana – favorito ao título. 

O  U m u a ra m a  F u t s a l 
Feminino é a terceira melhor 

defesa do Estadual com 
time que tem como base a 
goleira Izabela Cipriano (Iza), 
a fixa, capitã e artilheira do 
Umuarama na competição 
Thainara Cosvoski (Thai), as 
alas Viviane Bordin (Vivi) e 
Mickaella Lopes (Micka) e a 
pivô Adrielle Bochio (Bochio).

E como indicativo da prática 
de um planejamento que adota 
a mescla de jovens talentos com 
a experiência – caminho certeiro 
quando o assunto é busca de 
títulos –, o Umuarama Futsal 
Feminino ainda conta com 

atletas vindas da base sub-17 da 
Associação de Futsal Umuarama 
(AFSU). A fixa Bianca Perez, com 
apenas 16 anos, é a mais jovem 

atleta a ser integrada à equipe 
em 2022. Conheça, no fim desta 
reportagem, as atletas e a comis-
são técnica do Umuarama.

Mundial, programado para 
setembro e outubro na 
Holanda e na Polônia. As 
novidades na lista são a cen-
tral Carol Gattaz, medalha de 

prata na Olimpíada de Tóquio, 
e a ponteira Tainara. O treina-
dor manteve a maior parte da 
equipe vice-campeã da Liga 
das Nações, em julho pas-
sado.  A seleção vai em busca 
do título inédito no Mundial.

A central Gattaz, de 41 
anos, volta à seleção pela pri-
meira vez após a conquista da 
prata olímpica. A jogadora vai 
substituiu Diana, que se recu-
pera de uma cirurgia ortogná-
tica (procedimento de corre-
ção de ossos da mandíbula). 
Já Tainara herdou a vaga da 
ponteira Julia Begmann, que 
retornou à faculdade nos 
Estados Unidos para concluir 
a graduação em física.  

“Uma alegria imensa que 

JOGANDO fora de casa no sábado, as meninas do futsal não temeram o Foz. A partida 
terminou sem gols e as umuaramenses garantiram a segunda colocação na chave
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não cabe no peito. Sempre 
uma honra vestir essa camisa!! 
Muito disposta a contribuir 
da melhor forma possível 
para esse grupo tão incrível e 
especial da seleção brasileira. 
Vamos para mais uma mis-
são!!”, postou Gattaz em sua 
rede social logo a convocação.

As demais convocadas 
são as levantadoras Macris 
e Roberta, as centrais Carol, 
Julia Kudiess e Lorena, as 
ponteiras Gabi, Pri Daroit, 
Rosamaria e Ana Cristina, 
as opostas Lorenne, Kisy e 
Lorrayna e as líberos Nyeme 
e Natinha

As convocadas já come-
çam a se apresentar nesta 
segunda (1º) no Centro de 

Desenvolvimento de Voleibol 
(CDV), em Saquarema. Das 16 
convocadas, apenas 14 serão 
chamadas para representar o 
Brasil no Mundial.

A competição reunirá 24 
equipes na primeira fase, 
divididas em quatro grupos. 
O Brasil está chave D, junto 
com China, Japão, Colômbia 
e República Tcheca. As quatro 
primeiras equipes em cada 
grupo se classificam para 
segunda fase (nesta serão 
duas chaves com oito equipe 
cada, disputando em turno 
único). Na sequência, as oito 
melhores equipes disputarão 
as quartas de final, depois as 
semifinais e, por fim, a deci-
são de título. 
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O Agrinho vem aí!
Atenção estudantes e professores, começa no 

próximo dia 1º de agosto o período para inscrições 
no Concurso Agrinho 2022. Depois de dois anos 
sendo realizado de maneira remota por conta da 
pandemia do novo coronavírus, nesta edição o 
programa volta a contar com o calor humano e a 
proximidade que fazem da cerimônia de premiação a 
grande festa da educação paranaense.

Desde que foi criado, há 27 anos, o Agrinho 
vem transformando a vida de estudantes e docentes 
através de uma proposta que leva para dentro das 
salas de aula temas complementares à educação 
regular, como cidadania, respeito ao meio ambiente, 
ética, entre outros. Para reforçar estes conteúdos 
um concurso premia os melhores trabalhos em cada 
categoria: Desenho Educação Especial, Desenho 1º 
ano, Redação 2º ao 9º ano, Experiência Pedagógica 
(voltada aos professores), Escola Agrinho e 
Município Agrinho.

Podem participar alunos e professores das redes 
pública e privada de ensino e também alunos das 
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apaes). Os prêmios incluem smartphones, notebooks, 
tablets e até automóveis zero quilômetros para os 
vencedores da experiência pedagógica.

As inscrições seguem até o dia 31 de agosto 
e a cerimônia de encerramento está prevista para 
acontecer em 7 de novembro. O regulamento 
completo para cada categoria do Concurso Agrinho 
você encontra no site do Sistema FAEP/SENAR-PR: 
sistemafaep.org.br

sistemafaep.org.br

Umuarama atinge a marca de 230
mil vacinas contra Covid aplicadas

O setor de Atenção Primária 
em Saúde acaba de divulgar que 
Umuarama atingiu a marca de 
230.138 vacinas contra Covid apli-
cadas desde o início da imuniza-
ção contra Covid-19 na cidade, em 
20 de janeiro de 2021. De acordo 
com a Secretaria Municipal de 
Saúde, a população precisa ficar 
atenta e completar o ciclo vacinal 
para contribuir com o fim da pan-
demia de coronavírus.

Responsável pelo setor de 
vacinas no município, Lilia 
Simeire Silva Hidalgo comenta 
que a faixa etária que menos 
tem comparecido para se vaci-
nar é a infantil, que vai de 3 a 
11 anos. “Tanto que estamos 
sempre atentos e preparando 
campanhas especiais para cha-
mar a atenção dos pais e res-
ponsáveis para que levem suas 
crianças para que recebem a 
vacina”, indica.

Ela comenta que o sucesso da 
campanha Vacina Mais, realizado 
na cidade na semana passada, foi 
um estímulo para o planejamento 

Agência do Trabalhador realiza
‘feirão do emprego’ no shopping

Com uma grande disponi-
bilidade de vagas abertas em 
diversas lojas e nos setores 
de segurança, manutenção 
e limpeza, a administração 
do Shopping Palladium e a 
Agência do Trabalhador de 
Umuarama firmaram parce-
ria para realizar um ‘feirão de 
empregos’ no próximo dia 12, 
na praça de alimentação.

A ação será uma grande 
oportunidade para candidatos 
à procura de oportunidade de 
trabalho em diferentes cargos. 
O atendimento será das 8h às 
11h. “Estamos reforçando a 

divulgação para que o maior 
número de pessoas em busca 
de emprego se dirija ao sho-
pping no dia 12. Os candida-
tos passarão por uma triagem 
com entrevistadores e, caso o 
perfil se enquadrar em uma 
ou mais vagas, serão encami-
nhados para entrevista com 
o gestor/lojista no mesmo 
momento”, explicou o gerente 
da Agência do Trabalhador, 
Reginaldo Barros.

Além da contratação 
de funcionários efetivos, o 
momento será propício tam-
bém para o planejamento do 

quadro de funcionários tem-
porários no período de final 
de ano. Excepcionalmente 
neste ano teremos um trimes-
tre atípico para o varejo, nos 
últimos meses, com as ações 
de Natal, Black Friday e Copa 
do Mundo”, lembrou o gerente.

Antes do feirão a equipe da 
Agência do Trabalhador visi-
tará o shopping loja por loja, 
captando as vagas disponíveis 
e colhendo as informações 
pertinentes aos perfis e cargos 
necessários. Os lojistas tam-
bém poderão entrar em con-
tato pelo fone (44) 3621-1100.

de mais ações semelhantes. “O 
Vacina Mais foi sugerido pelo 
Conselho Nacional de Saúde e 
adotado aqui. Conseguimos imu-
nizar mais de 3.500 pessoas, que 
aproveitaram o horário especial 
oferecido nas UBS (das 17h às 
21h). Desta forma, o secretário 
de Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, já tem promovido reuniões 
com vários setores para traçar 
novas campanhas”, afirmou.

Jaqueline de Bortolli 
Shiribayashi, coordenadora 
de APS, adianta que dentro de 
mais alguns dias a Secretaria de 
Saúde vai dar início a uma série 
de campanhas para realização 
de exames preventivos de cân-
cer de colo de útero e de mama 
e, dentro destas estratégias, 
serão realizadas ações para vaci-
nação contra covid, influenza e 
de rotina. “Já sabemos que a 
população carece de horários 
especiais para vacinação, então, 
dentro das possibilidades de 
recrutamento de profissionais 
e das doses disponibilizadas, 

vamos realizar mais campa-
nhas de imunização em horário 
semelhante ao que foi realizado 
no Vacina Mais”, observou.

A faixa etária que menos tem compare-
cido para se vacinar é a infantil, que vai 
de 3 a 11 anos

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

A Secretaria de Obras de Umuarama 
registrou queixa na 7ª SDP pelo furto 
de quatro bancos em madeira ecoló-
gica ocorrido no final de semana. O 
equipamento foi levado da Praça das 
Gurucaias, próximo da entrada do Bos-
que Uirapuru, recentemente revitalizada. 
O prejuízo foi estimado em cerca de 
R$ 2 mil. Na tarde de ontem (1º), 
uma equipe da Prefeitura colocou novos 
bancos na praça – bastante frequentada 
por moradores e visitantes do bosque.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Pode comemorar, meu cristalzinho: a Lua brilha em 
seu paraíso astral a partir dessa madrugada e faz tudo 
correr com mais tranquilidade. Criatividade, simpatia 
e facilidade para se entender com qualquer um são 
qualidades que você pode explorar se quiser se des-
tacar no serviço. Aposte nos pontos em comum com 
o mozão e não economize nas conversas.

Sua habilidade para se comunicar está on, Leão. 
Falante, esbanjando carisma e ideias novas, você 
tem tudo para encantar as pessoas que cruzarem 
o seu caminho nesta terça. Confie na sua intuição 
e não deixe escapar nenhuma chance de ver o seu 
esforço ser reconhecido. Pode preparar o coração 
porque a paquera estará movimentada.

Aproveite o astral favorável para cuidar de assuntos 
financeiros, já que os astros reforçam sua habili-
dade para lidar com dinheiro. Um astral de cama-
radagem com o mozão tem tudo para ajudar você 
a blindar o romance. Se anda sonhando com um 
novo amor, troque ideia com a galera e peça uma 
ajudinha - você pode se surpreender!

A Lua se muda para Libra nessa madrugada e 
avisa que a carreira vai receber uma dose extra de 
incentivo e proteção nesta terça. A dica dos astros 
é manter o foco nas suas obrigações se quiser 
ampliar suas chances de encher o bolso. A vida 
a dois tem tudo para se tornar mais gostosa se 
apostarem no romantismo e programarem algo 
especial hoje.

A mudança da Lua para Libra ressalta seu lado aven-
tureiro e o desejo de se divertir, bebê, mas vai ter 
que canalizar isso para o trabalho se precisa botar 
as mãos na massa. Dê uma atenção extra à saúde e 
experimente alguns tratamentos mais tradicionais. 
Pode aguardar momentos de descontração e alto-
-astral no romance se tem compromisso. 

Com a Lua de mudança pra Libra, o astral fica 
mais pesado e pode se tornar complicado lidar 
com dinheiro em alguns momentos. A saúde sai 
ganhando se fizer algumas mudanças em seus 
hábitos. Além de estar mais sensual, você também 
conta com um magnetismo e charme irresistíveis 
na conquista! 

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 em 2 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Libra. São altamente 
sociáveis, simpáticos e possuem espírito diplomático. Fazem tudo para se darem bem com as 
pessoas, assim como para tirarem o melhor proveito dessa situação e dessas amizades. Seu 
número principal, é o 7, o número de Netuno, que simboliza o lado interno ou oculto das pes-
soas, símbolo de ocultismo, das ciências místicas e dos assuntos holísticos. Confere intuição 
e outros dons para normais e que os guiam e os inspiram para uma vida boa e interessante. 
Mas também que envolve grandes mistérios e enigmas.

Horóscopo nascido em 2 de agosto

O desejo de curtir a vida, passear, visitar os amigos 
e matar a saudade de quem tá longe deve animar as 
coisas hoje. Mas se as obrigações estão pedindo 
sua atenção, é melhor apostar no trio fé, foco e 
café para cuidar do serviço e evitar dor de cabeça. 
Também fica mais fácil assumir compromisso se 
está se encontrando com alguém há um tempo.

Com a entrada da Lua em Libra nessa madrugada, 
os assuntos familiares devem dominar grande parte 
da sua atenção. Aproveite que estará mais caseiro, 
Câncer, e foque em resolver qualquer pendência 
com a família numa boa. As estrelas enviam ótimas 
energias e alguns sonhos têm boas chances de se 
tornar realidade. 

Bom momento para se concentrar no serviço e no 
que precisa ser feito para dar conta das suas res-
ponsabilidades. A saúde recebe vibrações positi-
vas: aproveite para cuidar melhor do seu corpo. 
Contatinhos e paqueras também podem animar 
o coração se está livre, leve e solta. Espalhe seu 
carisma por aí!

Com a Lua de mudança para Libra nessa madru-
gada, a cooperação e as parcerias ganham fôlego 
no trabalho. Mas, se está atrás daquela promoção 
ou quer disputar uma vaga nova, foque nos seus 
interesses e não se intimide com a concorrência. 
Tá na pista? Nesse caso, você vai esbanjar charme 
e pode ganhar novos admiradores.

Mudanças profundas podem pintar logo cedo, meu 
cristalzinho, e você vai ter que rebolar para se adap-
tar. Mas, com a Lua em seu signo enviando good 
vibes ao longo do dia, tudo indica que vai tirar de 
letra qualquer coisa que surgir pela frente. A vida 
amorosa promete ótimos momentos, seja na con-
quista ou ao lado do mozão. 

Se depender das estrelas, saiba que o astral será 
favorável para tentar algo diferente, ambicioso ou 
até mais arriscado no trabalho. A diversão está 
garantida com o pessoal e eles podem apresentar 
gente nova e interessante se ainda está buscando 
um amor. Tem compromisso? Nesse caso, a Lua 
traz mais sintonia à convivência com o mozão.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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SAARAPOLI
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ANAVILHANAS
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por Encke
e Halley 

Liga da
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de con-
têineres

Tratamento
por meio 
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(Med.)

Forma da
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skate
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maior

valor na
sueca

Atrevido;
confiado
(bras.)

Peça de
artilharia
que atira
granadas

Árvore 
da família
das legu-
minosas

Forma de
venda de 
sabão para
lavadoras

Gênero
poético da

Grécia
Antiga

O ponto
mais

disputado
no vôlei

Víscera
atingida

pela
hepatite

O antigo
"dó" na
escala

musical

Lei Orça-
mentária

Anual
(sigla)

El. comp.
de "poli-
teísmo":
muitos

Condição 
de Rubens

Paiva e
Frei Betto
durante a
Ditadura
Militar

Anomalia
genética

Rival do Pierrô na Commedia
Dell’Arte Poema místico-filo-

sófico hindu contido
no Mahabharata

Ministério
Público
(sigla)
Ente

Morrer,
em inglês
Grau de 

excelência

Pequeno
primata

brasileiro

O país da
ilha de
Páscoa
Loja de
vinhos

Levantada
(carga)
A parte
traseira

A letra da
vitória

O destino
(Espirit.)

Deserto que cobre 
parte da Mauritânia
O 2º maior arquipé-

lago fluvial (AM)

Tangente
(símbolo)
Iria garan-
tir recur-

sos para a
Saúde e a
Educação
brasileiras

Doutor
(abrev.)
Princípio
científico

Louco,
em inglês

Todos,
em inglês

Sem
miolo

"National",
em NBA

3/all — die — mad. 4/obus. 11/anavilhanas. 12/bhagavad gita.
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M M F
A D I A N T A D O
C A M E R A M A N

T A T U S X I I I
C E N T R A L B
O D R A I T U

H E R O I M A R S
S I N E G O A E
E S M A F G T S
R O I E A A P
P D E R R A M A

P E D I N T E R E C
N A O M I N I
T A P A T L E T A

S E M P R E L O I S

R

Dois
signos do
horóscopo

chinês

Coloque
dia, mês 

e ano 

Empor-
calhado;

sujo

Mulher
que rege
a orques-

tra

De + aí
(contr.)

Naves
para uso 
interpla-
netário

Muito à
frente do

seu tempo

Profis-
sional que

realiza
filmagens

13, em 
algarismos
romanos

Processo
para res-
tabelecer
a saúde

Bruno 
(?),

cantor
pop

Hiato de
"maestro"

A
Pequena
Sereia
(Cin.)

Entorna;
trans-
borda

Posto de
Atendi-

mento Mé-
dico (BR)

Hóspede
da vila

olímpica

(?) Lane,
a amada
do Super-
man (HQ)

Mamífero
cavador

(pl.)

Pai, mãe
e filhos
Tributo;
imposto

Para (?):
eterna-
mente

"(?) do
Brasil",
filme

Inimigo 
do vilão

Afirmo
que não

Conjunto da
imprensa

Cidade dos
exageros

(SP)
Criar bolor

Doutora
(abrev.)
Reação 
à piada

Mastiga
feito o
rato 

Pessoa
que

mendiga

A 7a nota
musical

500 folhas
de papel

Criança, no
Candomblé

Iniciar
(canto) 

Fundo de
Garantia
(sigla)

Nêutron
(símbolo)

Tapa, em
inglês

Tecla de
gravadores

Modelo 
de saia

Eu (?)
amo: de-
claração

romântica

3/rec — tap. 4/lois — mars. 7/pedinte. 9/cameraman — maestrina.

Região do Dom Bosco vai receber a Operação Bairro Limpo
A Prefeitura de Umuarama iniciou 

ontem (segunda-feira, 1°) a terceira 
edição da Operação Bairro Limpo, que 
leva uma série de serviços públicos que 
renovam e reestruturam ruas, praças e 
avenidas dos bairros. Desta vez a região 
a receber o mutirão é a do Parque Dom 
Bosco, que inclui o Jardim Sol Nascente, 
Conjunto Patrimônio Umuarama, Jardim 
Imperial (I, II e III) e Jardim Yolanda.

O projeto foi idealizado pelo prefeito 
Hermes Pimentel e já foi realizado no 
Sonho Meu e no Jabuticabeiras. Entre 
os trabalhos realizados, estão lim-
peza de ruas, coleta de entulhos, poda 

de árvores, recolhimento de móveis 
velhos que forem descartados, lim-
peza de bocas de lobo, renovação 
de sinalização de trânsito e outras 
ações que beneficiem os moradores. 
“Convocamos os secretários municipais 
para que organizem equipes de traba-
lho para a realização desses serviços. 
Desta forma, vamos dando outra cara 
para nossa cidade”, comentou.

Além de serviços públicos estru-
turais – como troca de lâmpadas, de 
tampas de bueiros, poda de árvores e 
limpeza urbana –, a Operação Bairro 
Limpo também leva serviços para 

melhorar a saúde da população, como 
vacinação e ações contra a dengue. 
“O envolvimento e a parceria entre 
as secretarias têm sempre o objetivo 
de transformar os bairros e a vida dos 
moradores. Por exemplo, na questão 
da educação ambiental, são ações que 
envolvem a dedicação de profissionais 
da Educação, Saúde (Vigilância), Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, por 
exemplo”, detalha Pimentel.

Porém, ele chama a atenção para 
a importância do envolvimento dos 
cidadãos no cuidado com seu bairro. 
“Manter os quintais limpos, cuidar das 

calçadas, cuidar das pracinhas, enfim, 
se todos se dedicarem, os bairros vão 
sempre ficar mais agradáveis para se 
viver. Nosso compromisso é fazer sem-
pre mais para que as famílias vivam 
melhor, porque nossa cidade é com 
certeza uma das mais bonitas e impor-
tantes do Paraná”, afirmou.

O encerramento da Operação Bairro 
Limpo está agendado para o sábado 13 
de agosto, com atividades para idosos, 
recreação para crianças, serviços espe-
ciais de saúde e outras ações que ainda 
serão divulgadas para os moradores no 
decorrer da semana.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

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

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

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

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

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

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

 A Kinto, empresa de 
mobilidade da Toyota, 
comemorou em julho dois 
anos de operações no Brasil. 
A empresa segue conquis-
tando cada vez mais clien-
tes brasileiros e da América 
Latina e Caribe, ao disponibi-
lizar serviços de mobilidade 
confiáveis, personalizados 
e seguros. E, seguindo sua 
estratégia de crescimento 
sustentável e consistente, 
passa a oferecer veículos 
seminovos em seu serviço 
Kinto One Personal, uma 
opção pioneira no Brasil, 
para pessoas físicas interes-
sadas em adquirir carros por 
assinatura. 

Além de carros por assi-
natura, tanto zero-quilôme-
tro como seminovos, a Kinto 
conta com mais dois servi-
ços no mercado brasileiro: o 
Kinto Share, de compartilha-
mento de veículos e o Kinto 
One Fleet, focado em gestão 
de frotas corporativas. Por 
meio de todas essas opções 
da Kinto, a Toyota do Brasil 
é atualmente a marca auto-
motiva que oferece o mais 
amplo portfólio de serviços 
de mobilidade no País. 

 A BMW Motorrad celebrou 
quinta-feira (28), o marco de 
90 mil motocicletas produzidas 
em solo brasileiro. A imponente 
e estilosa BMW R 1250 GS Triple 
Black, concebida para todas as 
condições de uso, simboliza essa 
conquista para a marca.

“O sentimento é de feli-
cidade e satisfação por esse 
marco coletivo, fruto da dedi-
cação do time em todas as eta-
pas do processo de produção. 
O público que adquire motoci-
cletas da marca BMW Motorrad 
produzidas na fábrica do BMW 
Group em Manaus (AM) pode 
ter certeza de que esses produ-
tos carregam o mais alto nível 
de qualidade”, afirma Jefferson 
Dias, Diretor Geral da fábrica. 
“Seguiremos trabalhando forte, 
com foco e paixão, agora rumo 
às 100 mil”, complementa.

A planta própria do BMW 
Group em Manaus, fundada em 
2016 é a única fora da Alemanha 

a produzir, de forma exclusiva, 
motocicletas BMW Motorrad, 
tem oito modelos em seu port-
fólio: G 310 GS, G 310 R, F 750 GS, 
F 850 GS, F 850 GS Adventure, S 
1000 RR, R 1250 GS e R 1250 GS 
Adventure. A produção segue 
padrões globais de qualidade 
do BMW Group, garantidos por 
auditorias de produto feitas 
diariamente sob o comando de 
uma equipe qualificada.

BMW R 1250 GS TRIPLE BLACK
Com acabamento em preto, 

prata e alumínio, a BMW R 1250 
GS Triple Black traz como dife-
rencial os pacotes Option 719 
Billet Pack Shadow I e II, que são 
opcionais em outras versões. 
Eles acrescentam diversos itens 
feitos em Alumínio Billet no aca-
bamento da moto (719 é a divi-
são na fábrica do BMW Group 
em Berlim para produção de 
motocicletas, onde eram fabri-
cados os modelos especiais, 

No coração da Amazônia, BMW 
celebra 90 mil motos produzidas

 Segundo último levanta-
mento do Índice de Preços Tic-
ket Log (IPTL), o preço médio 
do litro do diesel comum 
fechou o mês de julho a R$ 
7,78, com alta de 4,84% se 
comparado com o fechamento 
de junho. Já o diesel S-10 
aumentou 4,75% e foi comer-
cializado a R$ 7,88 nas bombas 
de abastecimento do País.

“O preço do diesel já está 
mais caro que o da gasolina e, 
desde dezembro de 2021, mês 
do último recuo identificado, 
o IPTL não registra nenhum 
respiro no preço do combus-
tível. No dia 17 de junho, data 
em que passou a valer o último 
reajuste no repasse às refina-
rias para o diesel, o valor do 
litro disparou nas bombas 

de abastecimento do País. 
Quando analisamos a paridade 
com o mercado internacional, 
ainda temos uma situação de 
preço nacional de 10 centavos 
acima da paridade para o die-
sel, de acordo com entidades 
do setor”, destaca Douglas 
Pina, Diretor-Geral de Mains-
tream da Divisão de Frota e 
Mobilidade da Edenred Brasil.

No recorte regional, as 
médias mais altas para os dois 
tipos de diesel foram registradas 
no Norte, a R$ 8,07 o comum e 
R$ 8,19 o S-10, com acrésci-
mos de 4,78% e 5,08%, respec-
tivamente. O litro com o preço 
médio mais baixo foi registrado 
na Região Sul, a R$ 7,38 e R$ 
7,47, ambos com altas de 5,14%.

Na análise por Estado, 

Roraima registrou as maiores 
médias para os dois tipos de 
diesel e as altas mais expres-
sivas, no comparativo com 
junho. O tipo comum aumen-
tou 8,61% e passou de R$ 7,82 
para R$ 8,50. Já o S-10, que em 
junho estava R$7,91, aumen-
tou 8,52% e passou a custar R$ 
8,58. Somente a Bahia regis-
trou queda no preço dos com-
bustíveis, em relação ao mês 
anterior, sendo 0,98% para o 
comum, que passa a custar R$ 
7,66, e de 1,41%, para o tipo 
S-10, que fechou a R$ 7,76.

Os Estados que apresen-
taram os combustíveis pelas 
médias mais baixas foram o 
Paraná, onde o tipo comum 
foi encontrado a R$ 7,37, com 
acréscimo de 4,93% no preço; e 

em Santa Catarina, que comer-
cializou o tipo S-10 a R$ 7,46, 
com alta de 4,70%.

O IPTL é um índice de pre-
ços de combustíveis levantado 
com base nos abastecimentos 
realizados nos 21 mil postos 
credenciados da Ticket Log, 
que tem grande confiabilidade, 
por causa da quantidade de veí-
culos administrados pela marca: 
1 milhão ao todo, com uma 
média de oito transações por 
segundo. A Ticket Log, marca 
de gestão de frotas e soluções 
de mobilidade da Edenred Bra-
sil, conta com mais de 30 anos 
de experiência e se adapta às 
necessidades dos clientes, ofe-
recendo soluções modernas e 
inovadoras, a fim de simplificar 
os processos diários.  

com produção limitada). No 
caso da R 1250 GS Triple Black, 
esses pacotes conferem aos 
espelhos retrovisores, às tampas 
de cabeçote e à tampa lateral do 
motor um padrão de customiza-
ção especial. O modelo é equi-
pado com um motor boxer bici-
líndrico de quatro tempos com 
sistema variável de distribuição 
BMW Shift Cam, reforçado por 
um sistema de injeção eletrônica, 
além de possuir 136cv de potên-
cia a 7.750 rpm e gerar 143Nm de 
torque máximo a 6.250 rpm.

Dentre os equipamentos de 
série, o modelo vem equipado 
com Modos de Pilotagem Pro, 
que oferecem máxima dinâmica 
de pilotagem e segurança em 
piso seco, molhado ou off-road, 
por meio de um simples botão; 
o ajuste eletrônico de suspensão 
(D-ESA), que regula automatica-
mente o amortecedor traseiro 
de acordo com as condições de 
pilotagem; a preparação para 

Kinto celebra 
dois anos
de operações 
no Brasil

 DIVULGAÇÃO 

A Kinto conta com um amplo 
portfólio de veículos híbridos 
da Toyota e Lexus

Diesel tem alta de mais de 4% em julho

GPS, que permite instalar o BMW 
Navigator no campo de visão do 
condutor e controlar o sistema de 
navegação; funções de conectivi-
dade de maneira fácil por meio 
do Multi-Controler; o Assistente 
de Troca de Marchas Pro, que 
simplifica a tarefa do condutor ao 
permitir aumentar e reduzir mar-
chas em praticamente qualquer 
situação; e o regime de motor sem 
necessidade de recorrer ao acio-
namento do manete da embrea-
gem, entre outros. 

Marco é alcançado com 
exemplar da BMW R 1250 GS 
Triple Black

DIVULGAÇÃO
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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 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 66.900,00
COBALT 1.8MT LTZ 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
CRUZE LTZ TURBO 22/22 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 147.900,00
CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
ONIX JOY BLACK 21/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
ONIX 1.0MT LT 19/20 PRATA COMPLETO R$ 72.900,00
ONIX PLUS 1.0T AT LTZ 21/21 PRETO COMPLETO, AUT R$ 87.900,00
PRISMA 1.4MT LT 19/19 PRATA COMPLETO R$ 69.900,00
PRISMA 1.4AT ADVANTAGE 18/18 CINZA COMPLETO, AUT R$ 74.900,00
RANGER XLT 15/16 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00
S10 2.5 FLEX LTZ 4X4 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 167.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 19/20 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 216.900,00
TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOOPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

     Possuindo 02 suítes, 01 quar-
to, sala, copa, cozinha, w.c
social, área de serviço, garagem,
amplo espaço gourmet com sala,
lavabo e terraço em seu piso
superior.

R$ 1.250.000R$ 1.250.000

Fale conosco

Avenida Presidente Castelo
Branco, 3370 Sala 01,
Umuarama-PR

(44) 2031-0282 
(44) 9 9881-0502

CONFIRA MAIS IMÓVEIS
EM NOSSO SITE:

Área Construída com 245,00 m²,
Área Total de 243,00 m².

   Sobrado para Venda na Rua Arapongas, 3670 -
Zona II. Tendo como ponto de referência, Praça Dr.
Antonio Morais Barros.

WWW.CASTELOIMOBILIARIA.COM.BR

Código: 21

Sobrado para VendaSobrado para Venda

@tribunahojenewsumuarama

  EXTRAVIO DE ALVARÁ
A NUNES PINTURAS, inscrita 
sob nº CNPJ 09.365.251/0001-
44, estabelecido na Rua Santa 
Madalena, 4525, Parque San 
Marino, CEP 87509-090, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
27.396/2008. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

DC LIGA DOS SUPER PETS
19:15 2D | DUB

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

THOR: AMOR E TROVÃO
21:15 3D | DUB

MAIS INFORMAÇÕESVálido até 03/08

Preço único R$ 10,00

Julho teve redução de 45% nos
casos de Covid em Umuarama

Durante o mês de julho 
de 2022 foram registrados 
302 casos de Covid-19 em 
Umuarama, uma redução 
de 44,5% em relação ao mês 
anterior. As mulheres con-
tinuam sendo as que mais 
se contaminam com o coro-
navírus (59,6%) – homens 
são 38,7% e crianças 1,7%. 
Porém, de acordo com o 

Boletim Covid divulgado 
ontem (segunda-feira, 1°), 
que trouxe dados acumula-
dos do final de semana, 30 
novos casos foram anuncia-
dos, sendo 17 mulheres, 13 
homens e nenhuma criança.

Segundo o relatório de 
ocupação de leitos para tra-
tamento da doença nos hos-
pitais credenciados pelo SUS 

(Sistema Único de Saúde), 
existe apenas uma criança 
de Umuara ma ,  q u e tem 
quatro meses, internada 
na enfermaria do Norospar. 
Nenhuma morte foi oficial-
mente registrada e o total 
de óbito segue em 342.

Desde o início da pan-
demia, em março de 2020, 
3 8 . 8 2 1  p e s s o a s  f o r a m 

diagnosticadas com covid 
na cidade e deste total 38.415 
se recuperaram. O número 
de casos suspeitos hoje é de 
17 e o total de casos ativos 
está em 67, indicando que 
84 pacientes estão em isola-
mento domiciliar. Segundo a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), o cruzamento da taxa 
de positividade com o índice 

de internamentos classifica a 
cidade com “Bandeira Verde”.

Em 213 dias (de 1° de 
janeiro até 1° de agosto de 
2022), 18.396 pessoas rece-
beram diagnósticos positi-
vos da doença (foram 9.412 
mulheres, 6.886 homens e 
2.098 crianças). Em julho, a 
média de casos fechou em 
9,7 por dia.

Prefeitura vai revitalizar os bancos no centro da cidade
A Secretaria de Obras da 

Prefeitura de Umuarama inicia 
hoje (2), a revitalização com-
pleta dos bancos da região 
central da cidade. Cerca de 50 
unidades serão reformadas ou 
substituídas – quando a restau-
ração não for possível – para 
voltarem a ser utilizados pela 
população especialmente nos 
últimos meses do ano, quando 
aumenta bastante o fluxo de 
clientes do comércio local.

Os servidores farão a lim-
peza, substituição de madei-
ras quebradas ou faltantes, 
aplicação de verniz e restaura-
ção da calçada nas imediações 
dos bancos. “Esses assentos 
são importantes para as pes-
soas que circulam pela região 

central, durante as compras 
no comércio, e também para 
quem passeia nos fins de 
tarde e à noite”, destacou o 
prefeito Pimentel. 

A intenção é recuperar os 
bancos antigos e manter o visual 
tradicional, substituindo apenas 
os que não existem mais.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
A
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É preciso renunciar às grandes 

coisas ou então prepará-las com 
meios simples e abertos.

Jacques Necker

@tribunahojenewsumuarama

MASSAS
O Lions Club de Umuarama agenda a Toca do Leão para sua primeira Noite de Massas, dia 27 de agosto. É bom já guardar 
na agenda pois o segundo semestre está recheado de bons eventos. Massa artesanal e molhos variados completam o menu 
assinado pelas domadoras. Bebidas à parte. Convites custam R$50 à venda com as Domadoras do Lions. 

+ NEWS 
Segundo o presidente da GM América 
do Sul, Santiago Chamorro, a monta-
dora quer liderar o processo de eletri-
ficação na região. Para tanto, planeja 

trazer a ampla gama de veículos elétri-
cos, que vão desde hatch e crossover, 
a SUVs maiores, picapes e até modelos 

comerciais, como vans.

***
Novo Bolt a caminho. Embora esteja 

com a agenda recheada de lança-
mentos, a GM ainda vai entregar  o 
primeiro lote do novo Chevrolet Bolt 

- esgotado em pré-venda em setembro 
de 2021. Mas a montadora aproveitou 
o anúncio para confirmar que o novo 
Bolt está a caminho e “será disponi-
bilizado em breve no País”. O hatch 

foi o primeiro carro elétrico da marca 
por aqui. Ele chegou em 2019 e, logo 
depois, foi o elétrico mais vendido em 
2020.O Bolt já tem mais de cem mil 
unidades comercializadas no mundo. 

SUNSET 
Os Amigos do Blues apresentam  o Sun-
set Jazz & Blues Party que vai movimen-
tar a Fox  Cervejaria no próximo  sába-
do, 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.   

CHEVROLET:  SILVERADO É CONFIRMADA PARA O MERCADO BRASILEIRO!
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Utilitário premium de grande porte da Chevrolet chega até o 
fim do ano que vem para complementar o portfólio da marca; 
participação de picapes cresceu 50% nos últimos 10 anos.  A 
Chevrolet está preparando uma grande ofensiva no segmento 
de picapes. A estratégia é oferecer a melhor e mais completa 
linha de produtos do mercado brasileiro. Além da Nova Mon-
tana, que está em fase final de desenvolvimento, e da consa-
grada S10, a marca está preparando outra novidade: a Silve-
rado. “A Silverado vem aí para atender ao consumidor que 
busca uma picape premium de grande porte, com o mais 
alto nível tecnológico e uma performance espetacular”, 

diz Santiago 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 equipamento, acabamento 
e motorização serão revelados.

UVEL a alegria de ser CHEVROLET!

2023
Com certeza, será o ano das picapes 
na Chevrolet. Impulsionadas pelo agro-
negócio e novas tendências de mercado, 

as picapes vêm registrando aumento 
na participação de mercado, principal-
mente as de maior porte. Atualmente 
o segmento como um todo representa 

aproximadamente 17% das vendas, ante 
11% há dez anos.

Montana, S10 e Silverado são produ-
tos complementares, com tamanhos 
e propostas específicas. Com o trio, 
a Chevrolet terá a partir do ano que 
vem representantes com volume nas 
três mais importantes categorias de 
picape.  A tradição de décadas da 

marca e a ampla rede de concessio-
nárias são diferenciais competitivos 

importantes no segmento. 
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