
 

O prefeito Hermes Pimentel foi comunicado pela Cohapar que Umuarama poderá ser contemplada com mais de 
200 casas do Programa Habitacional Vida Nova, do Governo do Paraná. Existe uma área já reservada para a exe-
cução de novos conjuntos habitacionais, entre os bairros Jardim Itália II e III, perto do Conjunto Sonho Meu, onde 
estão dispostas galerias de águas pluviais, pavimentação asfáltica, iluminação pública, via de acesso, escolas, 
transporte coletivo e um super centro esportivo.
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Umuarama terá etapa do Paranaense
de Basquete em Cadeiras de Rodas
Umuarama sediará no próximo final de semana a segunda etapa do 
Campeonato Paranaense de Basquetebol em Cadeira de Rodas. Será 
uma oportunidade para a equipe umuaramense Tigres – que já fez 
bonito na primeira etapa – consolidar a sua liderança no basquete 

para cadeirantes. Na etapa disputada em Pinhais, dias 21 e 22 de 
maio, que reuniu seis equipes da capital e do interior do Estado, foram 
três vitórias em confrontos contra equipes de peso na modalidade. 
Umuarama venceu Londrina, Cascavel e Castro. l 7

Zonas de Processamento 
de Exportação l 11

ASSESSORIA

Lei no PR
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Alep cria
finalmente
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l 3

Os 55 alunos soldados participaram da aula técnica e prática no 25º BPM em Umuarama. Durante a etapa de capacitação, 
eles aprenderam como lidar com vítimas de acidente em regime de urgência.                                                                       l 6

Capacitação na PM

Mais 200 casas

l 8

Primeiro debate
dos candidatos
ao governo do

PR será domingo
l 4

DIVULGAÇÃO 25º BPM

Prefeitura
lança nova
rodada de
licitações
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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 +0,45% 33,83 
Vale ON +3,19% 70,25 
ItauUnibanco PN +1,07% 23,72 
Bradesco PN +1,70% 17,67 
Magazine Luiza ON -0,37% 2,71 
Locaweb ON +8,72% 7,73

IBOVESPA: +1,11% 103.361 pontos

Iene 132,33
Libra est. 0,82
Euro 0,98
Peso arg. 132,20

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,9% 5,2780 5,2790 +2,0%

PTAX  (BC) +1,4% 5,2323 5,2329 +0,9%

PARALELO +1,8% 5,1600 5,5900 +2,0%

TURISMO +1,8% 5,1600 5,5700 +2,0%

EURO +0,7% 5,3338 5,3365 +0,8%

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 02/08

Iene R$ 0,0396
Libra est. R$ 6,39
Peso arg. R$ 0,040
R$1: 1.310,10 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/08 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 1.569,25 -25,00 3,9%
FARELO ago/22 489,20 2,20 15,9%
MILHO set/22 591,25 -15,75 -4,6%
TRIGO set/22 774,75 -25,50 -8,4%

SOJA 169,03 -1,9% -4,2% 166,00
MILHO 75,00 0,8% -4,5% 75,00
TRIGO 112,15 0,1% 1,1% 112,00
BOI GORDO 299,65 -0,4% -0,3% 300,00
SUINO 6,01 -1,0% 1,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 02/08 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 02/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 02/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 177,00 -2,7% -4,8%
SOJA Paranaguá 191,00 -0,5% -3,5%
MILHO Cascavel 82,00 3,8% -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

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quarta

31 18

Quarta

23 13 26 13

QuintaQuinta

Sol

h
h

h
h

h
h

19
h

31h

Crescente
5/08- 08h07

Minguante
19/08 -01h36

Nova
28/07 -14h55

Cheia
11/08 -22h36

PREVISÃO DO TEMPO

O prazo para que os partidos políticos e as federações definam as 
candidaturas termina na sexta-feira, 5 de agosto. E, no segundo 
fim de semana das convenções partidárias foram confirmados 
mais sete nomes na disputa pela chave do Palácio Iguaçu. 
Somadas às candidaturas que já estavam definidas, agora são 
nove “pré-candidatos” concorrendo ao cargo de governador do 

Paraná. Ratinho Junior (PSD), Ricardo Gomyde (PDT), Solange 
Bueno (PMN), Adriano Teixeira (PCO), Angela Machado (PSOL), 
Ivan Bernardo (PSTU), Vivi Motta (PCB), Roberto Requião (PT) e 
Joni Correia (DC). Agora, partidos e federações têm até o dia 15 
para o registro das candidaturas. O O Paraná traz as principais 
datas do calendário eleitoral 2022. Confira!
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AVICULTURA
Auxílio à renda
é esperança de 

incremento para o
mercado interno

l Economia 9

A partir de hoje (2), a 
Secretaria Municipal de 
Segurança Pública de 
Cascavel inicia a Operação 
Águia, com objetivo de 
aproximar os guardas 
municipais da comunidade. 
A partir de agora, Cascavel 
está dividida em 12 
territórios e cada um contará 
com uma equipe da Guarda 
Municipal com um inspetor e 
dois guardas, que passarão 
o dia todo na região. O 
objetivo é que cada equipe 
tenha melhor mobilidade 
e conheça a realidade 
local, os moradores e os 
líderes comunitários do seu 
território.

PR já tem 9 candidatos
disputando a ‘chave’ 
do Palácio do Iguaçu

l Política 3

Bandeirada l  
11

l Pág. 2

SAÚDE
Ministério afirma

que Brasil terá
antiviral contra

varíola dos macacos
l Geral 2

LIBERTADORES
Corinthians e

Flamengo fazem
esperado clássico 

nas quartas-de-final
l Esportes 12

l Geral 5

Operação Águia 
começa hoje!

Com eliminação,
Serpente inicia
reorganização

do elenco
l Esportes 13

E AGORA?
ASSESSORIA

   Loterias
Megasena

03 04 06 07 08 09 11 13
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Maringá
Londrina
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concurso: 2505Megasena
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Lotofácil

Quina
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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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Timemania

TIME DO ♥
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Super Sete concurso: 277C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2346Lotomania

49.792
56.668
07.403
26.394
29.594

06 12 26 31 36 44 62 
FIGUEIRENSE/SC

19 23 40 53 74

JANEIRO

02 04 07 14 21 27 28

concurso: 5912

03 05 19 26 43 51 

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 22
min 17

max 32
min 19

Cascavel
max 27
min 17

Foz do Iguaçu
max 28
min 17

max 30
min 16

Curitiba
max 23
min 13

FASES 
DA LUA

Quinta 4/8/2022

Sol
Sexta 5/8/2022

Sol
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Lotofácil concurso: 2587
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Nova
28/07 - 14h55
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19/08 - 01h36

SolSol Sol

@tribunahojenewsumuarama

Paraná é o primeiro estado a
incentivar o plantio do bambu

Foi sancionada, na última 
segunda-feira (1º), a lei 21.162 
que incentiva a Cultura do 
Bambu visando à dissemina-
ção do seu cultivo agrícola e à 
valorização do bambu como 
instrumento de promoção do 
desenvolvimento socioeco-
nômico sustentável do Estado 
por meio de suas múltiplas 
funcionalidades. O Paraná é 
o primeiro estado, e por isso 
referência a outros estados da 
Federação, a instituir, através 
de lei, um ambiente produtivo 
do bambu que pode ser usado 
em vários tipos de atividades.

A cultura do bambu neutra-
liza as emissões de carbono. O 
cultivo do bambu é barato e 
além de agregar valor na sua 
cadeia produtiva é uma cultura 
sustentável que traz benefí-
cios ambientais, econômicos 
e sociais. Sua produção pode 
ser usada desde a construção 
civil até na alimentação.

POTENCIAL
A Associação Brasileira da 

Indústria e dos Produtores 
de Bambu e Fibras Naturais 
(Abrafibras) apontou as poten-
cialidades e a importância na 
criação de um marco regula-
tório para estimular o plantio 
do bambu e ampliar oportu-
nidades de renda no campo. 

“O bambu pode se tornar 
uma nova fonte de renda no 
campo e ter polos de produ-
ção nas regiões. É uma planta 
de fácil manuseio, tem rápido 
crescimento, não requer ferti-
lizantes e agrotóxicos”, indica 
a associação.

O Brasil tem mais de 200 
espécies de bambu e econo-
micamente, tem potencial 
como matéria prima para as 

indústrias da construção civil, 
da moda, automotiva, naval e 
aeroespacial, de embalagens 
e de cosméticos.

O bambu pode integrar pro-
gramas de combate à fome e a 
insegurança alimentar, devido 
ao seu alto teor nutricional. 
Também pode ser utilizado 
como fonte de energia e apli-
cação da planta para recupera-
ção de áreas degradadas.

BAMBU, tem potencial econômico como matéria prima para a construção civil, moda, 
automotiva, naval e aeroespacial, de embalagens e de cosméticos
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Aprovada criação da
Bancada Feminina
no Legislativo do PR

A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) aprovou na sessão 
plenária da última segunda-feira 
(1º) o projeto de resolução que 
altera os artigos do Regimento 
Interno da Casa e cria a Bancada 
Feminina no Legislativo para-
naense. O objetivo da proposta, 
que tramita na forma de um 
substitutivo geral da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), 
é garantir a participação das 
mulheres na composição da 
Mesa Diretora da Assembleia, 
além de criar uma bancada 
composta por todas as parla-
mentares do Legislativo. O pro-
jeto, que avançou em primeira 
discussão, obteve 43 votos favo-
ráveis e um contrário.

Com a criação da Bancada 
Feminina,  a Assembleia 
Legislativa visa ampliar a par-
ticipação e dar voz às mulheres 
no parlamento estadual. Para 
isso, a proposição garante que 
a líder da Bancada Feminina 
exercerá as mesmas prerroga-
tivas que o Regimento Interno 
assegura aos líderes de partido 
ou bloco parlamentar.

A justificativa da proposta 
lembra que a única regra da elei-
ção para a composição da Mesa 
é a proporcionalidade partidá-
ria. Portanto, a aprovação da 

Primeiro entrevistado Jair Bolsonaro
Um sorteio realizado na 

última segunda-feira (1º) definiu 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
como o primeiro presidenciável 
a ser entrevistado ao vivo pelo 
Jornal Nacional nestas eleições. 
Bolsonaro ainda não confirmou 
participação na entrevista, que 
está marcada para 22 de agosto. 
Ele tem até a próxima quinta-
-feira (4) para confirmá-la.

COM a criação da Bancada Feminina, a Assembleia Legislativa visa ampliar a participação 
e dar voz às mulheres no parlamento estadual

DÁLIE FELBERG/ALEP

Três nomes para a vaga de Artagão no TCE-PR
A disputa eleitoral deste 

ano deixou meio de lado a 
indicação de um novo con-
selheiro para o Tribunal de 
Contas do Paraná (TCE-PR). 
É que o conselheiro Artagão 
de Mattos Leão precisa dei-
xar o cargo antes do dia 27 
de outubro próximo, quando 
ele atingirá a compulsória ao 
completar 75 anos de idade.

Pelo menos três nomes 
estão sendo cogita dos , 
mesmo que ainda de forma 
tímida. São eles: o ex-pre-
feito de Pato Branco e atual 
s e c r etá r i o  e s ta d u a l  d e 
Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas, Augustinho 
Zucchi, o chefe da Casa Civil, 
João Carlos Ortega, e a ex-go-
vernadora e atual conselheira 

da Itaipu Binacional, Cida 
Borghetti.

O que se comenta nos 
corredores do TCE-PR é que 
a designação do substituto 
de Artagão poderá ocorrer 
somente no ano que vem, 
dado o presente processo elei-
toral. E em julho de 2023 quem 
atingirá a compulsória é o con-
selheiro Nestor Baptista.

iniciativa visa garantir na com-
posição da Mesa Executiva a 
representatividade feminina e a 
representação proporcional dos 
partidos ou blocos parlamenta-
res formados.

INCLUSÃO
Avançou em segunda discus-

são o projeto de lei que garante, 
no serviço público, atendimento 
em Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) para mulheres vítimas 
de violência doméstica e fami-
liar que sofrem de deficiência 
auditiva ou de comunicação. 
A matéria promove alterações 
na Lei Estadual que Estabelece 
o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência do Estado do Paraná, 

e na Lei Estadual que torna obri-
gatória a divulgação do ser-
viço Central de Atendimento à 
Mulher – Ligue 180.

A proposta visa promover o 
atendimento efetivo das neces-
sidades de pessoas com defi-
ciência. Por isso, determina que 
em atendimentos realizados em 
serviços públicos ocorra a dispo-
nibilização de suporte em Libras 
de forma presencial ou por meio 
telemático. A justificativa da 
matéria destaca que, em decor-
rência da falta de tais profissio-
nais, mulheres surdas são man-
tidas no quadro de violência por 
mais tempo até que consigam 
comunicar as autoridades sobre 
as agressões vivenciadas.

A produção do programa 
precisará rearranjar as entre-
vistas se o presidente não 
comparecer. Na sequência, 
virão o ex-senador Ciro Gomes 
(PDT), o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e a 
senadora Simone Tebet (MDB).

As entrevistas do Jornal 
Nacional duram cerca de 
40 minutos cada, sendo 
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conduzidas pelos apresenta-
dores do programa, William 
Bonner e Renata Vasconcellos.

Vale dos Dinossauros

Na retomada das sessões ordinárias na Câmara Municipal, 
dentro do período pós recesso parlamentar, os vereadores 

votaram quatro propostas na noite da segunda-feira (1). Entre 
elas, estava um pedido de Moção de Apoio, de autoria do 
vereador Fernando Galmassi, presidente do Legislativo de 

Umuarama. O interessante é que o conteúdo apreciado trata 
da homenagem à Câmara dos Deputados por ter concedido o 
título de Vale Nacional dos Dinossauros à cidade de Cruzeiro 

do Oeste. Na justificativa de Galmassi, a aprovação vai ajudar a 
projetar o nome da cidade vizinha a Umuarama.

Joia no calendário
Um projeto de Lei, de 
autoria de Mateus Barreto, 
aprovado por unanimidade 
em primeiro turno na sessão 
ordinária da segunda (1), 
propõe que sejam incluídos 
no calendário oficial do 
Município os Jogos Inter 
Atléticas de Umuarama (JOIA). 
O evento é promovido sempre 
durante o segundo semestre 
de cada ano, pela Liga das 
Atléticas de Umuarama (LAU) 
e traz ao município atletas 
universitários de quase 
todo o Paraná. A proposição 
enfatiza que a Liga deverá 
informar a data do evento 
à Smel, com antecedência 
de 120 dias e endossar que 
o Município participe do 
evento concedendo espaços 
públicos esportivos a serem 
determinados pela secretaria 
competente.

Audiência cancelada
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da 
Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que 
realizaria hoje (3) para discutir medidas de prevenção, 
controle e tratamento do câncer na população idosa. 
Foram citados dados do IBGE que dão conta que, em 
2018, o País tinha 28 milhões de idosos e que, em 2050, 
o número de pessoas com mais de 60 anos de idade deve 
dobrar. A partir de 2060 a estimativa é que o Brasil tenha 
mais idosos do que jovens.

 
Soraya Thronicke
O presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar (PE), 
confirmou que o partido vai lançar a senadora Soraya Thronicke 
(MS) como candidata à Presidência da República. A decisão 
acontece depois de o próprio Bivar desistir de ser candidato 
ao Palácio do Planalto para tentar a reeleição como deputado. 
Bivar afirmou que Sergio Moro, Mendonça Filho, Fernando 
Coelho Filho e Luiz Henrique Mandetta, todos filiados ao UB, 
colaboram com o plano de governo da candidatura presidencial 
da senadora. Bivar e Soraya anunciaram ontem (2) a nova 
candidatura presidencial na sede do partido em São Paulo.

Campeonato
Matheus Barreto endossa a 
importância dos jogos, que 
desde 2015 são realizados 
em Umuarama. “São 
13 associações atléticas 
participantes, inclusive de 
outras cidades, que disputam 
o JOIA em 11 modalidades 
esportivas, promovendo a 
prática esportiva no ambiente 
acadêmico. Somam-se a isso 
as festas oficiais, com o intuito 
de integrar os acadêmicos 
de todas as instituições de 
ensino participantes, gerando 
renda dentro do município, 
além da questão filantrópica, 
uma vez que são arrecadados 
alimentos junto aos ingressos 
vendidos, os quais são 
posteriormente repassados 
para as instituições da 
cidade”, destaca o vereador 
em mensagem anexa ao seu 
projeto.

ASSESSORIA
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Adiada votação de PL
que tira o poder dos
governadores sobre PM

Diante de reações nega-
tivas até mesmo de coman-
dantes de PMs, a Comissão 
de Segurança Pública e Crime 
Organizado da Câmara adiou 
ontem (terça-feira, 2), a vota-
ção do projeto de lei que 
retira poder e controle de 
governadores sobre a Polícia 
Militar. Deputados de origem 
policial da base do governo 
de Jair Bolsonaro ressuscita-
ram a proposta de instituir a 
lista tríplice como forma de 
escolher os comandantes-
-gerais, criar um mandato 
de dois anos para eles e dar 
autonomia orçamentária e 
blindagem política contra 

Primeiro debate entre candidatos
ao governo do PR será domingo

O primeiro confronto 
“cara a cara” entre os candi-
datos ao governo do Paraná 
acontece já no próximo 
domingo (7) e será promo-
vido pela TV Band Paraná. 
Segundo a emissora, todos os 
nove concorrentes ao Palácio 
Iguaçu foram convidados.

A lista inclui o gover-
nador e candidato à ree-
leição,  Ratinho Júnior 
(PSD); o ex-governador 
Roberto Requião (PT); o 

eventual demissão. A pedido 
da oposição, o presidente da 
comissão, deputado Aluísio 
Mendes (Podemos-MA), anun-
ciou que pretende deixar o 
projeto de lei fora de pauta 
até o fim das eleições.

“Dificilmente esse projeto 
voltará à pauta, meu pensa-
mento é de não pautá-lo tão 
cedo. Se for decisão unica-
mente deste presidente, o 
projeto não voltará à pauta 
até as eleições”, disse Mendes, 
com a ressalva de que coloca 
em votação aquelas propos-
tas que tiveram mais apelo e 
aval da maioria dos integran-
tes do colegiado. Avaliou que 

o momento político não é pro-
pício tal debate.

O deputado, que é dele-
gado de Polícia Federal, tam-
bém se disse contra a ideia de 
limitar a escolha dos coman-
dantes-gerais pelos governa-
dores. “Não existe paralelo no 
mundo de polícia que se sub-
meta a uma lista tríplice”, disse 
o presidente da comissão.

A oposição pediu que o 
projeto de lei não seja mais 
pautado pelo menos até o fim 
do período eleitoral, sob argu-
mento de que a proposta teria 
vínculos diretos com movi-
mentos autoritários que pre-
gam a ruptura democrática.

ex-deputado federal Ricardo 
Gomyde (PDT); e os candida-
tos do PCO, Adriano Teixeira; 
do PSOL, professora Ângela 
Machado; da Democracia 
Cristã, Joni Correa; do PSTU, 
o Professor Ivan; do PMN, 
Solange Bueno; e do PCB, 
Viviane Mota.

O debate começa às 21 
horas e será dividido em três 
blocos. No primeiro, os can-
didatos terão inicialmente 1 
minuto para se apresentarem. 

Em seguida, serão abertas 
duas rodadas de perguntas 
e respostas entre os parti-
cipantes com tema livre. A 
cada rodada, os candida-
tos terão que fazer pergun-
tas para um concorrente 
diferente.

No segundo bloco, mais 
uma rodada de perguntas 
e respostas. No terceiro e 
último, cada candidato terá 
1 minuto para suas conside-
rações finais.

O advogado de Curitiba 
Luís Felipe Cunha do anun-
ciado como suplente do 
pré-candidato ao Senado 
Federal Sergio Moro. O 
anuncio foi feito ontem 
(terça-feira, 2), durante a 
convenção do União Brasil 
realizada em Curitiba pelo 
presidente do partido, o 
deputado federal Felipe 
Francischini. Cunha é amigo 
de longa data e homem de 
confiança de Moro. Ele 
também será o coordena-
dor-executivo da campanha 
do ex-juiz federal. A segun-
da suplência ficará com o 
empresário Ricardo Guerra, 
da região Sudoeste do 
Paraná, irmão do deputado 
estadual Luiz Fernando 
Guerra (União).

DIVULGAÇÃO

Mercados Globais
Referência em tecnologia e 
inovação, Israel será o próximo 
roteiro da série Mercados 
Globais, promovida pelo Centro 
Internacional de Negócios da 
Federação das Indústrias do 
Paraná (CIN/PR). O evento será 
virtual, no dia 4 de agosto, a 
partir das 9 horas, e as inscrições 
prévias podem ser feitas no 
site da Fiep. No webinar, 
que tem como objetivo de 
apresentar as oportunidades de 
negócios no país, será possível 
saber mais sobre a cultura 
empreendedora local, um dos 
mais maduros ecossistemas de 
empreendedorismo do mundo.

Posto de atendimento
A partir de setembro Paranaguá 
deve contar também com 
um Posto de Atendimento 
Avançado, nos mesmos moldes 
do serviço que a Defensoria 
Pública do Estado disponibiliza 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná, que atende todo tipo 
de demanda extrajudicial 
e soluciona questões sem 
ajuizamento de ações, de forma 
administrativa. O Posto de 
Atendimento de Paranaguá faz 
parte da retomada dos serviços 
da instituição no Litoral, que, 
atualmente, conta com sede 
apenas na cidade de Guaratuba.

Ponte de Guaratuba
Os trabalhos de estudos ambientais 
(EIA/RIMA) do projeto da Ponte de 
Guaratuba, no Litoral do Paraná, 
devem ser concluídos até setembro 
deste ano.O Governo do Paraná 
realizou visita técnica no local 
onde a ponte será construída, na 
área da baía de Guaratuba onde 
funcionam o ferry boat e a balsa. 
Segundo as secretarias estaduais 
de Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo e de Infraestrutura e 
Logística, o projeto executivo e o 
da obra e seus acessos vão tramitar 
com prazos que coincidam com a 
finalização do EIA/RIMA.

Solução
Uma ponte para ligar as cidades 
litorâneas de Guaratuba e Matinhos 
é cogitada desde 1989. Se o 
projeto for mesmo concluído, a 

Só em 2023
A reforma tributária não foi aprovada pelos senadores no primeiro 
semestre de 2022. Com a corrida eleitoral do segundo semestre, a 

reformulação do sistema tributário nacional pode acabar ficando para 
2023. Senadores afirmam que o texto apresentado nesses últimos três 

anos foi o que mais avançou até hoje no que diz respeito à reforma 
tributária. O consenso entre a maioria dos Senadores é que há muita 

dificuldade, este ano, de aprovar a reforma tributária.

ligação rodoviária idealizada pelo 
Governo do Estado deve integrar 
definitivamente o Litoral do 
Paraná e responder a uma antiga 
demanda da população local. 
“Não podemos mais achar que é 
normal as pessoas ficarem horas e 
horas ali sofrendo na fila do ferry, 
da balsa, porque já não comporta 
mais. A solução ali é a ponte, que 
trará a solução viária que os três 
municípios precisam, incluindo 
Guaratuba, Matinhos e Pontal do 
Paraná”, afirmou o secretário do 
Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo, Everton Souza.

Domicílio eleitoral
A Procuradoria Regional Eleitoral 
de São Paulo defendeu o 
trancamento do inquérito aberto 
no TRE-SP contra Sérgio Moro 
e a sua esposa Rosângela por 
suspeita de fraude no pedido de 
mudança de domicílio eleitoral 
do Paraná para SP. Moro tentou 
mudar de domicílio para disputar 
as eleições por SP, mas teve a 
sua possibilidade de candidatura 
barrada por uma decisão do TRE 
que atendeu a um pedido de 
impugnação do PT.

Concessões e 
privatizações
O Ministério da Economia diz 
esperar que o Brasil receba R$ 
203 bilhões de investimentos, em 
2023, por meio de concessões 
e privatizações. Essas medidas 
devem ser implementadas até o 
fim de 2022. Se todos os projetos 
elaborados pelo governo derem 
certo, o Brasil terá R$ 2,9 trilhões 
em investimentos na próxima 
década. Os números variam de 
R$ 200 bilhões por ano a R$ 300 
bilhões daqui a 10 anos.

Concessões e 
privatizações II
O setor energético deve 
impulsionar a cifra de 
investimentos na próxima década, 
com R$ 1 trilhão previsto. Em 
seguida, vêm os segmentos de 
transporte, telecomunicações 
e saneamento. Concessões 
rodoviárias, em ferrovias e em 
portos estão entre as iniciativas de 
destaque. Há 935 projetos na lista.
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Inelegível, Roberto
Jefferson é lançado
candidato à presidência

Em prisão domiciliar desde 
janeiro, o ex-presidente nacional 
do Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), Roberto Jefferson, foi lan-
çado candidato à Presidência 
da República pela sigla. A con-
venção ocorreu na manhã da 
segunda-feira (1º) em um hotel 
de Brasília. O ex-deputado não 
pôde comparecer, por conta da 
prisão, e se manifestou através 
de um vídeo.

Preso no ano passado no 
inquérito da Polícia Federal 
que apura a atuação de uma 
milícia digital contra a demo-
cracia e o Estado Democrático 
de Direito, Jefferson cumpre 
prisão domiciliar determinada 
pelo ministro do Supremo 
Tr i b u n a l  Fe d e ra l  ( ST F ) 
Alexandre de Moraes, respon-
sável por substituir a detenção 
preventiva por domiciliar.

Ele é monitorado por tor-
nozeleira eletrônica desde que 
deixou o Complexo Prisional 

No radar do Planalto
Integrantes do Palácio do Planalto procuraram ontem lideran-
ças do PTB para questionar o objetivo do ex-deputado Roberto 

Jefferson ao se lançar candidato à Presidência da República. 
Auxiliares de Jair Bolsonaro quiseram entender se Jefferson se 
juntará a outros candidatos nos ataques ao atual presidente ou 

se pretende ajudá-lo de alguma forma durante a campanha elei-
toral. Em resposta, dirigentes do PTB enviaram o texto da carta 
do ex-deputado que foi lida na convenção do partido na ocasião 
da oficialização da candidatura. No documento, Jefferson diz que 

a candidatura dele “não se opõe a Bolsonaro”, mas serve para 
“confrontar a abstenção, preenchendo alguns nichos de opções 

ao eleitorado direitista”.

Código fonte das urnas
O ministro da Defesa, Paulo 
Sérgio Nogueira, solicitou ao 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Edson 
Fachin, acesso aos códigos-
fonte das urnas eletrônicas. O 
ofício é classificado pela pasta 
como “urgentíssimo” e pede 
a disponibilização dos dados 
até o dia 12 de agosto. “A fim 
de possibilitar a realização de 
procedimentos de fiscalização”, 
justifica o ministro da Defesa.
“Haja vista o exíguo tempo 
disponível até o dia da 
votação, solicito que o 
acesso aos códigos-fonte 
seja disponibilizado, para 
a execução do trabalho da 
Equipe das Forças Armadas 
de Fiscalização do Sistema 
Eletrônico de Votação, na janela 
de trabalho inicial de 2 a 12 de 
agosto de 2022”, diz o ofício. 
Paulo Sérgio é a ponte entre o 
presidente Jair Bolsonaro e as 
Forças Armadas nos ataques 
sem provas ao sistema eleitoral 
brasileiro, considerado um 
pilar do Estado Democrático de 
Direito. Os militares exigem uma 
apuração paralela de votos, o que 
foi negado pelo TSE.

de Gericinó, em Bangu, Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, no 
final de janeiro.

Apesar da escolha do PTB, 
Jefferson está inelegível. Em 
2012, ele foi condenado pelo 
STF a 7 anos e 14 dias de pri-
são. A pena terminou em 2019. 
Segundo a Lei da Ficha Limpa, 
condenados em julgamentos 
colegiados seguem inelegíveis 
por 8 anos depois do cum-
primento da pena. Ou seja, 
Jefferson segue sem poder 
concorrer até 2027.

Em 2016 ele recebeu um 
indulto do ministro Roberto 
Barroso, do STF. A decisão decla-
rou a pena extinta. Perdões, no 
entanto, não anulam efeitos 
secundários da condenação. 
Ele é um dos redatores da Lei 
da Ficha Limpa.

DANIEL SILVEIRA
No mesmo encontro par-

tidário, o deputado federal 

Daniel Silveira também foi 
confirmado candidato ao 
Senado, pelo Rio de Janeiro. 
Condenado a oito anos e nove 
meses de prisão em abril 
por ataques ao Supremo e à 
democracia, Silveira teve a 
pena perdoada por decreto 
presidencial.

ROBERTO Jefferson não compareceu por estar em prisão domiciliar, mas enviou um vídeo que foi apresentado na convenção do partido

DIVULGAÇÃO

Nova pesquisa
O ex-presidente Lula (PT) 
tem 41,1%, Jair Bolsonaro 
(PL) saltou de 35,1% para 
35,6%, e Ciro Gomes (PDT) 
foi para 7,9%. Esses são os 
índices da estimulada da 
nova rodada nacional da 
Paraná Pesquisas, realizada 
em 161 cidades do Brasil 
com entrevistas pessoais. 
Na espontânea, Lula fica 
com 30,5%, Bolsonaro 
aparece com 26,9%, e Ciro 
tem apenas 2,6%.
 
Milícia em Piri
O cenário nas ruas 
históricas de Pirenópolis, 
a 130 km de Goiânia, 
continua estranho. Ainda 
se ouvem na madrugada 
sirenes dos giroglex de 
motos que circulam as 
ruas, da turma que anda 
cobrando de R$ 30 a 
R$ 60 de moradores e 
comerciantes por uma 
suposta segurança - que 
deveria ser da PM, que 
mal aparece. O caso já 
chegou ao governador 
Ronaldo Caiado (UB), que 
deu uma bronca no QG. 
E a Polícia Civil já tem 
suspeito que comanda o 
esquema. Seria um jovem 
empresário de...Brasília.

Sem atropelos
A Justiça Federal da 1ª Região extinguiu processo 

da Associação Nacional das Empresas de Transporte 
Rodoviário de Passageiros (Anatrip) que pedia a 
suspensão da plataforma Buser. O juiz Anderson 

Santos da Silva ressaltou que outra ação semelhante 
da Associação Brasileira das Empresas de Transporte 

Terrestre de Passageiros (Abrati) tramita com os 
mesmos pedidos. A decisão pode servir de precedente 
em outros Estados onde a prática tem sido recorrente 

contra a Buser.

ESPLANADEIRA
# Clavis Segurança da Informação ganha pelo 4º 

ano seguido selo Great Place To Work (Brasil). # Bin, 
empresa de maquinha de cartão, lança novo programa 

para franqueados. # Luiz Henrique Cascelli lança dia 
18 livro “Pequeno Tratado de Metafísica”, em Brasília. 

# Farmacêutica Lupin/Medquímica promove dia 6, 
evento em comemoração ao Dia Nacional da Saúde, 

em Juiz de Fora - MG. # SPIC Brasil e a Canadian Solar 
fecham acordo para construção e operação dos parques 
solares greenfield Marangatu (PI) e Panati-Sitiá (CE). # 
Bayard Boiteux e Matheus Oliveira lançam dia 11 livro 

“Experiências do Rio de Janeiro”, na Sociedade Nacional 
da Agricultura. 

Radiografia do crime
O ex-chefe da Civil 
do Rio de Janeiro, 
delegado licenciado Allan 
Turnowski, que se lançou 
a deputado federal, tem 
um estudo inédito sobre 
feminicídio no Estado. 
Descobriu que só 18% 
das vítimas haviam feito 
algum tipo de registro 
contra o agressor. Das 
82% que nunca fizeram 
B.O. foi por dependência 
financeira do parceiro. Ou 
seja, optaram pelo risco 
da violência por não ter 
opção de sobrevivência 
sem a relação. Para o 
delegado, falta uma 
política de auxílio 
financeiro a potenciais 
vítimas.

ZAP entra na briga
Com o tema “Vamos juntos 
combater as informações 
falsas”, o WhatsApp iniciou 
campanha para dar mais 
visibilidade às parcerias 
do aplicativo no combate 
às notícias falsas. A 
plataforma tem parcerias 
estabelecidas com 
organizações de checagem 
de fatos e o assistente 
virtual criado em conjunto 
com o TSE.
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25º Batalhão da PM de Umuarama
capacita 55 novos alunos soldados

Na manhã de ontem (ter-
ça-feira 2) na sede do 25º 
Batalhão PM, em Umuarama, 
foi ministrada a aula inaugu-
ral do Curso de Formação de 
Praças. Foram recebidos 55 
novos alunos soldados que 
participaram da aula inaugu-
ral ministrada pelo procurador 
do Trabalho Dr. Diego Jimenez 
Gomes, que abordou o tema 
“Princípios da Administração 
Pública”. Na sequência houve 
uma fala do Comandante e 
chefe do núcleo de ensino 
Major Cláudio Roberto Longo 
Silva, e já no período da tarde 
os alunos iniciaram as instru-
ções práticas.

Durante a escola de forma-
ção os alunos terão uma carga 
horaria de 1605 horas-aula, 
com a duração prevista até 

Junho do ano de 2023. Durante 
o curso os alunos terão ins-
truções e palestras da área 
profissional, áreas técnicas e 
específicas da carreira militar 
profissional.

CAPACITAÇÃO
O efetivo do 25º BPM pas-

sou por uma capacitação em 
Atendimento Pré-Hospitalar 
(APH) de combate. Trata-se de 
um treinamento realizado fora 
do ambiente hospitalar, em 
geral em regime de urgência. No 
caso de pacientes graves, este 
atendimento pode ser o diferen-
cial entre a vida e a morte.

A instrução foi ministrada 
pelos militares cabo Arouca, 
soldado Reis da 4ª Companhia 
do Batalhão de Fronteira e 
Policial Penal Rodrigo Dias.

Cada turma de instrução 
passou por uma carga de 12 
horas-aula, sendo apresentada 
a parte teórica e contextuali-
zação de toda a dinâmica de 
atendimento durante situa-
ções de combate, seja em troca 
de tiros ou em situações de aci-
dentes automobilísticos.

A instrução contou com a 
parte teórica e a prática, onde 
os militares fizeram a aplica-
ção do material de APH.

Na prática, os militares 
aprenderam o correto uso do 
torniquete, o preenchimento 
de ferimentos com gaze de com-
bate, aplicação do selo de torax, 
assim como fazer a observação 
de sintomas que podem levar 
a morte. Passaram pela instru-
ção todo o efetivo de militares 
do 25º BPM.

Detento de Umuarama posta
comentários em redes sociais

O detento de iniciais G. T, que 
está recolhido na Cadeia Pública 
de Umuarama desde o dia 17 de 
março, por força de mandado 
de prisão por envolvimento 
em crime de tráfico de drogas, 
postou comentários em redes 
sociais e foi descoberto pelo 
Deppen (Departamento de 
Polícia Penal).

Denúncias anônimas che-
garam ao órgão e apresenta-
ram uma foto disponível na 

plataforma Facebook, onde 
aparentemente o detento 
posta uma selfie dentro do com-
plexo carcerário do município. 
Ao fundo é possível notar que 
havia outro detento e as paredes 
configuram que ele estaria reco-
lhido. Esta fotografia foi postada 
em abril deste ano.

Na mesma plataforma, o 
detento fez comentários sobre 
a postagem com a foto de uma 
criança, que seria filho de sua 
namorada.

A reportagem do Jornal 
Tribuna Hoje News teve acesso 
ás postagens e manteve contato 
com o Deppen de Umuarama.

“As visitas foram retomadas 
após a pandemia de Covid-
19 e, apesar dos reforços nas 
revistas, infelizmente verifi-
camos, através destas situa-
ções, que aparelhos celula-
res continuam entrando na 
carceragem. São vários artifí-
cios utilizados e sempre que 
descobrimos, modificamos o 

sistema de revista, adaptando 
às novas maneiras das visitas 
em esconder objetos ilícitos”, 
relatou um dos agentes.

Ainda de acordo com o 
departamento, no mês passado 
foram realizadas duas revistas 
no interior do mini presídio de 
Umuarama pelo SOE (Setor de 
Operações Especiais). Naquelas 
ocasiões, foram recolhidos tele-
fones celulares, carregadores e 
algumas drogas.

Ao final da tarde, a rede 
social do detento no Facebook 
saiu do ar.Cerco policial termina com a prisão de 

suspeitos de roubos em Nova Olímpia
Policiais do 7º Batalhão da 

Polícia Militar prenderam em 
Nova Olímpia (47 quilômetros de 
Umuarama) duas pessoas acusa-
das de roubo a veículos. Os sus-
peitos foram presos pela polícia 
com armas, munições e dinheiro.

A polícia recebeu infor-
mações de que havia ocor-
rido um roubo no município 
Santa Isabel do Ivaí e teriam 
sido levados quatro veículos. 
Todos seguiram no destino a 
Tapira. Os policiais militares 
iniciaram um cerco com equi-
pes da região Noroeste até que 
descobriu o paradeiro do GM 
Montana de cor prata (um dos 
utilitários roubado), que teria 
passado pela cidade de Nova 
Olímpia e seguia com destino 
à Maria Helena. Ao perceber 

PARTE da capacitação foi prática, com o treinamento em Atendimento Pré-Hospitalar de combate

DIVULGAÇÃO 25º BPM

Policiais militares do BPFron 
(Batalhão de Polícia de Fron-
teira) de Umuarama realizaram 
a apreensão de duas carretas 
carregadas com cigarros contra-
bandeados. A ação policial foi 
realizada na manhã de ontem 
(terça-feira, 2). Segundo os 
policiais, os veículos foram en-
caminhados para a Receita Fe-
deral de Guaíra e os presos, 
um de 33 e o outro de 29 
anos, foram conduzidos para 
a Delegacia da Polícia Federal 
em Guaíra. O prejuízo 
estimado ao crime organizado 
é de R$ 4 milhões.

a aproximação da polícia, o 
condutor fugiu e abandonou o 
veículo em uma estrada rural, 
mas foi capturado em seguida.

No utilitário, a polícia locali-
zou objetos, parte do dinheiro 
roubado (R$ 1.720,60) e quatro 
munições intactas de calibre 38.

Em seguida, na manhã de 
ontem (terça-feira, 2), policiais 
de Nova Olímpia abordaram um 
suspeito na rodovia PR-482. Ele 
também confessou que havia 
cometido o roubo no dia ante-
rior em Santa Isabel do Ivaí e 
que estaria na condução de veí-
culo Ford EcoSport (outro veí-
culo levado). Durante a fuga no 
dia anterior, bateu com o carro 
quando passava por Maria 
Helena e o escondeu em um 
matagal. O EcoSporte foi 

DIVULGAÇÃO

encontrado pela PM e recolhido 
ao pátio do 25º Batalhão da 
Polícia Militar em Umuarama.

Ainda durante a manhã de 
ontem, um homem de 28 anos 
caminhava em direção a Loanda 
e foi abordado pelos PMs. Ele 
também confessou ter partici-
pado do roubo e levava a quan-
tia de R$ 3.000,00 em espécie.
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Umuarama terá etapa do Paranaense
de Basquete em Cadeiras de Rodas

Umuarama sediará no pró-
ximo final de semana, dias 6 e 7, 
a segunda etapa do Campeonato 
Paranaense de Basquetebol em 
Cadeira de Rodas. Será uma 
oportunidade para a equipe 
umuaramense Tigres – que já 
fez bonito na primeira etapa – 
consolidar a sua liderança no 
basquete para cadeirantes.

Na etapa disputada em 
Pinhais (Região Metropolitana 
de Curitiba), nos dias 21 e 22 
de maio, que reuniu seis equi-
pes da capital e do interior 
do Estado, foram três vitórias 
em confrontos contra equi-
pes de peso na modalidade. 
Umuarama venceu Londrina 
(52 a 33), Cascavel (50 a 42) e 
a equipe de Castro (56 a 34).

ESTÃO PREVISTAS AS SEGUINTES PARTIDAS:
Sábado, 6/08
10h – Cascavel/ Apac x Coritiba Monsters/ BCR
14h – Londrina Pernas Preciosas x Titãs/ Instituto Reagir
16h – Umuarama/ Adefiu/ Unipar x Coritiba Monsters/ BCR
18h – Castro BCR/ Leões do Iapó x Titãs/ Instituto Reagir
20h – Cascavel/ Apac x Londrina Pernas Preciosas
Domingo, 7/08
8h – Umuarama/Adefiu/Unipar x Titãs/ Instituto Reagir
10h – Coritiba Monsters/BCR x Londrina Pernas Preciosas
12h – Castro BCR/Leões do Iapó x Cascavel/ Apac

Comitê anunciou as modalidades
candidatas aos Jogos Paralímpicos

O Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC, sigla em 
inglês) anunciou ontem (terça-
-feira, 2) que 33 modalidades 
se candidataram para integrar 
o programa da Paralimpíada 
de Los Angeles (Estados 
Unidos), em 2028. Segundo 
a entidade, trata-se de um 
número recorde. A definição 
dos esportes selecionados 
sairá no fim de janeiro de 2023.

A relação tem as 22 moda-
lidades que estarão nos Jogos 
de Paris (França), em 2024. 
As outras 11 são queda de 
braço, paraescalada, fute-
bol de paralisados cerebrais 
(PC, antigo futebol de sete), 
golfe, caratê, dança, futebol 
em cadeira de rodas (também 

São Paulo vendeu 
47 mil ingressos

contra o Ceará pela 
Sul-Americana 

O São Paulo anunciou na 
tarde de ontem (terça-feira, 
2) que já foram vendidos 47 
mil ingressos para o duelo 
de hoje (quarta-feira, 3) 
contra o Ceará, às 19h15 (de 
Brasília), no Morumbi, pela 
ida das quartas de final da 
Copa Sul-Americana.

De acordo com informa-
ções do Tricolor, há ainda 
ingressos disponíveis ape-
nas para Cadeira Superior 
Sul Premium (R$ 100), 
Cadeira Especial Leste (R$ 
150), Cadeira Especial Oeste 
(R$ 150), além do Camarote 
dos Ídolos (R$ 350) e 
Camarote Corporativo SPFC 
- Único (R$ 300).

A tendência é que o duelo 
ante os cearenses seja um 
dos jogos de maior público do 
ano no Morumbi. O recorde 
de torcedores na atual tem-
porada ainda são os 60.383 
presentes no primeiro jogo da 
final do Campeonato Paulista 
diante do rival Palmeiras, 
quando o Tricolor venceu por 
3 a 1, em 30 de março.

No último duelo de mata-
-mata, diante do América-MG, 
no último dia 28 de julho, 
51.297 torcedores viram o 
Tricolor vencer por 1 a 0, no 
duelo de ida das quartas de 
final da Copa do Brasil.

chamado power soccer), vela, 
surfe, handebol em cadeira de 
rodas e vôlei sentado de praia. 
Duas delas (futebol de PC e 
vela) buscam retornar ao pro-
grama, após o deixarem após 
a edição do Rio de Janeiro, 
em 2016. As demais querem 
estrear no evento.

"Receber um recorde de 
33 candidaturas mostra a 
força crescente dos esportes 
no movimento paralímpico. 
Nossa meta é formatar um pro-
grama competitivo e atraente, 
que mostre a diversidade do 
movimento. A Paralimpíada é 
o evento mais transformador 
do mundo e nós acreditamos, 
firmemente, que Los Angeles 
2028 será um divisor de águas 

em termos de conscientização, 
de perfil e de impacto", decla-
rou Collen Wrenn, oficial-chefe 
de Entrega dos Jogos, em 
comunicado do IPC.

A Paralimpíada de Los 

Neste final de semana são 
disputadas oito partidas – cinco 
no sábado, quando os Tigres 
de Umuarama/Adefiu/Unipar 
enfrentam o Coritiba Monsters/ 
BCR – e mais três no domingo, 
quando o confronto da equipe 
local será contra o Titãs/Instituto 
Reagir, de Pinhais.

“O basquete em cadeiras de 
rodas é um projeto da Prefeitura 
em parceria com a Adefiu 
(Associação dos Deficientes 
Físicos de Umuarama) e a 
Universidade Paranaense 
(Unipar). Nossa equipe é qua-
lificada e disputa competições 
de alto nível no Estado e pelo 
país”, lembra o secretário de 
Esportes e Lazer do município, 
Jeferson Ferreira.

Há poucas semanas o trei-
nador da equipe umuaramense, 
Itamar Inácio da Silva Junior, foi 
convocado pela Confederação 
Brasileira de Basquetebol em 
Cadeira de Rodas (CBBC) para par-
ticipar da etapa de treinamento 
da Seleção Brasileira Masculina 
em São Paulo e para acompanhar 
a Copa América de Basquetebol 
em Cadeira de Rodas.

A  e q u i p e  T i g r e s  d e 
Umuarama é composta pelos 
atletas Alexsandro Soares 
Coelho, José Edvaldo de Sousa, 
Sebastião Gildo Batista, Dirceu 
Francisco de Oliveira, Douglas 

Menezes dos Santos, Everaldo 
Reduzino, Carlos Carmo 
Gonçalves, Giliarde Mendonça 
Rufino, Bruno D’Elia Matzke, 
Anderson Correia da Silva e 
Emerson Correia da Silva. A 
comissão técnica tem Itamar 
Inácio da Silva Júnior, Ademir 
Westphal e Reni Dercilio 
Cordeiro.

A rodada do Campeonato 
Paranaense em Umuarama 
será disputada no ginásio 
de esportes do Campus 3 da 
Unipar e a entrada é gratuita.

Serão oito partidas – cinco no sábado, quando os Tigres enfrenta o Coritiba Monsters, e 
outras três no domingo, quando o confronto será contra o Titãs, de Pinhais

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Angeles será realizada entre 
15 e 27 de agosto de 2028. Os 
Jogos de Paris, por sua vez, 
estão confirmados entre 28 
de agosto e 8 de setembro 
de 2024.

LISTA reúne 33 esportes, sendo que 22 deles já estarão em Paris 2024
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

1ª REUNIÃO DO GABINETE  
DISTRITAL—LD-6 

 

No auditória da Câmara Municipal de Marin-
gá, no dia 16/07/2022, aconteceu a 1ª RGD 
do Distrito LD-6, tendo como destaque a pos-
se do novo gabinete da Governadoria para o 

AL 2022/2023. 
A cerimonia 
foi presidida 
pelo Governa-
dor do Distrito 
LD-6, DG Luis 
Guilherme 
Vanin Turquia-
ri e sua espo-
sa Patrícia. 

Novo gabinete do Governadoria do Distrito LD-6 é em-
possado em Maringá, em 16/07/2022. 

Companheiros Mauro Sérgio e 
Inês Augusto representam o LC 

Umuarama no novo gabinete. 

Pimentel formaliza o pedido de
200 novas unidades habitacionais

Jorge Lange, presidente 
da Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná) comu-
nicou ao prefeito Hermes 
Pimentel, que Umuarama 
poderá ser contemplada com 
mais de 200 casas do Programa 
Habitacional Vida Nova, do 
Governo do Paraná. As uni-
dades habitacionais devem 
ser construídas para retirar 
famílias que se encontram em 
áreas irregulares no município.

Acompanhado da secretá-
ria municipal de Habitação, 
Edna Justino, Pimentel comen-
tou com Lange sobre sua deter-
minação de implantar um dos 
maiores programas habita-
cionais de Umuarama. “Nossa 
vinda a Curitiba hoje tem como 
objetivo principal exatamente 
inscrever nosso município nos 
programas habitacionais do 
Estado, bem como apresentar 
nossos próprios programas, 
solicitando parcerias que pos-
sam nos garantir alcançar esse 
objetivo de realizar o sonho da 
casa própria para as famílias 
umuaramenses que mais pre-
cisam”, afirmou.

Edna Justino acrescentou 
que o presidente da Cohapar 

foi muito receptivo e elogiou 
a determinação de Pimentel. 
“Apresentamos a Lange que 
o município já tem reservado 
espaços muito especiais para 
a execução dos conjuntos 
habitacionais, com lotes onde 
estão os bairros Jardim Itália 
II e III, nas proximidades do 
Conjunto Habitacional Sonho 
Meu. É uma região que já dis-
põe de equipamentos públi-
cos como galerias de águas 
pluviais, pavimentação asfál-
tica, iluminação pública, via 
de acesso, escolas, transporte 
coletivo e um super centro 
esportivo”, pontuou.

Pimentel enfatizou ainda 
que as áreas para a construção 
dos conjuntos habitacionais já 
estão com toda a documenta-
ção regularizada e, assim que 
autorizados pelo Governo do 
Estado, irão beneficiar mais de 
duas centenas de famílias de 
áreas irregulares e de preserva-
ção permanente, contribuindo, 
ao mesmo tempo, com seus 
ideais de redução das desigual-
dades sociais e erradicação da 
pobreza, bem como para a pre-
servação do meio ambiente. 
“Só tenho a agradecer a forma 

como fomos recebidos aqui [na 
Cohapar] e garantir que nossa 
luta é mais que justa”, finalizou 
o prefeito, que também estava 
acompanhado do deputado 
estadual Delegado Fernando 
e do secretário municipal de 
Gabinete e Gestão Integrada, 
André Rodrigues.

Município participa da ação
social gratuita Sesc Cidadão

A Prefeitura de Umuarama 
estará presente na ação social 
Sesc Cidadão no próximo 
sábado, 6, na unidade local 
do Serviço Social do Comércio 
(Sesc). O projeto busca melho-
rar a qualidade de vida da 
população ao diminuir as bar-
reiras para o acesso a serviços 
de documentação, assistência 
social, saúde e lazer.

“Será um evento de grande 
porte, gratuito, no qual o Sesc 
e os parceiros – entre os quais 
a administração municipal – 
proporcionarão uma feira de 
serviços que contempla ações 
de saúde, assistência, cul-
tura, educação, lazer”, explica 
Kauane Ribeiro Meschial, téc-
nica de atividades em Ação 
Social e Saúde do Sesc.

A Secretaria Municipal de 
Saúde estará presente com 
um posto avançado de vaci-
nação. O Serviço de Vigilância 

Município poderá ser contemplado com 
mais de 200 casas do Programa Habita-
cional Vida Nova, do Governo do Paraná

ASSESSORIA

em Saúde Ambiental realizará 
uma exposição de escorpiões 
e o jogo dinâmico de dados 
com orientações referentes 
à dengue. O Ambulatório de 
Infectologia vai divulgar orien-
tações sobre infecções sexual-
mente transmissíveis.

Já a Agência do Trabalhador 
fará a divulgação de vagas dis-
poníveis no sistema público de 
emprego e o encaminhamento 
de candidatos para entrevistas 
de trabalho. As ações serão 
disponibilizadas das 13h30 
às 17h30 de sábado, no Sesc/
Umuarama.

Além disso, uma equipe 
do Senac oferecerá hidrata-
ção de mãos e pés, aferição 
de pressão arterial e teste de 
glicemia. O Tiro de Guerra 
realizará exposição referente 
ao Dia do Soldado (25/08); o 
Corpo de Bombeiro instruirá 
sobre prevenção a incêndios 

e noções de primeiros socor-
ros e a Polícia Militar mostrará 
como funciona o policiamento 
ostensivo.

O curso de Estética da 
Universidade Paranaense 
(Unipar) participará com mas-
sagem Quick e hidratação 
facial. A ação terá consultoras 
de imagem, estilo e colora-
ção, e de cuidados especiais 
com a pele (maquiagem e 
skin care), a Câmara da Mulher 
Empreendedora e Gestora de 
Negócios dará orientações 
para empreendedorismo femi-
nino, haverá arrecadação de 
agasalhos e brechó social do 
Rotary, arrecadação de frascos 
de vidro 500 ml sem tampa e 
orientações da Campanha de 
Aleitamento Materno com o 
Banco de Leite Humano, arre-
cadação de ração, doação de 
animais da Saau e apresenta-
ções do projeto Uniparlhaços.
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Palavras cruzadas

Os astros prometem destacar seu lado simpático 
e encantador, além de garantir uma dose extra de 
sorte. Tá bom ou quer mais? Mas nem tudo será 
perfeito e, à tarde, podem pintar gastos inespe-
rados ou prejuízo. À noite, tudo indica que vão 
chover contatinhos e notificações na barra do seu 
celular. Seu charme está on e devem surgir novos 
admiradores.

A vontade de sair da rotina e conhecer novos luga-
res tem tudo para crescer, Leão. Mas antes de pla-
nejar um passeio de última hora, conhecer uma loja 
nova com os amigos ou ficar de bate-papo com 
a galera, cuide das suas obrigações, tá? Vai ser 
divertido sair da rotina com o seu amor! Se não der, 
vale planejar uma viagem ou passeio romântico. 

Logo cedo, pode se sair bem se tiver que cuidar de 
assuntos financeiros, seja para administrar a sua 
grana ou no serviço. Os momentos com o mozão 
não trazem muitas novidades, mas se não pegar 
leve com a possessividade, isso pode mudar - e 
não vai ser pra melhor, meu cristalzinho. A paquera 
também anda devagar, devagarinho...

Logo cedo, você vai fazer grandes planos para o 
trabalho e o dia tem tudo para ser produtivo. Tam-
bém vale a pena anotar as boas ideias para colocar 
em prática mais. Se a relação está séria, você e o 
mozão podem fazer planos para o futuro, investir 
dinheiro juntos ou comprar algo importante. Mas 
a paquera deixa a desejar.

No trabalho, explore seu lado descolado para 
conhecer gente nova, lidar com o público em 
geral ou descobrir novas oportunidades. E se está 
sonhando em crescer, a dica é investir em conhe-
cimento. Há sinal de novidades na conquista e um 
crush que vem de longe pode surpreender. A dois, 
use a criatividade para deixar a mesmice bem longe 
do seu romance. 

Logo cedo, confie em seu sexto sentido para lidar 
com mudanças na sua agenda - talvez os seus pla-
nos precisem de alguns ajustes, meu cristalzinho. 
A boa notícia é que irá concentrar todos os olhares 
na conquista, graças à sua sensualidade que estará 
ainda mais evidente. Ui, que delícia!

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 20/3Solução anterior

Os nascidos no dia 3 de agosto são do signo de Leão com a personalidade de Escorpião. 
Podem ser truculentos, ambiciosos e materialistas, mas trabalhadores e esforçados. Possuem 
perseverança e muita responsabilidade. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 8, 
número de Saturno, que pode fazê-los duros e exigentes, austeros e conservadores e em alguns 
casos ditadores. Mas que pode favorecer a bens de herança na idade madura ou velhice. Vida 
longa também.

Horóscopo nascido em 3 de agosto

A quarta começa meio devagar e você pode se sair 
melhor se puder ficar no seu canto, sem se envol-
ver em confusão - sua ou dos outros. Curtir o lar 
pode ser uma ótima pedida à noite para você repor 
as energias e reunir a família. Se está sonhando 
com romance, a dica é apostar na cautela para não 
se decepcionar. 

Hoje, assuntos familiares podem ocupar a maior 
parte da sua atenção e talvez seja difícil se desligar 
deles. Mudanças e novidades estão em alta. Que tal 
dar uma remodelada no seu cantinho? Com tanta 
coisa acontecendo, o mozão pode ficar chateado 
se achar que foi deixado de lado. Um lance antigo 
pode reaparecer e dar match à noite. 

Bora lá mergulhar de cabeça nos assuntos do 
dia a dia e nas obrigações que surgirem pela 
frente, Touro. Na saúde, respeite seus limites 
e procure se mexer mais, mesmo que seja em 
casa. A rotina pode dar as caras no romance, 
mas faça sua parte para curtir alguns momentos 
interessantes com o mozão. 

As parcerias ganham força nesta quarta e, se pre-
cisa terminar algo que ficou pendente, junte forças 
com colegas ou pessoas próximas logo cedo, mas 
sem baixar a guarda. Quer uma boa notícia? O astral 
melhora à noite e poderá se divertir com os amigos. 
Tá na pista? A dica é investir suas fichas em um 
contatinho que combina com seu jeito. 

Comece o dia explorando seus pontos fortes em 
tudo o que fizer. Use a abuse do seu charme e 
encanto pessoal no trabalho, na vida pessoal, nas 
redes sociais... Na paquera, tome a iniciativa e use 
todo o seu charme para se aproximar do crush. 
Ninguém vai resistir! Uma dose extra de carinho 
deixa tudo mais gostoso na companhia do mozão.

Aproveite o astral favorável desta quarta para reto-
mar contatos, ampliar seus horizontes e fazer algo 
fora do comum, Sagita. Essas energias maravigolds 
da Lua deixam as amizades em alta, inclusive com 
quem está longe. A galera pode dar uma força na 
paquera e há chance de cair de amores por alguém 
apresentado pelos amigos. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 30

BCM
MAQUINISTA

CURVATURA
ATEUTOPAR

ERAULNÃ
BREURONCO

IMMAGOA
TAPARIVP

SALPATACA
ETICAOAR

LEVESRASPA
IACEMCAI
REDORINES

PULODOGATO
SARAVAES

Micro-or-
ganismos 
causadores
de doenças

Principal
pronome
relativo

Grande
sapo ama-

zônico
(bras.)

In (?):
como é 

consumida
a banana

História
fabulosa

dos
deuses

Dispositi-
vo para
fechar
portas

Irmão de
Moisés
(Bíblia)

Aceitar
uma

proposta

Que
estica o
cabelo

Lugar
agradável

(pl.)

A placa
de cruza-
mentos 

Acessório 
de proteção
do moto-
ciclista

Antiga
moeda de

prata

"Cai, (?),
Balão",
canção
popular

(?) de
Castro,

dama gale-
ga (Hist.)

Interjei-
ção que
significa
"salve!"

Sua
capital é
Vitória
(sigla)

Que não
são

pesadas

Prefixo de
"importar"

Cobrir 
(a panela) 

Descrente;
incrédulo
Escuridão
completa

(?) de fruta:
antiácido
Código de 
(?): regula
profissões

Coloquei;
botei 

Princi-
piantes

Carne para
assados
Aquela
pessoa

Retira
com lixa
Material
da forca

Remo,
em inglês
A melhor

confidente

Ruído feito
ao dormir
Desgosto

(fig.)

(?) Cortez,
ator

Resultado
de 0 x 0

O que guia
um trem
Arquea-
mento

Ao (?): à
volta

A saída 
estratégica
da pessoa

esperta
(fig.)

3/oar. 5/aarão. 6/cururu — natura — pataca — saravá.
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A P O C
A B E R R A Ç Ã O
C H I L E A M P

A D E G A S E R
G Q U I L A T E

S A G U I U A S
V I Ç A D A O

C A R M A O B U S
O D E I T U PO

G T P R E S A L
F I GA D O R A L I

T U M A D T
S A A R A P O L I

RD L E I O CO

A N A VI L H A N A S

Atitude do-
minante em
Macunaí-
ma (Lit.)

Astro
estudado
por Encke
e Halley 

Liga da
estrutura
de con-
têineres

Tratamento
por meio 
dos jogos 

(Med.)

Forma da
pista de

skate

Carta de
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’ArtePoema 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.

Prefeitura de Umuarama lança agenda de licitações
Hoje (quarta-feira, 3), às 15h, a 

Diretoria de Contratos e Licitações da 
Prefeitura de Umuarama realiza a aber-
tura de proposta de uma tomada de 
preços para a contratação de empresa 
que ficará responsável pela conclu-
são da construção da quarta etapa 
do Centro de Eventos de Umuarama. 
O evento é parte de pacote de cinco 
outros processos que constam na 
Agenda de Licitações de agosto e 
setembro, que a administração muni-
cipal divulgou ontem (terça-feira, 2).

Além de cinco tomadas de preços, 

a mais recente Agenda de Licitações 
trouxe também 21 pregões eletrônicos, 
que apresentam reais oportunidades de 
negócios para empresas de todos os por-
tes – inclusive para microempreendedo-
res individuais (MEI) – que queiram forne-
cer produtos e serviços para a Prefeitura.

O primeiro pregão eletrônico será quin-
ta-feira (4) para comprar 124 tablets, que 
serão utilizados nas atividades de campo 
dos agentes comunitários de saúde. Na 
sexta-feira (5) será para contratar empresa 
para fornecer, de forma parcelada, resmas 
de papel sulfite A4 de 75 gramas, tanto 

para a Secretaria de Educação quanto 
para a Secretaria de Saúde.

Na próxima segunda-feira (8) o pre-
gão será para contratar empresa para 
fornecimento de materiais e produtos 
odontológicos para atendimento nas 
unidades básicas de saúde e no Centro 
de Especialidades Odontológicas 
(CEO). Na quinta-feira (11) o pregão 
será para escolher uma empresa que 
forneça pão francês e margarina vege-
tal que serão servidos aos profissio-
nais do Pátio Municipal. Na sexta-feira 
(12) será para contratar empresa de 

prestação de serviços de recapagem 
e vulcanização de pneus para manu-
tenção dos veículos da frota municipal.

Ele destaca ainda que a agenda 
completa pode ser consultada no site 
da Prefeitura, no endereço eletrônico, 
clicando no banner Licitações. “Vale 
destacar que quem precisar de quais-
quer informações pode entrar em con-
tato pelo telefone (44) 3621-4141, ramal 
127 ou 129, ou ir diretamente até o 
Paço Municipal”, observa Carlos Simões 
Garrido Junior, diretor de Licitações e 
Contratos, diretor de Licitações.
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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 YPF, terceira maior petro-
lífera da América Latina e uma 
das principais provedoras de 
energia do continente, com-
pleta 100 anos em 2022. A 
empresa comemora o seu pri-
meiro centenário celebrando 
o desenvolvimento produtivo 
conquistado nos últimos anos, 
alinhado à ciência aplicada em 
soluções de valor para clientes, 
consumidores e indústria de 
petróleo, energia e gás.

“A YPF sempre foi reconhe-
cida pela proximidade com 

seus clientes, pela qualidade 
de seus produtos e serviços 
que fazem parte do nosso dia 
a dia, por sua história e por seu 
protagonismo no desenvolvi-
mento produtivo não apenas 
da Argentina, como de toda 
América Latina. Nos últimos 
anos, ela também passou a 
ser reconhecida por sua lide-
rança indiscutível e visão para 
um futuro mais sustentável”, 
destaca Pablo Luchetta, CEO 
da YPF no Brasil.

Atualmente, a empresa 

tem o objetivo de alcançar a 
autossuficiência e tornar-se 
um importante gerador de 
divisas através da exportação 
de petróleo. Neste aniversá-
rio, a YPF renova a sua aposta 
e compromisso de promover 
investimentos em energias 
cada vez mais limpas e susten-
táveis, que permitirão produzir 
barris com menor impacto nas 
emissões de CO₂ e, por sua vez, 
caminhar para um futuro com 
maior penetração das energias 
renováveis. 

Volvo Trucks apresenta novo
caminhão movido a hidrogênio

 Para descarbonizar o trans-
porte, a Volvo Trucks já oferece 
na Europa e Estados Unidos 
caminhões elétricos a bateria. 
E até o fim desta década mais 
uma opção neutra em CO2 
estará disponível: caminhões 
elétricos a célula de combustí-
vel movidas a hidrogênio.

“Estamos desenvolvendo 
essa tecnologia há anos e é 
ótimo ver os primeiros veículos 
chegando com sucesso à pista 
de testes. A combinação de 
caminhões elétricos a bateria e 
caminhões elétricos a célula de 
combustível permitirá que nos-
sos clientes eliminem comple-
tamente as emissões de CO2 de 
seus caminhões, independente-
mente do tipo de operação de 
transporte,” diz Roger Alm, pre-
sidente da Volvo Trucks.

Os caminhões elétricos à 
célula de combustível terão 
uma autonomia comparável a 
de muitos caminhões a diesel 
– até 1.000 km – e um tempo 
de reabastecimento inferior a 
15 minutos. As duas células de 
combustível têm a capacidade 
de gerar 300 kW de eletricidade 
a bordo. Os testes com clientes 
em operações reais começarão 
em alguns anos e a comerciali-
zação na Europa está prevista 
ainda para década. “Caminhões 
elétricos movidos a hidrogênio 
são adequados para longas dis-
tâncias e aplicações pesadas e 
com alta demanda de energia. 
Eles também podem ser uma 
opção em países onde as possibi-
lidades de recarga de bateria são 
ainda limitadas,” diz Roger Alm.

ELETRICIDADE 
GERADA A BORDO

Células de combustível 
geram sua própria eletricidade 

Fortalecer a educação 
ambiental entre crianças 
e jovens. Esse é o objetivo 

do projeto patrocinado 
pela Toyota do Brasil, 

através da Lei Rouanet de 
Incentivo à Cultura, que 
leva teatro pedagógico 
infantil a escolas públi-

cas em Sorocaba, Indaia-
tuba e Porto Feliz; cidades 

com a presença de uni-
dades da montadora.

Até o final deste mês, o 
projeto “Turma da Ação 
– Missão Natureza” deve 
receber 15 mil crianças 

entre 6 e 12 anos dos 
turnos matutino e ves-
pertino. Ao todo, serão 

50 apresentações: 18 em 
Indaiatuba, 26 em Soro-
caba e 06 em Porto Feliz, 

que passarão por 22 
escolas nessas cidades. 

A peça mostra, por meio de 
uma verdadeira “missão”, 
como as crianças também 

podem ser responsáveis 
pelo meio ambiente, aju-

dando e até propondo 
soluções mais eficientes 

que os adultos para a 
preservação e defesa do 
planeta. Tais ações refle-
tem na formação destas 
crianças apresentando 
o tema da preservação 

ambiental de forma lúdica. 
A iniciativa está fortemente 

ligada às ações ambien-
tais da Toyota do Brasil, 

dentre elas o Desafio 
Ambiental 6 – Estabelecer 
uma sociedade futura em 
harmonia com a natureza. 
O compromisso da compa-

nhia também se estende 
em atuar com iniciativas 
de curto, médio e longo 

prazo que visam diminuir 
o uso de recursos naturais 
e impactos ambientais em 

suas operações e cadeia 
de valor para atender às 

necessidades do planeta.

a bordo a partir do hidrogênio, 
ao invés de carregarem de fon-
tes externas. O único subpro-
duto emitido é vapor de água.

CÉLULAS DE 
COMBUSTÍVEL CELLCENTRIC

As células de combustível 
serão fornecidas pela Cell-
centric – joint venture entre o 
Grupo Volvo e a Daimler Truck 
AG. A Cellcentric construirá 
uma das maiores instalações 
da Europa para produção em 
série de células de combustí-
vel, especialmente desenvol-
vidas para veículos pesados.

HIDROGÊNIO VERDE
A tecnologia de células de 

combustível ainda está em fase 
inicial de desenvolvimento e 
há muitos benefícios, mas com 
desafios à frente. Um deles é 
o fornecimento de hidrogênio 
verde* em larga escala. Outro é 
a infraestrutura de reabasteci-
mento de veículos pesados, que 
ainda precisa ser desenvolvida.

“Esperamos que o forne-
cimento de hidrogênio verde 
aumente significativamente 
durante os próximos anos, já 
que muitas indústrias depen-
derão dele para reduzir o CO2. 

No entanto, não podemos 
esperar mais para descarboni-
zar o transporte. Então, minha 
sugestão para todas as empre-
sas que atuam no segmento 
é começar a jornada com os 
caminhões elétricos já dis-
poníveis. Em alguns anos, os 
veículos a células de combus-
tível serão então um comple-
mento importante para rotas 
mais longas e transportes mais 
pesados”, finaliza Roger Alm.

*O hidrogênio verde é pro-
duzido usando fontes de ener-
gia renováveis, como eólica, 
hidroelétrica e solar. 

 DIVULGAÇÃO

Volvo começa a testar caminhões com células de combustível alimentadas por hidrogênio que 
podem alcançar até 1.000 km, emitindo apenas vapor de água

YPF completa 100 anos

Toyota patrocina 
escolas públicas
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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 1.8MT 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 1.4AT ADVANTAGE 18/18 CINZA COMPLETO, AUT R$ 74.900,00

RANGER XLT 15/16 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 154.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00

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

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM MERCADOS, MINIMERCADOS, SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS DO NORTE E 

NOROESTE DO ESTADO DO PARANÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO

A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Gêneros Alimentícios em 
Mercados, Minimercados, Supermercados e Hipermercados do Norte e Noroeste do Estado do Paraná, por seu representante 
Senhor Márcio Cardoso dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 020.177.119-50, RG 6270658-9 SSP/PR, brasileiro, casado, função
Caixa, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 2277, Jardim Ouro Verde, Sarandi/Paraná, CEP 87.114-130, convoca 
toda a categoria profissional dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Gêneros Alimentícios em Mercados, 
Minimercados, Supermercados e Hipermercados, dos municípios de Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Alvorada 
do Sul, Amaporã, Ângulo, Apucarana, Arapuã, Araruna, Ariranha do Ivaí, Astorga, Atalaia, Barbosa Ferraz, Bela Vista do 
Paraíso, Boa Esperança, Bom Sucesso, Borrazópolis, Brasilândia do Sul, Cafeara, Cafezal do Sul, Califórnia, Cambira, 
Campo Mourão, Centenário do Sul, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do 
Sul, Cruzmaltina, Diamante do Norte, Douradina, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Farol, Faxinal, 
Fênix, Florai, Floresta, Florestópolis, Flórida, Francisco Alves, Godoy Moreira, Goioerê, Grandes Rios, Guairaçá, 
Guaporema, Guaraci, Icaraíma, Iguaraçu, Inajá, Indianópolis, Iporã, Iretama, Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivaiporã, Ivaté,
Ivatuba, Jaguapitã,Jandaia do Sul, Janiópolis, Japurá, Jardim Alegre, Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Kaloré, Lidianópolis, 
Loanda, Lobato, Luiziana, Lunardelli, Lupianópolis, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Manoel Ribas, Maria Helena, 
Marialva, Marilândia do Sul, Marilena, Mariluz, Maringá, Marumbi, Mato Rico, Mauá da Serra, Mirador, Mirasselva, Moreira 
Sales, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia, 
Nova Tebas, Novo Itacolomi, Ourizona, Paiçandu, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Peabiru, Perobal, 
Pérola, Pitangueiras, Planaltina do Paraná, Porecatu, Porto Rico, Presidente Castelo Branco, Primeiro de Maio, Quarto 
Centenário, Querência do Norte, Quinta do Sol, Rancho Alegre D´Oeste, Rio Bom, Roncador, Rondon, Sabáudia, Santa Cruz 
de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, Santo Inácio, São 
Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São João do Ivaí, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, 
São Pedro do Ivaí, São Pedro do Paraná, São Tomé, Sarandi, Tamboara, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Terra Rica, Tuneiras do 
Oeste, Umuarama, Uniflor e Xambrê, todos no Estado do Paraná, para participarem da Assembleia Geral de Fundação, que 
será realizada dia 28 de agosto de 2022, às 19h00 em 1ª convocação ou às 20h00 em 2ª convocação, nas dependências do Salão 
Comunitário da Associação dos Moradores da Vila Esperança, Rua Domingos Miranda, nº 70, Vila Esperança – Maringá/PR, para 
tratarem da seguinte ordem do dia:
1) Fundação por dissociação de entidades ecléticas, do Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Gêneros 
Alimentícios em Mercados, Minimercados, Supermercados e Hipermercados do Norte e Noroeste do Estado do Paraná, para 
representar a categoria dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Gêneros Alimentícios em Mercados, 
Minimercados, Supermercados e Hipermercados, nos municípios de Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Alvorada 
do Sul, Amaporã, Ângulo, Apucarana, Arapuã, Araruna, Ariranha do Ivaí, Astorga, Atalaia, Barbosa Ferraz, Bela Vista do 
Paraíso, Boa Esperança, Bom Sucesso, Borrazópolis, Brasilândia do Sul, Cafeara, Cafezal do Sul, Califórnia, Cambira, 
Campo Mourão, Centenário do Sul, Cianorte, Cidade Gaúcha, Colorado, Corumbataí do Sul, Cruzeiro do Oeste, Cruzeiro do 
Sul, Cruzmaltina, Diamante do Norte, Douradina, Doutor Camargo, Engenheiro Beltrão, Esperança Nova, Farol, Faxinal, 
Fênix, Florai, Floresta, Florestópolis, Flórida, Francisco Alves, Godoy Moreira, Goioerê, Grandes Rios, Guairaçá, 
Guaporema, Guaraci, Icaraíma, Iguaraçu, Inajá, Indianópolis, Iporã, Iretama, Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivaiporã, Ivaté,
Ivatuba, Jaguapitã,Jandaia do Sul, Janiópolis, Japurá, Jardim Alegre, Jardim Olinda, Juranda, Jussara, Kaloré, Lidianópolis, 
Loanda, Lobato, Luiziana, Lunardelli, Lupianópolis, Mamborê, Mandaguaçu, Mandaguari, Manoel Ribas, Maria Helena, 
Marialva, Marilândia do Sul, Marilena, Mariluz, Maringá, Marumbi, Mato Rico, Mauá da Serra, Mirador, Mirasselva, Moreira 
Sales, Munhoz de Mello, Nossa Senhora das Graças, Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança, Nova Londrina, Nova Olímpia, 
Nova Tebas, Novo Itacolomi, Ourizona, Paiçandu, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Paranavaí, Peabiru, Perobal, 
Pérola, Pitangueiras, Planaltina do Paraná, Porecatu, Porto Rico, Presidente Castelo Branco, Primeiro de Maio, Quarto 
Centenário, Querência do Norte, Quinta do Sol, Rancho Alegre D´Oeste, Rio Bom, Roncador, Rondon, Sabáudia, Santa Cruz 
de Monte Castelo, Santa Fé, Santa Inês, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, Santo Inácio, São 
Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São João do Ivaí, São Jorge do Ivaí, São Jorge do Patrocínio, São Manoel do Paraná, 
São Pedro do Ivaí, São Pedro do Paraná, São Tomé, Sarandi, Tamboara, Tapejara, Tapira, Terra Boa, Terra Rica, Tuneiras do 
Oeste, Umuarama, Uniflor e Xambrê, todos no Estado do Paraná;
2) Leitura, discussão e aprovação do Estatuto Social da Entidade;
3) Eleição e posse da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados Representantes e Suplentes;
4) Autorização para Filiação à entidades de grau superior e central sindical. 

Maringá/PR, 02 de agosto de 2022
MÁRCIO CARDOSO DOS SANTOS

Comissão Pró-Fundação

Invest Paraná discute os próximos passos da ZPE
Uma comitiva de Umuarama, 

liderada pelo prefeito Hermes 
Pimentel, esteve em Curitiba 
nesta semana para tratar de 
vários projetos em parceria com 
o governo do Estado. Em uma 
das visitas o grupo foi recebido 
pelo governador Carlos Massa 
Ratinho Junior e pelo presi-
dente da Invest Paraná, José 
Eduardo Bekin, para discutir 
os próximos passos da criação 
da Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE).

O encontro teve ainda a 
presença do representante 
da Fênix Empreendimentos, 
Cássio Garcia, vencedora da 
licitação para implantação da 
área de livre comércio – que 
pode ser a primeira da inicia-
tiva privada no país –, do secre-
tário municipal da Indústria e 
Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva, dos deputados 

estaduais Delegado Fernando 
e Márcio Nunes e do diretor de 
Indústria e Comércio do muni-
cípio, Paulo Leon Baraniuk.

Na reunião, a empresa Fênix 
informou como está o anda-
mento dos projetos de viabili-
dade econômica e de conceito 
arquitetônico e estrutural (com 
o respectivo orçamento das 
edificações e o cronograma de 
execução) e o plano de negó-
cios. “O projeto final deve con-
ter uma proposta concreta de 
instalação da primeira indústria 
que iniciará a produção na ZPE, 
visando o mercado internacio-
nal”, lembrou Baraniuk.

Na próxima quinta-feira, 
4, haverá uma reunião on-line 
para discutir mais detalhes. “O 
importante é que temos o apoio 
total do governo do Estado, da 
Invest Paraná e o olhar atento da 
Secretaria Especial das Zonas de 

Processamento de Exportação 
do Ministério da Economia para 
que todas as formalidades sejam 
cumpridas. Este é um projeto de 
grande envergadura, que trará 
muitos benefícios para o desen-
volvimento de Umuarama e 
região e querem ver ele funcio-
nando o quanto antes”, disse o 
prefeito Pimentel agradeceu o 
apoio do governador e dos par-
lamentares, ao mesmo tempo 
em que elogiou o empenho da 
empresa vencedora da licitação, 
que é do mesmo grupo da Unipar. 
“A família Garcia tem uma longa 
tradição em educação superior 
e tecnologia. O projeto da ZPE 
de Umuarama não poderia estar 
em melhores mãos”, completou.

Com o papel de cada 
parte bem definido – governo 

federal, estadual, Invest Paraná, 
empresa e município – caberá 
agora ao Executivo municipal 
elaborar uma lei para definir 
os incentivos fiscais que serão 
concedidos às empresas que se 
instalarem na ZPE. “Esse pro-
jeto está em fase de elabora-
ção nas secretarias municipais 
de Fazenda e Administração e 
em breve deve ser apresentado 
pelo prefeito Pimentel para aná-
lise e votação na Câmara de 
Vereadores”, informou o secre-
tário Marcelo Adriano.

Enquanto isso, os parceiros 
envolvidos na iniciativa seguem 
prospectando negócios para 
futuros investimentos. “Tanto a 
Invest Paraná, quanto a Fênix e o 
município têm mantido contato 
com empresas locais, de outros 

Estados e até do exterior para 
mostrar o potencial regional e 
despertar o interesse de se ins-
talarem na ZPE de Umuarama. 
O futuro é bem promissor, mas 
agora temos que avançar com 
as próximas etapas”, comple-
tou o secretário.

Acompanharam a comitiva os 
secretários de Gabinete e Gestão 
Integrada, André Rodrigues dos 
Santos, e da Habitação, Edna 
Justino. Estiveram presentes 
ao encontro, ainda, o diretor de 
Desenvolvimento Econômico 
e Relações Internacionais e 
Institucionais da Invest Paraná, 
Giancarlo Rocco, a assessora 
técnica Bruna Radaelli e a con-
sultora técnica de Mercado e 
Novos Negócios, Patricia Romão 
Oliveira dos Santos.
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Come pouco ao almoço e menos ainda 
ao jantar, que a saúde de todo o corpo 

constrói-se na oficina do estômago.
Miguel de Cervantes

@tribunahojenewsumuarama

BRECHÓ SOCIAL
No sábado (6)  acontecerá o evento Sesc Cidadão, das 13h30 as 17h30, e também teremos o Brechó Social com doação de 
roupas da Campanha do Agasalho para população em situação de vulnerabilidade, Será no Sesc e todos estão convidados! 

CORRETO
“Tem piadas hoje que não se deve fazer num 
programa de humor porque não se deve fazer 
na vida.” Assim o ator e roteirista Bruno Ma-
zzeo resume as regras da comédia moderna. 
Em entrevista ao programa Comediantes que 
Amamos, do canal Viva, ele afirma que, para 
funcionar, o humor precisa se comunicar com 
o momento da sociedade. “Isso serve, claro, 

para os costumes”, diz Bruno. “Então, o 
humor muda junto com a sociedade, a partir 
do momento em que a sociedade evolui em 
alguns comportamentos, em alguns entendi-

mentos de erros históricos.” (Folha)

QUANTOS SOMOS?
Após ser adiado duas vezes por motivos de 
saúde, o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) começou a realizar o 

Censo 2022 na segunda-feira, dia 1º. Entre 
agosto e novembro, 183 mil recenseado-
res passarão pelos 5.570 municípios para 

entrevistar um morador em cada residência 
do país. O Censo é realizado a cada dez 

anos, sendo fundamental para traçar o per-
fil socioeconômico e implementar políticas 

públicas pelos governos. (g1)

NÃO É NÃO!
Uma decisão da Suprema Corte do Canadá 
estabeleceu que não usar camisinha sem o 
consentimento do parceiro pode ser con-
siderado abuso sexual no país. O parecer 
proferido na última sexta-feira envolveu 

um caso em que um homem não utilizou o 
preservativo sem autorização da parceira 
durante o ato sexual. A juíza Sheilah L. 
Martin disse durante o julgamento que 
quando o uso da proteção é combinado 
entre o casal, “não há acordo para o ato 

físico de relação sexual sem preservativo”. 
(Washington Post)

CHIQUES!
João Barreto e Carol Amanda em noite 

chiquérrima no Rancho do Cavalo quando 
assumiram a Confraria Parceiros do Vinho, 

na última sexta (29) -, Adriana e Marcos 
Moro fizeram as honras da casa e passa-
ram a presidência para o dinâmico casal.

ARQUIVO PESSOAL

INGREDIENTES
n 1 ½ xícara (chá) de arroz
n ½ peito de frango assado e desfiado
n 3 talos de salsão
n 2 pimentas dedo-de-moça
n ⅓ de xícara (chá) de shoyu (molho de 
soja)
n 2 colheres (sopa) de azeite
n Caldo de 1 limão
n Cebolinha fatiada a gosto
n Gergelim branco e preto torrado a gosto

MODO DE PREPARO
1.Leve uma panela média com água 
ao fogo alto. Quando ferver, coloque o 
arroz e deixe cozinhar em fogo mé-
dio até ficar al dente, por cerca de 12 
minutos - o arroz vai cozinhar como 
macarrão. Mexa de vez em quando para 
os grãos não grudarem um no outro. 
Assim que estiver cozido, passe o arroz 
pela peneira e deixe escorrer bem a 
água. Enquanto isso, lave descarte as 
folhas e corte os talos de salsão em tiras 

SALADA ORIENTAL DE 
ARROZ COM FRANGO!

finas de 5 cm de comprimento. Lave, 
corte a pimenta dedo-de-moça ao meio e 
descarte as sementes. Fatie cada metade 
tirinhas. Numa tigela misture o arroz com 
o shoyu, o azeite e o caldo de limão. Divi-
da o arroz temperado em 4 pratos, cubra 
com o frango desfiado, as tiras de salsão 
e de pimenta. Salpique com a cebolinha, 
o gergelim e sirva a seguir.
 
OBS: se preferir, você pode misturar o 
frango, o salsão e a pimenta com o arroz 

temperado e deixar na geladeira até a 
hora de servir (salpique a cebolinha e o 
gergelim na hora).

DICA
Essa receita é uma ótima maneira de 
reaproveitar ingredientes de outras 

refeições: você pode utilizar o arroz que 
sobrou na geladeira ou o frango assado 

do fim de semana. Para esta receita, 
outro truque é cozinhar arroz como 

macarrão para ele ficar al dente. 

INTERNET / PANELINHA
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