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Polícia Militar de Umuarama recupera
em média um veículo a cada três dias
Entre os crimes mais violentos contra o patrimônio que vem sendo regis-
trados com frequência em todo o país, estão o furto e o roubo de veícu-
los. Nessas modalidades, os autores se tornam imensamente agressivos 
com as vítimas a fim de retirar delas mais pertences pessoais, assim 

como dinheiro em contas bancarias através de depósitos em Pix. Com 
essa visão o comandante do 25º BPM, major Claudio Longo, intensificou 
o policiamento no município com a finalidade de coibir novos atos e 
recuperar veículos que foram tomados das vítimas. l 6
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DIVULGAÇÃO

Câmara aprova
loterias para

financiar saúde
e turismo

l 2

Projeto destina
lucro da Copel
para baratear
a conta de luz

l 3

Desemprego
segue em queda 

e trimestre
fecha em 9,1%

l 5

Atendimento 
aos autistas

Umuarama vai sediar 
um dos maiores eventos 
esportivos do Estado em 
2024. A cidade foi eleita 
pela Secretaria da Edu-
cação e do Esporte e pela 
Superintendência Geral 
do Esporte para receber 
a fase final dos 36º Jogos 
da Juventude do Paraná 
– Jojups, em data ainda 
a ser definida. O Paraná 
sempre foi um ‘celeiro’ de 
atletas nas categorias de 
base e de alto rendimento 
esportivo. A fase final dos 
Jojups costuma reunir equi-
pes de aproximadamente 
100 municípios e em torno 
de 4 mil atletas e, para o 
prefeito Pimentel, sediar 
uma competição desta 
envergadura, trará mais 
estímulos para os jovens 
da cidade a se dedicarem 
nos treinamentos. l 8

   

Atendendo solicitações de 
entidades representativas 

da comunidade, a 
Prefeitura de Umuarama 

tem promovido pequenas 
ações e obras nos bairros 
com efeitos bem positivos 
no dia a dia da população. 

A administração tem 
priorizado as demandas 

de alcance social que 
impactam diretamente 

a qualidade de vida das 
comunidades. l 9

Benefícios à 
comunidade

Mês de agosto
termina com

383 casos
de Covid

l 8

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Jojups
ASSESSORIA/SECOM
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2 GERAL   Quinta-feira, 1º de setembro de 2022

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

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

Ações % R$
Petrobras PN +2,47% 33,23 
Vale ON -0,72% 64,50 
ItauUnibanco PN -2,53% 25,81 
Bradesco PN -2,52% 18,96 
Magazine Luiza ON -5,32% 4,27 
Alpargatas ON -5,54% 20,64

IBOVESPA: -0,82% 109.522 pontos

Iene 138,71
Libra est. 0,86
Euro 0,99
Peso arg. 138,73

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,7% 5,2010 5,2020 +0,5%

PTAX  (BC) +2,3% 5,1784 5,1790 -0,2%

PARALELO +1,1% 5,0600 5,4900 +0,2%

TURISMO +1,1% 5,0600 5,4700 +0,2%

EURO +2,8% 5,2100 5,2127 -1,5%

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 31/08

Iene R$ 0,0373
Libra est. R$ 6,03
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.329,61 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 31/08 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 1.507,50 -5,50 1,4%
FARELO set/22 458,90 -3,50 3,7%
MILHO set/22 673,75 -6,00 9,3%
TRIGO set/22 809,00 10,75 0,2%

SOJA 167,37 0,1% -3,1% 165,00
MILHO 75,65 0,0% 1,9% 75,00
TRIGO 103,17 -1,0% -7,7% 106,00
BOI GORDO 292,55 -0,3% -2,8% 290,00
SUINO 6,41 -3,6% 5,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 31/08 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 31/08 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 31/08 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 -1,1% -2,7%
SOJA Paranaguá 189,00 -1,8% -3,1%
MILHO Cascavel 83,00 -2,4% 3,8%

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

Não tenho bola de cristal, mas tudo indica que 
você irá esbanjar criatividade e flexibilidade em 
suas tarefas profissionais. Trabalhar em casa está 
em alta e promete ser um sucesso. Se já en-
controu seu love, deve ser capaz de fazer alguns 
sacrifícios pelo bem da relação. Tá na pista? Os 
contatinhos prometem bombar! Sinal de romance 
com um colega de trabalho. 

Os astros despejam energias positivas nas suas 
finanças e tudo indica que os humilhados serão 
exaltados logo no início do mês! Pode ganhar 
dinheiro no trabalho e conquistar uma situação 
sólida. Estudos favorecidos, sobretudo se faz um 
curso superior. Se está na pista, pode encontrar 
um amor que te apoie, inclusive nas horas tensas. 

Quintou e o seu dia promete ser perfeito sem 
defeitos, virginiana e virginiano. Salve! Os astros 
enchem o seu astral de energias positivas e aí nin-
guém deve te segurar. Contando com muita força 
e iniciativa, você pode tomar a frente e assumir o 
controle das coisas. Se está na pista, há chance 
de se envolver com um colega de estudos.

Alô, alô, Capricórnio! Os astros estão numa vibe 
gostosinha e dão a maior força pra você divar. Há 
chance de subir na vida, inclusive com a ajuda de 
colegas de trabalho e amigos pessoais. Com mais 
convicção, agilidade e otimismo, deve trabalhar 
duro e vencer qualquer obstáculo. Com o momo-
zim, esforços para renovar a relação devem trazer 
ótimos momentos a dois.

Migos e migas de Aquário, quintou com previsão 
de transformações na carreira. Mas fica sussa, 
pois tudo indica que irão mudar a sua vida profis-
sional pra melhor! Há chance de pintar uma grana 
inesperada pra quitar dívidas e tirar sua conta do 
vermelho. Com o mozão, o marasmo deve passar 
longe e vocês tendem a aprofundar a relação. 

Hoje o seu signo deve acordar todo trabalhado na 
maravilhosidade. Os astros destacam o seu lado 
sociável, agradável e sensível, qualidades que 
podem te ajudar a ficar mais popular em suas 
relações pessoais e profissionais. Romance a dis-
tância tem tudo pra ser maravigold, meu cristalzi-
nho. Se está na pista, só deve dar match se tiver 
afinidades com o crush.

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 1º de setembro são do signo de Virgem e têm a personalidade de Libra. 
São sociáveis, elegantes, bem postos, bonitos e saudáveis. Em geral cuidam do corpo e do 
espírito e gostam de apresentar uma boa aparência, elegante e de fino trato. Seu número prin-
cipal é 07, número de Netuno, que lhes confere sensibilidade e grande intuição, emotividade 
e sexto sentido muito desenvolvido. Podem ter espírito cristão, voltado para o Bem comum. 
Em alguns significa vocação religiosa.

Horóscopo nascido em 1º de setembro

Meu irmão/minha irmã astral, o mês começa num 
clima bastante favorável. Além de ter facilidade 
pra escolher bem com quem se relaciona, você 
tende a fazer boas alianças, sobretudo no traba-
lho. No romance, tudo indica que sua sensualida-
de estará de tirar o fôlego. Se está na pista, deve 
rolar chuva de contatinhos te querendo. 

O dia promete ser maravigold, cancerianes! Com 
a imaginação e criatividade a todo vapor, pode ter 
facilidade em deixar suas tarefas mais interessantes 
e produtivas. Sua curiosidade tá on e você tende a 
aprender muito. Na carreira, vai saber usar sua ener-
gia pra ir atrás das suas ambições. Com o mozão, 
aguarde um clima de romantismo e diversão. 

Tô vendo aqui no céu que sua criatividade e ale-
gria marcam presença e você deve mandar bem 
em seus contatos pessoais e de trabalho, sobretu-
do com quem tenha afinidades. Com o mozão, a 
paixão está acesa e promete bons momentos. Se 
busca um love, seu poder de seducência tá on e 
deve ser seu aliado pra fisgar um contatinho.

Quintou com tudo, Áries! Mudanças devem ocor-
rer no serviço e resultar em sucesso. Seu perfil 
trabalhador e dedicado tem tudo pra ser decisivo 
na hora de conquistar um aumento ou subir de 
cargo, com chances de virar chefinho(a). O ro-
mance deve ficar profundo e picante no sexo. Se 
está na pista, um crush experiente talvez desperte 
seu coração.

Os assuntos financeiros estão em foco e você 
pode sair gritando igual a Carolina Ferraz: “eu sou 
ricaaa”! Brincadeira à parte, os astros despertam a 
sua criatividade e há grandes chances de ter boas 
ideias pra ganhar mais dinheiro e conquistar es-
tabilidade financeira. Com o mozão, vocês podem 
agir juntos para construir uma relação sólida, in-
clusive financeiramente. 

Sua ambição deve pintar e te incentivar a correr 
atrás de reconhecimento na profissão, e há gran-
des chances de conquistar uma posição melhor. 
Pode até contar com o apoio de gente poderosa 
pra subir na carreira. Se está na pista, seu lado 
desconfiado deve vir à tona e te levar a pensar um 
pouco mais antes de se envolver com um crush. 
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concurso: 649
Dia de Sorte
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PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 1º/8/2022
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Timemania

TIME DO

Lotomania
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1º prêmio
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TIME DO ♥

concurso: 2358Lotomania
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24.176
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concurso: 5937
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com pancadas de chuva
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max 20
min 14
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Foz do Iguaçu
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min 16

max 27
min 12

Curitiba
max 22
min 8

FASES 
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Sexta 2/9/2022
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Sábado 3/9/2022
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concurso: 2609

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CAIR
OCORRENCIA

OLESTHOR
BELOSTRAGO

ONPRIMA
MIARGAT
BADALADOR

GOLTAANA
ESOBRAÇ
CTIICIO

TAEBOTOX
BOCARBAL
RARMARIO

BARCOEIATE
LEOASRES

Deus do
Trovão
(Mit.)

Fazer 
uma
prece

Contorno
externo
da boca

(?)
Carolina,
cantora

(?) José,
locutor

esportivo

Produto
usado no 
tratamento
de rugas

Erva
usada em
xampus

(pl.)
Significa 
inflama-
ção, em
"otite"

Dois trans-
portes

náuticos

Fêmea 
do leão

(pl.)

Muito
rente

(o corte)

Estilo de casas
de praia

Dois navegadores
europeus

Forma de
meditação

indiana

Ligação telefônica
paga por
quem a
recebe

Ir aos (?):
explodir

Boato;
mexerico

Risos, na linguagem
da internet

Porção de
bebida

Objeto pa-
ra comer

Filha 
da tia
André

Dias, ator

Fato
policial

Séries de 
dribles (fut.)

Risco a
lápis
Prata

(símbolo)

Cê-
cedilha
9, em

romanos
Fase fértil
do animal

Ilude;
engana

Variedade
de batata
Pedaço 
de vidro

Está
(red.)

Resto de
comida

Consoantes
de "rabo"
Período

de 30 dias
Guarda-
roupa

A 2a nota
musical

A meta no
futebol

Que vai a
muitas

boates e
festas

(?) kwon
do, luta
marcial

Conjunção
aditiva
Setor

hospitalar
(sigla)

Lindos
Oposto
de "off"
Imitar a
"voz" do

gato

"O peixe
morre

pela (?)"
(dito)

2/on. 3/tae. 4/thor. 5/aloés — botox. 10/ocorrência.
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P I
N M A

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

I R L S D O M
K U R E T R A E

C H U L O R U P R
T A E H P I C TO RI CA

M A R R A U A D
R E FE M I L I M O

N E L O A G A VE

T E R N U R A L R
H I A TO I N S U M O

B D O A E P
S U E C I A I E N E

C A D O N O S
C L A N D E S T I N O

Ação a
cargo da
PF nas

fronteiras

Utilidade da
semente de
cacau, para
os astecas

Rocha
Lima,

gramático
brasileiro

Forma de
curvas em
estradas
serranas

Canal que
também
conduz o
esperma

"I-Juca-
(?)", obra 
de Gonçal-
ves Dias

Prerroga-
tiva de

gestantes
em filas

A pessoa
retida 
em um

sequestro

Cláudio (?),
virtuose 
do piano
moderno

Habitação
temporá-
ria dos

esquimós

Apelido
carinhoso
de "Lúcia"

Senti-
mento ex-
presso no
acalanto

(?)-Denis,
catedral
ao Norte
de Paris

Diálogo em 
que Platão 

trata da 
virtude

Serviço de
correios

veiculado
pela FAB

Escola
Pública
(abrev.)

Moeda do
Japão

O imigran-
te detido

na frontei-
ra dos EUA

"(?)
Giovanni",
ópera de
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Cheia
10/09 - 06h58

Nova
27/08 - 05h16

Crescente
03/09 - 15h08

Minguante
17/09 - 18h52

Câmara dos deputados aprova a criação
de loterias para financiar saúde e turismo

O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou na última 
terça-feira (30) proposta que 
autoriza o Poder Executivo a 
criar as loterias da Saúde e do 
Turismo, com apostas físicas e 
virtuais, e gestão por empresa 
privada. O Projeto de Lei 
1561/20 seguirá para a sanção 
presidencial.

O texto aprovado deter-
mina que o Ministério da 
Economia definirá, em 30 
dias, a concessão da Loteria 
da Saúde e da Loteria do 
Turismo. “Essa loteria será o 
grande lance para se pagar o 
piso dos enfermeiros. Quem 
vai administrar é o Ministério 
da Economia, que tem um 
setor competente para isso, 
que fiscaliza, então estará tudo 
dentro da lei”, disse o relator. A 

Caixa Econômica Federal não é 
impedida de participar da dis-
puta para organizar a loteria.

Esse ponto foi criticado 
pela oposição, afirmando que 
o texto não estabelece critérios 
para a concessão, apontando 
que não se sabe quais serão 
os métodos para escolha da 
empresa e ainda que não é 
necessária a abertura de uma 
licitação para operacionalizar 
o sistema, alegando que se 
trata de um escândalo o favo-
recimento de empresa que “já 
se sabe quem será”.

Outra crítica foi feita 
ao monopólio da Caixa 
Econômica Federal sobre as 
loterias, mas segundo alguns 
parlamentares, as duas lote-
rias vão gerar receitas adicio-
nais para a saúde e o turismo 

e, com os recursos arrecada-
dos, serão financiadas inicia-
tivas destinadas a atrair turis-
tas internacionais e também 
ações de saúde.

Os valores dos prêmios não 
reclamados pelos apostado-
res serão revertidos ao FNS no 
caso da Loteria da Saúde; e à 
Embratur, no caso da Loteria 
do Turismo.

Outros deputados ressal-
tam que serão baixos os per-
centuais destinados à saúde e 
ao turismo e na Câmara, a opo-
sição tentou garantir o repasse 
do lucro total da nova loteria à 
saúde, mas foi derrotada.

Já o relator do projeto desta-
cou que, no total dos 95% repas-
sados ao operador, há recursos 
para custeio dos lotéricos e 
outras tarifas operacionais.

O texto aprovado determina que o Ministério da Economia definirá, em 30 dias, a concessão da Loteria da Saúde e da Loteria do Turismo
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Projeto de lei destina
lucro da Copel para
baratear a conta de luz

F o i  p r o t o co l a d o ,  n a 
Assembleia Legislativa do 
Paraná no início da semana, 
o projeto de lei 411/2022, 
que tem por objetivo redu-
zir o valor da conta de luz 
dos paranaenses. A proposta 
faz duas alterações na Lei 
nº 1.384/1953, que Institui o 
Fundo de Eletrificação: fixa a 
distribuição de lucros e divi-
dendos da Copel em 25% do 
lucro líquido de cada exercí-
cio – que, pelo segundo ano 
consecutivo, atingiu 65% - e 
destina o saldo remanescente 
desse montante para financiar 
os subsídios decorrentes de 
programas sociais, atualmente 

Comissão de Orçamento na Alep
aprova parecer favorável à LDO

A Comissão de Orçamento 
da Alep aprovou parecer favo-
rável do relator ao projeto de 
lei que define diretrizes orça-
mentárias do Estado para o 
exercício fiscal de 2023. A pre-
visão de receitas para o ano 
que vem é de R$ 58,2 bilhões.

A aprovação se deu em 
forma de substitutivo geral 
ao texto original enviado ao 
Legislativo pelo Governo com 
65 emendas dos parlamen-
tares acatadas, entre as 92 
propostas.

O substitutivo traz ainda a 
possibilidade 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 

arcados pelos consumidores.

CAPITAL PÚBLICO
A justificativa do projeto 

lembra que a Copel foi cons-
tituída com capital público 
justamente pela função social 
que exerce: geração e distri-
buição de energia elétrica em 
valores acessíveis e de forma 
isonômica, possibilitando o 
acesso universal ao recurso 
por ela explorado. “A lucrativi-
dade máxima para atender aos 
acionistas e especuladores do 
mercado não pode ser enca-
rado como o principal obje-
tivo da Copel, ou de qualquer 
Sociedade de Economia mista, 

sem antes atender primeiro os 
interesses coletivos, que estão 
diretamente relacionados com 
o papel econômico que ela 
exerce no Estado e principal-
mente o seu papel social”.Em 
2020, a Copel distribuiu R$ 2,52 
bilhões do lucro aos acionistas, 
alta de 292,85% ante 2019 (R$ 
643 milhões). Já em 2021, o 
valor distribuído pela energé-
tica superou R$ 3 bilhões.

Dados divulgados pelo dire-
tor-geral da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL), 
Sandoval Feitosa, revelam que 
os subsídios têm peso de 10% na 
conta de luz, com perspectiva de 
aumentar nos próximos anos.

decisão do STF sobre a moda-
lidade de pagamento, por pre-
catórios ou penhora judicial de 
ações da Copel.

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.

O projeto, na forma do 
substitutivo, segue para a 
apreciação dos deputados no 
Plenário na próxima semana.

PODERES
Os percentuais de repas-

ses efetivados aos Poderes 
Judiciário e Legislativo, 
Ministério Público e Defensoria 

P ú b l i c a  n ã o  s o f r e ra m 
alterações.

A LDO estabelece as diretri-
zes para a elaboração e execu-
ção da Lei Orçamentária Anual 
(LOA), fixa metas e prioridades 
da administração estadual e 
eventuais ajustes do Plano 
Plurianual (PPA).

Uma das funções é harmo-
nizar a implementação da LOA 
com os objetivos de médio e 
longo prazo da administração 
pública e fazer um diagnóstico 
dos potenciais riscos fiscais e 
orçamentários, detalhando 
os passivos contingentes e as 
demandas judiciais, além de 
trazer esclarecimentos sobre 
o cumprimento das metas fis-
cais do exercício anterior.

A aprovação foi em forma de substitutivo geral com 65 emendas dos parlamentares acatadas, entre as 92 propostas
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Armas proibidas
Os ministros do 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) 
conheceram, de 
forma unânime, 
de consulta que 
indagava sobre 
a proibição da 
circulação de 
pessoas portando 
armas nos locais de 
votação, nas seções 
eleitorais e em 
outras localidades 
eleitorais no dia 
da eleição. Ao 
acompanhar o 
entendimento do 
relator, ministro 
Ricardo Lewandowski, de que “armas e votos não se misturam”, 
o Plenário decidiu que, nesses locais, não será permitido o 
porte de armas no dia, nas 48 horas que antecedem e nas 24 
horas que sucedem o pleito, no perímetro de 100 metros.

Voto sem ameaça
A consulta, analisada na sessão 
plenária foi formulada pelo 
deputado federal Alencar 
Santana (PT). Segundo o 
relator da matéria, “eleições 
constituem o próprio coração 
da democracia” e, por isso, 
a proibição da presença de 
pessoas armadas nos locais 
de votação tem por objetivo 
proteger o exercício do voto de 
qualquer ameaça, concreta ou 
potencial, independentemente 
da procedência. Ao votar, 
Lewandowski observou que o 
porte de armamento só será 
permitido aos integrantes 
das forças de segurança em 
serviço e quando autorizados 
ou convocados pela autoridade 
eleitoral competente.

Réu coordenador
O senador Jaques Wagner (PT), um dos coordenadores da 
campanha de Lula à Presidência da República, é réu em uma 
ação penal em que ele é acusado do crime de corrupção 
passiva. A ação, no âmbito da Justiça estadual, deriva 
Operação Lava Jato e foi movida pelo Ministério Público da 
Bahia (MP-BA) por meio do Gaeco. O processo tramita na 1ª 
Vara Criminal Especializada de Salvador. A denúncia foi aceita 
em junho, mas veio a público apenas esta semana. Também 
estão entre os acusados Marcelo Odebrecht, ex-presidente 
do Grupo Odebrecht, Cláudio Melo Filho, André Vital 
Pessoa de Melo e Benedicto Barbosa da Silva Júnior – todos 
denunciados por corrupção ativa. Todos os réus já foram 
citados para apresentar defesa.

Vantagem indevida
Na denúncia, o MP-BA afirma que Wagner, ainda quando 
governador da Bahia, em 2014, aceitou uma proposta 
de vantagem indevida de R$ 30 milhões oferecidos pela 
Construtora Norberto Odebrecht em troca de negociar um 
acordo para pôr fim a uma antiga dívida da Companhia de 
Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) com a 
Odebrecht, referente à construção da Adutora do Sisal, em 
1986. Wagner é hoje um dos principais nomes do núcleo 
político petista e o interlocutor com integrantes de outros 
partidos de centro, como o PSDB.

Arquivamento
A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) defendeu 
o arquivamento da ação 
movida pela Associação 
de Vítimas e Familiares de 
Vítimas da Covid-19 (Avico) 
contra o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) pela gestão 
da pandemia. A entidade 
atribui nove crimes ao 
presidente: prevaricação, 
infração de medida sanitária 
preventiva, incitação ao 
crime, emprego irregular de 
verbas públicas, perigo para 
a vida ou saúde, epidemia 
com resultado de morte, 
charlatanismo, inutilização 
de material de salvamento 
e falsificação de documento 
particular.

DIVULGAÇÃO
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Estado tenta na Alep,
ampliar as ações de
atendimento ao autista

Foi apresentado nesta 
semana,  na Assembleia 
Legislativa do Paraná, um pro-
jeto de lei que insere ações nas 
diretrizes para a política esta-
dual de proteção dos direitos 
da pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) a fim 
de ampliar o atendimento e 
as prioridades.

A iniciativa tem por obje-
tivo garantir e promover o 
atendimento às necessida-
des específicas das Pessoas 
com Autismo, com vista ao 
seu desenvolvimento pessoal, 
à sua inclusão social, à sua 
cidadania e ao apoio às suas 
famílias, de forma integrada 
à Rede de Cuidados à Saúde 
da Pessoa com Deficiência e à 
Linha de Cuidado para Atenção 
às Pessoas com Transtornos do 
Espectro Autista e suas famílias 
na Rede de Atenção Psicossocial 
no Sistema Único de Saúde.

DIAGNÓSTICO PRECOCE
A proposição determina, 

por exemplo, que o Poder 
Executivo priorizará a implan-
tação dos protocolos de prog-
nóstico e diagnóstico precoce 
de autismo, através do traba-
lho de profissionais já existen-
tes nas Secretarias de Saúde 
e de Educação, de forma 

Inclusão escolar
Segundo o projeto, o Estado 

poderá incluir na rede estadual 
de Ensino o Sistema de Inclusão 

escolar, baseado na técnica 
ABA – Análise do Comporta-

mento Aplicada, para crianças 
e adolescentes diagnosticados 
com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), ou outro sistema 
de inclusão escolar validado pe-
los órgãos competentes. Além 

disso, o Estado em parceria com 
o Município, e instituições filan-
trópicas ou privadas, poderão 
criar grades curriculares, para 
ministração de cursos na área 
da Educação Especial, além de 

implantar cursos e palestras 
gratuitos para as famílias de 

pessoas portadoras de autismo 
ou diagnosticados com Trans-
torno do Espectro Autista, e 
criar campanhas educativas 

sobre a importância dos cursos 
e palestras oferecidos sobre di-
versos  temas especificados no 

projeto em tramitação no Poder 
Legislativo.

Protocolos de atendimento
Outra inovação proposta objetiva com que o Poder Executivo, através 

dos órgãos competentes, implante protocolos para atendimento às 
Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA através da adoção 

de treinamento e capacitação para as forças de segurança pública, atra-
vés da disponibilização de esclarecimentos e orientações para os profis-
sionais das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros, visando ao 

atendimento, à abordagem e ao socorro às pessoas com TEA.

Garantias educacionais
O projeto insere na política estadual a garantia de que a educação 

da pessoa com TEA seja dentro do mesmo ambiente escolar dos de-
mais alunos, em todos os níveis e modalidades, inclusive, o ensino 
superior e o profissionalizante, podendo o Estado ficar responsável 
por capacitar os profissionais que atuam nas instituições de ensino 
estaduais para o acolhimento e a inclusão de alunos autistas e em 

caso de comprovada necessidade, disponibilizar profissional de 
apoio escolar. Pelo projeto a criança e adolescente com TEA têm 

direto à matricula georreferenciada na escola mais próxima de sua 
residência na rede pública e gratuita de ensino.

Maioria são crianças
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) atinge de 1% a 2% da 

população mundial e, no Brasil, aproximadamente dois milhões de 
pessoas. Pelos dados Center of Diseases Control and Prevention (CDC), 
dos Estados Unidos, entre as crianças a proporção é de que uma a cada 
44 sofra de um problema ainda pouco entendido, mas muito estudado. 

Nenhuma pessoa com transtorno do espectro autista ou seu familiar 
será objeto de negligência, discriminação, tratamento desumano ou 
degradante, punida na forma da lei qualquer ação ou omissão aos 

seus direitos, frisa a matéria que segue para pareceres das Comissões 
permanentes da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

multidisciplinar, por médicos, 
enfermeiros, agentes de saúde, 
psicólogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais, psi-
copedagogos entre outros.

O diagnóstico precoce de 
autismo é uma das principais 
demandas das famílias e pelo 
projeto esse protocolo deverá 
observar se o paciente e/ou 
aluno está pontuando para 
deficiência persistente e clini-
camente significativa da comu-
nicação e da interação social, 
manifestada por deficiência 
marcada de comunicação 

verbal e não verbal usada para 
interação social, ausência de 
reciprocidade social, falência 
em desenvolver e manter rela-
ções apropriadas ao seu nível 
de desenvolvimento, padrões 
restritivos e repetitivos de 
comportamentos, interesses 
e atividades, manifestados 
por comportamentos motores 
ou verbais estereotipados ou 
por comportamentos senso-
riais incomuns, excessiva ade-
rência a rotinas e padrões de 
comportamentos ritualizados 
e interesses restritos e fixos.

BENEFÍCIOS devem ser aprovados pelos parlamentares para que depois uma Lei possa 
ser sancionada e colocada em vigor no Paraná
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Dengue
A Secretaria de Estado da 
Saúde confirmou mais 129 
casos de dengue nesta 
semana. Desde o início do 
ciclo epidemiológico, ini-
ciado em agosto, o Paraná 
reportou um total de 388 
casos da doença transmi-
tida pelo mosquito Aedes 
aegypti. Com os dados 
incluídos no boletim sema-
nal da doença, o Paraná 
acumula 3.759 notificações 
de casos suspeitos de 
dengue, das quais 1.409 
foram registradas na última 
semana.

Mídias sociais
No Paraná, a maioria dos 
candidatos que disputam 
uma vaga na Câmara Fede-
ral e na Assembleia Legisla-
tiva utilizam constantemente 
o facebook e o instagram 
para campanha em mídias 
sociais. Na Câmara Fede-
ral, segundo levantamento 
feito pela Agência Câmara, 
dos 10.355 candidatos 
que se inscreveram no TSE 
para disputar uma vaga na 
Câmara, 5.048 têm contas 
no Facebook, ou quase 49% 
do total, e 4.904 no Insta-
gram (47%). Outras platafor-
mas de mídias sociais muito 
utilizadas pelos candidatos 
são o Twitter (1.402 contas 
ou 14% dos candidatos), o 
YouTube (969 canais ou 9%) e 
o Tiktok (900 contas ou 9%).

Repúdio
“A Federação das Empresas 
de Transporte de Cargas do 
Paraná, em conjunto com 10 
sindicatos que representam 
mais de 20 mil empresas do 
setor, vê com preocupação 
a determinação do STF, que 
resultou em uma opera-
ção deflagrada PF, a qual 
cumpriu ordem de busca e 
apreensão em endereços 
de empresários brasileiros”, 
diz a Fetranspar em nota à 
imprensa.

Campanha de multivacinação
O Estado do Paraná está mobilizando as 399 cidades do 
Estado a se engajarem na Campanha Nacional de Vacina-

ção Contra a Poliomielite e Multivacinação, que vai até o dia 
9 de setembro. A campanha está auxiliando na atualização 
da caderneta de crianças e adolescentes e é fundamental 
em um momento de queda na cobertura vacinal em todo o 
Brasil. O Paraná possui 1,8 mil salas de vacina e os muni-
cípios estão adotando diversas estratégias para adesão do 
público à campanha, incluindo horários de funcionamento 
estendidos e comunicação direta com a população e nas 

unidades básicas de saúde.

Constituição
“Ações com este teor ferem 
a liberdade de expressão, 
que é algo garantido pela 
Constituição a todo cidadão. 
A Fetranspar ressalta que é 
dever dos representantes dos 
três poderes promover diá-
logo para que os limites da 
Constituição sejam preserva-
dos em qualquer circunstân-
cia”, prossegue a nota.

Posição firme
“E por fim, cobra da bancada 
paranaense no Congresso 
Brasileiro, tanto senadores 
e deputados, uma posição 
mais firme para que ações 
que desrespeitem a liberdade 
de expressão no Brasil não 
tenham espaço e não limitem 
a classe empresarial de se 
expressar. Afinal, no país 
em que vivemos, opinar não 
é crime”. Assinam a nota: 
Fetranspar, Sindiponta, Set-
camar, Sindivale, Setcepar, 
Seguipar, Setccguar, Sintra-
tol, Sintropar, Setcsupar e 
Sindifoz.

Retomada do turismo
O gasto de visitantes estran-
geiros no Brasil deu mais um 
indício de que a retomada 
do turismo no país vem 
ganhando cada vez mais 
força. Segundo dados divul-
gados pelo Banco Central, a 
receita gerada por turistas 
de outros países de janeiro 
a março deste ano ficou em 
US$ 1,23 bilhão. O desempe-
nho foi puxado pelo mês de 
março, com receita US$ 453 
milhões, a maior registrada 
no período.

Com limites!
O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, dis-
cursou em um evento da 
Aeronáutica e pediu que os 
militares sigam o ‘compasso 
da Constituição’. O chefe do 
MPF afirmou que as institui-
ções não devem ‘exceder os 
limites’ da Constituição.
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Desemprego segue
em queda e fecha
trimestre em 9,1%

A taxa de desocupação 
caiu para 9,1% no trimes-
tre encerrado em julho, o 
que representa uma queda 
de 1,4 ponto percentual na 
comparação com o trimestre 
terminado em abril. O índice 
se igualou ao menor da série 
desde dezembro de 2015. 
Os dados são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) contínua, 
divulgada ontem (quar-
ta-feira, 31) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O contingente de pes-
soas ocupadas chegou a 98,7 
milhões, um recorde na série 
histórica, iniciada em 2012. 
Porém, o nível de ocupação, 
que indica o percentual de pes-
soas ocupadas na população 
em idade de trabalhar, caiu 1,1 
ponto percentual, para 57%, 
na comparação trimestral. Em 
relação ao trimestre encerrado 
em julho de 2021, a queda foi 
de 4,1 pontos porcentuais.

A  c o o r d e n a d o r a  d e 
Pesquisas por Amostra de 
Domicílios, Adriana Beringuy, 
explica que a queda no 
desemprego foi influenciada 
pelas atividades de comér-
cio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas, 
que registrou acréscimo de 
692 mil pessoas (3,7%) na 

Rendimento médio  voltou a crescer
Depois de dois anos estagnado ou em queda, o rendimento real ha-
bitual voltou a crescer e chegou a R$ 2.693 no trimestre encerrado 
em julho. Adriana Beringuy explica que o aumento foi de 2,9% em 
relação ao trimestre anterior, embora 2,9% menor que no mesmo 

período de 2021. “A última vez que houve crescimento significativo 
foi há exatos 2 anos, no trimestre encerrado em julho de 2020”, 
lembra. Os dados da Pnad Contínua indicam que o aumento no 
rendimento foi puxado pelos empregadores, que tiveram incre-

mento de 6,1%, ou mais R$ 369; dos militares e funcionário público 
estatutário, com aumento de 3,8%, ou mais R$ 176; e dos trabalha-
dores por conta própria, cujos rendimentos subiram 3% ou R$ 63. 
A massa de rendimento real habitual foi de R$ 260,7 bilhões, um 

aumento de 5,3% frente ao trimestre encerrado em abril e de 6,1% 
na comparação com o trimestre encerrado em julho de 2021.

comparação trimestral. E o 
setor administração pública, 
defesa, seguridade social, 
educação, saúde humana e 
serviços sociais subiu 3,9%, 
com mais 648 mil pessoas.

“Essas duas atividades, de 
fato, foram destaques, mas 
cabe ressaltar que nenhum 
grupo de atividade econô-
mica apresentou perda de 
ocupação. Ou seja, todos os 
setores adicionaram pessoas 
ao mercado de trabalho”, diz a 
coordenadora.

No confronto anual, apenas 
o setor de agricultura, pecuá-
ria, produção florestal, pesca 
e aquicultura não aumentou o 
número de pessoas ocupadas.

TRABALHADORES SEM
CARTEIRA BATE RECORDE
De acordo com o IBGE, o 

número de empregados sem 
carteira assinada no setor pri-
vado bateu recorde da série 
histórica com o aumento de 
4,8% em relação ao trimestre 
encerrado em abril, chegando 
a 13,1 milhões de pessoas.

Por outro lado, a taxa 
de informalidade teve leve 
redução, ficando em 39,8% 
da população ocupada, com 
39,3 milhões de pessoas, con-
tra 40% no trimestre anterior. 
A população fora da força de 
trabalho ficou estável em 
julho, com 64,7 milhões de 
pessoas.

Desalentados
Já a população que está 

desalentada, ou seja, que não 
está ocupada nem procurando 
trabalho, caiu 5% no trimestre 
e chegou a 4,2 milhões de pes-
soas. Na comparação anual, a 
queda chegou a 19,8%, o que 
representa menos de 1 milhão 

de pessoas. O percentual de 
desalentados correspondeu a 
3,7% da força de trabalho no 

trimestre encerrado em julho.  
O IBGE destaca que o acrésci-
mo de pessoas no mercado de 
trabalho foi disseminado entre 

as categorias de emprego. O 
número de trabalhadores do-
mésticos subiu 4,4% frente ao 
trimestre anterior e registrou 

5,9 milhões de pessoas. O 
número de empregadores che-
gou a 4,3 milhões de pessoas, 

aumento de 3,9%.

Aumento no setor privado
O número de empregados com carteira de trabalho assinada no 

setor privado subiu 1,6% no trimestre e ficou em 35,8 milhões de 
pessoas. Já a quantidade de trabalhadores por conta própria foi de 
25,9 milhões de pessoas, o que significa um crescimento de 1,3%. 
Os empregados no setor público somaram 12 milhões no período 

analisado, um aumento de 4,7% no trimestre.

A queda no desemprego foi influenciada pelas atividades de comércio, reparação de veículos 
automotores e motocicletas, que registrou acréscimo de 692 mil pessoas

DIVULGAÇÃO

Os barrados
O TRE do DF impugnou três 
candidaturas de figuras 
importantes de Brasília: 
dois ex-governadores e um 
ex-vice-governador que 
disputam para deputado 
federal. Agnelo Queiroz 
(PT), José Roberto Arruda 
(PL) e Tadeu Filipelli (MDB) 
vão recorrer ao TSE para 
tentar disputar a eleição com 
liminar, até que o plenário 
da Corte julgue suas defesas. 
A despeito do problema 
de cada um, o trio tem um 
espólio eleitoral forte.

Cabine eleitoral

Fernando Collor colhe 
frutos de ter assumido a 
condição de candidato de 
Jair Bolsonaro ao Governo 
de Alagoas. Aparece em 2º 
lugar nas pesquisas. Mas 
cometeu derrapada há dias 
que pode lhe custar caro nas 
urnas. Disse ser favorável 
à privatização das rodovias 
estaduais, talvez esquecendo 
que o Estado ostenta o 2º 
pior PIB per capita do País. 
A declaração virou tema de 
debate eleitoral na terça-
feira e o povo programa 
buzinaços.

Nos trilhos
O trecho norte da Ferrovia 
Norte-Sul, controlado pela 

Foco nos indecisos
Os altos índices de eleitores indecisos que orbitam nas pesquisas 
entre 25% a 33% chamaram a atenção dos staffs presidenciais. 
A partir de semana que vem, Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão 

focar no discurso para atrair esse voto, que fará a diferença no dia 
da eleição. Esse grupo já é o alvo de Ciro Gomes (PDT), Simone 
Tebet (MDB) e Soraya Tronick (UB) desde o início da campanha, 

sem sucesso destes candidatos. Os recortes das qualitativas 
indicam que estes indecisos são da classe média brasileira e 

reclama do custo de vida. Os marqueteiros de Lula e Bolsonaro 
acreditam que boa parte deles migrará, até dia 2 de outubro, para 
os dois candidatos, e uma pequena parte para Ciro, por ser mais 

conhecido entre os nomes da ‘terceira via’ deste ano.

VLI, registrou aumento 
no volume de cargas 
transportadas no 1º 
semestre de 2022. Foram 
movimentadas cerca de 
6,6 milhões de toneladas, 
um crescimento de 7% 
em comparação a 2021. 
No período, as operações 
geraram lucro líquido de 
R$ 278 milhões, contra R$ 
186,1 milhões registrados no 
primeiro semestre do último 
ano, gerando um aumento 
de 49%.
 
Avanço tímido
A taxa de desemprego 
mensurada pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios caiu de 9,3% para 
9,1% no trimestre encerrado 
em julho. Análise do Banco 
Original mostra que a 
população ocupada avançou 
2,2% frente ao trimestre 
encerrado em abril mas, 
na realidade, a população 
ocupada avançou “apenas” 
0,25%, o que não é cenário 
positivo e mostra que essa 
foi a menor variação mensal 
desde agosto de 2020.

Mídia online
Um levantamento da 
Nielson revela que o 
varejo foi o segmento que 
mais impactou o mercado 
publicitário online no 1º 
semestre, com 17% e 272 
bilhões de impressões 
(quantidade de anúncios 
disparados em campanha 
publicitárias e carregados em 
telas de desktops, celulares e 
tablets). Em seguida estão as 
telecomunicações com 16% 
e 249 bilhões de impressões, 
assuntos de utilidade 
pública, educação e governo 
ficam com 10% e 156 bilhões 
de impressões.
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SEGUNDA Á DOMINGO

Rua José Dias Lopes nº 4310 
Jardim Aratimbo -  Umuarama, PR
cep:  87502-270 

HÁ 58 ANOS TRAZENDO ESPORTES
E LAZER PARA UMUARAMA

CONFIRA OS HORÁRIOS

Para mais informações:
(44) 3056-6504

SEJA UM ASSOCIADO

PM de Umuarama recupera em
média um veículo a cada 3 dias

Entre os crimes mais vio-
lentos contra o patrimônio que 
vem sendo registrados com fre-
quência em todo o país, estão o 
furto e o roubo de veículos.

Nessas modalidades de cri-
mes os autores se tornam imen-
samente agressivos com as víti-
mas a fim de retirar delas mais 
pertences pessoais assim como 
dinheiro em contas bancarias 
através de depósitos em Pix.

C o m  e s s a  v i s ã o  o 
Comandante do 25º BPM, Major 
Claudio Silva Longo intensificou 
o policiamento no município 
com a finalidade de coibir novos 
atos e recuperar veículos que 
foram tomados das vítimas.

Recentemente, na cidade 
de Umuarama, quatro mulhe-
res foram vítimas de roubo, 
ocasião em que os assaltantes 
as mantiveram como reféns e 
levaram uma camionete GM, 
modelo S-10. Os criminosos 
tentavam seguir até o Paraguai, 
onde fariam a venda do veículo.

LOCALIZAÇÃO
De acordo com o coman-

dante, assim que a Central de 
Comunicação do 25º Batalhão 
da Polícia Militar de Umuarama 
foi informada a respeito do 
crime, todas as equipes da 
unidade foram acionadas e 
as características do veículo 

tomado de assalto foi repas-
sada às unidades policiais que 
circundam o município.

CERCO
Com o cerco rápido da polí-

cia, os autores do crime não 
conseguiram sair de Umuarama 
e foram localizados. O veículo 
roubado foi recuperado, bem 
como a vida das mulheres 
reféns foram mantidas. Elas 
foram colocadas em liberdade 
pouco depois, em segurança.

ESTATÍSTICAS
O comandante reforça 

que, em um breve levanta-
mento realizado pelo setor de 

planejamento do 25º Batalhão 
da PM, foi possível visualizar o 
número de recuperação de veí-
culos na área de circunscrição 
Batalhão, apontando a localiza-
ção de 10 veículos furtados ou 
roubados, somente no decorrer 
do mês de agosto.

“Os crimes transversais 
contra a vida tem sido os que 
mais preocupam a sociedade 
chamando assim a atenção do 
comandante e de todo efetivo, 
sendo assim trabalhado em 
seu combate”, ressalta Claudio 
Longo.

AJUDA DA POPULAÇÃO
O major ressalta que a 

Caminhoneiros foram alvos 
de assaltantes em Umuarama

I n v e s t i g a d o r e s  d e 
Umuarama procuram desco-
brir a identidade dos autores de 
dois roubos consecutivos pra-
ticados na cidade. Foram leva-
dos pelos bandidos, dois cami-
nhões. O crime começou na 
última terça-feira (30), quando 
os caminhoneiros foram atraí-
dos para as armadilhas, através 
de um aplicativo de fretes.

Eles foram mantidos reféns 
por aproximadamente 24 horas 
e viveram cenas de horror, ao 
serem mantidos amarrados em 
um cativeiro.

As vítimas são das cidades 
de Iporã do Oeste, em Santa 
Catarina, e Francisco Beltrão, no 
Paraná. O primeiro motorista foi 
abordado pelos ladrões às 7h e 
outro às 9h. Os dois disseram que 
a chamada era para o transporte 
de uma carga de ração.

Depois de rendidos, eles 
foram levados para uma casa, 
onde durante todo o tempo 
permaneceram com as mãos 
amarradas e os rostos cober-
tos com casacos. As vítimas 
relataram também que foram 
submetidas a uma substância 

comunidade tem uma impor-
tância significativa no com-
bate à criminalidade, desen-
volvendo ações de denúncia 
via 190 sempre que visualizam 
algo diferente ou suspeito, ou 
seja, até mesmo mantendo o 
cuidado com seus próprios 
veículos, deixando sempre 
bem trancado e estacionado 
– sempre que possível – em 
locais com maior visibilidade. 
Outro detalhe que o coman-
dante reforça é que entre as 
ações de prevenção tomadas 
pela população, está o fato de 
evitar a exposição de mate-
riais de valor no interior do 
veículo.

entorpecente.
Conforme o delegado-chefe 

da 7ª SDP, Gabriel Menezes, um 
dos motoristas acredita que se 
trata de etanol, por causa do 
cheio muito forte de álcool.

Os caminhoneiros, que chega-
ram a perder a consciência, tive-
ram ferimentos na boca por conta 
do produto, ministrado por pelo 
menos três vezes ao longo do dia.

Eles também contaram à polí-
cia terem ficado o dia todo sob 
o poder dos ladrões que entra-
ram em suas contas bancárias 
e fizeram transferências via Pix. 
Durante todo o tempo em que 
ficaram na mira das armas dos 
bandidos, os caminhoneiros 
eram ameaçados de morte. Eles 
foram forçados, inclusive, a ligar 
para as agências bancários con-
firmando a movimentação do 
dinheiro. Pelo menos R$ 13 mil 
foram roubados.

Por volta das 23h foram 
levados e deixados com os pés 
e mãos amarrados em um tre-
cho da estrada Dias, da antiga 
Farinheira. Somente ontem (31) 
pela manhã, depois de quase 
24 horas de horror, é que conse-
guiram se soltar e pedir socorro 
à Polícia Militar.

De acordo com o delegado, 
um dos caminhões possui 
rastreador e teve localização 
indicada em Mundo Novo, no 
Mato Grosso do Sul. Segundo 
Menezes, é provável que o veí-
culo tenha sido levado para o 
Paraguai. A polícia tenta des-
cobrir também o paradeiro do 
outro veículo levado.

Uma violenta colisão foi registrada por volta das 16h de ontem (31), na rodovia PR-180, junto ao trevo da Co-
pacol, em Goioerê. O acidente envolveu um veículo Jeep Cherokee, que trafegava sentido a Quarto Centenário, e 
a camioneta S-10, com placas de Goioerê, que estava circulando o trevo para entrar na rodovia, quando cruzou a 
pista por onde seguia o Jeep. Com a colisão, o Cherokee capotou pelo menos três vezes, parando somente no pátio 
de uma empresa de ferro-velho. Apesar da violência da colisão, nenhum dos ocupantes do Jeep ou da S-10 ficaram 
feridos no acidente e o socorro sequer foi acionado.

GOIONEWS
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Unidade Shopping Palladium Umuarama
Centro de Educação Profissional 

São Francisco de Assis

AULAS E ESTÁGIOS NO PERÍODO NOTURNO

APONTE A CÂMERA DO SEU
CELULAR E FAÇA SUA

MATRÍCULA AGORA MESMO.

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

ÚLTIMAS VAGAS

Tenista Rafael Nadal venceu Hijikata
de virada em seu retorno ao US Open

Rafael Nadal, segundo 
cabeça de chave no Aberto 
dos Estados Unidos, enfren-
tou um desafio inesperado 
em sua primeira aparição no 
torneio desde que o venceu 
em 2019, derrotando o aus-
traliano Rinky Hijikata, de 21 
anos, por 4/6, 6/2, 6/3 e 6/3, 
na última terça-feira (30), na 
rodada inicial.

Em sua segunda par-
tida desde que se retirou 
de Wimbledon com uma 
lesão abdominal, o espanhol 

EM sua segunda partida desde que 
se retirou de Wimbledon, o espa-
nhol especulou se estava pronto 
para competir em Nova York
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para competir em Nova York e 
parecia confirmar esses medos 
quando teve problemas na 
devolução no primeiro set.

“Não comecei tão mal nos 
primeiros games, mas depois 
tive algumas chances que não 
pude aproveitar”, disse Nadal, 
de 36 anos, após a partida. “Eu 
não fiz uma boa partida no 
saque. Então ele conseguiu a 
quebra [no primeiro set]”.

Depois disso, porém, Nadal 
ganhou os três primeiros 

games do segundo set, melho-
rando em praticamente todos 
os aspectos à medida que a 
forma de seu oponente se 
deteriorava.

“A primeira partida aqui em 
Nova York depois de três anos, 
sessão noturna, é sempre emo-
cionante. Sim, passei por um 
momento difícil”, disse Nadal. 
“Segundo jogo em cerca de 50 
dias. De certa forma, não era 
o dia para jogar de forma per-
feita. É um dia para fazer o tra-
balho, e foi o que fiz”.

Ginastas da Unipar 
retornaram da Copa 

Marialva cheias de medalhas
A equipe de rendimento 

de Ginástica Rítmica da 
Associação de Ginástica 
Rítmica de Umuarama (Agru), 
que funciona em parceria com 
a Universidade Paranaense – 
Unipar, acaba de cumprir com 
êxito mais um desafio. Oito de 
suas ginastas participaram no 
sábado (27), da Copa Escolar 
de Marialva, competindo nas 
categorias infantil e juvenil, 
nos níveis A, B e C.

A técnica Lorena Crivelaro 
e a auxiliar técnica Suzani 
Feliciano são as responsáveis 
pelas séries das atletas e acom-
panharam a equipe em mais 
este evento, que trouxe exce-
lentes resultados. 
“Ao todo foram 14 
medalhas e um tro-
féu. Isso representa 

muito, pois nossas ginastas 
estão superando uma fase 
difícil pós-pandemia, e retor-
nando com tudo nas compe-
tições. Estamos imensamente 
felizes e continuaremos a bus-
car excelência no esporte”, 
enfatizou Lorena.

Quatro das ginastas que 
estiveram em Marialva subi-
ram nos mais altos degraus no 
pódio, com conquistas de 1º, 
2º e 3º lugares, nas diferentes 
categorias disputadas. O apa-
relho do juvenil foi maças, que 
além do primeiro lugar indivi-
dual, também foi coroado com 
o troféu de 1º lugar por equipe. 
(Colaboração – Obemdito)

QUATRO das ginastas que 
estiveram em Marialva subi-
ram nos mais altos degraus 

no pódio
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Singapura veta seu campeão
olímpico por uso de maconha

O único ganhador de uma 
medalha de ouro olímpica por 
Singapura, o nadador Joseph 
Schooling, não terá mais libe-
ração do serviço militar nacio-
nal para competir porque 
admitiu usar maconha, infor-
mou ontem (quarta-feira, 31) 
a cidade-Estado. Schooling, de 
27 anos, que derrotou o nor-
te-americano Michael Phelps 
para vencer os 100 metros bor-
boleta nos Jogos Olímpicos de 
2016, não testou positivo para 
a droga, mas admitiu usá-
-la no exterior no início deste 
ano, segundo o Ministério da 
Defesa. Singapura tem algu-
mas das leis antidrogas mais 
duras do mundo, incluindo a 
pena de morte para trafican-
tes, e não mostrou sinais de 
abrandar sua posição sobre 
a cannabis, mesmo que mui-
tos países, incluindo a vizi-
nha Tailândia, estejam se 
movendo para descriminali-
zar a droga. “Schooling não 
será mais elegível para licença 

ou interrupção para treinar 
ou competir enquanto estiver 
no serviço militar nacional”, 
disse o Ministério da Defesa em 
comunicado, acrescentando 
que ele será colocado em um 
regime de teste de urina super-
visionado por seis meses.

Schooling, cujo pai mor-
reu no ano passado, disse nas 
redes sociais na última terça-
-feira (30) que “cedeu a um 
momento de fraqueza depois 

de passar por um período 
muito difícil”. O nadador deve 
perder os Jogos do Sudeste 
Asiático do próximo ano no 
Camboja e os Jogos Asiáticos 
em Hangzhou, na China, infor-
mou a mídia local. Schooling 
não conseguiu se classificar 
nas eliminatórias dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio no ano pas-
sado, e seu pai morreu alguns 
meses depois, após ser diag-
nosticado com câncer de fígado.

SCHOOLING, não terá mais liberação do serviço militar nacional para competir porque 
admitiu usar o entorpecente

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



8 LOCAL   Quinta-feira, 1º de setembro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

Umuarama vence disputa pela fase
final dos Jogos da Juventude de 2024

Umuarama vai sediar um 
dos maiores eventos esporti-
vos do Estado em 2024. O pre-
feito Hermes Pimentel rece-
beu ontem (quarta-feira, 31), 
o secretário de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira, a notícia 
de que a Capital da Amizade 
foi eleita pela Secretaria da 
Educação e do Esporte e 
pela Superintendência Geral 
do Esporte para receber a 
fase final dos 36º Jogos da 
Juventude do Paraná – Jojups, 
em data ainda a ser definida.

“Estamos de volta ao cir-
cuito dos grandes eventos 
do esporte. Recebemos uma 
etapa da edição histórica do 
Rally dos Sertões, neste final 
de semana, e vencemos a 
seleção para a fase final dos 
Jojups, para a qual teremos 
um bom período de prepa-
ração. E tudo isso graças ao 
apoio do prefeito Hermes 
Pimentel, que assegurou todas 
as condições para cumprirmos 
as exigências e trazermos mais 
esta grande atração para a 
população”, agradeceu o secre-
tário Jefinho.

Na última etapa da disputa, 

O nome cyberbullying tal-
vez não seja muito conhecido 
por muitos pais de crianças 
e adolescentes, mas trata-
-se de um tema que precisa 
ser discutido e apresentado 
a toda a sociedade. A afir-
mação foi feita pelo presi-
dente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA), Ivo 
Galdino da Silva, na aber-
tura de evento promovido 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social de Umuarama na 
manhã de ontem (31).

O  t e a t r o  d o  C e n t r o 
Cu l t u ra l  Ve ra  S c h u b e r t 

Cadastro para 
o Fila Única

A Secretaria de Educação 
chama a atenção de pais e 
responsáveis por crian-
ças com idade entre qua-
tro meses e três anos, que 
queiram concorrer a uma 
vaga nos centros de educa-
ção infantil em Umuarama, 
em 2023, para que façam a 
atualização cadastral obri-
gatória no Programa Fila 
Única. O prazo, tanto para 
a atualização quanto para 
novos cadastros, vai de 1 a 
30 de setembro.

A secretária Mauriza de 
Lima, alerta as famílias para 
que preencham o cadastro, 
que pode ser acessado no 
site da Prefeitura, no ban-
ner eletrônico do Programa 
no endereço www.umua-
rama.pr.gov.br. Ela destaca 
que mesmo os pais que pos-
suem o cadastro ativo até 
o mês de agosto, e estão 
aguardando vaga, devem 
atualizar o cadastro nova-
mente a partir do dia 1º de 
setembro.

O sistema do Fila Única é 
automático. Todos os cadas-
tros que não forem atuali-
zados até 30 de setembro 
serão automaticamente 
excluídos.

a proposta de Umuarama ven-
ceu a da cidade Pato Branco. 
Serão 17 modalidades indivi-
duais e coletivas de atletismo, 
badminton, basquetebol, 
bocha, bolão, ciclismo, futsal, 
ginástica rítmica, handebol e 
handebol de praia, natação, 
rugby, voleibol, vôlei de praia, 
tênis, tênis de mesa e xadrez.

O Paraná sempre foi consi-
derado um ‘celeiro’ de atletas 
nas categorias de base e de 
alto rendimento esportivo. A 
fase final dos Jojups costuma 
reunir equipes de aproxima-
damente 100 municípios e em 
torno de 4 mil atletas. “Sediar 
uma competição desta enver-
gadura, com certeza, trará 
mais estímulos para os nos-
sos jovens se dedicarem nos 
treinamentos, nas escolinhas, 
para fazer parte das equipes 
oficiais do município e seguir 
carreira no esporte”, afirmou o 
prefeito Hermes Pimentel.

Os Jogos da Juventude do 
Estado foram criados em 1987 
pela Fundação de Esportes do 
Paraná e a partir de 1989, com 
o crescimento no número de 
municípios participantes, foi 

instituída a fase regional, clas-
sificatória para a final.

A competição serviu de 
base para a criação dos Jogos 
da Juventude do Brasil em 
1995 e no ano seguinte foram 
criadas as divisões “A” e “B”, 
tendo em vista a revelação, 
cada vez maior, de jovens 
atletas que brilham no cenário 
esportivo nacional e interna-
cional. Para as próximas edi-
ções, porém, não haverá mais 
esta divisão de categorias. São 
‘crias’ dos Jojups atletas como 
Emerson Iser Bem, marato-
nista, e Giba do voleibol, cam-
peão olímpico, entre outros 
grandes nomes paranaenses 
no esporte.

O Jojups representa um ele-
mento econômico importante, 
que possibilita a oferta de 
empregos, serviços e bens de 
natureza esportiva, em caráter 
temporário ou permanente – 
e a competição que reúne o 
maior número de jovens talen-
tos do esporte do Paraná.

Neste ano, a 34ª edição 
teve 12 cidades-sede (Campo 
Largo,  Carambeí,  Santa 
Mariana, Centenário do Sul, 

Jardim Alegre, Marialva, Iporã, 
Goioerê, Planalto, Clevelândia, 
Pinhão e Palotina) e reuniu 597 
equipes de 292 municípios – 
foram 9.510 participantes ao 
todo, sendo 8.350 atletas de 
17 a 20 anos.

A fase macrorregional 
aconteceu entre os dias 19 e 
21 deste mês, nos municípios 
de Castro, Ibiporã, Mandaguari 
e Medianeira, e as finais estão 
previstas para ocorrer entre 
setembro e outubro. Os 
jogos são uma realização do 

Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Educação e do 
Esporte e da Superintendência 
Geral do Esporte, realizados 
com o apoio das prefeituras.

Agosto termina com 383 casos de Covid
O ano de 2022 começou 

com números elevados nos 
casos de Covid-19 – foram 6.980 
em janeiro e 7.205 em feve-
reiro –, conforme relatório da 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama. Após reforço nas 

campanhas de vacinação, os 
novos casos foram tendo que-
das importantes. E o mês de 
agosto termina com o registro 
de 383 casos, um pouco acima 
de julho, que teve 302.

Segundo o Boletim Covid de 

ontem (31), 35 pessoas tiveram 
resultado de exames positivos 
na cidade, sendo 22 mulheres, 
13 homens e nenhuma criança. 
A boa notícia é que nenhuma 
morte pela doença foi oficial-
mente comunicada neste mês 

e o total de óbitos é de 355, 
desde o início da pandemia de 
coronavírus em março de 2020.

Dos 383 casos confirmados 
em agosto, 217 são mulheres 
(57%), 147 homens (38%) e 19 
crianças (5%).

O perigo das perseguições a crianças nas redes sociais
recebeu as professoras Laís 
Bueno e Ana Paula Becker, 
da UniAlfa, estudiosas e 
especial istas  em c yber-
bullying (a pronúncia é sái-
ber-búlin) alertaram: é pre-
ciso ficar atento aos sinais 
de que as crianças e adoles-
centes podem estar apresen-
tando sendo perseguidos nas 
redes sociais. “Hoje em dia, 
todo mundo já sabe o que 
é bullying, que fica restrito 
aos ambientes escolares. Já 
o cyberbullying acompanha 
a pessoa 24 horas por dia, 
porque está no celular, nos 
computadores. E essa per-
seguição, geralmente com 

mensagens de muito ódio, 
pode causar problemas gran-
diosos às crianças e adoles-
centes”, observa Ana Paula.

A professora Laís con-
tou que, segundo relatórios 
do Núcleo de Combates aos 
Cibercrimes (Nuciber), da 
Polícia Civil do Paraná, menos 
de 40% das pessoas buscam 
ajuda ou denunciam quando 
estão vivendo situações de 
cyberbullying.

As professoras trabalham 
com os jovens no combate às 
fake news e contra o discurso 
de ódio na internet, propor-
cionando uma educação mais 
crítica e reflexiva.

A secretária municipal de 
Assistência Social, Adnetra 
Santana, pontou que o muni-
cípio tem investido para fazer 
valer a Lei que fala sobre 
o Programa de Combate à 
Intimidação Sistemática 
(Bullying). “Nossa rede de 
atendimento como Creas 
(Centro de Referência em 
Assistência Social) tem profis-
sionais para atender a casos 
como de intimidação siste-
mática, quando há violência 
física ou psicológica em atos 
de humilhação ou discrimina-
ção. Todos estamos à disposi-
ção para oferecer todo apoio 
necessário”, relata.

A cidade foi eleita pela Secretaria da Educação e do Esporte e pela Superintendência Geral 
do Esporte para receber a fase final dos 36º Jojups

ASSESSORIA/SECOM
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Palavras cruzadas

Não tenho bola de cristal, mas tudo indica que 
você irá esbanjar criatividade e flexibilidade em 
suas tarefas profissionais. Trabalhar em casa está 
em alta e promete ser um sucesso. Se já en-
controu seu love, deve ser capaz de fazer alguns 
sacrifícios pelo bem da relação. Tá na pista? Os 
contatinhos prometem bombar! Sinal de romance 
com um colega de trabalho. 

Os astros despejam energias positivas nas suas 
finanças e tudo indica que os humilhados serão 
exaltados logo no início do mês! Pode ganhar 
dinheiro no trabalho e conquistar uma situação 
sólida. Estudos favorecidos, sobretudo se faz um 
curso superior. Se está na pista, pode encontrar 
um amor que te apoie, inclusive nas horas tensas. 

Quintou e o seu dia promete ser perfeito sem 
defeitos, virginiana e virginiano. Salve! Os astros 
enchem o seu astral de energias positivas e aí nin-
guém deve te segurar. Contando com muita força 
e iniciativa, você pode tomar a frente e assumir o 
controle das coisas. Se está na pista, há chance 
de se envolver com um colega de estudos.

Alô, alô, Capricórnio! Os astros estão numa vibe 
gostosinha e dão a maior força pra você divar. Há 
chance de subir na vida, inclusive com a ajuda de 
colegas de trabalho e amigos pessoais. Com mais 
convicção, agilidade e otimismo, deve trabalhar 
duro e vencer qualquer obstáculo. Com o momo-
zim, esforços para renovar a relação devem trazer 
ótimos momentos a dois.

Migos e migas de Aquário, quintou com previsão 
de transformações na carreira. Mas fica sussa, 
pois tudo indica que irão mudar a sua vida profis-
sional pra melhor! Há chance de pintar uma grana 
inesperada pra quitar dívidas e tirar sua conta do 
vermelho. Com o mozão, o marasmo deve passar 
longe e vocês tendem a aprofundar a relação. 

Hoje o seu signo deve acordar todo trabalhado na 
maravilhosidade. Os astros destacam o seu lado 
sociável, agradável e sensível, qualidades que 
podem te ajudar a ficar mais popular em suas 
relações pessoais e profissionais. Romance a dis-
tância tem tudo pra ser maravigold, meu cristalzi-
nho. Se está na pista, só deve dar match se tiver 
afinidades com o crush.

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 1º de setembro são do signo de Virgem e têm a personalidade de Libra. 
São sociáveis, elegantes, bem postos, bonitos e saudáveis. Em geral cuidam do corpo e do 
espírito e gostam de apresentar uma boa aparência, elegante e de fino trato. Seu número prin-
cipal é 07, número de Netuno, que lhes confere sensibilidade e grande intuição, emotividade 
e sexto sentido muito desenvolvido. Podem ter espírito cristão, voltado para o Bem comum. 
Em alguns significa vocação religiosa.

Horóscopo nascido em 1º de setembro

Meu irmão/minha irmã astral, o mês começa num 
clima bastante favorável. Além de ter facilidade 
pra escolher bem com quem se relaciona, você 
tende a fazer boas alianças, sobretudo no traba-
lho. No romance, tudo indica que sua sensualida-
de estará de tirar o fôlego. Se está na pista, deve 
rolar chuva de contatinhos te querendo. 

O dia promete ser maravigold, cancerianes! Com 
a imaginação e criatividade a todo vapor, pode ter 
facilidade em deixar suas tarefas mais interessantes 
e produtivas. Sua curiosidade tá on e você tende a 
aprender muito. Na carreira, vai saber usar sua ener-
gia pra ir atrás das suas ambições. Com o mozão, 
aguarde um clima de romantismo e diversão. 

Tô vendo aqui no céu que sua criatividade e ale-
gria marcam presença e você deve mandar bem 
em seus contatos pessoais e de trabalho, sobretu-
do com quem tenha afinidades. Com o mozão, a 
paixão está acesa e promete bons momentos. Se 
busca um love, seu poder de seducência tá on e 
deve ser seu aliado pra fisgar um contatinho.

Quintou com tudo, Áries! Mudanças devem ocor-
rer no serviço e resultar em sucesso. Seu perfil 
trabalhador e dedicado tem tudo pra ser decisivo 
na hora de conquistar um aumento ou subir de 
cargo, com chances de virar chefinho(a). O ro-
mance deve ficar profundo e picante no sexo. Se 
está na pista, um crush experiente talvez desperte 
seu coração.

Os assuntos financeiros estão em foco e você 
pode sair gritando igual a Carolina Ferraz: “eu sou 
ricaaa”! Brincadeira à parte, os astros despertam a 
sua criatividade e há grandes chances de ter boas 
ideias pra ganhar mais dinheiro e conquistar es-
tabilidade financeira. Com o mozão, vocês podem 
agir juntos para construir uma relação sólida, in-
clusive financeiramente. 

Sua ambição deve pintar e te incentivar a correr 
atrás de reconhecimento na profissão, e há gran-
des chances de conquistar uma posição melhor. 
Pode até contar com o apoio de gente poderosa 
pra subir na carreira. Se está na pista, seu lado 
desconfiado deve vir à tona e te levar a pensar um 
pouco mais antes de se envolver com um crush. 
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concurso: 649
Dia de Sorte
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PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 1º/8/2022
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concurso: 2358Lotomania

65.274
24.176
26.676
77.433
67.910
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ATLÉTICO-MG

30 43 48 52 71
concurso: 5937

05 15 24 34 45 52 

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 20
min 14

max 29
min 15

Cascavel
max 26
min 14

Foz do Iguaçu
max 27
min 16

max 27
min 12

Curitiba
max 22
min 8

FASES 
DA LUA

Sexta 2/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 3/9/2022

Sol

01 11 12 14 15 38 45 56 59 60
61 66 71 74 75 76 80 81 82 89

Nova
27/08 - 05h16

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 2609

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CAIR
OCORRENCIA

OLESTHOR
BELOSTRAGO

ONPRIMA
MIARGAT
BADALADOR

GOLTAANA
ESOBRAÇ
CTIICIO

TAEBOTOX
BOCARBAL
RARMARIO

BARCOEIATE
LEOASRES

Deus do
Trovão
(Mit.)

Fazer 
uma
prece

Contorno
externo
da boca

(?)
Carolina,
cantora

(?) José,
locutor

esportivo

Produto
usado no 
tratamento
de rugas

Erva
usada em
xampus

(pl.)
Significa 
inflama-
ção, em
"otite"

Dois trans-
portes

náuticos

Fêmea 
do leão

(pl.)

Muito
rente

(o corte)

Estilo de casas
de praia

Dois navegadores
europeus

Forma de
meditação

indiana

Ligação telefônica
paga por
quem a
recebe

Ir aos (?):
explodir

Boato;
mexerico

Risos, na linguagem
da internet

Porção de
bebida

Objeto pa-
ra comer

Filha 
da tia
André

Dias, ator

Fato
policial

Séries de 
dribles (fut.)

Risco a
lápis
Prata

(símbolo)

Cê-
cedilha
9, em

romanos
Fase fértil
do animal

Ilude;
engana

Variedade
de batata
Pedaço 
de vidro

Está
(red.)

Resto de
comida

Consoantes
de "rabo"
Período

de 30 dias
Guarda-
roupa

A 2a nota
musical

A meta no
futebol

Que vai a
muitas

boates e
festas

(?) kwon
do, luta
marcial

Conjunção
aditiva
Setor

hospitalar
(sigla)

Lindos
Oposto
de "off"
Imitar a
"voz" do

gato

"O peixe
morre

pela (?)"
(dito)

2/on. 3/tae. 4/thor. 5/aloés — botox. 10/ocorrência.
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P I
N M A

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

I R L S D O M
K U R E T R A E

C H U L O R U P R
T A E H P I C TO RI CA

M A R R A U A D
R E FE M I L I M O

N E L O A G A VE

T E R N U R A L R
H I A TO I N S U M O

B D O A E P
S U E C I A I E N E

C A D O N O S
C L A N D E S T I N O

Ação a
cargo da
PF nas

fronteiras

Utilidade da
semente de
cacau, para
os astecas

Rocha
Lima,

gramático
brasileiro

Forma de
curvas em
estradas
serranas

Canal que
também
conduz o
esperma

"I-Juca-
(?)", obra 
de Gonçal-
ves Dias

Prerroga-
tiva de

gestantes
em filas

A pessoa
retida 
em um

sequestro

Cláudio (?),
virtuose 
do piano
moderno

Habitação
temporá-
ria dos

esquimós

Apelido
carinhoso
de "Lúcia"

Senti-
mento ex-
presso no
acalanto

(?)-Denis,
catedral
ao Norte
de Paris

Diálogo em 
que Platão 

trata da 
virtude

Serviço de
correios

veiculado
pela FAB

Escola
Pública
(abrev.)

Moeda do
Japão

O imigran-
te detido

na frontei-
ra dos EUA

"(?)
Giovanni",
ópera de
Mozart

Artigo
definido

masculino
plural

Líder 
do Irã

Derivado da cânabis
usado no trata-

mento da
epilepsia

O segundo setor da
atividade econômica

Renda de (?), 
adorno de toalhas

Também,
em inglês

Cartão-
postal de
Belém, foi
tombado

pelo Iphan
como Pa-
trimônio
Histórico
em 1977

Triviali-
dades

De baixo
calão (vo-
cabulário)

Potássio
(símbolo)

Talento
Hortaliça

picante de
saladas

Relativa à
Pintura

Calor, em
inglês

Paraná
(sigla)
Estou
(pop.)

Colônia 
de algas

Divisão 
da idade

Planta de
regiões

desérticas
do México 

Conexão
O violino do
cantador 

nordestino

Difere do ditongo por
ter vogais em sílabas

diferentes A pátria 
de Alfred Nobel

Oferece a
uma ONG

Total de
gastos in-
vestidos na
produção
do bem

Aqui
Trajetória
do cavalo
no xadrez

4/also — heat. 5/arrau — hiato — mênon — saint.

O LENDÁRIO CÃO GUERREIRO
19:15 2D | DUB

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

A FERA 
21:00 2D | DUB

MAIS INFORMAÇÕES

Preço único R$ 10,00

Atendendo solicitações de 
entidades representativas da 
comunidade, a Prefeitura de 
Umuarama tem promovido 
pequenas ações e obras nos 
bairros com efeitos bem positi-
vos no dia a dia da população. 
Desde o início de sua administra-
ção, o prefeito Hermes Pimentel 
tem priorizado as demandas de 
alcance social, que impactam 
diretamente a qualidade de vida 
das comunidades.

Houve a realização de 

Pequenas obras e benefícios à comunidade nos bairros
reformas e melhorias estrutu-
rais em salões comunitários 
e associações de moradores, 
adequações em unidades de 
saúde e áreas próximas a esco-
las, entre outros serviços. No 
Parque Danielle, por exemplo, 
a Secretaria de Obras está fina-
lizando a construção de uma 
cancha de malha na rua Padre 
João Maria Daniel, fundos do 
Banco de Alimentos.

Com um investimento de 
R$ 150 mil, a Associação de 

Moradores do San Remo foi rei-
naugurada após reforma com-
pleta e ampliação. Na ocasião, 
o prefeito Hermes Pimentel 
relatou que outras sedes tam-
bém devem ser reestruturadas 
pela administração nos próxi-
mos meses, conforme a dispo-
nibilidade de recursos.

“Agora os moradores de 
toda essa região contam um 
local para cuidar da saúde, rea-
lizar cursos, encontros e even-
tos. Só peço que a comunidade 

ajude a cuidar desse patrimô-
nio que pertence a todos”, 
declarou. Umuarama tem 61 

associações de moradores 
registradas e 28 delas contam 
com sede própria.
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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 Mercedes-Benz Cars & 
Vans Brasil lança no mercado 
brasileiro o novo Mercedes-
-AMG EQS 53 4MATIC+, pri-
meiro modelo de produção 
AMG totalmente elétrico e que 
complementa a estratégia elé-
trica da marca. O sedã de luxo 
foi refinado em Affalterbach 
em todas as áreas relaciona-
das a alta performance.

Além de alto desempenho 
e design único, o grande des-
taque é o novo MBUX Hypers-
creen, com três telas inte-
gradas que revolucionam o 
conceito de design interior e 
alta capacidade técnica de 
processamento de informa-
ções superior elevam o padrão 
de interatividade.

 “O primeiro Mercedes-AMG 
100% elétrico chega ao mer-
cado nacional no momento 
que a marca comemora 55 
anos. É a confirmação que o 
Brasil faz parte do futuro ele-
trificado e é o foco global da 
nossa marca para os próximos 
anos” diz Carlos Garcia, CEO & 
Presidente da Mercedes-Benz 
Cars & Vans Brasil.

DESIGN EXTERIOR
Com suas linhas únicas de 

design, o AMG EQS 53 4MATIC+ 
é claramente distinguível de 
veículos com motores de com-
bustão à primeira vista. A filo-
sofia de design é refletida em 
superfícies amplas e linhas 
dinâmicas e precisas. O design 
exterior também retoma os 
recursos característicos da 
AMG e os transfere para a era 
totalmente elétrica. Os resul-
tados incluem uma aparência 
inconfundível, típica da marca, 
combinada com a máxima efi-
ciência aerodinâmica. A vista 
frontal com faróis Digital Light 
é caracterizada pela grade 
frontal preta específica AMG 
com barras verticais cromadas, 

Chega ao Brasil o EQS 53 4MATIC+,
Mercedes elétrico de alta performance

a estrela Mercedes integrada e 
inscrição “AMG”. A linguagem 
de design distinta continua 
no para-choques dianteiro, 
pintado na cor do veículo. 
Isso é contrastado pelo para-
-choque dianteiro com o 
design típico AMG A-Wing, 
pintado em preto brilhante 
e com acabamento cromado.

EFICIÊNCIA AERODINÂMICA
O EQS 53 4MATIC+ atinge 

um valor de resistência ao 
vento de 0,23. Para atingir 
isso, os especialistas aerodi-
nâmicos da AMG realizaram 
um grande número de testes 
de fluxo e túnel de vento e oti-
mizaram tanto a forma básica 
quanto alguns recursos de 
design como difusores, aletas 
e um spoiler traseiro maior, 
além rodas de AMG de 21 pole-
gadas em design otimizado 
aerodinamicamente

MOTORES ELÉTRICOS
No coração do novo Mer-

cedes-AMG EQS 53 4MATIC+, 
o trem de força elétrico com 
um motor em cada eixo uti-
liza a tração integral AMG 
Performance 4MATIC+ total-
mente variável, que transmite 
de forma ideal a potência de 
tração ao asfalto em todas 
as condições. Ele acelera de 
0 a 100 km/h em 3,8 segun-
dos (mínimo de 30% de carga 
da bateria). Sua velocidade 
máxima é limitada a 220 km.

Os motores elétricos espe-
cíficos da AMG nos eixos 

dianteiro e traseiro são moto-
res sincronizados permanen-
temente (PSM). A ênfase no 
desempenho é evidente nos 
números de potência e tor-
que. Além disso, os motores 
elétricos da Mercedes-AMG 
são caracterizados por um 
equilíbrio ideal entre potên-
cia, eficiência e conforto 
sonoro. Entre outras coisas, 
isso é garantido por novos 
rolamentos, correntes mais 
fortes e nova atuação por 
meio de inversores com soft-
ware especialmente desen-
volvido, permitindo veloci-
dades de rotação mais altas 
e, portanto, mais potência, 
estabelecendo padrões espe-
cialmente em aceleração e 
velocidade máxima.

NOVA GERAÇÃO 
DE BATERIAS

O modelo está equipado 
com uma bateria de 400 volts 
fabricada com a mais recente 
tecnologia de íons de lítio. Um 
grande avanço em sustentabi-
lidade foi alcançado na quí-
mica celular: o teor de cobalto 
é reduzido a 10%.  O material 
ativo otimizado consiste em 

níquel, cobalto e manganês 
na proporção de 8:1:1.

A bateria de alta tensão tem 
um conteúdo de energia utili-
zável de 107,8 kWh. Uma carac-
terística técnica especial é a 
fiação específica da AMG, que 
é adaptada à capacidade de 
alto desempenho. O sistema 
de gerenciamento de bateria 
também é configurado especi-
ficamente pela Mercedes-AMG. 
Nos modos de condução Sport 
e Sport+ o foco está no desem-
penho e no modo Comfort a 
faixa de operação. A nova gera-
ção de baterias é caracterizada 
por uma densidade de energia 
significativamente maior em 
comparação com desenvolvi-
mentos anteriores, possuindo 
também uma capacidade de 
carregamento maior. Outra 
novidade é a possibilidade de 
instalar atualizações para o 
sistema de gerenciamento de 
bateria a distância (OTA).

Tempos de carregamento 
mais curtos graças ao geren-
ciamento térmico inteligente

Outra vantagem da nova 
geração de baterias é o tempo 
de carregamento significati-
vamente mais curto. A bateria 
pode ser carregada com até 
200 kW em estações de carre-
gamento rápido com corrente 
contínua (DC). Nesse caso, 
a energia para até mais 300 
quilômetros (WLTP) pode ser 
“recarregada” após pouco 
mais de 19 minutos. Graças 
ao carregador integrado, 
ele  pode ser  carregado 

comodamente em casa ou 
em estações de carregamento 
públicas com até 11 kW de cor-
rente alternada (AC).

O gerenciamento térmico 
eficiente também desempe-
nha um papel na redução dos 
tempos de carregamento. A 
faixa de temperatura dese-
jada da bateria é alcançada 
com a ajuda do circuito de 
resfriamento e um aquecedor 
de reforço PTC (Coeficiente de 
Temperatura Positivo).

O design da bateria visa 
garantir a temperatura ideal 
de operação em todas as con-
dições. As extrusões de alumí-
nio da estrutura da bateria têm 
cavidades definidas através 
das quais o refrigerante flui. 
Em resumo, o gerenciamento 
inteligente de temperatura 
e carregamento garante que 
altas correntes de carrega-
mento possam ser mantidas 
por mais tempo.

A bateria também se des-
taca pela durabilidade. A fun-
ção ECO Charging contribui 
significativamente para isso: 
o controle inteligente reduz 
a carga da bateria durante 
o carregamento e, assim, 
retarda o processo natural de 
envelhecimento da bateria. 
A bateria de alta tensão tem 
garantia válida por dez anos ou 
até 250.000 quilômetros.

PREÇO
O Mercedes-AMG EQS 53 

4MATIC+ tem preço sugerido 
de R$ 1.350.900,00 no Brasil.
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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 LTZ 2 TURBO 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 113.900,00
CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 129.900,00
ONIX 1.0 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
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00
SPIN 1.8AT ACTIV 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00
T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE 21/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 129.900,00
TRACKER 1.4 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

A Campanha Nacional 
de Prevenção à Varíola dos 
Macacos faz parte das ações do 
Ministério da Saúde em com-
bate à doença. O objetivo é 
esclarecer a população sobre a 
transmissão, os sintomas e as 
orentações sobre o que fazer 
em caso de suspeita.

Com o tema “Varíola dos 
Macacos. Fique bem com a 
informação certa”, estão sendo 
veiculadas recomendações 
didáticas e de fácil compreen-
são na TV, rádio, jornais nacio-
nais e internacionais de grande 
circulação, bem como em sites 
de notícias e nas redes sociais 
do governo.

Para o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, o conhe-
cimento é fundamental no 
enfrentamento da doença. “No 
caso da varíola dos macacos, a 
maior prevenção é a informa-
ção correta da forma de contá-
gio dessa doença”.

A Monkeypox é uma doença 
causada pelo Monkeypox vírus, 
do gênero Orthopoxvirus e 
família Poxviridae. A trans-
missão entre humanos ocorre 
principalmente por meio de 
contato pessoal próximo, 
incluindo contato direto com 
lesões de pele, erupções 

Ministério da Saúde lança Campanha
Nacional de Prevenção à Monkeypox

cutâneas, crostas ou fluidos 
corporais de uma pessoa infec-
tada (secreções, sangue); con-
tato com objetos e superfícies 
contaminadas (roupas, roupas 
de cama, toalhas) ou contato 
com secreções respiratórias.

A transmissão por meio de 
gotículas geralmente requer 
contato próximo e prolongado 
entre uma pessoa infectada e 
outras pessoas, o que torna tra-
balhadores da saúde, familiares 
e parceiros íntimos pessoas com 
maior risco de infecção. 

AÇÕES
O Ministério da Saúde abriu 

a Sala de Situações para moni-
torar a doença, no dia 23 de 
maio, quando foi confirmado o 
primeiro caso no Reino Unido. 
No dia 9 de maio, ocorreu o 
primeiro diagnóstico no Brasil.

Em 23 de julho, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou 
Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional 
(ESPII). Na semana seguinte, 
dia 29, o Ministério da Saúde 
ativou o Centro de Operações 
de Emergência em Saúde 
Pública para Monkeypox 
(COE-Monkeypox).

Em 1º agosto, o MS publi-
cou em seu site, uma página 

dedicada a orientações sobre 
a doença. Também no dia 1º, 
uma nota técnica com orien-
tações para profissionais de 
saúde, gestantes, puérperas e 
lactantes foi publicada.

No dia 4 de agosto, foram 
ampliados de 4 para 8 labo-
ratórios de referência uti-
lizados para o diagnóstico 
da doença. No dia seguinte, 
houve o lançamento do Plano 
de Contingência Nacional para 

Varíola dos Macacos.
Em 10 de agosto, os profis-

sionais da saúde receberam 
treinamento, por meio de um 
webnário, para a identificação, 
manejo e medidas de preven-
ção para o controle da doença. 
Um dia depois, foram veicu-
lados materiais com informa-
ções específicas para orientar 
o atendimento de pacientes. O 
Ministério da Saúde solicitou a 
excepcionalidade para uso dos 

kits da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no último dia 16. Em 
19 de agosto, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicou uma resolução para a 
importação de medicamentos 
e vacinas contra a varíola dos 
macacos.

A Campanha Nacional de 
Prevenção à Varíola dos Macacos 
foi lançada na segunda-feira 
(22), junto com a divulgação do 
8º Boletim Epidemiológico.

A alta da inflação nos últi-
mos meses fez o governo ele-
var a previsão para o salário 
mínimo no próximo ano. O 
projeto da Lei Orçamentária 
de 2023, enviado nesta quarta-
-feira (31) ao Congresso, prevê 
mínimo de R$ 1.302, R$ 8 mais 
alto que o valor de R$ 1.294 
aprovado na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO).

A Constituição determina 
a manutenção do poder de 
compra do salário mínimo. 

Tradicionalmente, a equipe eco-
nômica usa o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) do 
ano atual para corrigir o salário 
mínimo do Orçamento seguinte.

Com a alta de itens bási-
cos, como alimentos e com-
bustíveis, a previsão para o 
INPC em 2022 saltou de 4,25% 
no início do ano para 7,41%. O 
valor do salário mínimo pode 
ficar ainda maior, caso a infla-
ção supere a previsão até o fim 
do ano.

Salário mínimo de 
R$ 1.302 para 2023
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Além das aptidões e das qualidades 

herdadas, é a tradição que faz de nós 
aquilo que somos.

Albert Einstein

@tribunahojenewsumuarama

NO VINO
As quintas-feiras ganham MPB & Bossa Nova no ‘bar wine’ Vino. Hoje é dia de Emerson na voz e violão. Excelentes 
vinhos e gastronomia do chef Ederson Gimenes. Reserve sua mesa.

TWITTER
O Twitter liberou ontem para 
todos os usuários o recurso 

que permite tweetar para um 
grupo de amigos seleciona-
dos, semelhante ao “Amigos 

Próximos” do Instagram. 
Chamada de ‘Roda’, a fun-
cionalidade estava dispo-
nível para alguns usuários 
desde maio passado, porém 
em fase teste. Na ‘Roda’ do 
Twitter é possível adicionar 

até 150 pessoas na lista, que 
poderão interagir com as 

suas publicações, mas sem a 
opção retweetar.

 Vitor Torqueta ( diretor superintendente Sebrae PR) , Sirley Batatinha
 e Viviani Roder

Eugênio Mussak e  Sirley Batatinha / con-
sultora credenciada do SEBRAE

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

JUNTE-SE AOS BONS!
O maior evento de liderança do Brasil aconteceu no último final de 
semana, em Foz do Iguaçu. Com vários palestrantes renomados – , 

entre eles Eugênio Mussak ( foto) . A consultora credenciada do Se-
brae  Sirley Batatinha esteve no evento  -,  e fez questão de registrar 

o palestrante que sempre que pode vai prestigiá-lo  e  desta vez a 
palestra versou sobre  Propósito e Auto Responsabilidade. Excelen-
tes conhecimentos, bons momentos e a certeza de estar sempre em 

sintonia com o mundo do Empreendedorismo & Liderança.

HOMENAGENS!
O Sest/Senat Umuarama 

recebeu na tarde da terça 
(30) o Congresso Empresarial 
da Cacier (Coordenadoria das 

Associações Comerciais e 
Empresariais de Entre Rios). 

O evento abordou temas 
como associativismo, coo-

peração entre entidades com 
foco no Ministério Público 
Eleitoral, gestão pública e 

entidades do setor produti-
vo Contou co a presença do 
presidente da Cacier, Carlos 

Alberto Gomes do Nascimen-
to, do superintendente da 
Federação das Associações 

Comerciais, Márcio Vieira, e 
Fernando Kimura, que minis-

trou aula magna.

ARQUIVO ACIU

Ex-presidentes da Cacier, 
Arecídio Cassiano Junior, 
Irene Dias Cardoso, Claudia 
Ribeiro Campos e Anderson 
Roberto Batista foram ho-
menageados -, e  presidente 
da Aciu, Miguel Fuentes Ro-
mero Neto, discorreu sobre  
empresários  de sucesso
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