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Proposta tenta legalizar reeleição para
presidência da Câmara em Umuarama
Entrou em pauta ontem na sessão ordinária, a publicação do Projeto de 
Resolução que tem 5 vereadores como autores e trata da reeleição para 
a Mesa Diretora do Poder Legislativo. Atualmente, o Regimento Interno 
e a Lei Orgânica do Município proíbem que o presidente do Legislativo 

fique mais do que dois anos, dentro da mesma legislatura na cadeira. 
Se a alteração for aprovada, o presidente da Casa pode montar chapa e 
tentar se reeleger. A proposta passará pela Comissão de Justiça e Reda-
ção antes de ser votada em plenário. l 6

l 9

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Umuarama registrou 9 
casos de dengue em uma 
semana, agora acumu-
lando 13 pessoas com 
diagnóstico positivo. Os 
registros foram feitos no 
Centro Cívico, Zona VII, 
Arco-Íris, Bandeirantes, 
Lisboa, Ouro Branco e 
Sonho Meu. O Boletim 
informa que das 19 
regiões divididas por UBSs 
na cidade, 8 estão classi-
ficadas com baixa incidên-
cia e 11 com risco baixo. 

Mercado projeta
nova queda na
inflação pela 8ª
semana seguida

l 2

Projeto de Lei
aumenta penas
para crimes em

eventos esportivos
l 3

Ministério da
Saúde lança

campanha sobre
Monkeypox

l 4

2.500 crianças 
foram vacinadas
em um dia

Um prejuízo estimado em cerca de R$ 2 mil foi gerado para a Prefeitura pela motorista deste Ágile, que invadiu na 
madrugada do último domingo, a Praça das Gurucaias, ao lado do Bosque Uirapuru e destruiu quase toda a estru-
tura de uma ATI e só parou após colidir contra uma estrutura de concreto. Testemunhas informaram à polícia que a 
condutora estava acompanhada de uma criança e fugiu do local em um táxi. As autoridades de trânsito investigam 
se foi um descuido ou a mulher se envolveu em um acidente antes de invadir o logradouro.

Dengue

l 8

Acidente ou descuido?
45ª edição

da Ponta de
Estoque teve

público recorde
l 5
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Fases da lua
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Mercado projeta nova queda na
inflação pela 8ª semana seguida

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

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,67 -0,68 4,77 10,07
IGP-M (FGV) 0,59 0,21 8,39 10,08
IGP-DI (FGV) 0,62 -0,38 7,44 9,13

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,01%

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

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

19/7 a 19/8 0,7373 0,7373 0,2361
20/7 a 20/8 0,7372 0,7372 0,2360
21/7 a 21/8 0,7100 0,7100 0,2090
22/7 a 22/8 0,6724 0,6724 0,1715
23/7 a 23/8 0,6730 0,6730 0,1721

Ações % R$
Petrobras PN +2,14% 32,41 
Vale ON -1,46% 65,98 
ItauUnibanco PN -1,13% 26,34 
Bradesco PN -1,38% 19,34 
Magazine Luiza ON +1,06% 3,82 
Americanas ON +22,49% 15,96

IBOVESPA: -0,89% 110.500 pontos

Iene 137,60
Libra est. 0,85
Euro 1,01
Peso arg. 136,66

% dia compra venda % mês 

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

PTAX  (BC) -0,5% 5,1703 5,1709 -0,3%

PARALELO 0,0% 5,0400 5,4800 0,0%

TURISMO 0,0% 5,0500 5,4600 0,0%

EURO -1,5% 5,1362 5,1373 -3,0%

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

DÓLAR 22/08

Iene R$ 0,0376
Libra est. R$ 6,08
Peso arg. R$ 0,038
R$1: 1.320,85 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/08 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA set/22 1.527,00 38,25 15,0%
FARELO set/22 460,50 11,80 15,3%
MILHO set/22 633,50 7,50 12,3%
TRIGO set/22 770,50 17,25 1,5%

SOJA 167,28 0,5% -0,8% 165,00
MILHO 75,65 0,0% 7,7% 75,00
TRIGO 109,15 -1,2% -1,3% 112,00
BOI GORDO 297,09 -0,2% -1,6% 300,00
SUINO 6,82 -0,3% 12,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/08 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 22/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 1,1% -1,1%
SOJA Paranaguá 191,00 2,1% 1,1%
MILHO Cascavel 84,00 -2,3% 7,7%

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
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Umuarama

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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

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

IBOVESPA: +0,55% 106.471 pontos

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

% dia compra venda % mês 

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

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

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

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

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

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

DÓLAR 05/08

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

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/08 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

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

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

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/08 PR DIA 30d. Casc.

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

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

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

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Solução anterior

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

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

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

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

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

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

Horóscopo semanal do dia 1º ao dia 7 de agosto

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

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

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

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

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

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

Horóscopo nascido em 6 de agosto

Horóscopo nascido em 7 de agosto

Horóscopo nascido em 8 de agosto

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

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

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

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

   Loterias
Megasena

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

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 6/8/2022

concurso: 2507Megasena

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.

 

concurso: 638

02 06 17 20 24 40

concurso: 2400

concurso: 1817

02 08 21 26 31 45

concurso: 5686

Quina

Federal

Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: NO
SS

O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

SÃ
O

 IN
FO

RM
AT

IV
O

S 
E 

NÃ
O

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

O
S 

O
FI

CI
AI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

07 07 04 02 09 09 04 

Super Sete concurso: 278C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

concurso: 2347Lotomania

62.055
07.719
35.404
03.252
86.722

15 25 27 30 44 53 74 
VITÓRIA-BA

07 17 20 21 58

DEZEMBRO

02 03 14 15 19 21 26

concurso: 5915

04 06 12 34 35 53 

Chuva

Paranaguá
max 18
min 17

max 28
min 15

Cascavel
max 17
min 11

Foz do Iguaçu
max 17
min 12

max 26
min 15

Curitiba
max 15
min 12

FASES 
DA LUA

Domingo 7/8/2022

Nublado
Segunda 8/8/2022

Chuva

03 07 09 18 19 20 22 24 25 29
34 35 47 53 66 72 75 85 92 99

Lotofácil concurso: 2590

Crescente
05/08 - 08h07

Nova
27/08 - 05h16

Cheia
11/08 - 22h36

Minguante
19/08 - 01h36

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

DBSOT
PERSUASÃO

REFUGODISH
TREMRMACE

GIANTAMBAR
ATAGEM

IMOBILIZADA
IILCANON

ANGOLANAUM
HMNITE

POSEDENTAL
TERRORV

ADORNARALI
OUIJOVIAL
ICIOOSL

INCONSCIENTE

Nevoeiro
marítimo

Ópera de
Giacomo
Puccini

Autor do
romance
"Moby
Dick"

René
Magritte,

pintor sur-
realista

Resina
fossili-
zada de

pinheiros 

Voto (?),
sistema
adotado
pelo TSE 

Impedida
de se
mexer

Anti-(?),
traje do
piloto do

caça

País
lusófono
da África

Indica o
Sul na

rosa dos
ventos

O aspecto
da pessoa

de bem
com a vida

Período
fértil dos
animais

A Mãe do
Mato

(Folcl.)

Sérgio
Loroza,

ator
brasileiro

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

como o velino

Rebotalho

Poder de 
convenci-

mento

Lance 
do vôlei

Sobreloja 
avarandada

Sistema de
TV digital
Game de

cartas

Secreção que não
transmite o novo

coronavírus, segundo
especialistas

Gigante,
em inglês

Veículo de
passeio
turístico
ao Cristo
Redentor

(RJ)
Toma uma

atitude
Doente,

em inglês
Muito

instruída
Agência 
de águas

Ritmo brasileiro ori-
ginário do Nordeste 

Naquele
lugar

Regra e-
clesiástica

Falta de
exatidão

Roupas
esfarra-
padas 

Livro do
Antigo 

Testamento
Telúrio

(símbolo)
Comete

adultério

Modelo de
decotes
Último, 

em inglês

Prefixo de 
"enantese"

Clarea-
mento (?),

técnica 
odontoló-

gica

Fase mais violenta da
Revolução Francesa
Terapêutica baseada

nos meridianos

Postura
para a
selfie

Enfeitar

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

Naquele 
lugar

Viaje de
avião

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

ChuvaParcialmente nublado
com pancadas de chuva

Chuva

@tribunahojenewsumuarama

Tribunal de Contas realizará auditorias
financeiras presenciais nos municípios

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

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

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

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

e União da Vitória (2 de setembro).

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

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

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

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

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

ALEX MIRANDA

Muitas nuvens Céu claro

PIB
A expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os 
bens serviços produzidos no país, está em 2,02% para de 2022. Há 

uma semana, a projeção do mercado financeiro era de que o ano fe-
charia com um PIB em 2%; e há quatro semanas era de 1,93%. Para 
2023, a expectativa é de que o PIB suba 0,39%. Há uma semana, a 

previsão era de que o ano fecharia com crescimento de 0,41%; e há 
quatro semanas, a expectativa de expansão de 0,49%. Para 2024 e 

2025, as projeções do mercado financeiro para o crescimento do PIB 
estão estáveis, em 1,8% e 2%, respectivamente. 

A projeção do mercado 
financeiro para a inflação de 
2022 caiu pela oitava semana 
seguida. Segundo o Boletim 
Focus, divulgado nesta segun-
da-feira  (22) pelo Banco 
Central, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerado a inflação 
oficial do país, caiu de 7,02% 
para 6,82%, em uma semana. 
Há quatro semanas, as expec-
tativas do mercado eram de 
um IPCA em 7,3%, neste ano.

O Boletim Focus é uma 
publicação semanal que reúne 
a projeção de cerca de 100 ins-
tituições do mercado finan-
ceiro para os principais indi-
cadores econômicos do país.

A expectativa de inflação 
para 2023 também caiu: de 
5,38% projetados há uma 
semana para 5,33%, nesta 

segunda-feira. Para 2024 e 
2025, as projeções de infla-
ção mantêm-se em 3,41% e 
3%, respectivamente.

SELIC E DÓLAR
Ta m b é m  s e  m a n t ê m 

estáveis as projeções para a 
taxa básica de juros, a Selic, 
tanto para 2022 (13,75% ao 
ano) como para os anos 
seguintes: 11% ao ano, em 
2023; 8% ao ano, em 2024; e 

7,5% ao ano, em 2025.
A cotação do real na com-

paração com o dólar também 
apresenta estabilidade nas 
projeções para este e para os 
próximos anos. A expectativa 
do mercado financeiro é de 
que a cotação da moeda nor-
te-americana chegue a R$ 5,20 
tanto ao final de 2022 como de 
2023; e que 2024 e 2025 fechem 
com o dólar custando R$ 5,10 e 
R$ 5,17, respectivamente.

Os deputados votaram 
ontem (22), na Assembleia 
Legislativa do Paraná, a reda-
ção final do projeto de lei 
816/2019, que institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher 
(SEAM). O texto tem como 
objetivo reconhecer empre-
sas que adotam práticas orga-
nizacionais de equilíbrio entre 
trabalho, família e valorização 
da mulher. Se for aprovado, a 
matéria seguirá para sanção, 
ou veto, do Poder Executivo.

Alep vota a redação final da criação 
do Selo Empresa Amiga da Mulher

De acordo com o projeto, a 
concessão do Selo visa incen-
tivar as empresas paranaenses 
a adotarem práticas compro-
metidas com crescimento pes-
soal e profissional da mulher. 
O Selo tem como objetivo sen-
sibilizar as empresas sobre os 
impactos negativos da ausên-
cia de práticas organizacionais 
de equilíbrio entre trabalho e 
família, tais como a queda na 
produtividade; o impacto na 
competitividade; a diminuição 

da qualidade de vida dos fun-
cionários e de suas famílias; e 
o impacto no desenvolvimento 
social e econômico do país.

A matéria pretende premiar 
práticas como a manutenção 
de creches nas empresas; a per-
missão de redução de jornada às 
lactantes, além da já prevista em 
lei; o acompanhamento psíqui-
co-social oferecido aos funcioná-
rios, em especial às mulheres; e 
o auxílio da empresa para resolu-
ções de problemas domésticos.
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Projeto aumenta penas 
para invasões e crimes 
em eventos esportivos

Tramita no Senado Federal 
o Projeto de Lei 2.086/22, que 
altera o Estatuto de Defesa 
do Torcedor, para aumentar 
a pena de crimes como a pro-
moção de tumulto, prática 
ou incitação de violência, ou 
invasão de local restrito aos 
competidores em eventos 
esportivos. A proposta tam-
bém considera como qualifi-
cadora desses delitos a efetiva 
utilização de arma, bomba 
caseira ou qualquer outro 
instrumento ou artefato que 
possa causar dano à integri-
dade física de outro sujeito.

Na justificativa, a proposta 
surge diante dos recorrentes 
incidentes de invasão em 
campos de futebol durante 
ou após as partidas. Um caso 
recente ocorreu no dia 13 de 
julho de 2022, no jogo entre 

Santos e Corinthians, válido 
pelas oitavas de final da Copa 
do Brasil, em que torcedores 
invadiram o gramado e agre-
diram um jogador corinthiano. 
Na súmula do árbitro da par-
tida, também foi relatado que 
torcedores santistas arremes-
saram bombas no gramado.

No texto, a pena para 
quem causar tumulto; prá-
tica ou incitação de violência; 
ou invasão de local restrito a 
esportistas, será de reclusão 
de dois a quatro anos e multa. 
No caso de utilização de 
arma; bomba caseira ou ins-
trumento/artefato que possa 
causar dano à alguém, a pena 
aplicada será de reclusão de 
três a cinco anos e multa.

O senador, que já teve expe-
riência como jornalista espor-
tivo, apresentador de TV e 

radialista, argumenta que com 
essa providência, retira esses 
crimes da competência dos 
juizados especiais criminais, 
além de impedir a aplicação de 
benefícios despenalizadores.

A intenção é prevenir a prá-
tica de violência nos eventos 
de caráter desportivo, bem 
como afastar, pelo maior 
tempo possível, os torcedores 
violentos dos locais onde eles 
se realizam.

O Estatuto de Defesa 
do Torcedor é fruto da Lei 
10.671/2003 e foi sancionada 
para gerar mais proteção aos 
torcedores em eventos espor-
tivos, além de credibilizar 
competições e suprir medi-
das mais rígidas em casos de 
invasões, conflitos e tragé-
dias. Ainda não foi designado 
relator para a proposta.

Justiça Eleitoral determina que governo 
retire propaganda irregular da Sanepar

A Justiça Eleitoral concedeu 
liminar favorável à Federação 
Brasil da Esperança em repre-
sentação por uso irregular da 
máquina pública por parte 
da campanha de Ratinho Jr 
ao governo do Estado, confi-
gurado em propagandas da 
Sanepar. De acordo com a peti-
ção judicial, o candidato “tem 
mantido extensa publicidade 
institucional em período legal-
mente vedado”.

O juiz Roberto Aurichio 
Junior determinou a retirada 
da publicidade institucional 
irregular na página oficial e 
nas redes sociais Facebook 
e Instagram da Sanepar, sob 
pena de multa no valor de 
R$ 10 mil por dia, em caso de 

descumprimento. “Tendo em 
vista a publicidade em ques-
tão ser objetivamente proi-
bida no período vedado, bem 
como não expressar conteúdo 
informativo ou educativo, ou 
seja, não apresentar relevân-
cia à população, além de afe-
tar a igualdade de oportunida-
des entre candidatos ao pleito 
eleitoral, deve-se deferir, ainda 
que parcialmente, a liminar 
pretendida”, diz na sentença.

Na ação, a Federação Brasil 
da Esperança argumentou que 
“é evidente que se trata da 
manutenção de divulgação de 
atos e programas do governo 
do Estado do Paraná, capaz de 
desequilibrar a oferta de opor-
tunidades entre os candidatos 

e influenciar a opinião do elei-
torado, restando cabalmente 
comprovada a prática da con-
duta vedada em apreço”.

De acordo com artigo 73 da 
Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/1997), 
“são proibidas aos agentes 
públicos, servidores ou não, 
condutas tendentes a afetar a 
igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos 
eleitorais, a publicidade insti-
tucional dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos federais, 
estaduais ou municipais, ou 
das respectivas entidades da 
administração indireta.

A Federação Brasil da 
Esperança tem como candidato 
ao governo Roberto Requião.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) pediu ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) que seja impugnada a candida-
tura do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) à 
Presidência da República. Em ofício dirigido a Corte, o 
vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, afirma que o 
candidato está inelegível até dezembro de 2023 por ter 
sido condenado em 2012, no julgamento do mensalão. 
Na ocasião, Roberto Jefferson foi condenado por corrup-
ção passiva e lavagem de dinheiro à pena de 7 anos de 
reclusão, no regime semiaberto, além de 287 dias-multa. 
Em 2016, no entanto, o STF declarou a extinção da puni-
bilidade do candidato, com base em indulto presidencial.

Foi discutida e votada 
ontem, em primeiro turno 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná, a proposta que prevê 
a notificação compulsória 
de casos suspeitos e/ou 
confirmados de pessoas com 
doenças raras no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado do Paraná. 
De acordo com o texto, a notificação compulsória será 
importante para possibilitar o monitoramento adequado 
de pessoas com doenças raras e a implementação de 
políticas públicas reais no Paraná. A justificativa da matéria 
lembra que algumas doenças raras apresentam índices de 
mortalidade superiores ao câncer, que, pelo seu caráter 
fatal, inspira diversas políticas de cuidado e manejo.

Sem prejuízo
O executivo destaca no texto e já justificativa, que a 
proposta não acarreta qualquer tipo de prejuízo aos 
proventos desta Municipalidade e que o impacto é ínfimo 
nas despesas com folha de pagamento, representando 
a promoção da justiça em favor daqueles que sempre 
lutaram e lutarão para que a administração pública seja 
vista com excelência.

Merecimento
Em Umuarama, vereadores discutiram ontem à 
noite em sessão ordinária, uma proposta do Poder 
executivo que altera uma Lei de 2007. O texto dispõe 
sobre o plano de carreira, cargos, empregos, salários, 
remuneração e/ou vencimentos dos servidores ativos da 
administração direta, indireta autárquica e fundacional 
do Poder Executivo. A proposta adequa a avaliação 
por merecimento, utilizando critérios objetivos e 
incorporando o adicional por tempo de serviço ao 
vencimento básico do servidor público municipal visando 
aumentar a transparência na forma de remuneração 
das carreiras mencionadas, o que não gera aumento 
de ganho real das carreiras, mas apenas incorpora o 
adicional de tempo de serviço até então percebidas por 
esses servidores no regime atualmente em vigor.

Estágio probatório
O mesmo texto adequa o estágio probatório, seguindo 
a Constituição, enquadrando tabelas de acordo com o 
interstício de 4% entre as referências. O projeto prevê 
a criação de uma vaga de inspetor e 4 de guarda de 1ª 
Classe, e diminui para 5 as vagas de guardas de 3ª Classe. 
A matéria cumpre um pedido da Guarda Municipal pela 
adequação do pagamento de horas extras, observando os 
critérios estabelecidos na CLT.

Calendário e Rota
Foram votados em redação 
final, pelos deputados 
estaduais do Paraná, os 
projetos de lei 16/2022, 
que institui no âmbito 
do Estado do Paraná, 
o “Dia de Combate ao 
Assédio Institucional 
contra Mulheres”, a ser 
comemorado no dia 24 
de junho; 374/2021, que 
institui a Semana Estadual 
de Conscientização e 
Prevenção de Acidentes 
ao Ciclista; e 13/2022, que 
institui a Rota Turística do 
Tiro Desportivo no Estado.

Audiência Pública
Ontem, o Auditório 
Legislativo da Alep 
recebeu a audiência 
pública que marca os 60 
anos da regulamentação 
da Psicologia no Brasil. O 
evento teve participação de 
representantes do Conselho 
Regional de Psicologia do 
Paraná; Conselho Federal 
de Psicologia; do Fórum 
dos Conselhos Regionais da 
Área da Saúde do Paraná; 
da ABEP e ABRAPEE; além 
da Federação Nacional 
de Psicólogos (FENAPSI) e 
demais entidades da área.

Notificação compulsória

DIVULGAÇÃO
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Ministério da Saúde
lança campanha sobre 
a varíola dos macacos

Vacinas
O Ministério da Saúde iniciou no mês passado as tratativas com 
a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e a OMS para a 

compra de 50 mil doses da vacina contra a doença. “É necessário 
que haja um contrato a ser firmado pelo Ministério da Saúde 

com a Opas, para deixar isso bem claro, para que tenhamos uma 
previsão de entrega dessas vacinas. A previsão era de que se 

entregasse no fim do mês de agosto. A Socorro [Gross, represen-
tante da Opas] me informou que seria no começo de setembro. 
Seriam duas remessas, são três agora. Há uma carência desse 
insumo a nível mundial”, justificou Queiroga. Na última sexta 

(19), a Anvisa autorizou a importação excepcional de remédios 
e vacinas que anda não têm registro no Brasil. A previsão é de 

que a primeira, de três remessas, chegue no início de setembro. 
Sobre esses imunizantes, Marcelo Queiroga explicou que como 
a imunização completa requer duas doses, elas serão suficien-

tes para vacinar 25 mil pessoas. Os primeiros a receber a vacina 
serão profissionais da saúde que atuam diretamente com o vírus.

Antiviral
Assim como ocorre com as vacinas, como não há no Brasil nenhum 

representante do antiviral no país, o Ministério da Saúde também so-
licitou à Opas a compra de 10 doses do tecovirimat para tratamentos 
imediatos, e outras 50 unidades para casos graves. A pasta negocia 

ainda o transporte de mais 12 unidades doadas pelo laboratório 
produtor, e a compra de mais 504 doses.

TSE
O lançamento da campanha ocorre após o ministro Edson Fa-

chin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), autorizar a veiculação 
de peças publicitárias do governo federal sobre o tema até o dia 

30 de agosto. A legislação eleitoral brasileira proíbe qualquer 
publicidade institucional que possa configurar o uso abusivo da 
máquina pública para promoção de governantes durante os três 
meses antes das eleições, por isso, precisou ser analisada pela 
Justiça Eleitoral. Em sua decisão, Fachin ressaltou que a divul-

gação da campanha é de interesse público. Ainda pela decisão, 
todo o material da campanha deve ser veiculado em uma página 

específica sobre a varíola dos macacos. Ainda com objetivo de 
esclarecer a população sobre a doença, Queiroga adiantou que 

aguarda nova autorização do TSE, desta vez, para gravar um 
pronunciamento em cadeia de rádio de TV com informações téc-
nicas sobre a varíola dos macacos para esclarecer a população.

Com o conceito Varíola dos 
Macacos: Fique Bem com a 
Informação Certa, o Ministério 
da Saúde lançou, ontem (22), 
em Brasília, a Campanha 
Nacional de Prevenção à 
doença. A ideia é conscien-
tizar a população sobre a 
transmissão, contágio, sin-
tomas e prevenção, além de 
dar orientações sobre o que 
fazer em casos suspeitos de 
varíola dos macacos.

NÚMEROS
Em todo o mundo, foram 

registrados mais de 41,5 mil 
casos da doença. No Brasil, 
conforme a última atualização 
do Ministério da Saúde, de 21 
de agosto, há 3.788 casos con-
firmados. A campanha adverte 
que a principal forma de pre-
venção é evitar contato com 
pessoas infectadas ou obje-
tos contaminados como, por 
exemplo, copos, talheres, len-
çóis e toalhas.

Outro ponto destacado 
pelas autoridades de saúde 
é que a fase de incubação do 
vírus pode ser de cinco a 21 
dias. Nesse período é possível 
haver transmissão. Entre os 
casos registrados, o contágio 
ocorre, especialmente pelo 
contato físico pele a pele com 
lesões ou fluidos corporais. 
Em pessoas infectadas, febre, 
erupções cutâneas, inchaço 
dos gânglios (ínguas), dor no 
corpo, exaustão e calafrios são 
os sintomas mais comuns.

TRATAMENTO
Durante o lançamento 

da campanha, o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, des-
tacou que o fato de não exis-
tir um tratamento específico 
para a doença não quer dizer 
que ela não tenha tratamento. 
Segundo Queiroga, sintomas 
como dor podem ser ameniza-
dos com medidas específicas.

O ministro da Saúde fez 
questão de falar sobre a dife-
rença da varíola dos macacos 
para a covid-19. “A letalidade 
dessa doença é baixa. O vírus 
é diferente. O vírus da covid-19 
é o vírus de RNA. Portanto é o 
vírus que sofre mutações com 
maior frequência ao passo que 

QUEIROGA adiantou que aguarda nova autorização do TSE para gravar pronunciamento 
com informações técnicas sobre a doença 

o vírus de DNA [da varíola dos 
macacos] tem um potencial 
menor de ter mutações, o que 

engana até as vacinas que são 
desenvolvidas com tecnolo-
gias sofisticadas”, explicou.
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Seminário
O Seminário de Negócios 
Internacionais do Paraná  está 
sendo organizado pelo World 
Trade Center (WTC) Curitiba, em 
parceria com a Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná 
(FIEP) por meio do Centro 
Internacional de Negócios 
(CIN). O local será o Campus 
da Indústria do Sistema Fiep e 
podem se inscrever empresários, 
gestores, estudantes ou 
quaisquer pessoas interessadas 
nas temáticas abordadas.

Horário eleitoral
O Tribunal Regional Eleitoral do 
Paraná (TRE-PR) definiu o tempo 
dos partidos para o horário 
eleitoral gratuito de rádio e 
televisão para a eleição de dois 
de outubro. Para o governo 
apenas quatro partidos dividirão 
a telinha, o PSD do governador 
Ratinho Júnior terá 65,1% do 
tempo no horário eleitoral; 
Roberto Requião, do PT, 20%; 
Ricardo Gomyde, 9,7% e a 
Professora Angela, 5,1%.

Vendas externas
Informações divulgadas pela 
Secretaria de Comércio Exterior, 
do Ministério da Economia 
(Secex) mostram que de janeiro 
a julho, as vendas externas 
do Paraná somaram US$ 12,6 
bilhões, crescimento acumulado 
de 14% na comparação com o 
mesmo período de 2021. Os 
produtos mais vendidos para 
fora foram soja, responsável por 
30,2% da pauta total do estado; 
carnes (18,5%), madeira (7,6%), 
material de transporte (7,2%) e 
açúcares e derivados (3,9%). Os 
setores da indústria que mais 
exportaram foram alimentos 
(37%), madeireiro (8%), 
automotivo (7,8%) e celulose e 
papel (7,2%).

In loco
Em Campo Mourão, na região 
Centro-Oeste do Paraná, 
o serviço de atendimento 
aos criadores de cavalos 
será feito em campo. Um 
projeto piloto da equipe do 
hospital veterinário Centro 

Internacionalizar
A segunda edição do Seminário de Negócios 

Internacionais do Paraná será realizado nos dias 31 
de agosto e 1º de setembro, em Curitiba. O seminário 
vai incentivar empresas do Estado a internacionalizar 

seus negócios. Na programação, serão ministrados 
assuntos como: Impostos e Desregulamentação, 

Fusões e Aquisições, ESG (Governança Ambiental, 
Social e Corporativa), Pessoas e Culturas, e celeração 

Digital. Os temas serão abordados sob a ótica 
dos negócios internacionais por profissionais de 

referências no mercado.

Universitário Integrado, vai levar 
o atendimento aos animais 
in loco. “Essa flexibilidade de 
ir ao local em qualquer data 
traz comodidade aos animais e 
seus donos, que não precisam 
se deslocar do campo para a 
cidade. Assim, eles economizam 
tempo e ganham em rapidez 
nos tratamentos”, explica o 
doutor em Ciência Animal e 
professor do curso de Medicina 
Veterinária do Integrado, Filipe 
Corrêa Pacheco.

Projeto Harpia
O projeto Harpia, o mais 
ambicioso e inovador do Paraná 
no combate à corrupção, 
está em andamento para ser 
implementado pelo governador 
Ratinho Junior nas estruturas 
da administração pública do 
Estado. Ele tem como base o 
cruzamento de informações 
para melhorar o trabalho de 
controle dos gastos públicos. 
A iniciativa consta no Plano de 
Governo de Ratinho Junior para 
a gestão de 2023 a 2026.

Mulheres candidatas
Segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o Paraná atingiu 
o maior número de candidaturas 
femininas entre os últimos sete 
pleitos gerais. Para a eleição de 
2022, das 1.560 candidaturas 
registradas no estado, 33% 
são de mulheres. Nas eleições 
de 2018 e 2014, por exemplo, 
a representação feminina no 
balanço de candidaturas estava 
estagnada em 31%.

Meta
Candidato à reeleição, Bolsonaro 
tem recuperado terreno em 
diferentes indicadores de 
popularidade. O presidente já 
conseguiu reduzir a vantagem de 
Lula nas sondagens de intenções 
de voto e a reprovação a seu 
governo. O problema do ex-
capitão está no outro lado da 
moeda. Sua campanha definiu 
que é preciso conquistar 40% de 
aprovação para vencer o pleito 
de outubro. Atualmente, em 
todas as pesquisas, o índice não 
ultrapassa os 30%.
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45ª edição da Ponta
de Estoque registra
público recorde

Benefício é pago para quase
sete mil taxistas no Paraná

Programa
Fazem jus ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeitu-

ras até 31 de maio de 2022, que sejam titulares de concessão, per-
missão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal 
ou distrital. Tem validade até dezembro. A quantidade de parcelas e 
o valor do benefício poderão ser ajustados em função do número de 
motoristas beneficiários cadastrados e o limite global de recursos. O 

valor máximo é de R$ 1.000 por parcela.

Com 6.819 motoristas de 
táxi contemplados, o estado do 
Paraná ocupa a segunda colo-
cação regional em número de 
concessões do Benefício Taxista. 
Em todo o Brasil, 245.213 taxis-
tas receberam o benefício, com 
valor de R$ 1 mil.

Os dados constam em 
balanço do Ministério do 
Trabalho e Previdência que 
coordena a ação. A transfe-
rência de renda desta primeira 
etapa do programa teve início 
na terça-feira (16).

Na Região Sul, existem 
19.880 beneficiários do pro-
grama, número que a posi-
ciona na terceira colocação 
nacional. A Região Sudeste é 
a líder, com 135.361 taxistas, 
seguida do Nordeste (68.558); 
e Sul. Com 6.910 beneficiados, 
o Centro-Oeste ocupa a última 
colocação nacional no número 
de motoristas atendidos.

O Rio Grande do Sul é o 
destaque do Sul, com mais de 
50% do efetivo de taxistas con-
templados. O Paraná (6.819) é 
o segundo da Região Sul e o 
décimo do país. Santa Catarina 
(2.648) fecha a lista regional, 
na última colocação.

NOVOS PAGAMENTOS
Um segundo lote de paga-

mento aos taxistas, que aten-
dem aos critérios estabeleci-
dos, está previsto para ocorrer 
no dia 30 de agosto. Para aden-
trar neste segundo grupo de 
contemplados, o motorista 

deverá ter sido cadastrado 
pela prefeitura ou ente muni-
cipal até segunda-feira (15).

O Benefício Taxista é depo-
sitado em conta poupança 
social digital aberta automati-
camente pela Caixa Econômica 
em nome dos beneficiários, 
com movimentação pelo apli-
cativo Caixa Tem. O beneficiá-
rio não precisa realizar cadas-
tro ou enviar dados de conta 
para o banco.

Caso a conta social não seja 
movimentada por até 90 dias, 
os recursos serão recolhidos ao 
Tesouro Nacional.

CERCA de 45 mil pessoas passaram pelo local e aproveitaram descontos, que em muitos 
casos superaram 70%

As baixas temperaturas 
não atrapalharam em nada 
a 45ª Feira Ponta de Estoque, 
realizada entre a quinta-feira 
(18) e sábado (20) no pavilhão 
de Indústria e Comércio do 
parque de exposições Dario 
Pimenta Nóbrega.

Segundo o Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva 
da Aciu, cerca de 45 mil pes-
soas passaram pelo local e 
aproveitaram super descon-
tos, que em muitos casos 
superaram 70%. “Foram três 
dias incríveis, com reposição 
constante por parte dos expo-
sitores, dado o fluxo elevado 
de visitantes e vendas", des-
taca a presidente do Conselho, 
Carina Previato.

“A sensação é de dever 
cumprido e também de empol-
gação em relação ao próximo 
ano. Temos plenas condições 
de aprimorar ainda mais o 
formato da tradicional feira. 
Eis o anseio da organização e 
dos participantes, aos quais 
agradeço enormemente”, 
complementa.

Os organizadores identifi-
caram visitantes de cidades 
de várias regiões do Paraná e 
também de Estados vizinhos, 

como Mato Grosso do Sul. 
“Conversamos com famílias 
e grupos que vieram de longe 
exclusivamente para fazer com-
pras. Esses depoimentos são 
muito importantes e motivan-
tes”, ressalta Carina Previato.

EVENTO ECLÉTICO
Os 105 estandes disponi-

bilizados pelos organizadores 
foram ocupados por mais de 
70 empresas de diversos ramos 
de atuação. Além dos tradicio-
nais calçados e confecções, a 
Ponta de Estoque contou com 
a participação de expositores 
de ramos distintos, como fabri-
cantes de colchões, floriculto-
res, revendas de materiais de 

construção, energia fotovol-
taica e muito mais.

“O Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva da Aciu 
está de parabéns. Após dois 
anos de ausência na agenda, 
nossa maior satisfação é ter 
observado, dia a dia, a evolu-
ção das vendas e o resultado 
obtido pelos expositores. A 
Ponta de Estoque cumpriu 
assim seus principais objeti-
vos, impulsionando o fatura-
mento dos empresários que 
aderiram e representando 
muito bem a diversidade 
do nosso varejo, como uma 
enorme ‘vitrine’”, salienta o 
presidente da Aciu, Miguel 
Fuentes Romero Neto.
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Pagamento de auxílio aos 
caminhoneiros abre porta 
para novas “negociações”
Cascavel – O pagamento do 
auxílio para os caminhonei-
ros autônomos do Brasil é 
muito mais do que uma ajuda 
para a categoria, que desde 
o início da pandemia, assim 
como tantos outros setores, 
sofre com os reflexos do “pós-
-Covid”. Criado pela emenda 
constitucional que estabele-
ceu estado de emergência por 
causa da alta do preço dos 
combustíveis, o Auxílio Cami-
nhoneiro será pago até dezem-
bro. A emenda elevou benefí-
cios sociais e instituiu auxílios 
emergenciais até o fim do ano.

Para o presidente do Sindi-
cam (Sindicato dos Caminho-
neiros Autônomos de Casca-
vel e Região), Jeová Pereira, a 
instituição do auxílio abre as 
portas para que a categoria 
seja ouvida e possa negociar 
melhores condições de traba-
lho. “Este é um primeiro passo 
para os caminhoneiros, que 
lutam há anos por melhores 
condições de trabalho, possam 
ser ouvidos”, disse Jeová. Para 
se ter uma ideia, o auxílio vai 
ajudar um montante de pelo 
menos 25 mil caminhoneiros 
em toda a Região Oeste, sendo 
que deste total, pelo menos 10 
mil estão em Cascavel. Para 
Pereira, o auxílio vem em 
uma “boa hora” para muitas 
famílias. 

O próximo passo, segundo 
Jeová, é abrir uma negociação 

Em Cascavel, 72 taxistas 
também recebem o auxílio

Outra categoria que está 
recebendo auxílio federal 
neste mês são os taxistas. No 
Paraná, são cerca de 7 mil 
taxistas, sendo 72 em Casca-
vel. Giovani Luis Lira, presi-
dente do Sindetáxi (Sindicato 
dos Motoristas de Táxi de Cas-
cavel), contou que o número 
de trabalhadores caiu desde 
o começo da pandemia. Antes 
eram 104, passando para 72: 
alguns faleceram em decorrên-
cia da doença e outros aban-
donaram o setor, inclusive por 
serem idosos. 

Para Luis Lira, a categoria 
ficou satisfeita com o auxí-
lio que veio para amenizar os 

para o retorno de parte do valor 
que é repassado por meio da 
carta frete e mais investimentos 
no setor. Sobre a pequena redu-
ção no preço do litro do diesel, 
Jeová disse que “é importante”, 
mas não apenas para a cate-
goria como para toda a socie-
dade, já que o transporte é um 
dos principais custos dos preços 
dos produtos, o que acaba refle-
tindo diretamente no bolso do 
consumidor. 

“É importante uma redução 
no preço do diesel para toda a 
sociedade, mas para a catego-
ria são muitos outros pontos a 
serem analisados e que devem 
ser discutidos”, reforçou. 

NA ANTT
Ainda sobre o auxílio pago 

pelo governo, o presidente do 
Sindicam disse que alguns pro-
fissionais que prestam serviço 
para empresas e que acaba-
ram vinculando seus cami-
nhões a elas, não estão conse-
guindo receber o benefício, um 

problema que está sendo tra-
tado diretamente com a ANTT 
(Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres). 

Ele explicou que o cami-
nhoneiro autônomo quando o 
motorista compra o caminhão já 
faz um cadastro junto a empresa 
para poder trabalhar e receber 
pelo o serviço, ou seja, o cadas-
tramento ocorre de forma auto-
mática. As duas primeiras par-
celas do Auxílio Caminhoneiro, 
benefício emergencial para 
repor os efeitos do aumento do 
diesel neste ano, já foram pagas 
no início do mês. Como cada 
parcela equivale a R$ 1 mil, cada 
caminhoneiro receberá R$ 2 mil 
neste mês.

O dinheiro será depositado 
nas contas poupança sociais 
digitais e poderá ser movi-
mentado por meio do aplica-
tivo Caixa Tem, que permite a 
compra em lojas virtuais cadas-
tradas, o pagamento de con-
tas domésticas e a transferência 
para qualquer conta bancária.

efeitos da pandemia. “Ainda 
não retomamos o fluxo que 
tínhamos antes e, além disso, 
tivemos um impacto muito 
forte com a alta dos combus-
tíveis”, falou. Sobre a quanti-
dade de profissionais atuando 
na cidade, o presidente do Sin-
ditáxi disse a categoria ainda 
aguarda a abertura de uma 
nova licitação para repor as 
vagas por parte da Transitar, já 
que é necessário fazer um trâ-
mite para a concessão, porém, 
a licitação só poderá ser feita 
após o período eleitoral. 

Por meio do auxílio taxista 
eles também receberam duas 
parcelas do benefício, de julho 

e agosto, de até R$ 1 mil cada 
uma. O valor final dependerá 
da quantidade de taxistas 
que demandarem o benefício. 
Caso haja mais taxistas que o 
previsto, o valor para cada um 
ficará menor. A terceira parcela 
será paga em 30 de agosto.

Tem direito ao benefício os 
motoristas de táxi registrados 
nas prefeituras, titulares de 
concessões ou alvarás expedi-
dos até 31 de maio. Não será 
necessária qualquer ação por 
parte dos taxistas. Em todo o 
país são cerca de 245 mil taxis-
tas benefício emergencial para 
compensar o aumento dos 
combustíveis neste ano. 

Pelo menos 254 mil caminhoneiros do Oeste têm direito ao 
auxílio do governo federal
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As autoridades policiais da Bahia e em Brasília já sabem 
das ligações político-eleitorais e até judiciais de invasores 

do Movimento de Resistência Camponesa, que ocupou 
seis fazendas no trevo do balneário de Trancoso, em Porto 

Seguro. No sábado, eles bloquearam dois trechos da 
estrada em protesto. Por trás do discurso de reforma agrá-

ria há interesses de comercialização de terras. Policiais 
que acompanham o MRC constataram que a maioria dos 

invasores nunca pegou numa enxada, vem de periferias de 
cidades vizinhas e têm amparo de políticos. Dois são cita-
dos entre os barracos: o deputado federal e ex-sem-terra 
Valmir Assunção (PT-BA), com reduto eleitoral na região, 
e a candidata a deputada federal Ivoneide Caetano (PT-

BA), esposa do ex-secretário de Relações Institucionais do 
Governo da Bahia, Luiz Caetano. Em foto, o casal aparece 
ao lado de Jocksan Gomes, o líder do MRC nas invasões 
em Trancoso. Já Valmir, o deputado que tenta a reeleição, 
investe no voto dos “sem-terra”. Ele mantém em Brasília 
sala com cozinheira para receber excursões quando pro-

movem protestos na capital. A Coluna procurou todos eles, 
mas até o fechamento ninguém se pronunciou. O Judiciário 
contribui para o clima de tensão. No Tribunal de Justiça da 
Bahia, nada menos que 35 juízes e desembargadores se 

disseram suspeitos para julgar pedidos de reintegração de 
posse das invasões do Mirante do Rio Verde (desde 2020), 

uma reserva de mata de 122 hectares, e desta do trevo 
de Trancoso. Um advogado e um desembargador já foram 
citados em representação no Conselho Nacional de Justiça 

por suspeita de prejudicar a tramitação dos processos. 
Vale lembrar que o TJBA já foi alvo da PF com magistrados 

presos por suspeitos de ligações com grileiros.

Gol contra
A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), entidade 
máxima do esporte no Bra-
sil, já avisou que não auto-
riza imagens associadas à 
sua logo ou uso do uni-
forme da Seleção Brasileira 
por políticos ou partidos. 
No jogo fora de campo, a 
história é outra. Parece que 
o deputado federal Sóste-
nes Cavalcante (PL-RJ) quer 
jogar para a torcida. Ele 
aparece com uma camisa 
com o escudo da CBF e seu 
número de urna em fotos 
nas suas redes sociais, em 
eventos públicos de cam-
panha. Um chute na canela 
da entidade. O deputado 
disse à Coluna que ganhou 

a blusa de uma apoiadora 
momentos antes do evento 
no qual aparece na foto e 
usou por consideração. 

Piada dos 
patrimônios
Muitas declarações de 
patrimônio de políticos 
viraram motivo de piada na 
Receita Federal. No Piauí, 
apareceu cobertura duplex 
por R$ 250 mil. Em Minas, 
terrenos gigantes por R$ 10 
mil, R$ 20 mil. A maioria 
dos candidatos declara, em 
muitos casos, o valor venal 
das propriedades – aquela 
que não é a de mercado, 
e sim uma estimativa. Não 
deixa de ser um drible junto 
às autoridades fiscais. 

Yankees in 
Portugal 
O número de investidores 
americanos em Portugal 
supera hoje os capitais 
brasileiros, antes líde-
res, depois da nossa 
onda de imigração para 
a Terra Mãe. As oportuni-
dades são diversificadas 
e de retorno positivo, 
especialmente no setor 
imobiliário.
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Proposta tenta liberar reeleição para 
presidente da Câmara em Umuarama

Beach
Tennis

Saiba mais

Ministro do TSE defere registros de duas candidaturas à Presidência
O  m i n i s t r o  R i c a r d o 

Lewandowski, do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), defe-
riu na noite do domingo (21) 
os primeiros registros de can-
didatura à Presidência da 
República. As duas primeiras 
candidaturas deferidas são de 
Sofia Manzano (PCB) e Vera 
Lúcia (PSTU).

As candidaturas dos vices 

Antonio Alves (PCB) e Raquel 
Tremembé (PSTU) – que com-
põem as chapas de Sofia e 
Vera, respectivamente – tam-
bém tiveram seus registros 
aprovados.

A validação do registro de 
candidatura pelo TSE é uma 
das etapas obrigatórias para 
quem pretende concorrer à 
Presidência. No procedimento, 

a corte eleitoral analisa se a 
documentação apresentada 
pelo candidato está em con-
formidade com o exigido pela 
legislação eleitoral.

Entre os documentos 
obrigatórios estão declara-
ção de bens e certidão de 
antecedentes criminais. O 
TSE avalia também se consta, 
em nome do candidato, 

algum impedimento legal, 
incluindo aqueles previstos 
na Lei da Ficha Limpa. Os 
postulantes não podem, por 
exemplo, ter condenação por 
órgão colegiado da Justiça 
pesando sobre si.

É possível que as candi-
daturas tenham sido ainda 
impugnadas (questionadas) 
pelo Ministério Público, por 

candidato, partido ou coliga-
ção adversária ou, até mesmo, 
por algum cidadão. Nos casos 
de Sofia Manzano e Vera Lúcia, 
“Lewandowski anotou que não 
houve impugnação ao registro 
ou notícia de inelegibilidade”.

Neste ano foram feitos 12 
pedidos de registro de candi-
datura à Presidência, todos 
apresentados ao TSE até o 
prazo final, em 15 de agosto. 
Conforme o calendário eleito-
ral, os ministros da corte têm 
até 12 de setembro para julgar 
se deferem ou negam os regis-
tros dos outros dez candidatos.

Cabe ao TSE julgar os pedi-
dos de registro apenas para 
Presidência e Vice-Presidência 
da República. Para os demais car-
gos, a análise é feita pelos tribu-
nais Regionais Eleitorais (TREs).

Como disse o procu-
rador, o segundo passo é 
outro caminho que deve ser 
seguido pelos parlamentares 
do município. A alteração na 
Lei Orgânica deve seguir um 
rito que está no Regimento 
Interno da Casa. Segundo o 
artigo 213, a mudança deve 
ser apresentada através de 
emenda à Lei Orgânica, para 
que seja constituída uma 

Entrou em pauta ontem 
na sessão ordinária, publica-
ção do Projeto de Resolução 
07/2022, que tem 5 vereado-
res como autores. São eles 
Antonio Aparecido dos Santos 
“Pé Duro”, Clebão dos Pneus, 
Newton Soares, Ronaldo Cruz 
Cardoso e Cris das Frutas. O 
texto altera o artigo 20 do 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Umuarama que 
trata sobre reeleição para 
a Mesa Diretora do Poder 
Legislativo.

Atualmente o artigo 20 
tem a seguinte redação: “O 
mandato da Mesa será de dois 
anos, vedada a recondução de 
seus membros para o mesmo 
cargo, dentro da mesma legis-
latura. (Nova redação dada 
pela Resolução nº 01/2015). 
Parágrafo único: Ocorrendo 
vacância em cargos da Mesa 
a seis meses do encerramento 
do mandato, a vaga será 
preenchida por seu sucessor 
legal para complementar o 
mandato, independentemente 
de nova eleição”  .

O projeto de resolução 
apresentado pelos  par-
lamentares do município 
altera o o mesmo artigo apli-
cando a seguinte redação: “O 
mandato da Mesa será de 
dois anos”, somente.

Tal mudança libera os 
membros da mesa diretora 
da Câmara, que são pre-
sidente, vice, primeiro e 
segundo secretário.  

A atual legislação não 
possibilita que o presidente 
Fernando Galmassi tenta mon-
tar uma chapa onde ele segui-
ria como presidente, nas pró-
ximas eleições para membros 
da mesa diretoria da Casa de 
Leis. Apenas o libera para ser 
integrante da chapa para outro 
cargo na Mesa.

ETERNO
Resumindo, o presidente 

pode tentar uma reeleição. 
Outro detalhe que não foi 
apontado no texto e deve ser 
discutido durante a trami-
tação, deve ser sobre outras 
reeleições. Nada foi esclare-
cido no projeto de resolução 
apresentado, se o presidente 
reeleito pode tentar um ter-
ceiro, quatro, ou quinto, ou 
até mais, mandatos seguidos 
como presidente.

TRAMITAÇÃO
De acordo com o pro-

curador jurídico do Poder 
L e g i s l a t i v o  M u n i c i p a l , 
Diemerson Castilho, serão dois 
passos para que a alteração 
possa realmente ser validade. 
O primeiro, que já foi dado, 
é o que altera o Regimento 
Interno. O segundo passo, 
trata de uma alteração na Lei 
Orgânica do Município.

Primeiro, para alterar o 
Regimento Interno, basta um 
projeto de resolução. Este foi 
publicado ontem, em sessão 
ordinária, para conhecimento 

ALTERAÇÕES na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara podem liberar reeleição para presidente do Legislativo

Alteração na LOM
comissão especial composta 
de sete vereadores indica-
dos pelos líderes de bancada, 
observada a proporcionali-
dade partidária, que, depois 
da instrução do processado 
pelo órgão de assessoramento 
da Câmara, sobre ela exarará 
parecer. O período será de 15 
dias. A comissão vai escolher 
seu Presidente e Relator, para 
examinar da admissibilidade 

da proposta, no que diz res-
peito à constitucionalidade 
e legalidade e decidir pela 
inadmissibilidade. Segundo 
Diemerson, a LOM é tratada 
como a “Constituição do 
Município” e deve ser seguida. 
Já o Regimento Interno trata 
dos trabalhos dentro dos ritos 
oficiais no Poder Legislativo, 
por isso é que se fazem neces-
sárias a alterações.

dos paramentares. Segundo 
Castilho, a proposta deve per-
manecer inerte durante três 
sessões ordinárias seguidas par 
ao recebimento de emendas. 

Depois deste período, segue 
para uma análise da Comissão 
de Justiça e Redação, que vai 
elaborar um parecer. Depois 
disso é que a proposta entra em 

para votação e discussão, em 
duas sessões. Posteriormente, 
se aprovada, retorna para a 
Mesa diretora, que sanciona a 
Resolução.
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Definidos os atletas para o duelo
contra Porto Rico nas Eliminatórias

DA lista de 13 atletas convocados ontem (22) por Gutavo De Conti, técnico da seleção, 12 serão relacionados para o embate contra os portorriquenhos

A seleção brasileira masculina de 
basquete embarcou ontem (segunda-
-feira, 22), com 13 jogadores para San 
Juan (Porto Rico), onde enfrentará 
a equipe da casa no primeiro duelo 
da segunda fase das Eliminatórias 
para a Copa do Mundo de 2023. O 
embate será na quinta-feira (25), às 
21h (horário de Brasília). 

Da lista de 13 atletas convocados 
ontem (22) por Gutavo De Conti, técnico 
da seleção, 12 serão relacionados para 
o embate contra os portorriquenhos. A 
relação de selecionados pode mudar 
para os demais jogos das Eliminatórias 
e também para a AmeriCup (a Copa 
América do basquete), que ocorrerá em 
Recife e Brasilia. A estreia da seleção na 
AmeriCup será contra o Canadá, em 2 
de setembro.  

O Brasil está no Grupo F das 
Eliminatórias, junto com Estados 
Unidos, Uruguai e Colômbia. Os bra-
sileiros dividem a liderança da chave 
com os norte-americanos, com cinco 
vitórias e uma derrota (resultados con-
quistados na primeira fase).

O formato do torneio estabelece 
partidas dentro e fora de casa. Na 

próxima segunda (29), às 19h30, o 
Brasil enfrenta o México em Jaraguá do 

Sul (SC), pela segunda e última partida 
da quarta janela das Eliminatórias.  Em 
fevereiro do ano que vem será aberta 
a última janela das Eliminatórias.  
Irão à Copa do Mundo os três melho-
res do Grupo F e também o melhor 
quarto colocado em comparação 

com o Grupo E (Canadá, Argentina, 
Venezuela, República Dominicana, 
Panamá e Bahamas).

O Mundial reunirá 32 equipes, de 
25 de agosto e 10 de setembro do 
ano que vem, em três sedes: Japão, 
Filipinas e Indonésia.

O volante brasileiro Casemiro chorou ontem (22) ao se despedir do Real Madrid após uma pas-
sagem de nove anos repleta de troféus no clube espanhol. “Quando cheguei aqui, minha esposa 

e eu não conhecíamos ninguém. Estávamos sozinhos e construímos nossa história de vida aqui nesta 
cidade juntos”, disse o jogador do Manchester United. “Cheguei para o time reserva e tive que 
lutar para chegar ao time principal. Aprendi os valores deste clube, trabalhando em sua acade-

mia”. “Ganhei muito aqui, mas sempre senti que a maior honra era vir aqui para trabalhar todos os 
dias”, acrescentou o jogador de 30 anos, que conquistou três títulos da LaLiga, um da Copa do 
Rei e cinco da Liga dos Campeões, entre outras premiações. Casemiro agradeceu especialmente 

aos companheiros de equipe Luka Modric e Tony Kroos pelo apoio. A mídia britânica disse 
que o Manchester United fechou um acordo no valor de até 70 milhões de euros (R$ 361,9 
milhões). “Quero enfrentar novos desafios, conhecer uma liga diferente, um país diferente, uma 

cultura diferente. Lá não ganhei nada, então ainda tenho tudo pela frente. Foi a decisão mais difícil 
da minha vida, mas estou animado com o que está por vir”, acrescentou Casemiro.
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Acidente na Praça do Bosque deixa 
prejuízo que pode chegar a R$ 2 mil

VEÍCULO invadiu a praça e destruiu parte da ATI instalada, só parando após colidir contra uma estrutura de concreto

Prejuízo ao contribuinte
Em nota, a Secretaria de Obras da Prefeitura de Umuarama informou que vai realizar, com equipe 

própria e já nos próximos dias, os reparos dos danos causados à Academia da Terceira Idade (ATI) da 
Praça das Gurucaias, na avenida Apucarana, esquina com a avenida Brasil, após acidente de trânsito 
registrado no final de semana. O prejuízo não foi avaliado, ainda, mas estima-se que deva ficar em 
torno de R$ 2 mil. Um banco de concreto também foi destruído. O Batalhão de Trânsito da Polícia 

Militar apura as circunstâncias do acidente.

Uma mulher, que ainda 
não foi oficialmente iden-
tificada, seria a condutora 
de um GM Ágile, que invadiu 
uma praça no final da noite do 
último sábado (20), no centro 
de Umuarama. Informação 
que chegaram à Polícia Militar, 
davam conta de que ela esta-
ria acompanhada de uma 
criança no momento do aci-
dente. Detalhes sobre o caso 
ainda estão sendo verificadas 
pelas autoridades.

O caso foi registrado, 
segundo o Setor de Trânsito do 
25º Batalhão da Polícia Militar 
de Umuarama (Setran), por 
volta das 23h55, quando liga-
ções anônimas que chegaram 
à Central de Operações (190) 
eram de que um veículo teria 
invadido a praça das Gurucaias 
e colidido contra uma estru-
tura de concreto, além de ter 
destruído parte de uma ATI 
(Academia da Terceira Idade), 
instalada no local.

A praça das Gurucaias fica 
ao lado do bosque Uirapuru, 
entre as avenidas Apucarana 
e Brasil, na região central do 
município, onde é grande o 
movimento de veículos e 
pessoas. Devido ao horário, 
não havia nenhum frequen-
tador da praça utilizando de 
sua estrutura.

Ainda conforme a Polícia 
Militar, numa segunda ligação 
telefônica, os PMs de plantão 
receberam a informação de 
que do interior daquele carro, 
uma mulher e uma criança 
com idade aproximada a 10 
anos teriam desembarcado. 
Não aparentavam estar feri-
dos e pediram para que outro 
motorista que parou para ver 
o acidente, pedir a presença 
de um taxi.

SAMU NO LOCAL
Preocupados com even-

tuais ferimentos que poderiam 
ter sido sofridos pelos ocupan-
tes do Ágile, uma equipe do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) também foi 
acionada, mas quando che-
gou ao local não encontrou 
nenhuma pessoa no carro.

A princípio, acredita-se 
que o veículo seguia pela 
avenida Apucarana, em dire-
ção ao Umuarama Country 
Club, quando a condutora 
perdeu o controle e inva-
diu a praça, colidindo con-
tra um banco de concreto e 
batendo contra vários apa-
relhos da ATI, só parando ao 
colidir contra a estrutura de 
concreto. O veículo foi reco-
lhido por apresentar débitos 
de licenciamento.

Equipes do 25º Batalhão de 
Polícia Militar, informa a toda 
a população de Umuarama, 
que na noite da próxima 
sexta-feira, (25) e início da 
madrugada do sábado (26), 
estará realizando na cidade, 
um Exercício Simulado de 
Combate a Crimes Violentos.

Para isso,  segundo o 
comando do 25º BPM, em 
locais e vias próximos ao 
25 Batalhão, bem como na 
avenida Ângelo Moreira da 
Fonseca, ocorrerá grande 
movimentação de pessoas 
e veículos, interdição de 
vias e utilização de artefatos 

Polícia prepara para sexta 
a noite, ação simulada de 
combate a crimes violentos

explosivos.
Os armamentos serão uti-

lizados com munições de fes-
tim e os artefatos emprega-
dos serão controlados e com 
anuência da Polícia Militar, 
pois farão parte do exercício.

Apesar de o exercício não 
gerar risco à comunidade, a 
orientação é de que todos evi-
tem a circulação nas proximi-
dades desses locais na madru-
gada do dia 26 de agosto.

Esse Exercício é mais uma 
ação da Polícia Militar para capa-
citar seu efetivo e preparar os poli-
ciais para lidarem com as mais 
diversas situações de risco à vida.

Concurso cultural sobre o 30º Rally dos 
Sertões terá premiação na Vila Sertões

Programação
Gigante por natureza, a 30ª edição do Rally dos Sertões está chegando 
a Umuarama com mais de 2.500 pessoas, entre competidores, produ-
tores, engenheiros, mecânicos, equipe técnica, imprensa (nacional e 
internacional) e comissão organizadora. A programação inicia na sex-
ta-feira, 26, no Lago Aratimbó, a partir das 19h, com praça de alimen-
tação, feira do artesanato, brinquedos infláveis a preços populares e 

o show ‘Rock dos Sertões’, com as bandas Vintage Music, Cavern Club 
e Tennessee. No sábado, 27, será dada a largada do Cicloturismo Rota 

Bairro Cioni às 8h, no Lago Aratimbó. Das 9h às 16h30 os visitantes 
poderão se divertir com a atração Body Fly Radical e também haverá 
DJ, praça de alimentação, brinquedos infláveis e feira do artesanato a 
partir das 9h. Um portal montado na avenida Paraná, de frente para o 
lago, recepcionará pilotos e veículos do rally a partir das 13h30, vindos 
de Foz do Iguaçu. É ali que a população poderá tirar fotos e conhecer 

um pouco mais sobre os participantes do 30º Sertões.

A 30ª edição do Rally dos 
Sertões está chegando e, além 
da emocionante competição 
– uma das maiores do mundo 
na categoria –, o evento mexe 
com toda a população pelas 
cidades por onde a caravana 
passa, inclusive na parte cultu-
ral. Em Umuarama, que recebe 
o universo Sertões no próximo 
final de semana, cerca de 5 mil 
estudantes do 1º ao 5º ano da 
rede municipal participaram 
de um concurso cultural que 
mostra visões das crianças 
sobre o rally mais tradicional 
das Américas.

O objetivo do concurso é 
engajar e informar as crianças 
da região através de redações 
e desenhos sobre a passa-
gem do Sertões pela cidade, 
no ano do Bicentenário da 
Independência do Brasil. A 
premiação acontecerá no pró-
ximo sábado, 27, na Vila dos 
Sertões, que estará montada 
no Parque de Exposições Dário 
Pimenta da Nóbrega.

Comissões formadas pelas 
escolas selecionaram os traba-
lhos finalistas, entre os quase 5 
mil desenhos feitos pelos alu-
nos, divididos em duas catego-
rias: do 1º ao 3º ano e do 4º ao 
5º ano do ensino fundamental 
(séries iniciais), e uma comis-
são julgadora da Secretaria 

Municipal de Educação esco-
lheu os desenhos vencedores. 
Alunos da rede estadual par-
ticiparam da categoria reda-
ção, do 6º ao 9º ano do funda-
mental, sob a coordenação do 
Núcleo Regional de Educação.

“Os gestores de cada uni-
dade escolar convidarão toda 
a comunidade para visitar a 
Vila Sertões no dia 27, com 
entrada gratuita, para presti-
giar os desenhos vencedores e 
acompanhar a premiação. Será 
um momento especial, em que 
alunos e familiares terão con-
tato com o mundo espetacu-
lar que é a grande estrutura 
do Rally dos Sertões”, afirmou 
a secretária da Educação, 
Mauriza de Lima Menegasso.

A primeira seleção ocorreu 

nas escolas. Os alunos apre-
sentaram os desenhos em 
papel A4, identificados com 
os dados completos do parti-
cipante e do professor. “Eles 
usaram técnicas livres de cria-
ção e arte, sem recursos digi-
tais, podendo exercitar a cria-
tividade e o talento. A escolha 
levou em conta a opinião dos 
professores de arte e cada 
escola encaminhou para a 
seleção final apenas um dese-
nho dos estudantes do 1º ao 3º 
ano e um do 4º e 5º ano”, acres-
centou a secretária.

Uma comissão julgadora 
especial analisou os trabalhos, 
definiu os melhores desenhos e 
a premiação acontecerá na Vila 
Sertões. Os vencedores receberão 
um kit do Sertões e uma medalha.
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Quase 2.500 crianças vacinadas em um dia

DC LIGA DOS SUPER PETS
17:00 2D | DUBLADO

@CINEVIPUMUARAMA
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A FERA
19:15 2D | DUBLADO

PAPAI É POP
21:00 2D | DUBLADO

MAIS INFORMAÇÕES

Palavras cruzadas

Se depender das estrelas, você vai dar um show 
na hora de lidar com dinheiro! Há boas chances 
de encontrar oportunidades de lucrar e até dobrar 
seu faturamento se trabalha por conta própria. Tá 
na pista? Nesse caso, não é hora de exagerar nas 
cobranças para não assustar um contatinho.

A Lua segue infernizando seu astral, mas tudo indi-
ca que as coisas devem correr mais facilmente se 
você ficar na sua e evitar os holofotes. Quanto mais 
discreto você for, meu cristalzinho, mais fácil será 
cuidar da sua vida e dar um gelo nos invejosos de 
plantão. Sua intuição segue em alta e pode ter ideias 
lucrativas nas situações mais inesperadas. 

O Sol passa a brilhar em seu signo, meu cristalzinho, 
e promete as melhores energias para você correr 
atrás dos seus interesses pessoais a partir de agora. 
No trabalho, procure trocar ideias com colegas, ami-
gos e ouvir novos pontos de vista porque tudo indica 
que esse será o caminho para o sucesso. Tá a pista? 
A conquista pode surpreender.

No trabalho, você vai se entender melhor com 
os outros e pode se destacar se agir em parceria 
ou equipe. É um ótimo momento para exercitar 
a empatia e estender a mão para ajudar alguém 
próximo. O romance também sai ganhando com 
as energias maravigolds enviadas pelos astros. Já 
a paquera promete aquecer seu coração! 

O dia começa com foco total no serviço e as tarefas 
de rotina podem ocupar a maior parte da sua aten-
ção. A boa notícia é que até aquelas pendências mais 
chatas, que você vive adiando, podem ser finalizadas 
se fizer um esforço extra e agir de maneira prática. A 
paixão vai pegar fogo e o par vai ter que rebolar para 
acompanhar o seu pique na cama. 

Com o Sol brilhando em Virgem a partir de agora, as 
parcerias e os relacionamentos ganham vida nova. E 
com a Lua e outros astros colaborando, até as obri-
gações mais chatas devem correr numa boa. A sorte 
promete sorrir para você e há chance de se dar bem 
em aposta, sorteio, rifa... Tudo indica que pode ser o 
centro das atenções 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 no dia 23 de agosto são do signo de Virgem com a personalidade de Aquário. São 
detalhistas, exigentes e têm mania de perfeição. Gostam de tudo em dia e em ordem e lutam 
pela verdade e pela justiça. Mas às vezes exageram nessas exigências e podem até se torna-
rem injustos. Seu número principal, é o 29, formado de 2, Lua e de 9, Marte. Juntos formam 
o 11, número que não se simplifica, porque é nobre e significativo em sua essência. Revela 
espírito evoluído e voltado para o bem e a Política, muito embora sua face negativa possa ser 
grandemente cruel, agressiva e vingativa. 

Horóscopo nascido em 23 de agosto

Você começa o dia mais sonhador, Escorpião, 
cortesia do Sol que se muda para Virgem nesta 
madrugada. É tempo de renovar as esperanças e 
planejar o futuro. Contato com pessoas de fora, 
ou ligadas ao setor de educação, darão bons fru-
tos profissionais. A dois, pode se divertir e trocar 
muitos carinhos com o mozão, especialmente se 
mantiver o astral mais leve. 

Nesta terça, você conta com ânimo para encarar 
qualquer parada! Seu jeito mais seguro e decidido 
pode abrir novas portas, mas não vale exagerar. 
Passeio ou bate-papo com a turma pode dar uma 
animada no seu astral, além de trazer novidades 
para a sua vida amorosa. Tudo indica que deve 
chover contatinhos a partir de agora! 

Você começa o dia com ótimas energias, Touro! 
Com o Sol brilhando em seu paraíso astral a partir 
de hoje, seu charme e encanto pessoal ficam ain-
da mais evidentes. Você também vai se comunicar 
e trocar ideias com muita facilidade, seja no traba-
lho ou na vida pessoal. O romance também conta 
com a bênção das estrelas.

Com o Sol de mudança para Virgem hoje, o tra-
balho e a saúde ganham destaque nos próximos 
dias, meu cristalzinho. É um ótimo momento para 
fazer planos, buscar um novo emprego, adotar 
hábitos mais saudáveis e cuidar melhor do seu 
corpo. A paquera anda mais devagar, mas um ex 
pode surpreender. 

O Sol está de mudança para Virgem nesta madruga-
da, meu cristalzinho, e inaugura um período de re-
visão e de recolhimento para o seu signo. Mas não 
precisa se preocupar à toa, viu? Outros astros entram 
em cena e garantem muito pique pra você cuidar de 
tudo o que aparecer pela frente no serviço nesta terça! 

As estrelas avisam que pode ter mudanças e sur-
presas pela frente, Sagita. Agarre qualquer opor-
tunidade de dar aquele up no trabalho ou na car-
reira, principalmente se anda pensando em tentar 
algo diferente ou mudar de ramo, por exemplo. Os 
momentos de intimidade com o mozão prometem 
muito prazer!
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Exatamente 2.491 doses 
de vacina foram aplicadas 
durante a campanha espe-
cial realizada no último 
sábado (20) em Umuarama. 
Um número considerado 
excelente pela coordenação 

do Programa de Imunização 
da Secretaria Municipal de 
Saúde. O Dia D foi proposto 
pelo Ministério da Saúde (MS) 
e faz parte da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Poliomielite e da Campanha 

Nacional de Multivacinação, 
que vai até o dia 9 de setembro.

As unidades básicas de 
saúde do município continuam 
disponibilizando vacinas con-
tra a pólio a crianças meno-
res de 5 anos. “Temos uma 
população estimada de 5.600 
crianças com idade entre 1 e 
4 anos e apenas 500 tinham 
sido imunizadas (quase 9%). 
E neste sábado conseguimos 
vacinar mais 1.059 delas, desta 
forma, aumentamos essa mar-
gem para 28%”, detalha Lilia 
Simeire Silva Hidalgo, coorde-
nadora do setor.

As outras vacinas mais 

buscadas foram as de influenza 
(454), covid-19 (442), febre ama-
rela (108), varicela (83), DTP 
(tríplice viral – contra difteria, 
tétano e coqueluche, com 75 
doses) e tríplice viral (contra 
sarampo, caxumba e rubéola, 
com 71 doses). “Nossa inten-
ção é realizar mais ações nesse 
sentido, oferecendo dias espe-
ciais e horários estendidos para 
que pais e responsáveis possam 
garantir a atualização da cader-
neta de vacinação do público 
não vacinado ou com esquema 
incompleto de doses do calen-
dário oficial brasileiro, de acordo 
com a faixa etária”, comenta.

O secretário municipal de 
Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima destaca que o engaja-
mento da população é funda-
mental para manter o país livre 
de doenças que podem levar 
à morte ou deixar sequelas. 
“Nossas unidades de saúde 
oferecem mais de 20 tipos 
de imunizantes do grupo de 
rotina. E nunca é demais refor-
çar que as vacinas do calendá-
rio podem ser feitas de forma 
concomitante, ou seja, a pes-
soa (não importa a idade) pode 
tomar mais de uma vacina 
na mesma hora, sem risco à 
saúde”, instrui.
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Ford testa robô de recarga de carros
elétricos para os motoristas PCDs

Para a maioria das pes-
soas, abastecer o carro ou 
conectá-lo a uma estação de 
recarga elétrica é simples. 
Mas, para motoristas com 
mobilidade reduzida, PCDs e 
idosos pode ser um desafio. A 
Ford desenvolveu na Europa 
o protótipo de um robô ope-
rado pelo smartphone que 
realiza a recarga, permitindo 
que o motorista fique dentro 
do carro ou aproveite o tempo 
para fazer outras coisas.

Para os motoristas com 
deficiência a facilidade de 
recarga é um requisito funda-
mental na compra de veículos 
elétricos. A Ford está testando 
a novidade como parte de um 
projeto de pesquisa de solu-
ções de carregamento “hands 
free” para veículos elétricos e 
autônomos.

Depois das provas em labo-
ratório, os pesquisadores agora 
estão testando o robô em situa-
ções da vida real. Ao ser ativado, 
ele abre uma tampa e estende 
o braço com o conector elétrico 
em direção à tomada do veículo 
com a ajuda de uma pequena 
câmera. Os motoristas podem 
monitorar o estado da carga por 
meio do aplicativo FordPass. 
Completada a recarga, o braço 
volta ao seu lugar.

No futuro, o sistema desen-
volvido pela Universidade 
de Dortmund, na Alemanha, 
poderá ser instalado em vagas 
para deficientes em estaciona-
mentos ou residências. Outra 
aplicação seria o carregamento 
rápido de frotas de empre-
sas. Mais à frente, o processo 
poderá ser totalmente automa-
tizado, com mínimo ou nenhum 

Silverado é confirmada para o mercado brasileiro
A Chevrolet está prepa-

rando uma grande ofensiva 
no segmento de picapes. A 
estratégia é oferecer a melhor 
e mais completa linha de pro-
dutos do mercado brasileiro.

Além da Nova Montana, que 
está em fase final de desen-
volvimento, e da consagrada 
S10, a marca está preparando 
outra novidade: a Silverado. “A 
Silverado vem aí para atender 
ao consumidor que busca uma 
picape premium de grande 
porte, com o mais alto nível 
tecnológico e uma perfor-
mance espetacular”, diz San-
tiago Chamorro, presidente da 
GM América do Sul.

A expectativa é que o a picape 
mais icônica da Chevrolet no 

mundo seja lançada por aqui até 
o fim do ano que vem, quando 
todos os detalhes sobre equipa-
mento, acabamento e motoriza-
ção serão revelados.

ANO DAS PICAPES
Impulsionadas pelo agro-

negócio e novas tendências 
de mercado, as picapes vêm 
registrando aumento na par-
ticipação de mercado, princi-
palmente as de maior porte. 
Atualmente o segmento como 
um todo representa aproxima-
damente 17% das vendas, ante 
11% há dez anos.

Montana, S10 e Silverado 
são produtos complementa-
res, com tamanhos e propos-
tas específicas. Com o trio, a 

Chevrolet terá a partir do ano 
que vem representantes com 
volume nas três mais impor-
tantes categorias de picape.  A 

Utilitário premium de grande porte da Chevrolet chega até o fim 
do ano que vem para complementar o portfólio da marca
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tradição de décadas da marca 
e a ampla rede de concessioná-
rias são diferenciais competiti-
vos importantes no segmento. 

esforço. O veículo simplesmente 
iria e voltaria da estação de 
recarga de forma autônoma, 
guiado pela infraestrutura, ao 
comando do motorista.

CAMINHO DA 
ELETRIFICAÇÃO

O projeto faz parte dos 

avanços da Ford em eletrifica-
ção. A marca já conta com uma 
rede com mais de 300.000 car-
regadores na Europa, a Blue 
Oval Charging Network, que 
vem crescendo rapidamente. 
Ela oferece também soluções 
para o motorista localizar 
estações e pagar pela recarga 

usando o sistema de conecti-
vidade do veículo, além de 
serviços para clientes comer-
ciais, como manutenção e 
software de gestão.

“A estação de carrega-
mento robótica pode ser só 
uma conveniência para algu-
mas pessoas, mas para quem 

tem mobilidade reduzida é 
absolutamente essencial. 
Oferecer esse tipo de solução 
faz parte do compromisso da 
Ford de garantir liberdade de 
movimento para todos”, diz 
Birger Fricke, engenheiro do 
Centro de Pesquisa e Inova-
ção da Ford.

A solução foi desenvolvida para facilitar a vida de motoristas com 
mobilidade reduzida, PCDs e idosos

O protótipo, comandado pelo smartphone, começou a ser testado 
por pesquisadores da marca na Europa

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

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

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

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

por Luiz Aparecido/OPARANÁ

A KTM 250 SX-F 2023 torna-
-se a primeira motocicleta off-
-road da marca austríaca pro-
duzida no Brasil. O processo 
de nacionalização do line-up 
representa uma nova fase para 
a KTM Brasil, que expande as 
operações na unidade fabril 
em Manaus (AM) e incrementa 
tanto a linha das motos de 
enduro como agora também as 
de motocross. "Nosso objetivo 
é oferecer as melhores e mais 
desejadas motos desse mer-
cado, alinhadas às novidades 
da marca no exterior", come-
mora Fábio Campos, diretor da 
KTM Brasil. "Iniciamos a pro-
dução de motos de motocross 
lançando primeiro a 250 SX-F, 
mas outros modelos virão na 
sequência", revela.

A marca escolheu o Arena 
Cross, tradicional competi-
ção do motociclismo, para 
realizar o lançamento da 
moto, no último sábado 
(20), em São Paulo. 

Lançada há poucos meses 
na Europa, a 250 SX-F signi-
fica um grande salto nos 
padrões da competit iva 
classe 250 cc., com um pacote 
desenvolvido para oferecer a 
melhor performance e o fácil 
manuseio em qualquer nível, 
indiscutivelmente sem perder 
a tendência Ready To Race. 

Com o design todo atuali-
zado, a impressionante potên-
cia de 47cv, maior estabilidade 
em reta e o mais completo 
gerenciamento eletrônico da 
atualidade, a 250 SX-F 2023 
chega para enfrentar a cate-
goria e dominá-la. 

  
CONTROLE TOTAL

Não importa quão aciden-
tada seja a pista no fora de 
estrada ou em um circuito, o 

KTM produzirá a nova 250 SX-F no Brasil
piloto estará sempre no con-
trole total. Para isso, a KTM 
implementou um conjunto de 
atualizações que visa a cen-
tralização de massas, menor 
peso e o melhor efeito "anti-
-squat" para garantir a aplica-
ção perfeita da potência nas 
saídas de curvas, enquanto 
pedaleiras mais centralizadas 
evitam o risco de prender nos 
sulcos mais profundos. 

Hidroformado, cortado a 
laser e soldado por robô, o 
novo chassi traz um feedback 
excepcional. Realoca as mas-
sas para mais perto do centro 
de gravidade e com parâme-
tros de flexão longitudinal e 
torção calculados para absor-
ção de energia, significa que o 
chassi atua como uma espécie 
de "amortecedor" e propor-
ciona mais facilidade de manu-
seio, portanto menos fadiga na 
pilotagem por muitas voltas.

Sólida como uma rocha em 
qualquer velocidade. Isso foi 
possível graças à conexão da 
coluna de direção forjada e as 
mesas usinadas em alumínio 
de alta qualidade para forne-
cer maior rigidez na direção. 
A geometria mais precisa e o 
alinhamento perfeito do garfo 
de suspensão dianteira cau-
sam um efeito mais suave e 
responsivo, ou seja, mais con-
trole e precisão para o piloto.

Para superar e vencer qual-
quer obstáculo, a nova suspen-
são dianteira WP XACT traz 
recurso pneumático com reser-
vatório de ar, tubos de 48 mm 
e regulagens divididas. Novos 
garfos hidráulicos melhoram 
a resistência quando exigidos 
ao extremo e minimizam o 
efeito de extensão em saltos e 
impactos. Os protetores rede-
senhados dão maior proteção 

contra sujeira, e os anéis reten-
tores são tão confiáveis quanto 
dispõem de um design incrível.

Sem fadigas e precisa na 
volta a volta em circuito, a sus-
pensão traseira conta com um 
novo amortecedor WP XACT 
que produz uma consistência 
inigualável nas pistas e mais 
segurança durante os longos e 
exigentes treinos ou corridas. 
Novas vedações de baixo atrito 
SKF e características avança-
das de amortecimento refle-
tem em maior tração das rodas 
no solo com uma absorção de 
energia sem igual na categoria.

Outra grande novidade é 
que ambos os sistemas de 
amortecimento são ajustáveis 
e sem nenhuma ferramenta. 
Em poucos segundos o piloto 
pode realizar com as próprias 
mãos a melhor afinação para 
altas e baixas velocidades. Os 
sistemas contam com ajus-
tes de pré-carga, bem como 
de compreensão e retorno 
de simples acesso e ajuste 
instantâneo.

  
DESEMPENHO 

INCOMPARÁVEL
Completamente melho-

rada, a ergonomia evoluiu 
com as novas medidas do 
triângulo de condução (gui-
dão, pedaleiras e assento), 
que geram maior contato 
dos joelhos às superfícies. O 
assento mais plano facilita os 
movimentos enquanto uma 
nova cobertura superaderente 
possibilita controle superior. 
Novos plásticos foram redese-
nhados para obterem o menor 
acúmulo de lama e barro.

Líder da categoria quando 
o assunto é poder, o coração 
mais valente da classe 250 cc. 
tem 47 cv de potência máxima.

Com peso total de apenas 
26,11kg está projetado para 
corresponder conforme o 
manuseio, com aumento de 
potência caso seja o desejo 
do piloto nas médias e altas 
rotações. A altura no motor foi 
reduzida em 8 mm e o posi-
cionamento rotacionado dois 
graus para trás, que resultaram 
no posicionamento do pinhão 
3 cm mais baixo, as novas 
medidas contribuíram para a 
centralização de massas e o 
efeito anti-squat.

  SOLTE 
A EMBREAGEM

Controle de largada, ati-
vado! Por meio do Launch 
Control pode-se lutar por 
mais holeshots! De série na 
linha 2023, a 250 SX-F também 
oferece o inovador sistema 
Quickshifter, que proporciona 
ao piloto trocar as marchas 
sem mesmo desacelerar e 
encostar na embreagem. Isso 
significa aumentar as marchas 
de 2° para 5° concentrando-se 
apenas no que virá pela frente.

Para acionar o controle 
de largada basta apertar 
os botões "Quickshifter” 
e  “Traction Control"  ao 
mesmo tempo: a eletrônica 
irá ajustar a melhor tra-
ção, evitando o excesso ou 

baixa potência, assim como 
a perda de controle.

Garantir a máxima eficiên-
cia é a função do controle de 
tração e das opções entre os 
dois mapas de potência. De 
fácil acesso através de um 
punho de comando simples, o 
mapa1 oferece uma curva de 
potência mais linear, enquanto 
o mapa2 traz um golpe mais 
agressivo e aceleração explo-
siva. O controle de tração pode 
ser acessado pelo mesmo 
punho de comando e garante 
notória vantagem em situa-
ções lamacentas ou molhadas.

Com menos foco em fer-
ramentas e mais na pista, a 
250 SX-F foi concebida para 
oferecer a máxima acessibi-
lidade aos ajustes diversos, 
inclusive das suspensões. 
Isso permite maior conforto 
e performance aos iniciantes 
ou profissionais, que buscam 
as alternativas a fim de obte-
rem o melhor desempenho a 
bordo do novo modelo.

Agora "made in Brazil", a 
previsão de chegada da nova 
geração da 250 SX-F às conces-
sionárias KTM de todo o país é 
em setembro, com preço suge-
rido muito competitivo de R$ 
63.490, mais frete, e garantia 
de três meses.
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00

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

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

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

CRUZE LTZ TURBO 22/22 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 147.900,00

CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 129.900,00

ONIX 1.0MT LT 19/20 PRATA COMPLETO R$ 72.900,00

PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 74.900,00

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

RENEGADE LIMITED 18/18 CINZA COMPLETO, AUT R$ 94.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00

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

T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE 21/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 129.900,00

TRACKER 1.4T PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00

TRACKER 1.0T PREMIER 20/21 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 135.900,00

TRACKER 1.2T PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO
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Parque dos Ipês sedia o Dia Nacional do Campo Limpo

Curso gratuito auxilia 
profissionais a cumprir 
legislação alimentar

Mais de 80 proprietários 
e funcionários de estabele-
cimentos que comerciali-
zam lanches e outros produ-
tos alimentícios prontos em 
Umuarama iniciaram ontem 
(22), o curso de boas práticas 
na manipulação de alimentos 
oferecido pela Secretaria da 
Saúde, por meio do Serviço 
de Vigilância Sanitária. A qua-
lificação continua hoje (23), no 
anfiteatro da Prefeitura, e obje-
tiva dar cumprimento às nor-
mas da Resolução de Diretoria 
Colegiada – RDC 216/2004, da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

A RDC considera a necessi-
dade de constante aperfeiçoa-
mento das ações de controle 
sanitário na área de alimentos, 
visando a proteção à saúde 
da população, o interesse na 

harmonização das ações de 
inspeção sanitária em serviços 
de alimentação e a elaboração 
de requisitos higiênico-sanitá-
rios gerais aplicáveis em todo 
território nacional.

O curso é uma parceria 
entre a Secretaria da Saúde, 
a Agência do Trabalhador e a 
Casa do Empreendedor, que 
fez o levantamento do público – 
proprietários e empregados em 
lanchonetes, pizzarias, restau-
rantes, panificadoras, carrinhos 
de lanche e similares. A nutricio-
nista Fernanda Bertelis Merlini 
aborda com exemplos práti-
cos o Regulamento Técnico de 
Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação. Os participantes 
receberão certificado, ao final.

A RDC exige que os profis-
sionais da área de alimentos 
que trabalham com mani-
pulação tenham comprova-
damente esse treinamento, 
ministrado por entidade reco-
nhecida. Com o curso, o muni-
cípio auxilia os profissionais a 
cumprirem a lei e a garantir 
mais qualidade no serviço, já 
que Umuarama tem grande 
expectativa de desenvolver o 
turismo de eventos.

Uma forte chuva impediu a 
realização em Umuarama do 
Dia Nacional do Campo Limpo, 
comemorado na última quinta 
(18). Porém, agora o evento, 
que é uma parceria entre a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e a Adita (Associação 
dos Distribuidores de Insumos e 
Tecnologia Agropecuária), será 
realizado hoje (terça-feira, 23) a 
partir das 9h no Parque dos Ipês 
– antigo Centro Poliesportivo.

Rubens Sampaio, secretá-
rio de Meio Ambiente, relata 
que Umuarama foi uma das 
95 cidades brasileiras esco-
lhidas em 18 estados onde a 
Adita possui centrais de rece-
bimento de embalagens vazias 
de defensivos agrícolas. “A 
associação doou 220 mudas 
de ipês de várias espécies 
(branco, amarelo, rosa), que 
seriam plantadas no dia 18. 
Como não deu certo neste dia, 
devido à tempestade, alunos 
da rede municipal de ensino já 

plantaram 180 mudas. Desta 
forma, amanhã [terça-feira] 
será realizado o plantio de 40 
mudas”, detalha, relatando 
que o Dia Nacional do Campo 
Limpo é comemorado no Brasil 
desde 2008.

Waldir Baccarin, diretor da 
Adita em Umuarama, acres-
centa que o evento conta 
com a parceria do Instituto 
Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias (inpEV). 
“Nosso trabalho é cuidar do 
meio ambiente, por meio do 
recebimento de embalagens 
vazias de defensivos agrícolas, 
dando a destinação correta a 
esses materiais. Só no ano pas-
sado foram 1.700 toneladas. O 
plantio de mudas de árvores, 
como os que faremos nesta 
data, fazem parte das ações 
de sustentabilidade que garan-
tem o desenvolvimento do 
município”, pontua, indicando 
que em Umuarama a Adita tem 
sua sede no Aterro Sanitário.

HOJE será realizado o plantio de 40 mudas, em comemoração ao Dia Nacional do Campo Limpo, comemorado no Brasil desde 2008
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“Para uma pessoa dar um passo à 

frente, ela necessita de uma estraté-
gia pensada há muitos passos atrás!”  

Gustavo Pestana

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

SUNSET 
Os Amigos do Blues apresentam  o Sunset Jazz & Blues Party que vai movimentar a Fox  Cervejaria na tarde/noite deste  
sábado, dia 6, a partir das  16h. O couvert artístico custa  R$ 130 e quem for vai desfrutar de muita música no repertório 
frenético com destaque para as atrações: Quinteto Jazz Umuarama e Blue Beatles, diretamente de São Paulo.

TÔ LIGADO 
Você quer acompanhar as tendências dos 

novos modelos de negócio, economia 
compartilhada, propósito e muito mais 
com uma abordagem simples, de forma 
online, gratuita e com emissão de certi-
ficado de participação? O Sicoob oferece 
essa oportunidade no próximo dia 18 de 
agosto, às 19h30, a cooperativa irá pro-
mover o um bate-papo que contará com 
a participação do escritor e palestrante, 
Arthur Igreja, sobre “Inovação no coo-

perativismo – a transformação das novas 
tecnologias e comportamentos”. Será 
transmitido via YouTube. Arthur Igreja 
é palestrante em mais de 150 eventos 
por ano como o TEDx no Brasil, Europa, 

Estados Unidos e América do Sul. 

 ARQUIVO UVEL

Natália Coutinho / Jaraguá do Sul / Santa Catarina

TOPO!
GRUPO UVEL em festa e ciente 
da responsabilidade de rece-
ber mais uma vez a avaliação 
CLASSE A pela GM. No Para-
ná, Umuarama e Cianorte (o 
nono ponto de venda)  estão 
no topo, avaliadas com nota 
máxima pela Chevrolet, com 
muito orgulho. Em Santa Ca-
tarina, Jaraguá do Sul e São 
Bento também alcançaram a 
pontuação máxima. Somente 
7 concessionárias no Brasil 
atingiram 100 pontos e des-

sas sete, duas são Grupo Uvel, 
Umuarama (PR) e Jaraguá do 
Sul / São Bento (SC). Todas 

as outras também  são CLASSE 
A com destaque para Brusque 
e Tijucas (SC), Camaquã, Rio 

Grande e Pelotas (RS).

***

O Grupo Uvel como um todo 
prima por alcançar sempre 

com ‘maestria’ os regramentos 
da GM -, participação de mer-

cado, liderança, satisfação 
máxima do cliente e instala-

ções excelentes.

 “A nossa gratidão vai para 
todos os parceiros, colabora-
dores, familiares e também 
o nosso  cliente. Esta hon-
raria é de todos e em breve 
faremos uma confraterniza-
ção para a entrega do Classe 
A que nos deixa honrados 
e agradecidos”. * palavras 
de Ivanildo Coutinho, Uvel 

Umuarama

RALLY
O fim de semana vai ser movimentado  com cerca de 350 competidores – homens e mulheres –, nas modalidades carro, moto, qua-
driciclo e UTV na 30ª edição do Rally dos Sertões. Em Umuarama eles chegam no dia 27 e fazem a parada para a avaliação oficial dos 
veículos em estrutura que será instalada no Lago Aratimbó., se concentram na Vila Sertões, no Parque de Exposições .

Querer ser livre é também querer 
livres os outros.

Simone de Beauvoir

BIKE
São Paulo se tornou a única 
representante brasileira em 

um ranking que inclui 90 
países e analisa as melho-
res cidades para circulação 

segura de ciclistas. A capital 
paulista ficou em 76º lugar, 
à frente de outras sul-ame-
ricanas, como Bogotá, em 

81º, e Buenos Aires, em 83º, 
e atrás apenas de Santia-
go, na 58ª posição. A lista 

é dominada por europeus, 
encabeçada por Utrecht, 
na Holanda, Münster, na 

Alemanha, e Antuérpia, na 
Bélgica. As cidades rece-

beram notas de um a cem 
para indicadores como 
segurança, crimes e aci-

dentes envolvendo ciclis-
tas e pontos de bicicletas 

compartilhadas. São Paulo 
recebeu 24,81 pontos ante 
os 77,84 do líder, Utrecht.

ELA DISSE!
“Foram três dias incríveis, com 

reposição constante por parte dos 
expositores, dado o fluxo elevado 
de visitantes e vendas", destaca a 
presidente do Conselho, Carina 
Previato. "A sensação é de dever 
cumprido e também de empol-
gação em relação ao próximo 

ano. Temos plenas condições de 
aprimorar ainda mais o formato da 
tradicional feira. Eis o anseio da or-
ganização e dos participantes, aos 

quais agradeço enormemente", 
complementa. Os organizadores 

identificaram visitantes de cidades 
de várias regiões do Paraná e tam-

bém de Estados vizinhos, como 
Mato Grosso do Sul. “Conversamos 
com famílias e grupos que vieram 

de longe exclusivamente para 
fazer compras. Esses depoimentos 
são muito importantes e motivan-

tes", ressalta Carina Previato.

ELE DISSE!
"O Conselho da Mulher Empresária 

e Executiva da Aciu está de para-
béns. Após dois anos de ausência 
na agenda, nossa maior satisfação 
é ter observado, dia a dia, a evo-
lução das vendas e o resultado 

obtido pelos expositores. A Ponta 
de Estoque cumpriu assim seus 

principais objetivos, impulsionan-
do o faturamento dos empresários 

que aderiram e representando 
muito bem a diversidade do nosso 

varejo, como uma enorme 'vitri-
ne'", salienta o presidente da Aciu, 
Miguel Fuentes Romero Neto. Os 

105 estandes disponibilizados 
pelos organizadores foram ocupa-

dos por mais de 70 empresas de 
diversos ramos de atuação.

ZOOM
Ivanildo Coutinho, 

do Grupo Uvel,  
ganha vivas desde 
o domingo (21) ida-
de nova e alegria 

de viver.

Miguel Fuentes Romero Neto  e Carina Previato, forças somadas na ACIU.


