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Gaeco, Gepatria e PM desenvolveram
nova etapa da Operação Força e Honra
O Ministério Público, Polícia Militar e a Receita Estadual, deflagraram 
ontem uma nova etapa da Operação Força e Honra. Iniciada no ano 
passado, a investigação trata de crimes diversos, como corrupção e 
desvio de bens apreendidos por um empresário e policiais rodoviários 

estaduais. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva, cinco 
mandados de suspensão do exercício da função de policiais rodoviários 
e 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Altônia, Guaíra, 
Iporã, Marechal Cândido Rondon, Palotina e Umuarama. l 6

l 11

JOSÉ A. SABINO/SECOM

PIB cresceu
1,2% no

2º trimestre
do ano

l 2

TSE altera
resolução de

celular e arma
na votação

l 3

Redução de
R$ 0,25 no
preço de
gasolina

l 4

Inova Arenito

Uma das mais premiadas e respeitadas companhias de danças do Paraná chega a Umuarama na próxima semana 
com dois espetáculos especiais: ‘Relações’ e ‘Dançando Villa’, ambos com direção-geral e artística de Nicole 
Vanoni, da Curitiba Companhia de Dança. As apresentações serão gratuitas no Centro Cultural Vera Schubert, nos 
dias 9 e 10, sempre às 20h. Serão abertas inscrições ou matrículas para as oficinas.

APP reduz a
distância entre

autônomos
e clientes

l 7

Curitiba Cia de Dança

ASSESSORIA

l Pág. 3



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL   Sexta-feira, 2 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; IR 2022: 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 +1,87% 33,85 
Vale ON -0,95% 63,89 
ItauUnibanco PN +1,53% 26,19 
Magazine Luiza ON +2,34% 4,37 
IRB Brasil ON -14,63% 1,40 
MRV ON +7,59% 11,05

IBOVESPA: +0,81% 110.405 pontos

Iene 139,94
Libra est. 0,87
Euro 1,01
Peso arg. 139,01

% dia compra venda % mês 

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

PTAX  (BC) +0,4% 5,2001 5,2007 +0,4%

PARALELO +1,3% 5,1200 5,5600 +1,3%

TURISMO +1,3% 5,1200 5,5400 +1,3%

EURO -0,7% 5,1725 5,1742 -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 01/09

Iene R$ 0,0372
Libra est. R$ 6,06
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.328,55 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/09 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)

JUN JUL AGO
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 1.472,75 -34,75 2,8%
FARELO set/22 452,00 -6,90 5,2%
MILHO set/22 658,25 -15,50 8,4%
TRIGO set/22 775,50 -33,50 -3,1%

SOJA 170,04 1,6% -1,3% 168,00
MILHO 76,43 1,0% 2,7% 76,00
TRIGO 101,38 -1,7% -9,6% 104,00
BOI GORDO 292,64 0,0% -2,7% 290,00
SUINO 6,37 -0,6% 4,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 01/09 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 01/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 0,0% 0,0%
SOJA Paranaguá 192,00 -0,3% 0,0%
MILHO Cascavel 83,00 -2,4% 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)

Venc.: emp. 20/08 físicas 15/08, domésticos 06/08

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Geminianos amados, o cenário astral é bastante 
favorável para o seu signo melhorar o status na 
profissão. Aposte na sua sensibilidade, criativi-
dade e inspiração, que estão em alta. Na saúde, 
sinal de transformações incríveis. Ótimas pro-
messas no amor! Se está na pista, sua barra de 
notificação tem tudo pra bombar. 

Sextou com transformações, mas tudo indica que 
serão ótimas! Trabalho ligado com as finanças de 
outras pessoas ou negócio familiar recebe influ-
ências maravilhosas dos astros. Sua sensibilida-
de e criatividade têm tudo pra crescer. Já tem um 
mozão? Seu lado aventureiro dá as caras e você 
pode experimentar coisas novas a dois. 

Bora que a sexta começa maravilinda, coleguinha 
de Virgem. Os astros destacam a sua emotividade 
e tudo indica que irá se expressar com mais sen-
sibilidade. Além de se relacionar numa boa com 
todo mundo, há sinal de ótimos contatos profis-
sionais. Se já encontrou sua cara-metade, talvez 
conte com o apoio e maior dedicação do mozão.

Sextou com os astros levantando a sua bola, 
bebê! Tudo indica que o seu signo estará cheio 
de ideias criativas, contará com capacidade para 
compreender melhor as coisas e terá maior faci-
lidade para se relacionar com colegas de trabalho 
e amigos próximos. No romance, uma vibe de 
descontração deve pintar e te levar a relaxar mais.

Se depender dos astros, o caminho estará livre para 
alcançar o sucesso, coleguinha. Com muitas ideias 
originais e criativas na carreira, você tem tudo pra 
ganhar uma boa grana no seu emprego ou atrair mais 
dimdim para o seu negócio. Se está curtindo a soltei-
rice, pode pegar sem se apegar. Boas chances de ro-
lar romance com alguém do seu círculo de amizades.

Peixes, meu consagrado, você deve sextar com tudo! 
Seu lado inspirado, idealista e criativo vem à tona 
e pode proporcionar ótimas ideias pra ampliar seus 
horizontes. Ouça sua intuição, que está poderosíssi-
ma! Se está só, seu jeito mais otimista e aventureiro 
pode te render vários crushes. Bate-papo com colega 
de profissão pode desenrolar e virar envolvimento. 

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 2 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. 
Possuem raciocínio rápido e a resposta adequada, pois é grande sua acuidade mental, visual e in-
telectual. Gostam de ler e de se informar e estão sempre atualizados. Seu número principal é o 8, o 
número de Saturno, que simboliza os austeros, os críticos, os sistemáticos, mas ao mesmo tempo 
eficientes e competentes no trabalho. Em geral exigem muito dos outros e de si mesmos. Costu-
mam ter vida longa e saudável. Podem se casar mais do que uma vez. Gostam muito do dinheiro.

Horóscopo nascido em 2 de setembro

Partiu arrasar, migos e migas de Escorpião! Além 
de contar com altas doses de criatividade e ima-
ginação, você tende a se mostrar mais receptiva 
(o). Aí deve ter facilidade pra se relacionar com as 
pessoas e fazer contatos. Se busca um amorzinho, 
há chance de pintar alguém que te deixe à vontade 
e a fim de se amarrar. 

Se depender dos astros, seu signo vai sextar sextan-
do! É que o céu ativa seu lado inspirado, sensível e 
sábio, e aí você tem tudo pra se dar bem logo pela 
manhã. Preste atenção nos seus sonhos e sinais à sua 
volta, afinal sua intuição deve ficar poderosíssima. Se 
busca um love, seu jeito mais comunicativo e animado 
talvez desperte o interesse de alguém do trabalho. 

Seus desejos devem ficar acesos e tudo indica 
que não vai dormir no ponto. Sua imaginação tá 
em alta – aproveite! Você tende a mostrar sensibi-
lidade, facilidade em fazer contatos e dedicação, o 
que promete favorecer os relacionamentos pesso-
ais e profissionais. Se está só, um crush experien-
te e imaginativo talvez desperte interesse. 

A sexta começa com sinal de transformações top, 
arianes. Se depender dos astros, seu signo tende a se 
mostrar mais sensível e emotivo com as pessoas. De 
quebra, os negócios devem ir de vento em popa, so-
bretudo se atua com as finanças dos outros. Se está 
na pista, há chance de iniciar um lance a distância.  

Meninos e meninas de Libra, a previsão pra hoje é 
de chuva de dinheiro! Amém que fala, não é? Tudo 
graças aos astros, que destacam o seu jeito ins-
pirado, criativo e perfeccionista. No romance, seu 
entusiasmo tende a crescer. Se está na solteirice, 
o bate-papo com o contatinho tem tudo pra ficar 
mais animado e íntimo.

Alô, alô, Sagitário! O dia começa com o seu signo 
mais sensível, inspirado e idealista. Trabalhar só 
ou o mais longe possível de colegas e chefes tem 
tudo pra fluir melhor. Se já se amarrou, tende a 
usar sua imaginação pra lá de fértil pra agitar as 
coisas e deixar a relação mais interessante. Tá na 
pista? Os contatinhos devem bombar. 
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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TEGB
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FAACHA

REDERECORD
RATLTER
ERBATOM

ONIBUSEB
CALOGRO
ITEATRAL

BABACEILE
ACUMULAR
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de três
sílabas

Local de
venda de
jornais

Estado
cuja

capital é
Macapá

Fim, em
espanhol

Peça da
bota do
vaqueiro

Aposento
das oda-

liscas

Quarta
nota na
escala

musical

(?)
cetera: e

as demais
coisas

Inscrição 
na porta do
banheiro
feminino

Doutor
(abrev.)

Emissora
do bispo

Edir
Macedo

Recipiente
com bico 
para servir
líquidos

(?) os 
pés no

chão: ser
realista 

Rato, em
inglês

Cosmético
para os
lábios

Espécie
de casaco

curto

Criatura
como o
Shrek
(Cin.)

Meio de
transporte
coletivo

Bastão do
jogo de
bilhar

Carne
bovina

usada em
assados

Cláudia
Abreu,
atriz

brasileira

Sigla
antes do
cifrão, no

dólar

Terreiro
(Can-

domblé)

Um dos
naipes ver-
melhos do

baralho

Orifício
obstruído
na acne

Ivo Meirel-
les, cantor

Extravio;
sumiço
Panifi-
cadora

Sinhá
(bras.)
Bebida

medicinal

Botequim

Relativo
às artes
cênicas

A quinta
letra

Arranhar
(a pele)

Amontoar;
ajuntar

Cuidadora 
de crianças

Palavra que indica
alternativa

Aguardar
Sereia 
de rios
(Folc.)

Anfíbio de
brejos

Operação entre con-
tas do mesmo banco Dois

insetos
saltadores

2/us. 3/fin — ilê — rat. 4/acém. 6/espora.
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C A I R
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O L E S T H O R
B E L O S T R A G O

O N P R I M A
M I A R G A T
B A D A L A D O R

G O L T A A N A
E S O B R A Ç
C T I I C I O

T A E B O T O X
B O C A R B A L
R A R M A R I O

B A R C O E I A T E
L E O A S R E S

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.

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

@tribunahojenewsumuarama

Cheia
10/09 - 06h58

Nova
27/08 - 05h16

Crescente
03/09 - 15h08

Minguante
17/09 - 18h52

PIB cresceu 1,2% no segundo
trimestre do ano, afirma o IBGE

O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma dos bens 
e serviços finais produzidos 
no Brasil, cresceu 1,2% no 
segundo trimestre deste ano 
na comparação com o período 
anterior. O resultado é o quarto 
positivo em seguida do indi-
cador, depois de ter recuado 
0,3% no segundo trimestre do 
ano passado. O PIB chegou a 
R$ 2,404 trilhões em valores 
correntes.

Os números, que fazem 
parte do Sistema de Contas 
Nacionais Trimestrais, foram 
divulgados na manhã desta 
quinta-feira (1º),  no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Com o resultado, o PIB 
avançou 2,5% no primeiro 
semestre do ano e a atividade 
econômica do país ficou 3,0% 
acima do patamar pré-pan-
demia, verificado no quarto 
trimestre de 2019. Segundo o 
IBGE, a economia chegou tam-
bém ao segundo patamar mais 
alto da série, atrás somente do 
que foi registrado no primeiro 
trimestre de 2014.

De acordo com o IBGE, 
o crescimento no segundo 
trimestre foi influenciado 
pela alta de 1,3% nos ser-
viços. A coordenadora de 
Contas Nacionais do IBGE, 
Rebeca Palis, informou que 
os serviços estão pesando 

70% na economia, então 
há um impacto maior nesse 
resultado.

“Dentro dos serviços, outras 
atividades de serviços (3,3%), 
transportes (3,0%) e informa-
ção e comunicação (2,9%) 
avançaram e puxaram essa 
alta. Em outras atividades de 
serviços estão os serviços pre-
senciais, que estavam represa-
dos durante a pandemia, como 
os restaurantes e hotéis, por 
exemplo”, completou.

Com o resultado, o subsetor 
outras atividades de serviços 
está 4,4% acima do patamar 
pré-pandemia.

INDÚSTRIA
A indústria teve alta de 

2,2% e este foi o segundo resul-
tado positivo consecutivo do 
setor, após a queda de 0,9% 
no quarto trimestre do ano 
passado. Para o IBGE, é a taxa 
positiva mais alta para a indús-
tria desde o terceiro trimestre 
de 2020 (14,7%).

Naquele momento, o setor 
começava a se recuperar dos 
efeitos da pandemia e tinha 

uma base de comparação 
menor. Os dados indicam 
ainda que essa elevação foi 
influenciada pelos desempe-
nhos positivos de 3,1% na ati-
vidade de eletricidade e gás, 
água, esgoto, atividades de 
gestão de resíduos, de 2,7% na 
construção, de 2,2% nas indús-
trias extrativas e de 1,7% nas 
indústrias de transformação.

“Houve crescimento em 
todos os subsetores da indús-
tria. Um deles é a construção 
civil, que vem enfrentando pro-
blemas há anos e foi bastante 
afetada na pandemia, mas está 
se recuperando há alguns tri-
mestres”, explicou a coorde-
nadora, para quem o avanço 
da atividade de eletricidade e 
gás, água, esgoto e atividades 
de gestão de resíduos é expli-
cado pelo desligamento das 
usinas térmicas, que resultou 
no fim da bandeira tarifária de 
escassez hídrica.

“No início do ano, houve 
es s e  des l iga men to e  o 
aumento do uso das energias 
renováveis, que são mais bara-
tas”, indicou.

Agropecuária
Depois de recuo de 0,9% no último trimestre, a agropecuária variou 

0,5% no segundo trimestre deste ano. Segundo Rebeca Palis, o 
setor é muito ligado à sazonalidade e, no semestre, vem caindo, 

puxada pela retração na produção da soja, que é a maior lavoura. 
“De acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
(LSPA), a previsão é de queda de 12% nessa produção. Isso impac-

tou bastante o resultado da agropecuária no ano”, observou.



3Sexta-feira, 2 de setembro de 2022   POLÍTICA@tribunahojenewsumuarama

PARANAPREVIDÊNCIA CREDENCIA MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO 
DE PERÍCIAS NA REGIÃO DE UMUARAMA
Para maiores informações acesse www.paranaprevidencia.pr.gov.br – na área de 
licitações (menu à esquerda) – link para editais.
Contato: credenciamento@paranaprevidencia.pr.gov.br

TSE altera resolução
sobre celular e arma
no local de votação

Na sessão administrativa 
de ontem (quinta-feira, 1º), 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) aprovou, por unani-
midade, as alterações na 
Resolução 23.669, para incluir 
o trecho que disciplina a 
entrega do celular aos mesá-
rios e a proibição do porte de 
arma nos locais de votação. 
A Resolução dispõe sobre os 
Atos Gerais do processo elei-
toral para Eleições 2002.

Uma das alterações está no 
Artigo 116, onde está previsto 
que na cabine de votação, é 
vedado ao eleitor portar apa-
relho celular, máquina foto-
gráfica, filmadoras e equipa-
mentos de rádiocomunicação 
ou qualquer instrumento que 
possa comprometer o sigilo do 
voto, ainda que desligado.

Para que o eleitor possa se 
dirigir à cabine, os aparelhos 

Armas e eleições
Quanto às armas, o Artigo 154 esclarece que a força armada se con-
servará a 100 metros da seção eleitoral e não poderá se aproximar 
do local da votação sem ordem judicial ou do presidente da mesa 

receptora nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que 
o sucedem. Exceto nos estabelecimentos penais e nas unidades de 
internação de adolescentes, respeitado o sigilo de voto. A redação 
não se aplica aos integrantes das forças de segurança em serviço 
junto à Justiça Eleitoral e quando autorizado ou convocados pela 

autoridade eleitoral competente. Aos agentes de segurança pública 
em atividade de policiamento no dia das eleições, fica permitido o 

porte de arma na seção eleitoral no momento do voto. 

Propagada de Requião é proibida
por mostrar conteúdo inverídico

O juiz auxiliar Roberto 
Aurichio Junior, do TRE-PR, 
acatou representação da coli-
gação que apoia o governador 
Ratinho Junior (PSD), candi-
dato à reeleição, e proibiu a 
veiculação do candidato do PT, 
o ex-senador Roberto Requião, 
sobre as tarifas de água e luz 
que ele afirma ter congelado 
por oito anos.

Segundo o magistrado, “Da 
veiculação apontada, extrai-
-se a propagação de conteúdo 
sabidamente inverídico”.

Diz a decisão que: “Destarte, 
saliente-se que a desinformação 
extrapola os limites do debate 
político, bem como, afronta a 
paridade entre os candidatos. 
No mais, a desinformação tam-
bém cria estados emocionais 
e mentais visando a alteração 
da opinião pública com relação 
aos temas supracitados”. Diante 
disso, o juiz determina a proibi-
ção da veiculação na televisão, 
da propaganda eleitoral gra-
tuita reproduzida no Bloco das 
20h45-20h55 do dia 29/08/2022, 
e reiterado no bloco das 13h15 às 
13h25, desta data, no pool das 

devem ser desligados e entre-
gues à mesa receptora de 
votos, junto com documento 
de identidade.

A mesa receptora deverá 
ficar responsável pela reten-
ção e guarda dos equipamen-
tos mencionados. Concluída a 
votação, a mesa receptora fará 
a restituição ao eleitor.

“Havendo recusa em entre-
gar os equipamentos descritos, 
o eleitor não será autorizado a 

votar e a presidência da mesa 
constará em ata os detalhes do 
ocorrido e acionará a força poli-
cial, sem prejuízo de comunica-
ção a juíza ou ao juízo eleitoral”.

O Artigo 116 B, diz que nas 
seções eleitorais onde hou-
ver necessidade, a pedido 
da Justiça Eleitoral, poderá 
ser utilizado detectores de 
metal. Os custos correrão por 
conta dos Tribunais Regionais 
Eleitorais (TREs).

emissoras; que os representados 
procedam a imediata suspensão 
das publicações veiculadas pelos 
representados nas suas con-
tas nas redes sociais Facebook, 
Instagram e Tik Tok.

Os representados devem 
se abster de republicar o con-
teúdo, informadas no registro 

de candidatura e ainda que 
por intermédio de outro perfil, 
bem como em quaisquer outros 
meios de comunicação social, 
tudo sob pena multa diária, 
que fixo em R$5.000,00 (cinco 
mil reais), em caso de descum-
primento, aplicável aos repre-
sentados, de forma solidária.

JUIZ proibiu 
veiculação na 
televisão, da 
propaganda 
eleitoral gratuita 
e nas contas nas 
redes sociais 
Facebook, 
Instagram e 
Tik Tok
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Jefferson rejeitado
Por unanimidade, 
os ministros do TSE 
indeferiram ontem 
(1º), o pedido de 
registro de candidatura 
do ex-deputado federal 
Roberto Jefferson 
– condenado no 
mensalão e em prisão 
domiciliar por ordem 
proferida no inquérito das milícias digitais – à Presidência da 
República. A decisão atendeu um pedido da Procuradoria-Geral 
Eleitoral (PGE), que sustentou que o ex-presidente do PTB está 
inelegível até dezembro de 2023. Logo no início do julgamento, 
a defesa de Jefferson pediu que o presidente, Alexandre de 
Moraes, fosse impedido de participar da votação por ser 
o relator de duas ações que investigam o ex-deputado no 
Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido também foi rejeitado 
por unanimidade.

Condenado no 
mensalão
Os ministros atenderam 
ao pedido da PGE. O vice-
procurador-geral Eleitoral, 
Paulo Gonet Branco, 
argumentou que Jefferson 
ainda não havia cumprido 
o prazo de oito anos de 
inelegibilidade motivado 
pela condenação a 7 anos de 
prisão por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro no 
esquema do mensalão, no 
primeiro governo do ex-
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT). O ex-deputado 
foi condenado em 2013, mas 
contou com um indulto coletivo 
assinado pela ex-presidente 
Dilma Rousseff (PT), em 2015. 
No ano seguinte, o ministro 
Luís Roberto Barroso, do STF, 
determinou a suspensão 
da punibilidade. Para o MP 
Eleitoral, contudo, os efeitos 
secundários da condenação se 
mantinham.

Reportagem
O plenário do TSE determinou que Bolsonaro apague 
postagens que vinculam o PT ao Primeiro Comando da 
Capital (PCC). Por seis votos a um, os ministros entenderam 
que as publicações desvirtuaram uma matéria jornalística. 
Ele deve apagar os conteúdos e pagar multa de R$ 5 mil. O 
PT contestou dois trechos. Um sobre uma matéria jornalística 
veiculada pela TV Record, com áudio de interceptação 
telefônica feita pela Polícia Federal e constante de relatório 
oferecido no contexto da “Operação Cravada”. Na gravação, 
um integrante da facção criminosa tece críticas ao ex-juiz 
Sergio Moro e afirma que “com o PT nois tinha diálogo. 
[Com] O PT tinha com nois diálogo cabuloso”. Outro trecho é 
um comentário de Jair Bolsonaro ligando diretamente o PCC 
ao ex-presidente Lula.

Reportagem 2
Ao exigir a reportagem, o presidente afirmou: “[Este] É 
o grupo praticante de atividades ilícitas (…) denominado 
pela décima sexta e terceira letra do alfabeto [PCC] com 
saudades do grupo do animal invertebrado cefalópode 
pertencente ao filo dos moluscos [Lula].” A relatora do caso 
na Corte, ministra Maria Cristina Bucchianeri, não enxergou 
na postagem “grave deturpação de seu conteúdo, capaz de 
induzir o eleitor em erro”.

Argumento da defesa
A defesa argumentou que 
o indulto restabeleceu os 
direitos de Jefferson e alegou 
que houve cumprimento 
da pena e do prazo de 
inelegibilidade. “O indulto é 
um ato político e soberano, 
com natureza de clemência, 
motivado por oportunidade 
ou conveniência praticado 
exclusivamente pelo 
presidente, não podendo ser 
revisto pelo Judiciário”, disse 
o advogado Luiz Pereira da 
Cunha. O relator, ministro 
Carlos Horbach seguiu o 
entendimento da PGE e 
apontou que, considerando 
o enquadramento da 
condenação de Jefferson 
na Lei de Inelegibilidade e a 
publicação do indulto que o 
beneficiou – decreto que ‘se 
equipara’ ao cumprimento 
da pena –, Roberto Jefferson 
só estará elegível em 24 de 
dezembro de 2023.

DIVULGAÇÃO
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Juízes do Paraná vencem prêmio
do Conselho Nacional de Justiça

Petrobras reduz o
preço de gasolina
em R$ 0,25 por litro

O preço médio de venda de 
gasolina A da Petrobras para as 
distribuidoras, a partir de hoje 
(sexta-feira, 2), passará de R$ 
3,53 para R$ 3,28 por litro. A 
mudança, segundo a compa-
nhia, representa uma redução 
de R$ 0,25 por litro.

De acordo com a empresa, 
considerando a mistura obri-
gatória de 73% de gasolina A 
e 27% de etanol anidro para 
a composição da gasolina 
comercializada nos postos, “a 
parcela da Petrobras no preço 
ao consumidor passará de R$ 
2,57, em média, para R$ 2,39 a 
cada litro vendido na bomba”.

Segundo a estatal, a redu-
ção “acompanha a evolução 
dos preços de referência e é 
coerente com a prática de pre-
ços da Petrobras, que busca o 

SEGUNDO a estatal, a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coe-
rente com a prática de preços da Petrobras

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

A juíza Claudia Catafesta e o 
juiz Rodrigo Rodrigues Dias, do 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR), venceram, em primeiro 
lugar, o Prêmio Prioridade 
Absoluta do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), na categoria 
juiz, com projetos voltados 
ao incentivo à adoção e cui-
dados à criança e à família. 
A cerimônia da segunda edi-
ção do prêmio, ocorreu nessa 
quarta-feira (31), no Plenário 
CNJ, com transmissão pelo 
Youtube.

Na ocasião, foram premia-
das as práticas relacionadas às 
medidas protetivas (eixo temá-
tico I) e às infracionais (eixo 
temático II), cada qual subdivi-
dida em 5 categorias: Tribunal, 
Juiz, Sistema de Justiça, Poder 
Público e Empresas e Sociedade 
Civil Organizada.

A magistrada Claudia 
Catafesta venceu com o pro-
grama “Corre em Família”, 
que trabalha com as famílias 
atendidas no Conselho Tutelar. 
A ação utiliza a metodolo-
gia de círculos de diálogos, 
que proporciona momentos 
de reflexão em comunidade, 

equilíbrio dos seus valores com 
o mercado, mas sem o repasse 
para os preços internos da 
volatilidade conjuntural das 
cotações internacionais e da 
taxa de câmbio”.

A Petrobras informou, 

também, que publica em seu 
site informações referentes à for-
mação e composição dos preços 
de combustíveis ao consumidor, 
para contribuir com a transpa-
rência de valores e melhor com-
preensão da sociedade. 

acolhendo e fortalecendo as 
famílias, diante de tantas fra-
gilidades vivenciadas.

E o magistrado Rodrigo 
Rodrigues Dias,  juiz  de 
Direito da Vara da Infância 
da Juventude da comarca 
de Toledo, venceu com o 
programa “Escola Amiga da 
Adoção”, que visa promover 
a conscientização da comu-
nidade e dos profissionais da 
educação em relação a aspec-
tos característicos da adoção, 
com a superação de mitos 
e preconceitos. A iniciativa 
oferta capacitações aos pro-
fissionais das escolas, sendo 
a adoção incluída como tema 

nos Planejamentos Pedagógicos 
das instituições de ensino. Os 
alunos das instituições também 
participam de diversas ativida-
des sobre a temática.

O Prêmio Pr ior idade 
Absoluta tem como objetivo 
selecionar, premiar e disse-
minar ações, projetos ou pro-
gramas voltados à promoção, 
valorização e respeito dos 
direitos das crianças, dos ado-
lescentes e dos jovens com a 
prioridade absoluta determi-
nada na Constituição Federal 
e nas leis infraconstitucionais, 
como o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e o Marco Legal 
da Primeira Infância. 

OS juízes venceram o Prêmio Prioridade Absoluta do CNJ, com projetos voltados ao incentivo 
à adoção e cuidados à criança e à família
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Foco!
Em entrevista o vice-governador 
em exercício, o empresário 
e presidente do Sistema 
Fecomércio no Paraná, Darci 
Piana, afirma que seu foco 
como vice-governador é 
dialogar com o setor produtivo 
e agilizar processos no poder 
público. “A maior diferença 
de uma estrutura pública do 
porte de um governo de estado 
para a gestão de uma empresa 
é a quantidade de pessoas às 
quais uma decisão precisa ser 
submetida”, disse ele.

Energia e emprego
O Paraná é um dos estados com 
mais investimento em energias 
renováveis, seja nas cidades ou 
no campo. Agência Internacional 
de Energia Renovável (Irena) 
enfatiza que, até 2050, o setor 
de energia renovável poderá 
empregar 43 milhões de pessoas 
e sustenta, juntamente com a 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que a transição 
energética criará mais postos do 
que perder.

Energias Renováveis 
Areac (Associação Regional dos 
Engenheiros Agrônomos de 
Cascavel), FEAPR (Federação 
dos Engenheiros Agrônomos do 
Paraná), IDR-Paraná, Sistema 
Faep, Sindicato Rural de 
Cascavel e Codesc (Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável de Cascavel) realizam 
nesta sexta-feira (2) o lançamento 
oficial da Feira Paranaense de 
Energias Renováveis, que está 
programada para o período de 
26 a 28 de outubro, no Centro 
de Convenções e Eventos de 
Cascavel. 

Restituição do IR 
A Receita Federal confirmou o 
pagamento de R$ 352.740.086,53 
a contribuintes do Paraná pelo 
4º lote da restituição do Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF) 
2022. De acordo com o órgão, 
serão contemplados 322.173 

Comunidade inteligente
Pelo segundo ano consecutivo, Curitiba é uma das sete 
finalistas do prêmio Intelligent Community Forum (ICF), 

do Canadá, que concede à cidade vencedora o título 
de Comunidade Mais Inteligente do Mundo. A capital 

paranaense está concorrendo com Binh Duong Smart City 
(Vietnã), Durham (Canadá), Fredericton (Canadá), Nova Taipei 
(Taiwan), Prospect (Austrália) e Sunshine Coast (Austrália). O 
prêmio Intelligent Community Forum (ICF) 2022, reconhece a 
cidade como um todo, a comunidade trabalhando integrada e 

em sinergia para tornar a cidade inteligente.

contribuintes no estado, nesta 
etapa. Os valores são depositados 
na conta bancária informada 
na Declaração de IRPF dos 
contribuintes. O quinto e último 
lote de restituições será pago no 
dia 30 de setembro.

Fora do pleito
Subiu para 19 o número de 
pessoas que renunciaram 
junto à Justiça Eleitoral às 
candidaturas a deputado 
estadual e federal no Paraná. 
Desistiram de disputar uma 
vaga na Câmara dos Deputados, 
Norberto da Farmácia 
(PMB) e Marcão do Kaskata 
(Republicanos), que se somam 
a Alex Mildemberger (PMB), 
Cezar Lima do BBB (União), 
Escritora Angela Gomes (Rede), 
Amilton Junior (Novo), Carlão 
(União), Rodrigo Salvadori (PP), 
Valdemar Delatorre (PSDB) e 
Patrícia Aleotti (Podemos).

Auxílio Brasil
O governo entregou ao 
Congresso o Projeto de Lei 
Orçamentária Anual e não 
incluiu a promessa de manter 
o Auxílio Brasil de 600 reais 
em 2023. O texto prevê o 
pagamento de 405 reais em 
média para 21,6 milhões de 
famílias. Para tentar viabilizar 
o benefício no valor pago 
atualmente, Jair Bolsonaro 
pretende aumentar as 
privatizações.

Urnas seguras
O presidente do TSE, ministro 
Alexandre de Moraes, 
recebeu o ministro da Defesa, 
Paulo Sérgio, no tribunal 
para encaminhar ações e 
procedimentos para as eleições 
deste ano. O fato principal 
do encontro, porém, foi o 
reconhecimento por parte 
dos militares de que as urnas 
eletrônicas são seguras. O 
TSE ainda se comprometeu 
a divulgar todos os boletins 
de urna para possibilitar a 
conferência dos votos.
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Operação GPS-5 busca
por condenados que
romperam tornozeleiras

Mais de 65 pessoas que 
cumprem penas no regime 
aberto foram novamente deti-
das durante a megaoperação 
denominada GPS-5, realizada 
pela Secretaria de Segurança 
Pública (SESP-PR). As prisões 
ocorreram em 10 cidades do 
Paraná, incluindo Umuarama, 
na manhã de ontem (quinta-
-feira, 1º).

O objetivo da ação, foi 
cumprir mandados de prisão 
contra os condenados que 
romperam as tornozeleiras ele-
trônicas que os monitoravam e 
foi desenvolvida por equipes 
do Deppen (Departamento 
de Polícia Penal do Estado do 

PM faz novo ‘Fecha Quartel’
em cinco municípios da região

Paraná) e as polícias Civil e 
Militar dos municípios envol-
vidos. Após constatarem o 
descumprimento de medidas 
judiciais, foram expedidos os 
mandados de prisões com o 
objetivo de encontrá-los.

“É uma operação impor-
tante para demonstrarmos a 
moralização do uso da torno-
zeleira. É importante dizer que 
o equipamento é eficaz no con-
trole do indivíduo que está no 
final da pena ou está com um 
crime de menor relevância”, 
destacou Osvaldo Machado, 
diretor do Deppen.

A operação aconteceu 
em Curitiba e em cidades da 

região metropolitana, mas 
também em Foz do Iguaçu, 
Guarapuava, Cruzeiro do 
Oeste, Londrina, Umuarama e 
Ponta Grossa.

O nome GPS-5, de acordo 
com o secretário de segu-
rança pública da Segurança 
Pública, Wagner Mesquita, 
acontece por conta da quinta 
edição desta megaoperação. 
Ele também valorizou o uso 
das tornozeleiras no estado, 
que possui mais de 12 mil 
monitorados.

Os suspeitos localizados na 
Operação podem retornar para 
o regime fechado. A avaliação 
é feita caso a caso pela Justiça.

Com o intuito de reforçar 
o policiamento militar em 
municípios que fazem parte 
da área jurisdicional do 25º 
Batalhão da Polícia Militar de 
Umuarama, o comando desen-
volveu na tarde de ontem 
(quinta-feira, 1º) uma nova 
fase da Operação denominada 
Fecha Quartel.

A ação, que acontece simul-
taneamente em todo o Paraná, 
foi desencadeada também em 

quatro cidades do a região 
Noroeste, além de Umuarama. 
Entre os objetivos está o com-
bate direto à criminalidade.

Durante a tarde e noite 
de ontem, o policiamento 
foi intensificado nos muni-
cípios de Umuarama, Maria 
Helena, Perobal, São Jorge 
do Patrocínio e Esperança 
Nova, visando uma maior 
presença de policiais na 
área central e bairros, de 

acordo com o número de 
ocorrências, que foi averi-
guado previamente e repas-
sado pelo Departamento de 
Planejamento da unidade.

Com essa ação o coman-
dante, Major Cláudio Longo, 
visa coibir crimes contra a vida 
e o patrimônio.

Além do efetivo de serviço 
diário as cidades contaram 
com um apoio de mais 7 via-
turas e 16 policiais militares.

Denúncias anônimas levaram policiais ambientais de Umuarama até uma propriedade rural no distrito de Serra dos 
Dourados, onde constataram a utilização de Área de Proteção Ambiental em um corpo hídrico não denominado, 
afluente direto do Córrego 215, para pastorei bovino, inclusive a área da nascente, com isso causando danos a 
regeneração da vegetação nativa. Na Esfera Criminal foi lavrado Termo Circunstanciado de Infração Penal, confor-
me Lei de Crimes Ambientais. A multa aplicada ao proprietário pela infração ambiental foi de R$ 5 mil, além do 
embargo da área afetada.

DIVULGAÇÃO

Som na caixa!
A organização do Rock in Rio  
passou um susto por dias. Até 
a quarta-feira, às vésperas do 
início dos shows hoje, não 
havia o “nada a opor” da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros para as instalações. 
O caso chegou a ser pauta de 
reunião da cúpula da segurança 
do Governo. Mas os Bombeiros 
e a PM confirmaram as licenças 
no fim da quarta-feira. O Rock 
in Rio avisou que, “como em 
edições anteriores, comprova 
aos órgãos públicos sua 
conformidade para receber 
toda a documentação final, que 
é emitida as vésperas do evento 
após todas as vistorias”.

Padre ganhou
A 18ª Vara Cível do Paraná 
condenou o blog ‘Jarosinki do 
Brasil’ a pagar R$ 110 mil de 
indenização ao padre polonês 
Pedro Stepien, do Movimento 
Pró Vida de Brasília, por publicar 
matéria chamando o sacerdote 
de fascista. O padre exerceu 
seu ministério sacerdotal por 
18 anos na Diocese de Luziânia, 
em Goiás, com forte atuação 
em Brasília contra o aborto, e 
atualmente é encardinado na 
Diocese de RADON - Polônia.  

Faltam mulheres 

Não diferente de outros 
anos, os partidos penam 

Falta a Anvisa
As grandes cigarreiras que comercializam no Brasil, associadas 

da Abifumo, comemoraram a decisão da Secretaria Nacional do 
Consumidor, do Ministério da Justiça, de proibir o comércio de 

‘cigarros eletrônicos’ no País - que é ilegal e muito pouco combatido 
na praça. Falta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fechar 
o cerco. “Ações dessa natureza são importantes, pois reforçam 

o combate ao contrabando e ao comércio ilegal, atividades 
criminosas que lesam a sociedade brasileira”, informou a Abifumo. 
As cigarreiras regulares pagam bilhões de reais em impostos no 
Brasil, e reclamam da demora na regulamentação do produto 

pela Anvisa, a exemplo do já feito em outros países. “A ausência 
de uma regulamentação adequada para os cigarros eletrônicos 
lesa milhões de consumidores desses produtos, na medida em 
que não lhes permite adquirir devidamente registrados perante 

as autoridades brasileiras”.

para atingir a cota de 
candidaturas femininas - ou 
porque não querem mesmo, 
e driblam com argumentos 
esfarrapados, ou porque 
falta engajamento das 
mulheres. Em todo o País, 
das 229 candidaturas ao 
Senado, apenas 52 (22,7%) 
são femininas. Aos Governos, 
foram registradas 222 
candidaturas masculinas, 
frente a somente 39 
(17,56%) de mulheres.

Lista de corte
A lista do MP Eleitoral 
do DF com mais de 40 
candidaturas impugnadas 
pelo órgão, e enviada ao 
TRE, já causa estragos na 
praça. A chiadeira é grande 
e advogados correm para 
tentar reverter os casos. 
Tadeu Filippelli, que disputa 
para deputado distrital, 
conseguiu reverter e está 
elegível. Até ontem à 
noite, José Roberto Arruda 
e Agnelo Queiroz (PT) 
figuravam na lista com 
pedidos de impugnação pelo 
órgão. 

Defesa & redes
Levantamento da VoxRadar, 
especializada em análises das 
redes sociais, encomendado 
pela startup O Pauteiro, 
mostra que as candidatas à 
Presidência Simone Tebet 
(MDB) e Soraya Thronicke 
(União) souberam aproveitar a 
exposição no debate da Band 
e ganharam mais seguidores 
após a defesa da jornalista 
Vera Magalhães, atacada pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
Tebet conseguiu mais 13,1 
mil seguidores e Thronicke 
conquistou mais 3,5 mil 
seguidores entre domingo e 
segunda-feira.

Sexta-feira, 2 de setembro de 2022  GERAL
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Gaeco, Gepatria e PM desenvolveram
nova etapa da Operação Força e Honra

O Ministério Público do 
Paraná, em conjunto com a 
Polícia Militar, com apoio da 
Receita Estadual, deflagrou 
na manhã de ontem (quin-
ta-feira, 1º), uma nova etapa 
da Operação Força e Honra. 
Iniciada no ano passado, a 
investigação trata de crimes 
diversos, como corrupção e 
desvio de bens apreendidos 
por um empresário e policiais 
rodoviários estaduais. Foram 
cumpridos dois mandados de 
prisão preventiva, cinco man-
dados de suspensão do exer-
cício da função de policiais 
rodoviários e 18 mandados de 
busca e apreensão nas cida-
des de Altônia, Guaíra, Iporã, 
Marechal Cândido Rondon, 
Palotina e Umuarama.

As ordens de busca foram 
executadas em 11 residências 
(seis em Umuarama, duas em 
Guaíra e três em Iporã), duas 
empresas em Umuarama e 
cinco repartições policiais 
relacionadas às atividades 
ou lotações dos investigados 

(Umuarama, Iporâ, Altonia, 
Palotina e Marechal Cândido 
Rondon). As prisões preven-
tivas foram cumpridas con-
tra um empresário e um poli-
cial rodoviário – os dois já 
haviam sido indiciados na pri-
meira etapa da operação, mas 
seguiram com o esquema de 
propina. Foram apreendidos 
celulares, computadores e 
outros equipamentos eletrô-
nicos, além de documentos e 
dinheiro.

CONSEQUÊNCIA
Os mandados foram expe-

didos pelo Juízo da Vara da 
Auditoria Militar de Umuarama 
e a prisão preventiva do 
empresário, pelo Juízo da 1ª 
Vara Criminal de Umuarama. 
As investigações da Operação 
Força e Honra são conduzi-
das no MPPR pelo Núcleo 
de Cascavel do Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco) 
e pelo Núcleo de Umuarama 
do Grupo Especializado na 

Proteção do Patrimônio 
Público e no Combate à 
Improbidade Administrativa 
(Gepatria).

A ação promovida nesta 
quinta-feira decorre da aná-
lise de apreensões da pri-
meira fase da investigação, 
deflagrada em julho do ano 
passado,  quando foram 
encontrados indícios de atua-
ção de policiais rodoviários 
do Posto de Polícia de Iporã 
no recebimento sistemático 
de propinas pagas por empre-
sário do ramo de pneus para 
a passagem de veículos com 
mercadorias provenientes do 

Paraguai. As investigações 
revelam possível lavagem 
de dinheiro proveniente de 

EMPRESÁRIO do ramo de venda de pneus foi preso, bem como um capitão da Polícia 
Militar, atualmente lotado no 25º Batalhão de Umuarama

ALEX MIRANDA

corrupção, inclusive com a 
simulação de compra e venda 
de uma residência.
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Aplicativo 'Paraná Serviços' reduz
distância entre autônomos e clientes

A Agência do Trabalhador 
e a Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf) disponibilizam aos tra-
balhadores autônomos o apli-
cativo ‘Paraná Serviços’, com 
o qual prestadores de serviço 
terão acesso direto aos clien-
tes, facilitando o contato entre 
ambos. A ferramenta foi criada 
pelo governo do Paraná, por 
meio da Celepar, com o obje-
tivo de intermediar o contato 
entre profissionais autônomos 
/ prestadores de serviços e os 
contratantes.

A utilização é gratuita 
para ambos os perfis. “Com 
essa ferramenta queremos 
oferecer uma alternativa a 
mais para geração de renda 
aos cidadãos que já atuam 
como prestadores de serviço 
e também àqueles que alme-
jam desempenhar uma ativi-
dade profissional autônoma”, 
informa o gerente da Agência 
do Trabalhador, Reginaldo 
Barros.

Nesta quinta-feira,  a 
Agência inicia o atendimento 

aos profissionais que precisa-
rem de auxílio para a instala-
ção e operação do aplicativo. 
“Até o próximo dia 15 ofere-
ceremos apoio, orientações 
e esclarecimento de dúvidas. 
Apenas nesta sexta-feira, 2, 
não haverá atendimento na 
agência, devido à realização de 
um treinamento que envolverá 
toda a equipe, mas os interes-
sados podem nos procurar 
nesta quinta, 1º, e a partir de 
segunda-feira, 5”, acrescentou 
o gerente.

Com o aplicativo, a inten-
ção é oportunizar ao traba-
lhador autônomo a criação e 
manutenção de sua carteira 
de clientes e possibilitar a 
melhoria de sua renda, faci-
litando a intermediação do 
serviço com o contratante 
diretamente pelo sistema 
digital. Também haverá uma 
versão web que atenderá às 
necessidades e requisitos 
elencados pela Coordenação 
de Intermediação de Mão 
de Obra do Departamento 
do Trabalho, para gestão 

da intermediação dos ser-
viços do trabalhador autô-
nomo com a participação de 

Mês de setembro começa com
nove novos casos de Covid-19

O Boletim Covid, emitido 
diariamente pela Secretaria 
Municipal de Saúde, infor-
mou ontem (1° de setembro) 
nove novos casos confirma-
dos em Umuarama. Ainda de 
acordo com o documento, sete 
mulheres, dois homens tive-
ram a infecção confirmada. 
Não houve nenhum registro de 
criança. Também não houve o 
registro de mortes em decor-
rência da doença e o total de 
óbitos é de 335.

Segundo relatórios emitidos 
pelas instituições de saúde com 
leitos exclusivos para tratamento 
de covid-19, existem duas pessoas 
de Umuarama internadas, sendo 
um de homem de 80 Anos, que 
tomou três doses da vacina, está 
na UTI e outro de 81 anos, que 
tomou quatro doses da vacina, 

internado em enfermaria.
Desde o início da pandemia 

de coronavírus, em março de 
2020, 39.183 pessoas foram 
diagnosticadas com o vírus, 
sendo que 38.725 se recupe-
raram. Existem hoje 119 casos 
ativos da doença e 16 casos 

suspeitos, indicando que 135 
pessoas estão em isolamento 
domiciliar. A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) faz o 
cruzamento da taxa de positi-
vidade com o índice de inter-
namentos e classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.

entidades parceiras impor-
tantes na capacitação.

O App ‘Paraná Serviços’ é 

gratuito, de fácil instalação e 
já pode ser baixado nas lojas 
de aplicativos tradicionais.

FOI verificado que sete mulheres e dois homens tiveram a infecção confirmada. Não houve 
nenhum registro de criança com a doença 
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Cartão Comida Boa já beneficia quase
5 mil famílias da região de Umuarama

Cerca de 112,5 mil famílias 
paranaenses utilizam todo mês 
o Cartão Comida Boa nos 399 
municípios paranaenses. Em 
Umuarama são 1.550 benefi-
ciários, aproximadamente, e 
somando as demais cidades 
da região, desde dezembro, 
4.977 famílias foram alcança-
das pelo programa de distri-
buição de renda.

Por ele, os beneficiários 
recebem R$ 80 mensais vol-
tados à compra de alimentos 
e artigos de necessidade ime-
diata. O público-alvo são famí-
lias não atendidas pelo Auxílio 
Brasil, programa de transferên-
cia de renda do governo fede-
ral, e visa garantir principal-
mente a segurança alimentar 
dessas pessoas.

Balanço apresentado 
pela Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf ), que operaciona-
liza o programa, aponta que 
foram beneficiadas 201.978 
famílias entre dezembro de 
2021, quando o programa 
foi regulamentado (decreto 
nº 9744/2021), e julho de 

O Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJPR) comuni-
cou ontem (quinta-feira, 1) 
a administração municipal 
que não vai mais realizar em 
Umuarama o Justiça no Bairro. 
O programa itinerante estava 
agendado para acontecer na 
cidade entre os dias 23 e 24 de 
setembro trazendo atendimen-
tos gratuitos nas áreas jurídica, 

TJPR cancela o programa Justiça no Bairro que seria em Umuarama
de saúde, assistência social e 
lazer.

O prefeito Hermes Pimentel 
lamentou a suspensão, pois as 
ações que seriam realizadas 
na Universidade Paranaense 
(Unipar) eram exclusivas para 
pessoas com renda de até três 
salários-mínimos. “Os repre-
sentantes do TJPR enviaram 
mensagem informando que 

não teriam condições de vir 
este mês, então solicitamos 
que o evento fosse realizado 
em outubro – ou novembro, 
no máximo, mas por enquanto 
ainda não obtivemos resposta. 
Vamos aguardar”, afirmou.

Os serviços do Justiça no 
Bairro incluem emissão de 
primeira e segunda via da 
carteira de identidade (RG), 

atendimentos jurídicos de 
conciliação na área de divór-
cio e pensão alimentícia, 
retificação de nome, perí-
cias, tutela e curatela, entre 
outros. Em Umuarama o pro-
grama contaria com apoio da 
Unipar e da Prefeitura, por 
meio de diversas secretarias 
(como Assistência Social, 
Saúde e Esporte e Lazer), 

em uma iniciativa composta 
por magistrados, promoto-
res, advogados voluntários, 
estudantes de Direito, profes-
sores, médicos, psicólogos e 
assistentes sociais. “Assim 
que tivermos uma nova data, 
vamos divulgar amplamente 
para que todos tenham a 
oportunidade de participar”, 
finalizou Pimentel.

Agentes de trânsito apreendem moto
com R$ 460 mil em débitos e multas

Agentes de trânsito da 
Sestram tiraram de circula-
ção na manhã de ontem (1º), 
uma motocicleta Honda CG 
Titan 125 com mais de R$ 460 
mil em débitos. Maior do que 
o volume excessivo de mul-
tas, porém, era o risco que o 
condutor proporcionava aos 
demais motoristas e pedestres 
por não respeitar as normas de 
trânsito.

“Essa moto já vinha sendo 
rastreada há tempos devido 
ao alto número de infrações 

OS beneficiários recebem R$ 80 mensais voltados à compra de alimentos e artigos de necessidade imediata

ASSESSORIA/SECOM

2022. O montante repre-
senta um investimento de R$ 
68.398.080,00. Na regional de 
Umuarama, o valor investido 
chega a R$ 1.671.040,00.

Os critérios para que as famí-
lias ou indivíduos possam ser 
beneficiados são que estejam 
devidamente cadastradas no 
Cadastro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico), que pos-
suam renda família per capita 
mensal não superior a R$ 210 
e que não sejam beneficiários 
do Auxílio Brasil. Em caso de 
disponibilidade orçamentária, 
o Programa amplia seu atendi-
mento para famílias que tam-
bém recebam o Auxílio Brasil.

São definidos critérios com-
plementares para priorizar as 
famílias que mais precisam, 
como o atendimento a famílias 
indígenas, quilombolas, famí-
lias com membro resgatado 
de trabalho análogo à escra-
vidão, famílias com catadores 
de materiais recicláveis, famí-
lias com crianças de até seis 
anos, e famílias com menor 
renda per capita. Os cartões 
são nominais, e enviados aos 

de trânsito, principalmente 
desrespeito ao sinal verme-
lho, colocando em risco a 
segurança do condutor e de 
terceiros. O motociclista avan-
çava algum sinal quase todos 
os dias”, lembrou a diretora de 
Trânsito do município, Dianês 
Maria Piffer.

A apreensão foi feita pelos 
agentes de trânsito, sem apoio 
de outras forças de segurança. 
Foram exatos R$ 462.882,48 
em multas, incluindo 62 avan-
ços de sinal vermelho entre 

2020 e 2022.
A moto foi recolhida ao 

pátio do 25º Batalhão da PM e 
só será liberada ao proprietá-
rio caso sejam quitados todos 
os débitos – o total excede em 
mais de 100 vezes o valor de 
mercado da motocicleta. Ainda 
na quinta, os agentes recolhe-
ram outra moto que estava 
baixada junto ao Detran, ou 
seja, não poderia circular, e 
mais duas motos circulando 
irregularmente – totalizando 
quatro apreensões.

FORAM exatos R$ 462.882,48 em multas, incluindo 62 avanços de sinal vermelho entre 
2020 e 2022

JOSÉ A. SABINO/SECOM

municípios, que ficam res-
ponsáveis pela entrega aos 
beneficiários.

PROGRAMA
O Cartão Comida Boa 

conta, além da operaciona-
lização da Sejuf, com a fis-
calização da Controladoria 
Geral do Estado (CGE), com 
avaliação da Secretaria 
Estadual de Planejamento e 

Projetos Estruturantes (SEPL) 
e do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (Ipardes), e com proces-
samento de dados da Celepar. 
Informações, esclarecimento de 
dúvidas e o link para que seja 
feita a consulta para verificar se 
a família é beneficiária podem 
ser encontrados em no ende-
reço eletrônico justiça.pr.gov.br.

Este programa trabalha 

diretamente em prol de três 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS): erradicação 
da pobreza, fome zero e agri-
cultura sustentável e redução 
das desigualdades. As metas 
fazem parte da Agenda 2030, 
um plano de ação estabelecido 
pela Organização das Nações 
Unidas para promover a erra-
dicação dos principais proble-
mas mundiais.
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Palavras cruzadas

Geminianos amados, o cenário astral é bastante 
favorável para o seu signo melhorar o status na 
profissão. Aposte na sua sensibilidade, criativi-
dade e inspiração, que estão em alta. Na saúde, 
sinal de transformações incríveis. Ótimas pro-
messas no amor! Se está na pista, sua barra de 
notificação tem tudo pra bombar. 

Sextou com transformações, mas tudo indica que 
serão ótimas! Trabalho ligado com as finanças de 
outras pessoas ou negócio familiar recebe influ-
ências maravilhosas dos astros. Sua sensibilida-
de e criatividade têm tudo pra crescer. Já tem um 
mozão? Seu lado aventureiro dá as caras e você 
pode experimentar coisas novas a dois. 

Bora que a sexta começa maravilinda, coleguinha 
de Virgem. Os astros destacam a sua emotividade 
e tudo indica que irá se expressar com mais sen-
sibilidade. Além de se relacionar numa boa com 
todo mundo, há sinal de ótimos contatos profis-
sionais. Se já encontrou sua cara-metade, talvez 
conte com o apoio e maior dedicação do mozão.

Sextou com os astros levantando a sua bola, 
bebê! Tudo indica que o seu signo estará cheio 
de ideias criativas, contará com capacidade para 
compreender melhor as coisas e terá maior faci-
lidade para se relacionar com colegas de trabalho 
e amigos próximos. No romance, uma vibe de 
descontração deve pintar e te levar a relaxar mais.

Se depender dos astros, o caminho estará livre para 
alcançar o sucesso, coleguinha. Com muitas ideias 
originais e criativas na carreira, você tem tudo pra 
ganhar uma boa grana no seu emprego ou atrair mais 
dimdim para o seu negócio. Se está curtindo a soltei-
rice, pode pegar sem se apegar. Boas chances de ro-
lar romance com alguém do seu círculo de amizades.

Peixes, meu consagrado, você deve sextar com tudo! 
Seu lado inspirado, idealista e criativo vem à tona 
e pode proporcionar ótimas ideias pra ampliar seus 
horizontes. Ouça sua intuição, que está poderosíssi-
ma! Se está só, seu jeito mais otimista e aventureiro 
pode te render vários crushes. Bate-papo com colega 
de profissão pode desenrolar e virar envolvimento. 

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 2 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. 
Possuem raciocínio rápido e a resposta adequada, pois é grande sua acuidade mental, visual e in-
telectual. Gostam de ler e de se informar e estão sempre atualizados. Seu número principal é o 8, o 
número de Saturno, que simboliza os austeros, os críticos, os sistemáticos, mas ao mesmo tempo 
eficientes e competentes no trabalho. Em geral exigem muito dos outros e de si mesmos. Costu-
mam ter vida longa e saudável. Podem se casar mais do que uma vez. Gostam muito do dinheiro.

Horóscopo nascido em 2 de setembro

Partiu arrasar, migos e migas de Escorpião! Além 
de contar com altas doses de criatividade e ima-
ginação, você tende a se mostrar mais receptiva 
(o). Aí deve ter facilidade pra se relacionar com as 
pessoas e fazer contatos. Se busca um amorzinho, 
há chance de pintar alguém que te deixe à vontade 
e a fim de se amarrar. 

Se depender dos astros, seu signo vai sextar sextan-
do! É que o céu ativa seu lado inspirado, sensível e 
sábio, e aí você tem tudo pra se dar bem logo pela 
manhã. Preste atenção nos seus sonhos e sinais à sua 
volta, afinal sua intuição deve ficar poderosíssima. Se 
busca um love, seu jeito mais comunicativo e animado 
talvez desperte o interesse de alguém do trabalho. 

Seus desejos devem ficar acesos e tudo indica 
que não vai dormir no ponto. Sua imaginação tá 
em alta – aproveite! Você tende a mostrar sensibi-
lidade, facilidade em fazer contatos e dedicação, o 
que promete favorecer os relacionamentos pesso-
ais e profissionais. Se está só, um crush experien-
te e imaginativo talvez desperte interesse. 

A sexta começa com sinal de transformações top, 
arianes. Se depender dos astros, seu signo tende a se 
mostrar mais sensível e emotivo com as pessoas. De 
quebra, os negócios devem ir de vento em popa, so-
bretudo se atua com as finanças dos outros. Se está 
na pista, há chance de iniciar um lance a distância.  

Meninos e meninas de Libra, a previsão pra hoje é 
de chuva de dinheiro! Amém que fala, não é? Tudo 
graças aos astros, que destacam o seu jeito ins-
pirado, criativo e perfeccionista. No romance, seu 
entusiasmo tende a crescer. Se está na solteirice, 
o bate-papo com o contatinho tem tudo pra ficar 
mais animado e íntimo.

Alô, alô, Sagitário! O dia começa com o seu signo 
mais sensível, inspirado e idealista. Trabalhar só 
ou o mais longe possível de colegas e chefes tem 
tudo pra fluir melhor. Se já se amarrou, tende a 
usar sua imaginação pra lá de fértil pra agitar as 
coisas e deixar a relação mais interessante. Tá na 
pista? Os contatinhos devem bombar. 

concurso: 649
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 02 05 02 04 00 00 09

Super Sete concurso: 290C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

JUNHO

04 05 08 14 18 19 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
Sexta 2/9/2022

concurso: 2515Megasena

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.

 06 17 27 32 47 50

concurso: 2411

concurso: 1828

02 03 14 27 40 43

concurso: 5694

Quina

Federal

NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S S
ÃO

 IN
FO

RM
AT

IVO
S E

 N
ÃO

 SU
BS

TIT
UE

M 
OS

 R
ES

UL
TA

DO
S O

FIC
IAI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2359Lotomania

07.082
55.035
01.255
45.238
71.190

04 08 31 36 47 55 80
ATLÉTICO-MG

24 46 47 64 78
concurso: 5938

03 12 19 41 45 54 

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 22
min 15

max 31
min 19

Cascavel
max 23
min 17

Foz do Iguaçu
max 24
min 18

max 30
min 16

Curitiba
max 24
min 13

FASES 
DA LUA

Sábado 3/9/2022

Parcialmente nublado 
Sábado 4/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

05 09 11 14 16 21 34 47 53 61
64 68 69 75 76 86 95 96 98 99

Nova
27/08 - 05h16

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 2609

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 22

TEGB
TRISSILABA

AMAPAFIN
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FAACHA

REDERECORD
RATLTER
ERBATOM

ONIBUSEB
CALOGRO
ITEATRAL

BABACEILE
ACUMULAR

OUROSPORO

A palavra
de três
sílabas

Local de
venda de
jornais

Estado
cuja

capital é
Macapá

Fim, em
espanhol

Peça da
bota do
vaqueiro

Aposento
das oda-

liscas

Quarta
nota na
escala

musical

(?)
cetera: e

as demais
coisas

Inscrição 
na porta do
banheiro
feminino

Doutor
(abrev.)

Emissora
do bispo

Edir
Macedo

Recipiente
com bico 
para servir
líquidos

(?) os 
pés no

chão: ser
realista 

Rato, em
inglês

Cosmético
para os
lábios

Espécie
de casaco

curto

Criatura
como o
Shrek
(Cin.)

Meio de
transporte
coletivo

Bastão do
jogo de
bilhar

Carne
bovina

usada em
assados

Cláudia
Abreu,
atriz

brasileira

Sigla
antes do
cifrão, no

dólar

Terreiro
(Can-

domblé)

Um dos
naipes ver-
melhos do

baralho

Orifício
obstruído
na acne

Ivo Meirel-
les, cantor

Extravio;
sumiço
Panifi-
cadora

Sinhá
(bras.)
Bebida

medicinal

Botequim

Relativo
às artes
cênicas

A quinta
letra

Arranhar
(a pele)

Amontoar;
ajuntar

Cuidadora 
de crianças

Palavra que indica
alternativa

Aguardar
Sereia 
de rios
(Folc.)

Anfíbio de
brejos

Operação entre con-
tas do mesmo banco Dois

insetos
saltadores

2/us. 3/fin — ilê — rat. 4/acém. 6/espora.
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C A I R
O C O R R E N C I A

O L E S T H O R
B E L O S T R A G O

O N P R I M A
M I A R G A T
B A D A L A D O R

G O L T A A N A
E S O B R A Ç
C T I I C I O

T A E B O T O X
B O C A R B A L
R A R M A R I O

B A R C O E I A T E
L E O A S R E S

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.

Na Coluna Viva Bem, conheça a Barra de Access
A barra de access é uma 

terapia corporal criada em 1990 
por Gary Douglas. A técnica 
desenvolvida pelo estaduni-
dense mapeou 32 pontos ener-
géticos na região da cabeça que 
possuem conexão com diferen-
tes aspectos da vida humana, 
como a consciência, controle, 
criatividade, alegria, tristeza, 
cura, sexualidade e dinheiro.

De acordo com os realiza-
dores do método, chamados 
de practitioners, a barra de 
access é uma forma de “dele-
tar” crenças, ideias e atitudes 

que podem estar no controle 
de nossas vidas, abrindo cami-
nho para novas possibilidades 
e oportunidades.

“As ondas cerebrais desace-
leram e nos permitem acesso a 
padrões de comportamento e 
pontos de vista que tenhamos 
repetido desde a infância ou de 
outras vidas. A partir disso, fica-
mos mais presentes e muda-
mos as probabilidades de pos-
sibilidades futuras”.

COMO É FEITO
Um dos diferenciais da 

técnica está na sua simplici-
dade, qualquer pessoa devi-
damente habilitada através de 
um curso pode aplicar e receber 
o método - incluindo jovens, 
adultos, idosos ou grávidas.

Cada sessão dura em média, 
cerca de uma hora, podendo ser 
repetida uma vez por semana 
ou com a frequência desejada 
pelo cliente. A aplicação é feita 
com 32 toques sutis com as 
mãos em regiões específicas 
da cabeça, locais que, teorica-
mente, possuem ligação com o 
comportamento humano.

Barras de access funciona?
A médica neuropsiquiatra 

Gesika Amorim explica que o 
cérebro tem áreas que funcio-
nam mais rapidamente, princi-
palmente na parte da frente, com 
o córtex pré-frontal, responsável 
pelo raciocínio. Já o córtex occi-
pital, localizado na área da nuca, 
é o responsável pela visão. 

Cientificamente, de acordo 
com a médica, foram realizadas 
avaliações eletroencefalográfi-
cas para identificar o compor-
tamento das ondas cerebrais 
antes e depois da aplicação 

das Barras de Access. O estudo 
concluiu que, quando você 
estimula esses 32 pontos ensi-
nados pelo método, acontece 
uma redução da velocidade de 
processamento cerebral, tal 
como ocorre com a meditação.

“Ao estimular pontos espe-
cíficos, você tem uma lentidão 
dessa velocidade e isso você 
passa para cada ponto, que é 
ligado a uma emoção específica.

Diminuindo a velocidade 
desses pontos, você ‘resolve’ 
aquela emoção em específico”, 
finaliza a neuropsiquiatra.
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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

Lubrificantes X Graxas: qual é
a diferença e como escolher?

A lubrificação é essen-
cial para o funcionamento de 
vários maquinários, em diver-
sos setores, industrial, alimen-
tício, agrícola, automobilístico 
entre outros. De acordo com a 
tribologia, estudo de intera-
ção entre superfícies em movi-
mento, é a lubrificação que 
garante que as engrenagens, 
rolamentos, fusos e qualquer 
peça que tenha contato com 
outra funcionem sem atrito, 
preservando todas as peças do 
equipamento, aumentando a 
vida útil e a produtividade.

Existem diversos tipos de 
lubrificantes no mercado, que 
podem ser óleo ou graxa. Os 
dois produtos servem para o 
mesmo fim, com a diferença 
de aplicação, além da visco-
sidade, no caso dos óleos, e 
consistência, no caso das gra-
xas. Os lubrificantes podem ser 
comercializados nos estados 
líquido, sólido, semissólido. 
Já a graxa, leva um espessante 
para torná-la menos fluída.

“Existe uma diversidade 
de lubrificantes no mercado. 
Cada um tem uma aplicação 
diferenciada. Há lubrificantes 
líquidos para maquinários com 
difícil acesso, outros são indi-
cados para equipamentos que 
vão ter contato com a água e, 
no caso da graxa, é indicada 
para peças que ficam expostas, 
já que sua consistência perma-
nece no local sem apresen-
tar vazamentos”, explica Luiz 
Maldonado, CEO da Lubvap 
Lubrificantes Especiais.

Na prática, não há dife-
rença entre performance, 
apenas na consistência dos 
produtos, já que os mesmos 
são indicados para evitar o 
desgaste das peças causado 
pelo atrito, o aumento de 

Novo Range Rover chega ao Brasil
A Land Rover celebra a 

chegada da nova geração do 
SUV Range Rover ao Brasil, 
veículo de mais alto luxo da 
marca. O modelo chega ao 
país neste mês, sendo o pri-
meiro veículo da marca total-
mente criado sob o conceito 
“Modern Luxury”, oferecendo 
um grau de sofisticação nunca 
antes visto e design mais 
limpo e puro, tendo o estilo 

temperatura e sujeira.
Mas é preciso escolher pro-

dutos de qualidade. No mer-
cado, por exemplo, há graxas 
comuns e especiais, que têm 
a mesma aparência, mas as 
graxas especiais possuem 
uma tecnologia que utiliza as 
melhores matérias-primas e 
garantem alta performance. 
Além disso, agregam valor ao 
negócio, aumentando a con-
fiabilidade de diminuindo a 
periodicidade das lubrifica-
ções nos equipamentos. 

Outro ponto, além da qua-
lidade do produto, é impor-
tante estar atento às indica-
ções de cada produto. Utilizar 
um lubrificante que não ofe-
rece resistência à água em 
uma peça que fica exposta a 

tal condição, pode interferir 
na performance, ocasionando 
danos no maquinário. Da 
mesma forma, utilizar graxas 
que não oferecem resistência 
à altas temperaturas em equi-
pamentos com essa condição. 
Em cada ponto de lubrificação 
em um maquinário, é preciso 
escolher o produto adequado, 
como um remédio que age de 
forma focada na dor. Escolher 
o produto que melhor atende 
ao ambiente no qual será 
manuseado é o que deter-
mina a alta performance dos 
lubrificantes.

“É importante lembrar 
que, além de serem seguros 
para os colaboradores que os 
manuseiam, há também lubri-
ficantes no mercado feitos com 

componentes biodegradáveis, 
que são absorvidos pela natu-
reza em até 28 dias. Isso garante 
que toda a produção seja segura 
e eficiente. O uso de lubrifican-
tes corretos para cada atividade 

é necessário para garantir a alta 
performance do produto e sua 
manutenção deve ser cons-
tante, seguindo as orientações 
dos fabricantes”, completa 
Maldonado.

reducionista como um de seus 
pilares centrais. Referência 
há mais 50 anos no mundo 
todo, o novo SUV de luxo da 
Land Rover será oferecido em 
quatro novas versões: Range 
Rover SE, Autobiography, First 
Edition e SV. 

O veículo chegará ao país 
com duas opções de motoriza-
ção: o D350 MHEV Ingenium de 
seis cilindros em linha a diesel 

EXISTEM diversos tipos de lubrificantes no mercado, que podem ser óleo ou graxa

DIVULGAÇÃO

e o poderoso P530 V8 a gaso-
lina. As versões híbridas (PHEV) 
estão previstas para chegarem 
no país em 2023, e as elétricas 
(BEV), em 2024. 

ESSÊNCIA
O Novo Range Rover leva a 

filosofia de design reducionista 
da Land Rover a um próximo 
nível, com uma interpretação 
contemporânea de seu perfil 
de marca, para criar um estilo 
marcante, moderno e atem-
poral. Ele une em sua essência 
modernidade, estética limpa 
e fluida e o mais alto grau de 
sofisticação apresentado pela 
marca em todos os tempos. 
Ele é facilmente caracterizado 
por três linhas, que podem tra-
çar suas origens através das 
gerações. A frente é confiante, 
aprimorada por seu gráfico de 
grade mais profundo e faróis 

interseccionais. O design do 
farol de LED Digital tem uma 
qualidade semelhante a uma 
joia pois a luz reflete e refrata 
as luzes diurnas. Os faróis 
de neblina dianteiros, rada-
res dianteiros e sensores de 
estacionamento estão todos 
escondidos dentro da aber-
tura inferior, que é descrita por 
um gráfico horizontal claro no 
cromo de cetim, para uma apa-
rência limpa e elegante.

A traseira exibe a vista mais 
impressionante e moderna do 
novo Range Rover. Ela incor-
pora todos os elementos da 
filosofia modernista da marca 
com uma linha de caracterís-
tica única e nítida que distri-
bui a luz em todos os cantos 
do veículo, definida por lanter-
nas verticais envoltas em um 
único painel Gloss Black. Elas 
foram desenhadas em uma 
seção horizontal que integra 
as outras luzes funcionais e 
define a largura do veículo. 
A precisão aqui é fundamen-
tal para o sucesso do design, 
tornando o formato das luzes 
traseiras uma assinatura do 
Range Rover. 

As maçanetas do veículo 
são retráteis, ressaltando as 
belas linhas do veículo e o 
novo design de assinatura late-
ral do Range Rover. 

O Novo Range Rover chega a sua nova geração oferecendo um novo grau de bem-estar 
para o setor de SUV de luxo
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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
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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ADILSON ANGELO COSSI, ins-
crita sob nº CPF 555.749.559-
20, estabelecido na Rua 
Marabá, 3504, CEP 87501-
060, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio 
de seu alvará nº 27.637/2008. 
Com esta publicação o mesmo 
torna-se sem valor legal e 
comercial.   

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
DISTRIBUIDORA SANTA RITA 
CASSIA DE LTDA – ME, inscrita 
sob nº CNPJ 07-217.119/0001-
60,  estabelecido na Rua 
Anhumai, 3482, Jardim Tropical, 
CEP 87503-050, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
25.987/2005. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

Movimento Inova Arenito terá 50 eventos
e palestras sobre a inovação e tecnologia

Com 25 instituições envol-
vidas e quase 40 eventos e 
ações já agendados, o movi-
mento Inova Arenito reuniu 
os parceiros na manhã desta 
quinta-feira, 1º, para discu-
tir os próximos passos da ini-
ciativa, que visa promover o 
desenvolvimento regional 
por meio da tecnologia e da 
inovação. O encontro ocor-
reu na sede do Sebrae de 
Umuarama, um dos órgãos 
participantes na organiza-
ção, junto com o Sistema 
Regional de Inovação (SRI), 
prefeituras, instituições de 
ensino superior e outras 
entidades.

Entre os dias 9 a 23 de 

setembro o projeto inova 
arenito planeja apresentar 
mais de 50 eventos como 
palestras, visitas técnicas, 
cursos, network e rodadas de 
negócios, entre outras ações 
relacionadas à tecnologia 
e inovação, organizadas e 
realizadas pelas instituições 
parceiras.

Serão duas semanas intei-
ras de inovação, inspiração e 
transformação com eventos 
abertos a toda sociedade, 
uma grande oportunidade 
para estudantes, trabalha-
dores e empreendedores 
que desejam se desenvolver, 
convida o consultor Adriano 
Pereira da Silva, do Sebrae.

Os participantes conhe-
ceram o web site desenvol-
vido para o Inova Arenito 
com informações de todos 
os eventos, detalhes sobre 
conteúdos e como partici-
par. “Nos links dos eventos o 
visitante tem acesso às infor-
mações e pode se cadastrar 
para participar gratuita-
mente. Caso queira inscrever 
um projeto ou tenha alguma 

dúvida, deve entrar em con-
tato com o Sebrae pelo fone 
(44) 3623-8100”, completou 
Adriano Pereira.

O encontro discutiu estra-
tégias de comunicação para 
disseminar a programação 
e atrair o maior número de 
participantes, ampliando 
a discussão e a propaga-
ção de ideias inovadoras. 
Participaram representantes 

do Sebrae, Sesc, Senac, 
Instituto Federal do Paraná 
(IFPR), UniAlfa Faculdade, 
Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), Universidade 
P a r a n a e n s e  ( U n i p a r ) , 
secretarias municipais de 
Administração, Comunicação 
e de Indústria e Comércio 
e o Núcleo de Tecnologia 
e  I n fo r m a çã o  ( N T I )  d a 
Prefeitura de Umuarama.
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“O carisma é a expressão da alma. Quando a alma 
fala, sua essência espiritual e divina se manifes-
ta, e a pessoa brilha, conquista, aparece. É nela 
que reside sua força e poder. Negá-la é preferir a 

obscuridade.” Zíbia Gasparetto

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

CINEMA
O Canal Brasil celebra em setembro 24 anos no ar. Para comemorar, a programação deste mês traz uma série de filmes copro-
duzidos pelo canal que foram sucesso em festivais de cinema pelo país e pelo mundo e tiveram grande repercussão com o 
público. Durante todos os sábados e domingos de setembro, serão exibidos documentários às 14h e ficções às 23h30. E no 
dia 18 (domingo), data do aniversário, o assinante é presenteado com uma maratona de grandes filmes a partir das 9h30 e 
encerrando na madrugada do dia 19.

SE LIGA, HEIN 
Ver televisão, usar o celular e tra-

balhar de frente para o computador. 
Atividades tão comuns no dia a 

dia da população podem acelerar o 
envelhecimento. É o que descobriu 
um estudo feito por cientistas da 
Oregon State University. O apa-
recimento acelerado das temidas 

rugas tem origem na luz azul desses 
dispositivos.

LEMBRETES
Se você usa grupos com você 

mesmo no WhatsApp para fazer 
anotações e lembretes, saiba que 
o mensageiro planeja tornar esse 
hábito ainda mais fácil. Está em 
fase de testes um recurso de chat 
próprio, que pode ser utilizado em 
dispositivos vinculados a uma con-
ta no WhatsApp. Com a atualiza-

ção, será possível enviar mensagens 
para você mesmo ao selecionar o 

chat pessoal. A funcionalidade deve 
ser lançada no futuro, mas ainda 

não há uma data para que ela seja 
liberada. (Olhar Digital)

TENDÊNCIA
Uma nova tendência de mercado pode 

transformar a economia em escala 
global: o de comércio de dados. A 

Drumwave, startup que funciona como 
uma espécie de cartório de dados 

digitais, anunciou uma plataforma que 
permite a consumidores e empresas 

negociarem a venda de dados pessoais. 
O mercado tem potencial para movi-
mentar globalmente US$ 1,8 trilhão 
no longo prazo. O projeto é feito em 

parceria com a IBM, que fornece a tec-
nologia para acesso e armazenamento 

de dados. (Estadão)

APAIXONE-SE
Uma linha apaixonante é destaque na  
Linha Casa Clássica no Empório Essen-
za. Um toque que  perfuma e decora o 
ambiente com sofisticação e elegância. 
Anote aí: Vinhedos  com  aroma frutal 
de uva e com notas de fundo amadei-
radas, esse aroma deixa o ambiente 

com um perfume delicioso e aconche-
gante. Que tal um passeio no Shopping 

Palladium e no Empório Essenza? A 
sexta-feira chegou. 

FOI SUCESSO!
Mais de 18 mil pessoas participaram 

da terceira edição do Líderes em Movi-
mento, o maior evento de lideranças do 
País, promovido pelo Polo de Liderança 
Sebrae. Realizado de forma híbrida  no 

início da semana, o evento contou 
com apresentação de casos de sucesso, 
momentos de networking e palestras. A 
programação gratuita mobilizou líderes 
de todo o Brasil em prol de uma temáti-
ca central: liderança em rede como vetor 
para a transformação. Para isso, foram 
realizadas discussões com especialistas 
em neurociência, emoções, inovação e, 
também, governança ambiental, social 
e corporativa. O Líderes em Movimento 

teve inscritos de todo o país no ambien-
te digital e, no presencial, foram repre-

sentantes de 22 estados.

ZOOM
JULIANA COUTO plena e absoluta para representar Umuarama na festa da beleza 

teen, dia 17 de setembro, no Centro Cultural Schubert. Ao todo 26 candidatas 
do Paraná na passarela da beleza by Cris Ranzani e Nayara Varini.  
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