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Baixa adesão leva Saúde a prorrogar
a Campanha Nacional de Vacinação
Em mais uma tentativa de incentivar a imunização de crianças e ado-
lescentes, o Ministério da Saúde prorrogou, até o dia 30 deste mês, a 
Campanha Nacional de Vacinação que tem como foco a paralisia infantil. 
Apenas 34% do público-alvo de 1 a 4 anos foi imunizada contra a polio-

mielite. O Brasil é considerado país livre da poliomielite desde 1994, 
mas, com a baixa adesão vacinal, médicos fazem o alerta para os riscos 
da volta da doença. O País continua com a meta de imunizar 95% de um 
total de 14,3 milhões de crianças. l 4
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DIVULGAÇÃO PM

Indicador
mostra alta

de empregos
em agosto

l 2

LDO para o
ano de 2023
é aprovada

na Alep
l 3

Pré-vestibular
gratuito amplia

chances aos
jovens da cidade

l 5

Cães da PM

Coordenadores pedagógicos de 22 unidades escolares do município participaram de uma formação realizada pela 
Secretaria de Educação, sobre a integração de tecnologias digitais às práticas pedagógicas. O foco central foi a 
utilização do computador portátil Chromebook, que será disponibilizado em breve para turmas de 1o ao 5o°ano 
de todas as escolas municipais.                                                                                                                    l 5

Conheça aqui no Jornal Tribuna Hoje News alguns fatos que marcaram o 7 de Setembro e personagens que ficaram na história do Brasil por suas 
atitudes que transformaram o País em uma nação independente.                                                                                                              l8

Bicentenário da 
Independência

Umuarama
se destaca na

Ultramaratona
Pata de Onça
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DIVULGAÇÃO

Chromebooks
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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 % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,68 - 4,77 10,07
IGP-M (FGV) 0,21 -0,70 7,63 8,59
IGP-DI (FGV) -0,38 - 7,44 9,13

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,1070 1,1008 1,0859
IGP-DI (FGV) 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

1/8 a 1/9 0,7421 0,7421 0,2409
2/8 a 2/9 0,7420 0,7420 0,2408
3/8 a 3/9 0,7432 0,7432 0,2420
4/8 a 4/9 0,7083 0,7083 0,2073
5/8 a 5/9 0,6804 0,6804 0,1795

Ações % R$
Petrobras PN -3,69% 32,10 
Vale ON -2,38% 63,67 
ItauUnibanco PN -0,93% 26,73 
Magazine Luiza ON -7,41% 4,00 
MRV ON -8,51% 10,86 
Via ON -7,67% 2,89

IBOVESPA: -2,17% 109.763 pontos

Iene 142,97
Libra est. 0,87
Euro 1,01
Peso arg. 140,54

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,6% 5,2370 5,2380 +0,7%

PTAX  (BC) +1,0% 5,2222 5,2228 +0,8%

PARALELO +1,6% 5,1200 5,5500 1,1%

TURISMO +1,7% 5,1200 5,5300 1,1%

EURO +0,9% 5,1757 5,1784 -0,7%

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

DÓLAR 06/09

Iene R$ 0,0365
Libra est. R$ 6.03
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.320,31 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/09 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 1.490,00 -20,50 1,8%
FARELO set/22 433,50 -10,60 -0,9%
MILHO set/22 680,75 11,75 11,6%
TRIGO set/22 800,00 7,00 3,1%

SOJA 169,77 -0,8% -0,2% 167,00
MILHO 76,58 -1,1% -1,0% 76,00
TRIGO 98,90 -0,3% -11,9% 100,00
BOI GORDO 289,78 -0,9% -4,0% 290,00
SUINO 6,29 0,0% 4,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 06/09 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 06/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 2,3% 0,6%
SOJA Paranaguá 191,00 1,1% 0,0%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% -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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Você tende a se aproximar, puxar papo e se abrir 
mais com as pessoas, o que deve atrair amizades, 
inclusive num passeio ou viagem. Há boas chan-
ces de realizar um sonho grandioso. No amor, os 
astros enviam só coisa boa e tudo indica que seu 
signo estará igual a um foguete do tipo Nasa sain-
do da atmosfera: intenso, potente e rápido. 

Alô, alô, Leão! Os astros acendem o interesse em 
conhecer coisas novas e abrir seus horizontes. 
Se vai viajar, o rolê tem tudo pra ser uma delícia. 
Pode fazer contatos com facilidade com gente de 
longe, principalmente se rolar sintonia. Se está 
na pista, seu jeito impulsivo deve ficar aceso e 
aí você pode iniciar um romance em dois palitos. 

Os astros indicam transformações, mas fica sussa 
pois tudo indica que serão pra glorificar de pé! Há 
chance de usar o tempo livre para expandir suas 
ideias, usar seus aprendizados e descobrir manei-
ras de prosperar na carreira. Nos assuntos do co-
ração, só love, só love! Tudo indica que irá curtir o 
seu amor e podem até planejar aumentar a família.

O feriadão começa com um clima muito positivo em 
casa, com direito a benefícios, conforto, abundância 
e momentos felizes com os familiares, capricor-
nianes. Há chance até receber um dinheiro de um 
parente. No romance, você e o mozão talvez se arris-
quem num empreendimento e alcancem o sucesso. 

Tudo indica que o feriadão começa com exce-
lentes vibes nas finanças. Contando com mais 
otimismo e confiança, pode ganhar um dinheiro 
extra logo pela manhã. Seu poder de comunica-
ção está poderoso e você conta com facilidade 
pra expressar suas ideias e sentimentos. Com o 
mozão, a relação tende a ficar firme e forte. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 07 de setembro São do signo de Virgem com a personalidade de Câncer. São 
sentimentais e românticos, detalhistas e criativos, originais e muitas vezes esquisitos. Pos-
suem espírito fraterno e gostam de fazer amizades, com pessoas do seu jeito e que tenham os 
mesmos interesses que os seus. Seu número principal, do dia do nascimento é o 13, formado 
de 1, do Sol e de 3, de Júpiter. A soma dá o 4, de Urano, que os fazem modernos, fraternos, 
atualizados, técnicos, precisos e dignos, originais, mas muito nervosos. Costumam se irritar 
fácil quando são provocados. 

Horóscopo nascido em 7 de setembro

Seu dia tem tudo pra ser arretado de bom! Além 
de bons contatos com os parentes, a relação fami-
liar deve ficar mais forte. Um sentimento de pro-
teção tende a dominar e tudo indica que poderá 
contar com os seus queridos. Se está na pista, tal-
vez inicie um lance de supetão. Os astros ativam o 
seu modo love e a intimidade tem tudo pra ferver!

Há sinal de transformações poderosíssimas, me-
ninos e meninas de Câncer. Com as boas vibes 
dos astros, tudo indica que o seu signo estará 
otimista e contará com mais autoestima. Sentir-se 
importante deve te ajudar a fortalecer suas emo-
ções e relacionamentos. No amor, o clima tende 
a ser uma gracinha, como diria a saudosa Hebe. 

Feriadou com as vibrações maravilhosas dos as-
tros! E aí você tem tudo pra demonstrar mais suas 
emoções e ganhar popularidade. Seu signo talvez 
fique mais generoso, mas também deve contar 
com a ajuda de gente próxima. A rotina deve pas-
sar longe do seu romance. Agora se está na pista, 
talvez mostre interesse e role algo a mais com al-
guém da sua profissão. 

Não é seu aniversário, mas você está de parabéns! 
Esbanjando otimismo e simpatia, tudo indica que 
vai se dar com todo mundo, terá bons amigos do 
seu lado e irá até renovar relações antigas. Se está 
na pista, seu whatsapp pode ferver de notificação 
e não deve deixa ninguém no vácuo! Pode dar ma-
tch num contatinho conhecido ou da sua turma. 

Os astros avisam que pode conquistar as pessoas 
com seu jeito mais sociável e animado, porém 
deve escolher bem com quem se relaciona. Tudo 
indica que vai brilhar em seus relacionamentos. 
Se tem um crush na mira, boas chances de se 
aproximar e se dar bem. Na intimidade, o termô-
metro promete explodir de tanto calor!

Sua quarta tem tudo pra ser sensacional, sagitaria-
nas e sagitarianos. Você tende a esbanjar simpatia, 
criatividade e bom papo em seus contatos. Seu lado 
esportista também aparece e aí pode aproveitar o fe-
riado pra se exercitar – a saúde agradece. Na união, 
tudo indica que irá pensar em coisas diferentes e 
audaciosas pra fazer com o mozão.

8 VARIEDADES  Quarta-feira 7 de setembro de 2022 @oparana hojenews

Sua simpatia, otimismo e vontade de bater um bom 
papo estão em alta e os contatos devem bombar 
neste feriadão, migo/miga. Viagem rápida ou passeio 
têm tudo pra dar bom. No amor, o clima promete ser 
uma delicinha. Se está na pista, a vontade de curtir 
um amorzinho deve falar mais alto! Aí pode ligar o 
modo turbo, avançar nos contatinhos e se dar bem. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Pronome 
oblíquo (?):
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Profeta

citado na
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(Oftalm.)
(?)

Trevisan,
contista

curitibano

(?) Urubu,
rival do

Pica-Pau
(TV)

Antigui-
dade

(abrev.)

Hiato de 
"cooperar"

Singulares
Pintor de "Rosa dos
Ventos", no Marco
Zero de Recife (PE)

Doença que vitimou
Anne Frank

Sentimento que con-
flita com a caridade 

Açaí, cupuaçu, 
camu-camu e uxi
Forte redemoinho 

em rio, lago ou mar

(?)
privada: 
comple-
menta o
benefício
do INSS

O processo
pelo qual
a célula

se destrói
e se

reconstrói

Fiz uso do maçarico
(Eng. Mec.)

O mais extenso
livro da Bíblia

Pôs os pés
sobre

Medida
itinerária 

Cabeça, 
em francês

Intro-
duzido

Ligação
(fig.)

Habitat da
rêmora

Oferece;
concede
Ar, em
inglês

Magiar
Imagem

viralizada
na web

A (?): me

Canaleta
de esgoto 

Expedem
(enco-

mendas)
Jovial

3/air. 4/gaio — tête — zeca. 6/imisso. 10/cícero dias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 22

FTU
PREVIDENCIA
AUTOFAGICO
UTEROOCE
LOTTPIORA

GASIMISSO
FASCISMODA
EMELOAIR
RAMHUNGARO

ENZIMAOSL
MAOMEATPA

NNMOAVIAM
DIVERGENTE

ZECADALTON
SOLDEIANT

SALMOSOO

Cantora
mineira de
"Pássaro
de Fogo"

Órgão da
gestação
(Anat.)

Agrava-
mento do
estado de

saúde

Vício de
linguagem

(Gram.)

Perdeu as
eleições

para Jânio
(1960)

Lista;
inventário

(?) carbô-
nico, pro-
duto da 

respiração 

Sistema 
político dos

Camisas
Negras

A Pequena
(?):

Carmen
Miranda

Substância
como a
lipase
(Biol.)

Molécula
que trans-

porta
energia 

Uma das
três cara-
velas de
Colombo 

Determi-
nação de
origem

superior

Pronome 
oblíquo (?):
não inicia

frases
Profeta

citado na
bandeira
saudita

Lente (?):
corrige a
miopia

(Oftalm.)
(?)

Trevisan,
contista

curitibano

(?) Urubu,
rival do

Pica-Pau
(TV)

Antigui-
dade

(abrev.)

Hiato de 
"cooperar"

Singulares
Pintor de "Rosa dos
Ventos", no Marco
Zero de Recife (PE)

Doença que vitimou
Anne Frank

Sentimento que con-
flita com a caridade 

Açaí, cupuaçu, 
camu-camu e uxi
Forte redemoinho 

em rio, lago ou mar

(?)
privada: 
comple-
menta o
benefício
do INSS

O processo
pelo qual
a célula

se destrói
e se

reconstrói

Fiz uso do maçarico
(Eng. Mec.)

O mais extenso
livro da Bíblia

Pôs os pés
sobre

Medida
itinerária 

Cabeça, 
em francês

Intro-
duzido

Ligação
(fig.)

Habitat da
rêmora

Oferece;
concede
Ar, em
inglês

Magiar
Imagem

viralizada
na web

A (?): me

Canaleta
de esgoto 

Expedem
(enco-

mendas)
Jovial

3/air. 4/gaio — tête — zeca. 6/imisso. 10/cícero dias.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO33

A igreja co-
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L A S C A A N I L

2/or. 3/don. 4/drag. 5/lasca. 7/pêsames — turista. 10/evangélica.

concurso: 651
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 08 09 01 05 02 03

Super Sete concurso: 292C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

MARÇO

04 06 11 12 19 22 30 

Crescente
03/09 - 15h08

Cheia
10/09 - 06h58

   Loterias
Megasena

03 05 06 07 09 11 12 15 
17 18 19 20 21 24 25 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
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concurso: 2516Megasena

Dupla sena
1º sorteio
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Indicador Antecedente de Emprego
subiu 1,2 ponto no mês de agosto

O Indicador Antecedente 
de Emprego (IAEmp), calcu-
lado pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV Ibre), avançou 1,2 
ponto em agosto, passando 
para 82,3 pontos. É o maior 
nível desde novembro de 2021, 
quando ficou em 83 pontos. Em 
médias móveis trimestrais, o 
IAEmp cresceu 0,5 ponto che-
gando a 81,8 pontos.

O economista Rodolpho 
Tobler, da FGV, disse que a 
volta da ascensão do IAEmp 
compensa a queda ocorrida 
em julho. Segundo ele, o movi-
mento sugere continuidade de 
recuperação do mercado de 
trabalho, mas ainda é preciso 
ter cautela por causa do pata-
mar baixo em que o indicador 
se encontra. A sinalização para 
os próximos meses é positiva, 
embora em ritmo mais lento 
provocado pelo desempenho 
da economia.

“Pode ter ainda uma melhora 
do mercado de trabalho, mas 
vai ser mais lenta do que a gente 
observou nos últimos meses. O 
próprio Indicador Antecedente 
de Emprego vinha subindo em 

Componente de incerteza
Para o economista, a proximidade das eleições também adiciona 
o componente de incerteza que aqui no Brasil é até maior do que 
seria normal, e provoca cautela nos empresários quanto a novas 
contratações. Para Tobler, a trajetória mais lenta da economia vai 

começar a ser sentida no terceiro trimestre diminuindo ainda mais 
o ritmo no último trimestre do ano. Para 2023, fica o desafio de 

manter a trajetória positiva, porque deve se acentuar o desempe-
nho lento. Segundo o economista, depois de definido quem estará 

à frente do próximo governo, os possíveis anúncios de medidas 
podem influenciar o comportamento dos empresários.

alguns meses consecutivos, 
teve queda no mês anterior e 
agora voltou a subir, então, a 
nossa observação é que deve 
manter a trajetória positiva, só 
que agora já sujeita a oscilações 
como teve no mês passado com 
altas mais firmes como foi este 
mês. Acho que a tendência é 
um pouco essa. O mercado de 
trabalho deve evoluir favoravel-
mente até o fim do ano, mas em 
ritmo muito menos intenso do 

que a gente viu nessa primeira 
metade”, afirmou em entrevista 
à Agência Brasil.

Tobler acrescentou que ainda 
é possível observar alta no indi-
cador em setembro, principal-
mente porque no terceiro trimes-
tre ainda há reflexo de medidas 
de estímulos do governo como 
aumento do Auxílio Brasil e libe-
ração de alguns vales e, por isso, 
a economia ainda continuaria 
aquecida no período.

Destaques
Em agosto, quatro dos sete componentes do IAEmp acompanha-

ram o avanço. Conforme o Ibre, os destaques foram os indicadores 
de Tendência dos Negócios e de Situação Atual dos Negócios da 
Indústria, que contribuíram positivamente com 0,9 e 0,3 ponto, 

e do indicador de Emprego Previsto de Serviços, que ajudou com 
0,3 ponto. O principal destaque negativo ficou com o indicador de 

Emprego Previsto da Indústria, que variou -0,3 ponto.

Retirada líquida na poupança de R$ 22 bi
A caderneta de poupança, 

aplicação financeira mais tradi-
cional dos brasileiros, continua a 
enfrentar a fuga de recursos. Em 
agosto, os brasileiros sacaram 
R$ 22,02 bilhões a mais do que 
depositaram na poupança, infor-
mou ontem (6) o Banco Central. É 

a maior retirada líquida (saques 
menos depósitos) registrada 
para um mês desde o início da 
série histórica, em 1995.

Com o desempenho de 
agosto, a poupança acumula reti-
rada líquida de R$ 85,17 bilhões 
nos oito primeiros meses do 

ano. Esta é a maior retirada acu-
mulada para o período desde o 
início da série histórica, em 1995.

Em 2022, a caderneta regis-
trou captação líquida (mais 
depósitos que saques) apenas 
em abril, quando o fluxo ficou 
positivo em R$ 3,51 bilhões.
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LDO para o ano de 
2023 é aprovada
pelos deputados

A  L e i  d e  D i r e t r i z e s 
Orçamentárias (LDO) para 
o ano de 2023 foi aprovada 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná. O projeto de lei 
141/2022 avançou em primeira 
e em segunda votações, e em 
redação final, ao longo de três 
sessões plenárias. Agora a 
matéria segue para sanção, ou 
veto, do Poder Executivo.

Na primeira votação, a pro-
posição recebeu 38 votos favo-
ráveis e oito contrários. Já em 
segundo turno, o texto passou 
com a mesma votação e uma 
abstenção. Em redação final 
o projeto foi aprovado com o 
voto contrário dos deputados 
da Oposição.

O texto, que tramitou na 
forma de um substitutivo geral 
da Comissão de Orçamento, 
prevê receitas para o ano que 
vem de R$ 58,2 bilhões. O pro-
jeto passou com 65 emendas 
dos parlamentares acata-
das de modo integral, e uma 
parcial, entre as 92 emendas 
propostas.

A matéria traz ainda a pos-
sibilidade de riscos fiscais no 
valor de R$ 3,6 bilhões referen-
tes ao contrato celebrado entre 
o Estado e o Banestado, vendido 
ao Itaú em 2000. Aguarda-se 
decisão do STF sobre a moda-
lidade de pagamento, por pre-
catórios ou penhora judicial de 
ações da Copel.

Loteria
Foi igualmente aprovado em segunda e em terceira votações, 

e em redação final, o projeto de lei 405/2022, que altera Lei n° 
20.945/2021, que institui o serviço público de loteria no Estado do 

Paraná (Lotepar). A proposta tem como objetivo ampliar a segu-
rança institucional e jurídica em relação à matéria, que trata da 
geração de recursos destinados ao financiamento de atividades 

sociais relevantes voltadas à promoção de direitos sociais, por meio 
da exploração das modalidades lotéricas previstas na Lei Federal n° 

13.756, de 12 de dezembro de 2018. A matéria agora segue para 
sanção, ou veto, do Executivo.

Centro de Divulgação das
Eleições já funciona no TSE

O Centro de Divulgação das 
Eleições (CDE), espaço aberto 
a jornalistas credenciados 
que trabalham na cobertura 
do pleito deste ano, come-
çou a funcionar ontem (6) no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), em Brasília.

Com quase dois mil metros 
quadrados, o CDE das Eleições 
2022 dispõe de uma estrutura 
para comportar de 350 a 400 
pessoas ao mesmo tempo. Há 
também um auditório para 
entrevistas coletivas nos dias 

de votação. A eleições estão 
marcadas para 2 de outubro 
(primeiro turno) e 30 de outu-
bro (eventual segundo turno). 

O espaço conta ainda com 
sala de imprensa. Após o fim 
do pleito, cinco telões deverão 
divulgar em tempo real o resul-
tado da totalização de votos. 

CREDENCIAMENTO
Neste ano, foram creden-

ciados para ter acesso ao CDE  
519 profissionais da imprensa 
brasileira, de 110 veículos 

nacionais, e 50 profissionais 
da imprensa estrangeira, de 
12 veículos internacionais. 

Pelas regras de uso do CDE, 
serão fornecidas três creden-
ciais por veículo de mídia 
impressa ou digital ( jornal, 
revista, site), duas por emis-
sora de rádio e quatro por 
emissora de televisão. 

“As credenciais serão distri-
buídas com o nome do veículo 
de imprensa. Ou seja, não haverá 
credencial em nome de um profis-
sional específico”, informou o TSE. 

Há ainda a possibilidade 
de frustração de arrecadação 
de R$ 4,1 bilhões. No entanto 
existe a previsão de um acrés-
cimo de receita para o ano que 
vem em relação ao que está 
disponível em 2022. Os per-
centuais de repasses efetiva-
dos aos Poderes Judiciário e 
Legislativo, Ministério Público 

e Defensoria Pública não sofre-
ram alterações.

A  L e i  d e  D i r e t r i z e s 
Orçamentárias estabelece as 
diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), fixa metas e prio-
ridades da administração esta-
dual e eventuais ajustes do 
Plano Plurianual (PPA).´

O texto, que tramitou na forma de um substitutivo geral da Comissão de Orçamento, prevê 
receitas para o ano que vem de R$ 58,2 bilhões

ORLANDO KISSNER/ALEP

Tempo com Michelle

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, por 
unanimidade, decisão da ministra Maria Claudia Bucchianeri 
que suspendeu propaganda do presidente Jair Bolsonaro em 
que a primeira-dama, Michelle, aparecia por tempo superior 
ao permitido pela legislação eleitoral. O caso foi submetido 
para referendo do plenário em sessão virtual que teve início 

no sábado, 3, e se encerrou na segunda, 5. Votaram com 
Bucchianeri os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de 
Moraes, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Paulo de Tarso 

Sanseverino e Sérgio Banhos.

Multa é alta
O TCU negou o pedido de Deltan Dallagnol para rever o 
cálculo da decisão que o obrigou a pagar R$ 2,8 milhões 
por gastos com diárias e passagens de procuradores 
que atuaram na Operação Lava Jato. O ex-coordenador 
da força-tarefa foi condenado a pagar a multa em 
conjunto com o ex-procurador-geral da República 
Rodrigo Janot e o ex-procurador-chefe do MP no Paraná 
João Vicente Beraldo Romão. O presidente do TCU, 
que também é relator do caso, Bruno Dantas, afirmou 
que os argumentos apresentados por Deltan eram uma 
tentativa de rediscutir o mérito da matéria que já foi 
decidida pelo colegiado.

Sem juiz
A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PC 
do B, pretende ir à Justiça para impedir que o candidato ao 
Senado Federal pelo Paraná Sergio Moro (União Brasil), use 
o nome “Juiz Moro” em sua campanha eleitoral. O advogado 
Luiz Eduardo Peccinin, que representa a federação, afirmou 
que Moro não é mais magistrado, e que por isso estaria 
“confundindo o eleitor ao confundir sua candidatura com o 
próprio Judiciário”.

“Juntas”
A decisão liminar agora 
referendada pelo TSE foi 
dada na última quinta-feira, 
dia 1°, atendendo a pedido 
feito pela coligação integrada 
por MDB, PSDB, Cidadania e 
Podemos junto da senadora 
Simone Tebet, candidata ao 
Planalto. A representação 
questionou inserção narrada 
integralmente pela primeira-
dama, com a alternância 
entre passagens da mulher 
de Bolsonaro e de imagens 
de obras e outros serviços. 
O vídeo foi veiculado no dia 
30 de agosto, na Band e na 
TV Cultura. Na gravação, 
Michelle dizia: “Juntas, 
estamos construindo um 
Brasil para elas, com elas e 
por elas”.

DIVULGAÇÃO

Apoiadora
Quando suspendeu 
liminarmente a propaganda, 
Bucchianeri entendeu 
que Michelle qualifica-
se tecnicamente como 
“apoiadora” de Bolsonaro, 
e assim sua aparição na 
inserção de campanha não 
poderia ter ultrapassado 
os 25% do tempo da peça, 
conforme lei eleitoral. 
Segundo a ministra, a 
participação de Michelle é 
“legítima”, mas não poderia 
ultrapassar o limite previsto em 
lei. “A utilização da imagem de 
Michelle possui potencialidade 
de proporcionar inequívocos 
benefícios ao candidato 
representado. Sua posição 
jamais poderia ser equiparada 
à de mera apresentadora.
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Ministério da Saúde  
prorroga a Campanha  
Nacional de Vacinação

Em mais uma tentativa 
de incentivar a imunização 
de crianças e adolescentes, 
o Ministério da Saúde prorro-
gou, até o dia 30 deste mês, 
a Campanha Nacional de 
Vacinação que tem como foco 
a paralisia infantil. Em ofício 
enviado na última segunda-
-feira (5) pela pasta a secre-
tários estaduais e municipais 
da Saúde, o Ministério diz 
que a medida foi motivada 
pela baixa adesão da popu-
lação à campanha. Apenas 
34% do público-alvo de 1 a 4 
anos tomou a vacina contra a 
poliomielite.

“O Programa Nacional de 
Imunizações permanece aler-
tando sobre a importância e 
o benefício da vacinação do 
público-alvo das campanhas 
para a manutenção da elimi-
nação da poliomielite, uma 
vez que a doença permanece 
como uma prioridade política, 
nacional e internacional, e a 
erradicação só será possível 
mediante esforços globais, e 
pela necessidade de proteger 
as crianças e adolescentes 
contra as doenças imunopre-
veníveis e respectivamente 
melhorar as coberturas vaci-
nais”, destaca o documento.

O Brasil é considerado país 
livre da poliomielite desde 
1994, mas, com a baixa ade-
são vacinal, médicos alertam 
para os riscos de volta da 
doença, especialmente após 
o registro de novos casos no 
exterior, em países como os 
Estados Unidos e Israel. O 

Umuarama registrou ontem
19 novos casos de Covid

O Boletim Covid divulgado 
ontem (terça-feira, 6) trouxe a 
informação de que 19 novos 
casos da doença foram confir-
mados – são 11 mulheres, seis 
homens e duas crianças (uma 
de dois anos e outra de qua-
tro meses, ambas ainda não 
foram vacinadas). Não houve 
registro de mortes em decor-
rência da doença e o total de 
óbitos segue em 355.

O Brasil continua com a meta de imunizar 95% de um total de 14,3 milhões de crianças
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Segundo relatórios emiti-
dos pelas instituições de saúde 
com leitos exclusivos para 
tratamento de Covid-19, um 
homem de 81 anos, que tomou 
quatro doses da vacina, está 
internado na UTI do Hospital 
Cemil e outro, de 82 anos e que 
tomou três doses da vacina, 
está na UTI do Uopeccan.

Desde o início da pande-
mia de coronavírus, em março 

de 2020, 39.221 pessoas foram 
diagnosticadas com o vírus, 
sendo que 38.755 se recupera-
ram. Existem hoje 127 casos ati-
vos da doença e 16 casos suspei-
tos, indicando que 143 pessoas 
estão em isolamento domiciliar. 
A Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) faz o cruzamento da taxa 
de positividade com o índice 
de internamentos e classifica a 
cidade com “Bandeira Verde”.

Brasil continua com a meta 
de imunizar 95% de um total 
de 14,3 milhões de crianças.

VACINAS
Estão disponíveis em todo 

o país 18 imunizantes contra 
várias doenças e, por isso, 
outro objetivo da ação é vaci-
nar também adolescentes 
menores de 15 anos, con-
forme o Calendário Nacional 
de Vacinação. 

Além da VIP (vacina inati-
vada poliomielite), 17 vacinas 
estão disponíveis para apli-
cação em crianças e adoles-
centes até 15 anos. As vacinas 
do Calendário Nacional de 
Vacinação, disponíveis para 
atualização da carteirinha, 
são: hepatite A e B; penta 
(DTP/Hib/Hep B); pneumocó-
cica 10 valente; VRH (vacina 
rotavírus humano); menin-
gocócica C (conjugada); VOP 
(vacina oral poliomielite); 
febre amarela; tríplice viral 
(sarampo, rubéola, caxumba); 

tetraviral (sarampo, rubéola, 
caxumba, varicela); DTP (trí-
plice bacteriana); varicela e 
HPV quadrivalente (papiloma-
vírus humano).

Também estão à disposição 
para adolescentes as vacinas 
HPV, dT (dupla adulto); febre 
amarela; tríplice viral, hepatite 
B, dTpa e meningocócica ACWY 
(conjugada).

Segundo o Ministério da 
Saúde, todos os imunizan-
tes que integram o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) 
são seguros e estão registra-
dos pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 

A campanha de vacinação 
coincide com a imunização 
contra a Covid-19, que está 
em andamento. Segundo o 
Ministério, as vacinas contra 
covid-19 podem ser adminis-
tradas de maneira simultânea 
ou com qualquer intervalo 
com as demais do Calendário 
Nacional, na população a par-
tir de 3 anos de idade.

Registro
O levantamento ouviu 1.410 
eleitores de 62 municípios 
entre 31 de agosto e 5 de 
setembro, possui margem de 
erro de 2,7 pontos percentuais 
para mais ou para menos e 
está registrada no Conselho 
Regional de Estatística da 1ª, 
2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob 
o nº 3122/22, no TRE-PR sob o 
nº PR09990/2022 e no TSE sob 
o nº BR-03754/2022.

Recesso parlamentar
A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) determinou 
recesso de 19 dias, de 12 a 30 
de setembro. Neste período, 
as sessões plenárias estarão 
suspensas. A suspensão 
temporária das sessões 
plenárias se dá durante o 
período de campanha eleitoral. 
De 54 parlamentares com 
mandatos, mais de 90% 
concorrem nas eleições de 
2022. O recesso parlamentar 
estava programado para 
julho deste ano, mas foi 
suspenso por determinação da 
presidência da Casa.

Empossado
Foi empossado o deputado 
estadual Natan Sperafico 
(PP), que assume a cadeira 
da deputada licenciada Maria 
Victória (PP). Segundo a 
assessoria, ela deixa o cargo 
por 120 dias para trabalhar 
na campanha eleitoral. A 
assessoria disse que ela não 
receberá salário no período. 
O deputado Natan Sperafico 
tem 32 anos e é engenheiro 
agrônomo formado pela 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) em 2014. Ele é filho 
do ex-deputado federal e ex-
secretário-chefe da Casa Civil, 
Dilceu Sperafico.

Cataratas do Iguaçu
O Parque Nacional do Iguaçu, 
onde fica localizada as 
Cataratas do Iguaçu, abrirá 

Pesquisa
Candidatos à reeleição, o governador Ratinho Júnior, o senador 

Álvaro Dias e o presidente Jair Bolsonaro têm a preferência 
do eleitorado paranaense para o pleito de outubro próximo, o 
que não chega a ser uma novidade, mas agora em patamares 
diferentes dos registrados há poucos dias. No levantamento 

estimulado do Instituto Paraná Pesquisas, Ratinho Júnior aparece 
com 56,2% das intenções de voto, enquanto o segundo colocado 

Requião – 23,8%. Para o Senado Federal Alvaro Dias está com 
31,7% e Sérgio Moro 27,2%. Para a presidência da república Jair 
Bolsonaro aponta com 48,6% e Luiz Inácio Lula da Silva 28,0%.

normalmente neste feriado 
de Independência do Brasil. 
Para realizar a visita turística é 
necessário comprar o ingresso 
on-line, com antecedência, 
agendando dia e horário para 
o passeio, no site oficial da 
Cataratas do Iguaçu (www.
cataratasdoiguacu.com.br). 
O parque abre das 9h às 16h, 
todos os dias da semana.

Mutirão de 
renegociação
O Procon-PR está realizando 
um mutirão de renegociação 
de dívidas. A ação será 
realizada exclusivamente de 
maneira online, por meio da 
plataforma Consumidor.gov.br. 
Participam do mutirão bancos 
e instituições financeiras, 
operadoras de telefonia e 
de TV por assinatura, Copel 
e Sanepar, entre outras. 
Após relatar o problema e 
o interesse em participar 
do mutirão, a empresa 
responsável tem o prazo de 
10 dias para apresentar uma 
proposta ou resposta para o 
consumidor.

Transparência
O projeto de lei que propõe 
mais transparência ao 
atendimento de saúde pública 
no Paraná foi aprovado na 
Assembleia Legislativa. Os 
deputados votaram o PL em 
segundo e terceiro turno, 
além da redação final. A 
nova lei obriga a atualização 
de uma lista dos pacientes 
em fila de espera na rede 
pública estadual e instituições 
conveniadas que atendam pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde). 
O projeto exige que o SUS 
do Paraná dê transparência, 
por meio de sites oficiais, 
da quantidade de pacientes 
que aguardam por consultas 
e outros procedimentos nos 
estabelecimentos da rede 
pública e de instituições 
privadas.
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Chromebooks serão
usados por alunos
da rede municipal

Coordenadores pedagógi-
cos de 22 unidades escolares 
do município, divididos em 
dois grupos (manhã e tarde), 
participaram de uma forma-
ção realizada pela Secretaria 
Municipal de Educação ontem 
(terça-feira, 6), no Centro 
Municipal de Desenvolvimento 
e Pesquisa em Educação 
(CMDPE), sobre a integração de 
tecnologias digitais às práticas 
pedagógicas.

O foco central foi a utiliza-
ção do computador portátil 
Chromebook, que será dispo-
nibilizado em breve para tur-
mas de 1° ao 5° ano de todas 
as escolas municipais. “O 
sistema Google Sala de Aula 
já é amplamente utilizado 
pelos professores e a partir de 
setembro, com a destinação 
dos chromebooks para os alu-
nos, as atividades poderão ser 
integradas”, disse a coordena-
dora de tecnologias educacio-
nais Dayane Horwat, responsá-
vel pela formação ao lado do 
coordenador Vinícius Cerezuela.

O assessoramento pedagó-
gico desta terça apresentou o 
equipamento às coordenado-
ras e o próximo passo será o 
treinamento também com os 
professores. Conforme a orien-
tação pedagógica 054/2022, 
da Secretaria de Educação, 
a qualificação visa facilitar a 
exploração desse recurso tec-
nológico que estará disponível 
no ambiente educacional. “As 
coordenadoras serão as prin-
cipais mediadoras do trabalho 
desenvolvido na escola”, disse 
a coordenadora pedagógica 
Patrícia de Araújo Abucarma 
Stevanato.

Pré-vestibular gratuito amplia
chances de sucesso aos jovens

A Prefeitura de Umuarama 
está oferecendo, por meio 
da Secretaria de Assistência 
Social, uma oportunidade para 
que estudantes em situação de 
vulnerabilidade social tenham 
uma preparação de qualidade 
para disputar as vagas ofer-
tadas pelas principais insti-
tuições de ensino superior. O 

município lança amanhã (8), o 
Curso Intensivo Pré-Vestibular 
e Enem, que ampliará as chan-
ces para os jovens ingressarem 
em uma universidade.

A proposta é atender um 
público de 17 a 21 anos que 
está concluindo o Ensino Médio 
em 2022 ou já concluiu em 
anos anteriores. “O cursinho 

possibilitará reduzir a desigual-
dade entre os jovens, aumen-
tando as chances de sucesso 
no vestibular ou até mesmo 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), aproximando-os 
da realização do sonho de cursar 
uma faculdade”, disse a secretá-
ria da Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana.

Cada escola terá um cro-
nograma para utilização dos 
chromebooks em sala de aula, 
a fim de que todas as turmas 
do 1º ao 5º possam trabalhar 
com o equipamento. “Nos dias 
programados, cada aluno terá 
um computador portátil para 
realizar as atividades de pes-
quisa, apresentações, vídeos, 
jogos interativos e outros 
recursos, assegurando o con-
tato com a tecnologia e expan-
dindo o aprendizado”, disse 
Dayane Horwat.

A Secretaria de Educação 
também planeja propiciar 
orientação e formação com 
todos os professores da rede 
municipal, sobre o uso do equi-
pamento no contexto esco-
lar. Para isso, está agendado 
um assessoramento pedagó-
gico ao docente também no 
CMDPE, entre os dias 6 e 17 
de outubro. Os chromebooks 
serão entregues às unidades 
educacionais a partir do dia 8 
e em seguida os estudantes, 
com a mediação do docente, 
poderão conhecer e utilizar o 

equipamento.
“O professor vai propor e 

mediar uma atividade pedagó-
gica de adaptação e integração 
à nova ferramenta. Sugerimos 
que seja utilizado o Google Docs 
para uma atividade de digita-
ção (ditado) que contemple 
um objetivo de conhecimento 
que a turma esteja estudando 
naquela rotina e em seguida 
uma pesquisa na internet, utili-
zando o buscador Google”, reco-
mendou Patrícia Abucarma.

Para a  secretária  de 
Educação, Mauriza Lima 
Menegasso, a inserção de tec-
nologias em sala de aula pro-
porciona novas oportunidades 
de aprendizado aos estudan-
tes. “Esses chromebooks são 
parte do compromisso de for-
mação de cidadãos críticos 
que possam aprender de diver-
sas formas. Acreditamos na 
integração do trabalho cole-
tivo entre a secretaria, coor-
denadoras e professores para 
a integração das tecnologias 
educacionais em nossas salas 
de aula”, completou.

CADA escola terá um cronograma para utilização dos chromebooks em sala de aula, a fim 
de que todas as turmas do 1º ao 5º possam trabalhar com o equipamento

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Mundo de olho
As eleições deste ano têm 
movimentado as redes 
sociais. A penúltima semana 
de agosto registrou o maior 
número de menções sobre 
as eleições presidenciais 
por veículos de notícias nos 
últimos 100 dias. Segundo a 
plataforma Nexis Newdesk, 
foram mais de 1.600 
publicações a respeito do 
pleito eleitoral por mais de 
80 mil fontes de notícias no 
mundo todo e em diversos 
idiomas entre os dias 22 e 
28 de agosto.

Estelionato online
O estelionato online avança 
no País. A Polícia Civil do 
DF, só para citar a capital 
e Entorno, registrou no 1º 
semestre 6.734 Boletins de 
Ocorrências deste crime pela 
internet. O número já está 
perto do registrado em 2021, 
que foi 9.928. Os dados 
revelam aumento do crime 
na capital. Em 2018, apenas 
1.799 BOs do tipo foram 
contabilizados. Em 2019 
saltou para 3.084, e em 2020 
o número mais que dobrou: 
foi para 7.524.
  
Graduação & salário

Uma pesquisa do Instituto 
Semesp, com base nos dados 
da PNAD Contínua do IBGE, 

Empate à vista?
O instituto Paraná Pesquisas é o que mais tem acertado 
cenários desde a eleição de 2016. Não será surpresa se, 

contrariando os números do Datafolha e Ipesp (ex-Ibope), o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) e Lula da Silva (PT) apareçam 

praticamente empatados dentro da margem de erro dia 2 de 
outubro – ou com leve vantagem para um deles. Na pesquisa 

nacional da Paraná divulgada ontem (feita de 31 de agosto 
a 5 de setembro), Bolsonaro surge com 37,1%, Lula aparece 
com 40,2%, Ciro com 7,3% e Simone Tebet surpreendeu e 

subiu para 4,1% na sondagem estimulada – quando os nomes 
são apresentados aos entrevistados. Em um eventual 2º 

turno entre Lula e Bolsonaro, o petista leva a melhor com 
47,3% contra 40,3%. O Paraná ouviu 2.020 eleitores em 164 

cidades de todos os Estados e DF.

aponta que estudantes com 
pós-graduação possuem 
rendimento acima de R$ 4 
mil. O valor é 150% maior do 
que a média de rendimento 
daqueles que fazem só 
graduação. O levantamento 
mostra que o rendimento 
médio ficou em R$ 4,8 mil 
mensais para alunos da rede 
privada e R$ 3,7 mil mensais 
para os da rede pública.

Grileiros na praia
O proprietário da Fazenda 
Mirante do Rio Verde, 
invadida em 2020 por 
membros do Movimento 
de Resistência Camponesa 
(MRC), conseguiu na Justiça 
a reintegração de posse da 
propriedade em Trancoso, 
vila praiana de vips no Sul 
da Bahia. São 112 hectares 
de mata atlântica – parte já 
desmatada por grileiros para 
construção de barracos e 
até casas. Ainda não há data 
prevista para o cumprimento 
da reintegração. A Coluna 
denunciou o caso em 
primeira mão e o Jornal 
Nacional fez reportagem 
no local.

Mercado aquecido
As vendas em shoppings do 
País mostraram crescimento 
médio de 14,1% no mês de 
julho, comparando com o 
mesmo período de 2021. 
Dados do Índice Cielo 
de Varejo em Shopping 
Centers. As regiões que 
mais se destacaram no 
mês, em relação a julho 
de 2021, foram: Centro-
Oeste (15,3%), Sul (15%), 
Nordeste (14,8%), Sudeste 
(13,7%) e Norte (9,3%). 
Mesmo com inflação em 
alta e queda no rendimento 
das famílias.
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Cães do 25º BPM participaram de
palestra para alunos de Umuarama

Os cães Átila e Rock do 
Canil do 25º Batalhão da 
Polícia Militar (BPM) protagoni-
zaram uma apresentação para 
150 crianças e adolescentes do 
Colégio Alfa, em Umuarama. 
No encontro, os militares dis-
correram e orientaram os alu-
nos a respeito da nocividade 
quanto ao uso de drogas, e 
realizaram demonstrações 
dos treinamentos envolvendo 
as abordagens dos cães.

De acordo com a corpora-
ção, o emprego dos animais 
para demonstrações em esco-
las tem mostrado bons resul-
tados nas palestras já realiza-
das. Nelas, os militares têm a 
oportunidade de demonstrar a 

rotina de trabalho dos animais 
aliado a explicar os malefícios 
de uso de drogas.

Ademais, segundo a PM, a 
atuação dos cães no trabalho 
de polícia tem se tornado cada 
vez maior e mais eficaz. Através 
de treinamentos constantes, os 
cães estão sempre preparados 
para entrar em ação com um 
simples comando do condutor.

No 25° Batalhão os ani-
mais atuam desde o início da 
unidade, fundada em 2014, 
reforçando as operações e via-
bilizando apreensão de gran-
des quantidades de drogas e 
armas. Atualmente, no quartel 
estão disponíveis quatro cães 
certificados que atuam em 

ocorrências de patrulhamento, 
faro de entorpecentes e armas, 
e também busca e captura.

A polícia ainda explica que 
nas ocorrências onde há a possi-
bilidade de existência de drogas 
escondidas em veículos ou resi-
dências, os cães se apresentam 
como ferramenta indispensável 
para localizar os entorpecentes.

Além deste tipo de busca, 
em situações onde se vê neces-
sário a busca e captura de cri-
minosos em áreas de mata ou 
urbana, os cães também ser-
vem para direcionar as buscas 
e também servem como arma 
de menor potencial ofensivo, 
garantindo a segurança da 
equipe e de terceiros.

Idoso é rendido, 
amarrado e teve

sua picape roubada 
por quadrilha

Um idoso passou momen-
tos de extrema tensão, na 
madrugada de ontem (ter-
ça-feira, 6), na zona rural do 
município de Cafezal do Sul 
(município localizado a 31 qui-
lômetros de Umuarama), ao 
ter sua residência invadida por 
uma quadrilha que o amarrou 
e levou sua picape Fiat Strada 
Working 2015 de cor branca, 
com placas AZK-9A06.

A vítima revelou que o 
crime aconteceu por volta das 
4h, quando estava em sua casa 
e percebeu a invasão dos qua-
tro bandidos que já chegaram 
dando voz de assalto. Eles o 
amarraram com uma camiseta 
e fugiram levando sua picape, 
um celular Nokia e R$ 150 em 
dinheiro.

Foi somente após a saída dos 
criminosos que o idoso conse-
guiu se libertar e pedir socorro 
à Polícia Militar. Segundo os 
policiais, dois fatos chamaram 
a atenção. O primeiro é que de 
acordo com a vítima, a quadri-
lha não portava armas de fogo e 
o segundo é que eles o chama-
vam pelo nome, então é possível 
que se tratava de alguém conhe-
cido, talvez até seria morador no 
município.

Pela manhã, as equipes 
policiais seguiram em diligên-
cias à procura dos autores do 
crime pela região, mas não os 
encontraram, tão pouco o veí-
culo levado.

Casal ladrão é flagrado e detido por
populares furtando loja em Mariluz

Um casal foi preso na 
madrugada de ontem (terça-
-feira, 6), após uma tentativa 
frustrada de furto a uma loja 
em Mariluz (município loca-
lizado a 39 quilômetros de 
Umuarama). Segundo informa-
ções da Polícia Militar, a dupla 
foi contida por populares até a 
chegada da polícia.

O fato ocorreu na rua Padre 
João Felipe, por volta da 1h30. 

A atuação dos cães no trabalho de polícia tem se tornado cada vez maior e mais eficaz. 
Através de treinamentos constantes, estão sempre preparados para entrar em ação

No local, as equipes ouviram 
de testemunhas que o homem, 
de 41 anos, e a mulher, de 33, já 
são bastante conhecidos pelos 
moradores por praticarem cri-
mes da mesma natureza.

Uma das testemunhas tam-
bém disse aos policiais que 
estava passando pela esquina 
próxima ao local quando se 
deparou com vários cacos de 
vidro que estavam caídos em 

frente à loja. Na aproximação, 
ele percebeu que um dos sus-
peitos carregava um saco cheio 
de produtos da loja e não pen-
sou duas vezes em segurar e 
conter o homem.

Ao ver que seu parceiro havia 
sido imobilizado, a mulher fugiu 
levando consigo uma sacola 
com outros produtos da loja. 
Porém ela retornou momentos 
depois e também foi imobilizada 

por outras pessoas.
A mulher confessou ter 

escondido a sacola com os pro-
dutos embaixo de um caminhão 
estacionado na esquina da rua 
Floriano Peixoto com a rua 
Marcelino Medeiros. Os objetos 
foram encontrados pelos poli-
ciais. A dupla recebeu voz de pri-
são no local e foi encaminhada 
para sede da 7ª Subdivisão 
Policial, em Umuarama.

Mulher fica ferida após bater
com sua Biz em Honda Civic

Uma condutora de Honda 
Biz ficou ferida após uma coli-
são com automóvel Honda 
Civic na avenida Governador 
Parigot de Souza, cruzamento 
com a rua Conceição Ruela, 
em Umuarama, na manhã de 
ontem (terça-feira, 6).

A condutora, de 21 anos 
de idade, seguia pela avenida 
com sentido ao colégio Alfa 
quando, ao chegar no cruza-
mento com a rua, se envolveu 
na colisão contra o Civic, que 

DIVULGAÇÃO PM

era conduzido por uma mulher 
de 49 anos. Esta disse não ter 
visto a motociclista que passa 
por um “ponto cego” da coluna 
de seu automóvel.

A jovem que se chocou con-
tra a traseira do Civic, sofreu 
ferimentos moderados. O 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) foi acio-
nado e atendeu a motociclista, 
que se queixava de dores 
abdominais e na boca, após 
aparentemente ter quebrado 

um dente com a colisão. Ela 
foi encaminhada ao Instituto 
Nossa Senhora Aparecida.

O s  v e í c u l o s  f o r a m 

removidos da via e levados 
até o pátio da Polícia Militar. A 
condutora do Honda Civic não 
sofreu ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local e uma equipe do Samu prestou socorro à jovem que pilotava 
a Honda Biz
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Ciclistas de Umuarama foram destaque
na Ultramaratona Pata de Onça, no MS

Um grupo de ciclistas de 
Umuarama participou no 
último fim de semana da 
Ultramaratona Pata de Onça, 
prova de grande resistência 
realizada no Mato Grosso do 
Sul. O desafio foi idealizado 
com o objetivo de promover o 
encontro de cada ciclista com 
os seus próprios limites, físicos 
e mentais.

Os atletas da equipe 
América Bike Shop/Fusão 
de Ciclismo representaram 
Umuarama. O destaque fica 
com a dupla João Vitor e 
Rodrigo Ventorini que con-
seguiu um primeiro lugar na 
categoria Dupla Masculina, 
algo inédito para a cidade.

Seja pelo desafio pessoal 
de completar uma ultra-
maratona de MTB, seja por 
meio da competição entre os 
atletas, esta prova submete 
cada participante a um teste 
de superação, autoconheci-
mento, foco e determinação 
através do cumprimento dos 
250 quilômetros de estradas 
rurais na bela região de Nova 

Andradina/MS, Taquarussu/
MS e Batayporã/MS.

Competição de moun-
tain bike conhecida nacio-
nalmente, tem o aval da 
Confederação Brasileira de 
Ciclismo para figurar entre 
as provas de XCM que geram 
pontos para o Campeonato 
Brasileiro da modalidade.

Na sua 7ª edição, o evento 
foi realizado nos dias 3 e 4 de 
setembro, com percurso de 250 
km, sendo 150 km no sábado 
(3) e 100 km no domingo (4), 
por trechos de trilhas na zona 

rural dos municípios de Nova 
Andradina/MS, Batayporã/MS 
e Taquarussu/MS.

A Ultra Maratona Pata de 
Onça reúne a elite do ciclismo 
profissional nacional junta-
mente com atletas amado-
res do Brasil e do exterior. 
Anualmente, atrai cerca de 
700 atletas de Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso, Paraná, 
São Paulo, Minas Gerais, 
Goiás, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e dos países vizinhos 
Paraguai, Argentina e Bolívia. 
(Colaboração - OBemdito)

OS atletas da equipe América Bike Shop/Fusão de Ciclismo representaram Umuarama

Barcelona vai “sonhar alto”  
na Liga dos Campeões

O técnico do Barcelona, 
Xavi Hernández, está con-
fiante de que sua equipe 
estará entre os clubes que 
disputarão o título da Liga 
dos Campeões nesta tempo-
rada, depois que os gigantes 
espanhóis foram eliminados 
da competição na fase de gru-
pos da temporada passada.

“Vamos competir e sonhar 
alto. Caso contrário, eu teria 
ficado em casa”, disse Xavi 
em entrevista coletiva na 
véspera do jogo de abertura 
do Grupo C, hoje (7), contra o 
Viktoria Plzen. “Ser favorito 
é outra coisa. Você tem que 
ser humilde. Cada jogo vai 
ser uma guerra. Não ganha-
mos um título da Liga dos 
Campeões aqui desde 2015”.

A  n o va  co n t ra ta ç ã o , 
Robert Lewandowski, encan-
tou os torcedores do Barça 
em suas três vitórias con-
secutivas pelo Campeonato 
Espanhol, marcando cinco 
gols, incluindo dois jogos 

consecutivos com dois gols 
em cada. A chegada do duas 
vezes Melhor Jogador do 
Ano da Fifa aumentou as 
expectativas no Camp Nou 
depois que o Barcelona pas-
sou por uma frustrante tem-
porada 2021-22 após a saída 
de Lionel Messi para o Paris 
SaintGermain. Com o novo 
contratado Raphinha jogando 
bem pelo lado direito, um res-
surgente Ousmane Dembélé 
finalmente mostrando seu 
potencial e Ansu Fati vol-
tando à forma, a expectativa 
não poderia estar maior.

“Vejo todos os dias como 
estão os torcedores. As cami-
sas esgotaram, as pessoas 
nos param e nos aplaudem 
na rua. Temos de continuar, 
é um sentimento positivo”.

Xavi está ciente de que o 
primeiro jogo em casa contra 
o time mais fraco do grupo, o 
Viktoria Plzen, pode ser com-
plicado, com partidas contra 
o Bayern e a Inter de Milão 

por virem. “Por enquanto 
precisamos estar focados 
em nosso objetivo que é 
avançar para a fase elimina-
tória. Temos que chegar pelo 
menos às oitavas de final em 
uma competição tão difícil e 
um grupo muito complicado”.
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“VAMOS competir e sonhar alto. Caso 
contrário, eu teria ficado em casa”, disse 
Xavi em entrevista coletiva
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O Brasil encerrou a pri-
meira fase da AmeriCup, a 
Copa América de basquete 
masculino, disputada na Arena 
Geraldão, em Recife, com 
100% de aproveitamento. Na 
segunda (5), os brasileiros ven-
ceram o Uruguai por 76 a 66, de 
virada, pela terceira e última 
rodada do Grupo A.

O  a r m a d o r  u r u g u a i o 
Luciano Parodi, com 17 pon-
tos, foi o cestinha da partida. O 
pivô brasileiro Cristiano Felício, 
com 14 pontos e nove rebotes, 
por sua vez, acabou escolhido 
como melhor em quadra.

Os brasileiros concluíram a 
participação no Grupo A com 
três vitórias em três jogos e 59 
pontos marcados de saldo. A 
seleção da casa espera a defini-
ção dos grupos B e C para saber 
quem enfrentará nas quartas 
de final na quinta-feira (8), às 
20h10. A campanha mais posi-
tiva na primeira fase terá pela 
frente a classificada de desem-
penho mais fraco, a segunda 
melhor pega a segunda pior e 
assim por diante.

O técnico Gustavo de Conti 
escalou o Brasil com duas novi-
dades em relação à equipe que 
venceu a Colômbia no sábado 
(3), com o pivô Lucas Mariano 
e o ala/pivô Rafael Mineiro 
nos lugares de Augusto Lima e 
Lucas Dias, respectivamente. 
A defesa verde e amarela, que 
vinha se destacando nas parti-
das anteriores, foi mal no pri-
meiro quarto, cedendo 26 pon-
tos aos uruguaios, sendo 12 em 
bolas de três. Com nove pontos, 
Parodi foi o destaque dos dez 
minutos iniciais.

Com as entradas de Felício, 
do ala/armador Georginho, do 
armador Yago e do ala Didi, no 

desenrolar do primeiro tempo, 
os brasileiros esboçaram rea-
ção no segundo período, mas 
o baixo aproveitamento nos 
arremessos (seis cravadas em 
17 tentativas, sendo 11 de três 
pontos, com somente dois acer-
tos) pouco impactou a vanta-
gem do rival. O Uruguai foi para 
o intervalo vencendo por 43 a 
35, ainda liderado por Parodi.

O cenário mudou no segundo 
tempo, com Felício dominando 
o garrafão e Lucas Mariano, de 
volta a quadra e afiado nos arre-
messos. A defesa também se 
ajustou, permitindo apenas 13 
pontos ao Uruguai. Restando 
três minutos para o fim do ter-
ceiro quarto, Yago acertou uma 
bola de três e colocou o Brasil 
na frente pela primeira vez. A 
seleção de Gustavinho foi para 
os dez minutos finais ganhando 
por 58 a 57, anotando 22 pontos 
no período.

A vantagem tranquilizou o 
Brasil. Desgastado e bem mar-
cado, o Uruguai e acertou apenas 
quatro dos 12 arremessos que 
tentou, enquanto os anfitriões 
tiveram aproveitamento quase 
perfeito no garrafão, com cinco 
chutes certos e apenas um erro. 
Os brasileiros administraram o 
resultado e ainda ampliaram a 
vantagem, fazendo 19 a 10 no 
período e fazendo a festa da tor-
cida no Geraldão.

Tetracampeão, o Brasil 
não conquista o torneio desde 
2009, quando venceu o anfi-
trião Porto Rico na final. Na 
edição anterior, em 2017, dis-
putada em Argentina, Colômbia 
e Uruguai, a décima posição 
(entre 12 seleções) custou aos 
brasileiros um lugar nos Jogos 
Pan-Americanos de Lima (Peru), 
dois anos depois.

Seleção segue invicta na 
AmeriCup de basquete

SELEÇÃO brasileira de basquete aguarda fim da 1ª fase para saber rival das quartas de final
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Neste 7 de Setembro comemoramos o
Bicentenário da independência do Brasil

Proclamada a indepen-
dência do Brasil por D. Pedro 
I, foi apenas uma questão de 
tempo para que a nova cir-
cunstância fosse reconhecida 
pelo governo português, sem 
que houvesse nenhum tipo 
de luta armada, certo? Na 
verdade, não foi bem assim. 
Como ocorre quando uma 
colônia se declara livre de seus 
laços com a metrópole, tam-
bém no Brasil diversos confli-
tos se seguiram para efetivar a 
independência, antes e depois 
do 7 de setembro de 1822. Um 
deles, de grande importância, 
foi a guerra de Independência 
da Bahia.

DIA DO FICO
O primeiro ato formal de 

desobediência à Corte por-
tuguesa, praticado pelo prín-
cipe D. Pedro como regente 
do Brasil, corporificou-se no 
“Dia do Fico”, que aconteceu 
em 9 de janeiro de 1822, no 
Paço Real, no Rio de Janeiro. 
Com esse gesto de insubor-
dinação às Cortes Gerais, 
Extraordinárias e Constituintes 
da Nação Portuguesa, a sepa-
ração do Brasil de Portugal 
estava informalmente rea-
lizada. Era o primeiro sin-
toma de franca desavença. O 
Príncipe havia recebido ordem 
de regressar a Portugal para 
aprimorar a sua educação. 
Mas, com ordem de embar-
que, acatou o pedido que lhe 
endereçaram os cariocas para 
permanecer no Brasil. 

Múltiplo caráter
A política reformadora de D. 
João VI, intensa e complexa, 
deu à vida mental do Brasil 

uma multiplicidade de caráter 
que foi bem o prenúncio de 
sua definitiva emancipação. 
Sua própria presença no país 
permitiu aos brasileiros exer-
cer influência direta sobre as 
decisões tomadas, obrigando 
à instalação de uma estrutura 

administrativa autônoma e 
liberando certas atividades 
necessárias à Corte (que vi-

nham sendo proibidas na Co-
lônia), como a imprensa, por 
exemplo. Tudo isso levou a 

uma igualdade política entre 
a Metrópole e a Colônia, que 
o príncipe reinante reconhe-
ceu ao elevar o Brasil a Reino 
Unido a Portugal e Algarves 

(1816). 

Dia da Pátria
O 7 de Setembro, o Dia da Pátria, merece ser lembrado através de 

uma instituição singular, que está no centro do Rio de Janeiro e 
presente no coração do Brasil, o Convento de Santo Antônio.

Movimento independentista
Entre todos os conventos do Brasil, ele foi o que mais se destacou 

como cenário das articulações políticas na era da Independência do 
Brasil. Ele foi, por assim dizer, a célula materna do movimento inde-

pendentista. D. João VI e mais tarde D. Pedro I subiam frequente-
mente a escadaria conventual a fim de se aconselhar com os filhos 

de São Francisco. Na cela de Frei Sampaio, o Príncipe Regente Pedro 
e José Bonifácio iam conspirar, em 1822, contra as forças opostas à 

ideia de emancipação.

Por que ler José Bonifácio, hoje
A história é caprichosa, e é pena que certas injustiças somente 

muito tarde sejam reparadas. José Bonifácio, a cabeça pensante, o 
articulador da nossa independência, caiu injustiçado. O Imperador, 
ao sentir-se ameaçado pela liderança inconteste, que havia dirigi-
do com êxito a guerra civil contra as Cortes de Lisboa e presidia a 
Assembleia Constituinte, passa a persegui-lo. Em consequência, 
o Patriarca se demite do cargo de ministro de Estado. Em 12 de 

novembro de 1823, Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos 
foram presos e condenados ao exílio.

Carlota Joaquina
Figura polêmica na Corte, seu relacionamento conjugal nunca foi 
muito harmonioso, pois gostava de se intrometer na política e de 
impor suas vontades. Em 1805 foi acusada de se unir a fidalgos e 

conspirar contra o marido, alegando sua incapacidade mental para 
governar. Descoberta a trama, foi isolada no Palácio de Queluz, em 
Portugal, quando ficou conhecida como a “Megera de Queluz”. No 
entanto, com o bloqueio continental decretado por Napoleão Bo-
naparte e as invasões francesas em 1807, foi obrigada a mudar-se 

com a Corte Portuguesa para o Brasil.

BAIANA DISFARÇADA
Maria Quitéria de Jesus 

(1792-1853), a baiana, filha 
de um proprietário de ter-
ras do sertão da Bahia que, 
ao invés de ficar e esperar 
um bom casamento, resol-
veu fugir de casa, se traves-
tir de soldado com as rou-
pas de seu cunhado e lutar 
contra as tropas portugue-
sas pela independência do 
Brasil. Disfarçada de soldado 
Medeiros, sobrenome de seu 
cunhado, Maria Quitéria 
sabia atirar muito bem, mon-
tar a cavalo e lutar com bra-
vura. Tanto que, mesmo após 
de ser descoberta no seu dis-
farce, continuou lutando e 
chegou a ser condecorada 
como primeiro cadete pelo 
general Labatut. Um decreto 

imperial lhe conferiu as hon-
ras de Alferes de Linha e foi 
condecorada com a Insígnia 
de Cavaleiro  da Ordem 
Imperial do Cruzeiro.

PRÍNCIPE REGENTE
S e m  d ú v i d a  a l g u m a , 

D. Pedro I merece ocupar 
um lugar no panteão dos 
Fundadores do Império do 
Brasil. A partir do momento 
em que começou a atuar na 
política, inaugurou uma nova 
época para a história brasi-
leira. No arrojo de sua moci-
dade, soube tomar decisões 
que conduziram a nação à 
sua emancipação política. 
Como é bem sabido, nossa 
Independência se fez de 
modo todo especial. Os bra-
sileiros não a conseguiram 

arrancando-a à força do 
Príncipe Regente; pelo con-
trário: tiveram nele um aliado 
e companheiro. D. Pedro, de 

longa residência no Brasil, 
sentia-se muito mais Chefe 
do Estado brasileiro do que 
futuro Rei de Portugal.

QUADRO que representa a cena da luta pela independência do Brasil foi pintado pelo romancista, poeta, cientista, teórico de arte, ensaísta, filósofo, político e professor brasileiro, Pedro 
Américo de Figueiredo e Melo.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O primeiro ato formal de desobediência à Corte portuguesa, praticado pelo príncipe D. Pedro 
como regente do Brasil, corporificou-se no “Dia do Fico”
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Palavras cruzadas

Você tende a se aproximar, puxar papo e se abrir 
mais com as pessoas, o que deve atrair amizades, 
inclusive num passeio ou viagem. Há boas chan-
ces de realizar um sonho grandioso. No amor, os 
astros enviam só coisa boa e tudo indica que seu 
signo estará igual a um foguete do tipo Nasa sain-
do da atmosfera: intenso, potente e rápido. 

Alô, alô, Leão! Os astros acendem o interesse em 
conhecer coisas novas e abrir seus horizontes. 
Se vai viajar, o rolê tem tudo pra ser uma delícia. 
Pode fazer contatos com facilidade com gente de 
longe, principalmente se rolar sintonia. Se está 
na pista, seu jeito impulsivo deve ficar aceso e 
aí você pode iniciar um romance em dois palitos. 

Os astros indicam transformações, mas fica sussa 
pois tudo indica que serão pra glorificar de pé! Há 
chance de usar o tempo livre para expandir suas 
ideias, usar seus aprendizados e descobrir manei-
ras de prosperar na carreira. Nos assuntos do co-
ração, só love, só love! Tudo indica que irá curtir o 
seu amor e podem até planejar aumentar a família.

O feriadão começa com um clima muito positivo em 
casa, com direito a benefícios, conforto, abundância 
e momentos felizes com os familiares, capricor-
nianes. Há chance até receber um dinheiro de um 
parente. No romance, você e o mozão talvez se arris-
quem num empreendimento e alcancem o sucesso. 

Tudo indica que o feriadão começa com exce-
lentes vibes nas finanças. Contando com mais 
otimismo e confiança, pode ganhar um dinheiro 
extra logo pela manhã. Seu poder de comunica-
ção está poderoso e você conta com facilidade 
pra expressar suas ideias e sentimentos. Com o 
mozão, a relação tende a ficar firme e forte. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 07 de setembro São do signo de Virgem com a personalidade de Câncer. São 
sentimentais e românticos, detalhistas e criativos, originais e muitas vezes esquisitos. Pos-
suem espírito fraterno e gostam de fazer amizades, com pessoas do seu jeito e que tenham os 
mesmos interesses que os seus. Seu número principal, do dia do nascimento é o 13, formado 
de 1, do Sol e de 3, de Júpiter. A soma dá o 4, de Urano, que os fazem modernos, fraternos, 
atualizados, técnicos, precisos e dignos, originais, mas muito nervosos. Costumam se irritar 
fácil quando são provocados. 

Horóscopo nascido em 7 de setembro

Seu dia tem tudo pra ser arretado de bom! Além 
de bons contatos com os parentes, a relação fami-
liar deve ficar mais forte. Um sentimento de pro-
teção tende a dominar e tudo indica que poderá 
contar com os seus queridos. Se está na pista, tal-
vez inicie um lance de supetão. Os astros ativam o 
seu modo love e a intimidade tem tudo pra ferver!

Há sinal de transformações poderosíssimas, me-
ninos e meninas de Câncer. Com as boas vibes 
dos astros, tudo indica que o seu signo estará 
otimista e contará com mais autoestima. Sentir-se 
importante deve te ajudar a fortalecer suas emo-
ções e relacionamentos. No amor, o clima tende 
a ser uma gracinha, como diria a saudosa Hebe. 

Feriadou com as vibrações maravilhosas dos as-
tros! E aí você tem tudo pra demonstrar mais suas 
emoções e ganhar popularidade. Seu signo talvez 
fique mais generoso, mas também deve contar 
com a ajuda de gente próxima. A rotina deve pas-
sar longe do seu romance. Agora se está na pista, 
talvez mostre interesse e role algo a mais com al-
guém da sua profissão. 

Não é seu aniversário, mas você está de parabéns! 
Esbanjando otimismo e simpatia, tudo indica que 
vai se dar com todo mundo, terá bons amigos do 
seu lado e irá até renovar relações antigas. Se está 
na pista, seu whatsapp pode ferver de notificação 
e não deve deixa ninguém no vácuo! Pode dar ma-
tch num contatinho conhecido ou da sua turma. 

Os astros avisam que pode conquistar as pessoas 
com seu jeito mais sociável e animado, porém 
deve escolher bem com quem se relaciona. Tudo 
indica que vai brilhar em seus relacionamentos. 
Se tem um crush na mira, boas chances de se 
aproximar e se dar bem. Na intimidade, o termô-
metro promete explodir de tanto calor!

Sua quarta tem tudo pra ser sensacional, sagitaria-
nas e sagitarianos. Você tende a esbanjar simpatia, 
criatividade e bom papo em seus contatos. Seu lado 
esportista também aparece e aí pode aproveitar o fe-
riado pra se exercitar – a saúde agradece. Na união, 
tudo indica que irá pensar em coisas diferentes e 
audaciosas pra fazer com o mozão.
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Sua simpatia, otimismo e vontade de bater um bom 
papo estão em alta e os contatos devem bombar 
neste feriadão, migo/miga. Viagem rápida ou passeio 
têm tudo pra dar bom. No amor, o clima promete ser 
uma delicinha. Se está na pista, a vontade de curtir 
um amorzinho deve falar mais alto! Aí pode ligar o 
modo turbo, avançar nos contatinhos e se dar bem. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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FTU
PREVIDENCIA
AUTOFAGICO
UTEROOCE
LOTTPIORA

GASIMISSO
FASCISMODA
EMELOAIR
RAMHUNGARO

ENZIMAOSL
MAOMEATPA

NNMOAVIAM
DIVERGENTE

ZECADALTON
SOLDEIANT

SALMOSOO

Cantora
mineira de
"Pássaro
de Fogo"

Órgão da
gestação
(Anat.)

Agrava-
mento do
estado de

saúde

Vício de
linguagem

(Gram.)

Perdeu as
eleições

para Jânio
(1960)

Lista;
inventário

(?) carbô-
nico, pro-
duto da 

respiração 

Sistema 
político dos

Camisas
Negras

A Pequena
(?):

Carmen
Miranda

Substância
como a
lipase
(Biol.)

Molécula
que trans-

porta
energia 

Uma das
três cara-
velas de
Colombo 

Determi-
nação de
origem

superior

Pronome 
oblíquo (?):
não inicia

frases
Profeta

citado na
bandeira
saudita

Lente (?):
corrige a
miopia

(Oftalm.)
(?)

Trevisan,
contista

curitibano

(?) Urubu,
rival do

Pica-Pau
(TV)

Antigui-
dade

(abrev.)

Hiato de 
"cooperar"

Singulares
Pintor de "Rosa dos
Ventos", no Marco
Zero de Recife (PE)

Doença que vitimou
Anne Frank

Sentimento que con-
flita com a caridade 

Açaí, cupuaçu, 
camu-camu e uxi
Forte redemoinho 

em rio, lago ou mar

(?)
privada: 
comple-
menta o
benefício
do INSS

O processo
pelo qual
a célula

se destrói
e se

reconstrói

Fiz uso do maçarico
(Eng. Mec.)

O mais extenso
livro da Bíblia

Pôs os pés
sobre

Medida
itinerária 

Cabeça, 
em francês

Intro-
duzido

Ligação
(fig.)

Habitat da
rêmora

Oferece;
concede
Ar, em
inglês

Magiar
Imagem

viralizada
na web

A (?): me

Canaleta
de esgoto 

Expedem
(enco-

mendas)
Jovial

3/air. 4/gaio — tête — zeca. 6/imisso. 10/cícero dias.
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A igreja co-
mo a Batis-
ta ou Pres-
biteriana

Dois ins-
trumentos
musicais
de cordas

Remar
contra a
(?): lutar
em vão

A primeira
apresen-
tação de
um filme

Cozinhar
no forno

Corrida
de carro
(gíria)

Consoan-
tes de
"bote"

(?) de on-
ça: mau
hálito 

(bras. gír.)
Jogada

realizada
no tiro de 
meta (fut.)

Ou, em
inglês

Aquela
que

venceu o
jogo

(?)-retra-
tos, enfei-

te de
cômodas

Prata
(símbolo)

(?) de Arte
Moderna:
o MAM

(RJ)

(?) queen: 
transfor-

mista

Memória
de compu-

tadores

Perten-
cente ao
campo

Interjeição
de espanto
ou desa-

grado

(?)-juan:
homem
conquis-

tador

Fragmen-
to comum
no piso da
serraria

Tipo de
blusa

unissex

1, em al-
garismos
romanos

Substân-
cia azul
corante

Sinal que só pode ser
recebido pelas

vogais, em Português
Parte externa da boca

Condo-
lências
Sentido 
do toque

Deixar o
local

O que faz
versos

Usuário
do hotel

Sentença;
período

Opõe-se a
"passivo"

Beco;
viela

Encolher 
Número de
meses do
semestre

Sílaba de
"cidra"
Não é?
(pop.)

O de
esmalte é
a acetona

O carvão
na chur-
rasqueira

Hiato de
"piedade"

M A A
E V A N G E L I C A

I R P E S A M E S
P O E T A T B N S

L T U R I S T A
B A F O E O O R

E R C I P G
G A N H A D O R A

M U S E U D R A G
I E T A T F
T R E T R A I R

B R A S A I U C U
R E M O V E D O R
R I P O L O A

L A S C A A N I L

2/or. 3/don. 4/drag. 5/lasca. 7/pêsames — turista. 10/evangélica.

concurso: 651
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 08 09 01 05 02 03

Super Sete concurso: 292C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

MARÇO

04 06 11 12 19 22 30 

Crescente
03/09 - 15h08

Cheia
10/09 - 06h58

   Loterias
Megasena

03 05 06 07 09 11 12 15 
17 18 19 20 21 24 25 

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 7/9/2022

concurso: 2516Megasena

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.

 05 10 11 12 25 49

concurso: 2413

concurso: 1830

11 20 24 27 41 44

concurso: 5695
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Federal
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2361Lotomania

81.271
00.463
26.450
77.426
68.928

03 14 52 56 70 73 78 
NÁUTICO/PE

07 14 50 54 61
concurso: 5942

08 17 49 51 52 53 

Sol

Paranaguá
max 21
min 17

max 28
min 16

Cascavel
max 23
min 14

Foz do Iguaçu
max 24
min 15

max 25
min 14

Curitiba
max 21
min 12

FASES 
DA LUA

Quinta 8/9/2022

Sol
Sexta 9/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

02 03 11 24 29 31 32 33 34 41
46 60 70 71 86 87 88 94 95 97

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 2609Lotofácil

Vender um produto ou prestar 
algum tipo de serviço para a adminis-
tração municipal pode representar um 
avanço para empresas de todos os por-
tes. Considerada a maior empresa de 
Umuarama, a Prefeitura atualiza men-
salmente sua Agenda de Licitações, tra-
zendo oportunidades de negócios por 
meio de pregões eletrônicos, tomadas 
de preços e concorrências públicas.

Em seu mais recente relatório, que 
pode ser acessado no site da Prefeitura, 
no Portal da Transparência, estão 

Umuarama abre 30 oportunidades na Agenda de Licitações
listados 20 pregões, 10 concorrências 
públicas e uma tomada de preços. 
“Já na próxima quinta-feira (8) vamos 
realizar um pregão eletrônico para 
contratar uma empresa para o forne-
cimento de mudas (flores, palmeiras, 
arbustos, folhagens e trepadeiras), 
sementes, pedras, fertilizantes, vasos 
e outros objetos que serão utilizados 
no paisagismo do município”, relata 
Carlos Simões Garrido Junior, diretor 
de Licitações e Contratos, Divisão da 
Secretaria de Administração.

Na sexta-feira (9) o pregão eletrô-
nico é para a compra de doze veícu-
los – 10 para a Covisa (Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde) e dois para a 
Atenção Primária em Saúde. Na segun-
da-feira (13) o pregão busca contratar 
empresa para fornecimento de pó de 
pedra e brita para execução de servi-
ços de pavimentação, na terça-feira 
(14) será para a compra de 750 tone-
ladas de calcário para distribuição aos 
produtores de hortifrutigranjeiros da 
agricultura familiar.

Entre as concorrências públicas, 
destaque para a que vai selecionar 
propostas de concessão de direito 
real de uso dos espaços comerciais da 
nova rodoviária de Umuarama. “A lici-
tação será no dia 20 de setembro, uma 
terça-feira, às 9h. As outras concor-
rências referem-se à possível doação 
de imóveis a empresas que queiram 
investir na cidade, dentro dos termos 
estabelecidos no Prodeu (Programa 
de Desenvolvimento de Umuarama)”, 
detalha Garrido Junior.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

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

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

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

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

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

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

 A MXF Motors anuncia o 
lançamento do seu novo qua-
driciclo da linha Attack, agora 
com 200cc, um produto mais 
robusto e com maior potên-
cia. A nova máquina vem 
para integrar a família Attack, 
que já conta com a versão 
125cc destinada ao público 
infantojuvenil.

Seja para o lazer nos fins 
de semana, com passeios e 
trilhas off-roads, ou para a uti-
lização nos trabalhos do dia 
a dia em chácaras e proprie-
dades rurais, os quadriciclos 
são veículos muito versáteis 
que atendem a uma grande 
parcela de público, pois apre-
sentam maior estabilidade e 
funcionalidades. A montadora 
dispõe de uma linha completa 
de quadriciclos, com potên-
cias variadas e para todos os 

públicos, desde as crianças, 
com os modelos mini, até para 
quem procura mais aventura 
ou funcionalidade para as tare-
fas rurais.

VERSATILIDADE  
Entre os diferenciais do 

novo Attack 200cc está a ver-
satilidade, a modernidade e 
a tecnologia do veículo. Seu 
painel apresenta múltiplas 
funções TFT, que permitem 
um visual moderno do painel 
e maior interatividade, como, 
por exemplo, checar o con-
sumo de combustível, a dis-
tância percorrida por trecho e 
a velocidade média.

Na parte de iluminação, 
o quadriciclo tem faróis com 
DRL (Sigla de Daytime Running 
Light, que significa luz de con-
dução diurna), que possibilita 

maior visibilidade da presença 
do veículo mesmo de dia. Os 
faróis são em LED, que permi-
tem maior potência e visibili-
dade noturna, e o farol traseiro 
foi desenhado para trazer mais 
autenticidade ao veículo, com 
visual bastante moderno.

O câmbio é automático CVT 
com marcha ré, e o motor de 
187.3cc de 4 tempos monoci-
líndrico a gasolina, com 13.8 
cv /6500 rpm, chegando a 70 
km/h. O arrefecimento é feito 
com refrigeração a ar, a carbu-
ração PD26J com sistema de 
ignição CDI e sistema de par-
tida elétrico.

Os freios são hidráulicos 
e a disco, acionados na mão, 
como nas motocicletas, o que 
traz maior controle e segu-
rança ao condutor. Para quem 
deseja utilizar o Attack 200cc 

 Fazer a revisão do veículo é 
essencial para prevenir proble-
mas, como acidentes e custos 
desnecessários - e mais altos. 
Mas ainda é comum motoris-
tas não saberem a hora certa 
de parar o carro no mecânico e 
fazer a manutenção preventiva 
corretamente. Por isso, a Lea-
sePlan, que atua no mercado 
no setor de car as a service, 
separou algumas dicas para 
auxiliar. 

CUIDADOS DIÁRIOS 
COM O VEÍCULO

Antes de falarmos do tempo 
certo para a manutenção pre-
ventiva, é preciso estar atento 
a alguns sistemas que preci-
sam de cuidados quase diá-
rios. É o caso dos pneus, que 
precisam estar calibrados de 
acordo com o que é indicado 
pelo fabricante - e devem ser 

Qual é a hora certa de fazer 
a revisão do seu veículo?

verificados constantemente. 
Além disso, também é impor-
tante checar o nível do óleo 
para evitar a fundição do 
motor. Setas, faróis e luzes de 
freio e de ré também devem 
ser olhados frequentemente, 
para evitar multas e, claro, 
acidentes!

QUAL É A HORA DE 
FAZER A REVISÃO?

É preciso levar em consi-
deração o manual do veículo 
e a quilometragem rodada. De 
acordo com o modelo do veí-
culo, a própria fabricante vai 
estipular qual é o tempo certo 
para fazer a manutenção pre-
ventiva. Geralmente, a revisão 
deve ser feita a partir dos 10 
mil km rodados, ou em pelo 
menos um ano de uso.

Mas também é informado 
no manual do veículo que, 

O QUE VAI SER 
CHECADO NA REVISÃO? 

Agora falando sobre a 
revisão, é importante saber 

o que deve ser checado 
durante a manutenção. 
Devem ser verificados:

l Motor; 
l Embreagem; 
l Freios; 
l Câmbio; 
l Suspensão; 
l Fios; 
l Cabos elétricos; 
l Bateria; 
l Pneus, 
l Ar-condicionado; 
l Sistema de arrefecimento; 
l Filtro de ar; 
l Filtro de combustível; 
l Velas; 
l Iluminação (faróis 
     e lanternas); 
l Radiador;  
l Sistema elétrico em geral 
     (arranque, fusíveis etc.). 

Na revisão, é importante saber o que deve ser checado 
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dependendo do uso do pró-
prio, a revisão pode ser feita 
até mesmo antes. É o caso de 
carros que rodam por estradas 
de terra, que precisam fazer a 
manutenção preventiva antes 
mesmo destes um ano ou 10 
mil km rodados.

Mas se você for viajar, aten-
ção! Antes de pegar estrada 
e fazer uma viagem longa, é 
muito importante fazer uma 
revisão para evitar imprevistos. 
Essa manutenção é fundamen-
tal para garantir a segurança do 
motorista e dos passageiros.  

 DIVULGAÇÃO

para serviços rurais, os baga-
geiros com cobertura em plás-
ticos ABS têm maior durabili-
dade e capacidade de carga 
de 150 quilos, possibilitando 

carregar equipamentos para o 
manejo diário.

O novo quadriciclo Attack 
200cc já está disponível nas 
revendas autorizadas da MXF. 

MXF lança nova versão mais potente do quadriciclo Attack

Entre os diferenciais do 
novo Attack 200cc está a 
versatilidade, a modernidade 
e a tecnologia do veículo
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
COBALT 1.8AT LTZ 18/19 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 75.900,00
CRUZE LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 129.900,00
ONIX 1.0 TURBO PREMIER 19/20 PRATA COMPLETO, AUT R$ 94.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 74.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00
SPIN 1.8AT ACTIV 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00
T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE 21/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 129.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.0 TURBO PREMIER 20/21 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 135.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

 Conversamos hoje 
com a professora Sônia 
Scantamburlo, que vai 

passar um pouco de suas 
experiências no trata-

mento homeopático depois 
que foi diagnosticada 
com “tricotilomania”.

Marli  Toledo – Nos 
co n h e ce m o s  e m  u m 
momento muito crítico, 
quando recebeu o diagnós-
tico do transtorno que faz 
com que o paciente sinta 
um desejo incontrolável 
de arrancar os cabelos. 
Inserimos o auto nosódio, 
medicamento homeopá-
tico, preparado a partir de 
amostras patológicas orgâ-
nicas. Como foi a terapia de 
Barras de Acess?

Tem sentido melhoras?
Sônia Scatamburco – Há 

um ano e meio fiz os exames, 
biópsias e descobri a pso-
ríase (diagnosticada como 
doenças psicológicas), tri-
cotilomania e também 
ansiedade. Foram 6 meses 
tomando remédios fortes, 
mas não fazia efeito, a trico-
tilomania aumentava.

Marli – Mesmo tomando 
medicamentos fortes para 
ansiedade?

Sônia – Sim, mas de nada 
adiantava. Procurava outra 
forma de me tratar. Só depois 
que vc (Dra Marli Toledo) me 
ajudou com remédios com as 
terapias em barras de Acess, 
é que senti as melhoras. 
Estou há 20 dias sem tocar 
nos cabelos, praticamente 
um mês inteiro. E onde me 
feria, já existem cabelos 
nascendo.

Marli – Como foi a evolu-
ção com as Barras de Acess 
e com a acupuntura?

Sônia – Eu sei que tem 
que haver paciência. Eu tive. 
Uso medicamentos e hoje já 
estou colhendo resultados, 
que são frutos deste tempo 
da terapia. Normalmente 
ficamos focados naquilo 
que a gente não conhece, eu 
conheço várias pessoas que 

Hoje a coluna 
Viva Bem entrevista 
Sônia Scantamburlo

também arrancam os cabe-
los e não sabem que é um 
tipo de ansiedade, e acabam 
não procurando saber o que 
se a não ser que se agrava.

Marli – O interessante é 
que a Sonia é uma profes-
sora e estava buscando uma 
solução para seu problema. 
Isso contribuiu muito para o 
tratamento e a cura.

Sônia – Agora eu posso 
ajudar as pessoas que estão 
ao meu redor, e orientá-las, 
indicar a profissional (Dra 
Marli Toledo). Meu caminho 
foi grande até encontrar na 
Marli a solução. A homeopa-
tia foi essencial.

Marli –  O mais impor-
tante é tocar no assunto, 
contar a história às pessoas, 
expor o problema...

Sônia – Eu sempre digo 
que quando começa a ansie-
dade, a pessoa deve procu-
rar ajuda, pois pode se tor-
nar uma depressão. Hoje eu 
entendo isso e agradeço.

Marli –  Sônia eu lhe 
agradeço demais por este 
depoimento maravilhoso. 
Por você ter confiado em 
mim e seu caso é um dos 
mais raros que já atendi, é 
especial. Acabamos ficando 
mais próximas, conversando 
mais. Este assunto deve ser 
abordado, as pessoas têm 
vergonha ou desconhecem 
o problema. Agradeço, pois 
mesmo sendo uma pessoa 
pública você não teve receio 
em expor o seu problema e 
acreditar que existe um tra-
tamento, uma vitória.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Ouvidoria da Prefeitura
A Ouvidoria, órgão da 

Prefeitura de Umuarama que 
recebe reclamações, solicita-
ções, indicações e sugestões 
a respeito da administração 
municipal, passou a atender 
ontem (6) na secretaria da 
Fundação Cultural.

Vinculada à Secretaria de 
Administração, atende tam-
bém pelo telefone 156. “Neste 
ano recebemos quase 7.500 
chamados. Deste total de 
processos abertos, mais de 7 
mil deles já foram soluciona-
dos. De acordo com a legisla-
ção, o órgão tem 30 dias para 

responder ao cidadão, indi-
cando como, de que forma e 
quando a solicitação será aten-
dida”, conta a secretária Sara 
Borges Urbano.

De acordo com Maria 
Isabella Brito Rodrigues, 
responsável pela Ouvidoria, 
a maioria dos processos 

abertos refere-se a solici-
tações de serviços públicos 
diversos, como iluminação 
pública, falta de tampas em 
bueiros, retirada de galhos 
caídos de árvores, terrenos 
sujos, coleta de lixo, maus 
tratos a animais e pedido de 
capina em vias públicas.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
PÁ

TR
IA

Exige muito de ti e espera pouco 
dos outros. Assim, evitarás muitos 

aborrecimentos. Confúcio

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

SEBRAE
Grandes referências do segmento estarão em Curitiba, na próxima semana, para participar do Sebrae Experience Moda e 
Beleza: a indústria do futuro. Profissionais referência como o estilista Alexandre Herchcovitch, Melissa Volk e Camila Yahn 
estarão no Museu Oscar Niemeyer (MON), na terça-feira (13). O evento começa às 13h30, com transmissão online simultânea 
pela plataforma da Yazo.  A inscrição é gratuita.

DESFILE
A comemoração dos 200 anos da Inde-
pendência do Brasil, nesta quarta-feira 

(7), terá cerimônia de hasteamento 
da bandeira nacional na Praça Miguel 
Rossafa, às 8h, com a presença dos 
atiradores do Tiro de Guerra 05-012, 

agentes da Guarda Municipal, Corpo de 
Bombeiros e Polícia Militar e o  prefei-

to de Umuarama, Hermes Pimentel.

***

Além do hasteamento das bandeiras, 
com a participação de autoridades 
civis, militares e religiosas, o ato 

contará com a participação da Banda 
Municipal 26 de Junho, que está em 

processo de reativação e ficará respon-
sável pela execução dos hinos de Umu-
arama, Nacional e da Independência.

***

“Pimentel acrescenta que o Sete de 
Setembro deste ano tem um significa-
do especial, pois além de marcar o bi-
centenário da independência do Brasil 
do domínio português, é também neste 
mês que se comemora um ano de sua 
gestão como prefeito de Umuarama. É 
um momento bastante simbólico, pois 
a um ano atrás a cidade vivia momen-
tos bastante tensos e hoje podemos 
nos orgulhar de estarmos trilhando 
um caminho que nos leva cada vez 

mais para estarmos entre as principais 
cidades do Brasil. Por isso convido a 

todos os cidadãos para que participem 
conosco da cerimônia que preparamos 

esta quarta-feira”, afirma”

NA TELINHA
O ator Paulo Autran completaria 100 
anos de vida hoje,  dia 7 de setem-

bro. Para homenageá-lo, o Canal 
Brasil exibe nesta quarta, dia 7, às 
13h45, o filme “Terra em Transe”, 

um dos clássicos do cinema nacional 
protagonizado por ele. Dirigido por 
Glauber Rocha, o longa entrou na 

lista feita pela Associação Brasileira 
de Críticos de Cinema (Abraccine) 
dos 100 melhores filmes brasileiros 

de todos os tempos.

CONHEÇA-SE!
Superficialmente, pode parecer que 

ninguém nos conhece melhor do que 
nós mesmos. E que não conhecemos 
nada tão bem quanto a nós mesmos. 
Mas, não é bem assim. Parece que 
nós nos conhecemos bem porque, 
afinal, vivemos imersos em nossa 
própria consciência. Mas, é justa-

mente por isso que é difícil reconhe-
cer as diferentes e criativas formas 

pelas quais nos enganamos. Por isso, 
o exercício do autoconhecimento, 
mesmo que trabalhoso, é um dos 

primeiros passos para uma boa saúde 
mental. ( Vida Simples)

EM MARINGÁ
Na 1° RCG / Reunião do Conselho de Governadores Distrito Múltiplo LD LIONS 
Internacional nos dias 26 e 27 de agosto. No clique estão Mauro Silva, Marcos 

Vinicius Pesenti, Jacinto Jairo Viana e Gilberto São Joao

ARQUIVO PESSOAL

ZOOM
Flávia e Beatriz Previatti na 
lente exclusiva de Luci Lemes
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