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Umuarama comemora os 200 anos da
Independência com grande ato cívico
A comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil, que acontece ama-
nhã, terá cerimônia de hasteamento da bandeira nacional na Praça Miguel 
Rossafa, às 8h, com a presença dos atiradores do Tiro de Guerra 05-012, agen-
tes da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O ato contará 

também com a participação da Banda Municipal 26 de Junho, que está em 
processo de reativação e ficará responsável pela execução dos hinos de Umu-
arama, nacional e da Independência. Este ano, novamente não haverá desfile 
com a participação dos alunos da rede municipal de ensino. l 9
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DIVULGAÇÃO

10ª redução
seguida na
projeção

da inflação
l 2

APP-Sindicato
é punida

por apoiar
candidatos

l 3

CCJ altera
lei que cria
a Loteria
do Paraná

l 5

Piso suspenso

As abordagens para averiguação de suspeitos ficaram em primeiro lugar no relatório de atividades da Guarda 
Municipal, com 68 casos. Logo depois vieram os chamados de pessoas que, de alguma forma, se sentiram ou 
foram ameaçadas por ‘andarilhos, drogaditos, embriagados ou mendigos’, com 17 ocorrências. Em terceiro lugar 
estão as denúncias de perturbação do sossego.                                                                                           l 11

   

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
recebeu ontem uma 

doação significativa de 
alimentos, resultado 
da cantata “Imensa 
Graça”, realizada no 

último sábado, no Centro 
Cultural Vera Schubert, 
com apresentações da 

Orquestra Agnus Dei e do 
grupo vocal Promessas, 
da igreja Assembleia de 
Deus. A entrada foi um 

quilo de alimento não 
perecível. l8

Assistência social

BPFron e PF
apreendem

R$ 10 milhões
em contrabando

l 6

Mais de 250 chamados

   DIVULGAÇÃO
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Umuarama

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

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

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,1070 1,1008 1,0859
IGP-DI (FGV) 1,1112 1,0913 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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

Ações % R$
Petrobras PN -0,27% 33,33 
Vale ON +3,66% 65,22 
ItauUnibanco PN +1,62% 26,98 
Bradesco PN +0,21% 19,35 
Pão de Açúcar ON +9,72% 23,70 
Petrorio ON +6,45% 29,54

IBOVESPA: +1,21% 112.203 pontos

Iene 140,51
Libra est. 0,87
Euro 1,01
Peso arg. 140,20

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,1530 5,1540 -0,9%

PTAX  (BC) -0,4% 5,1680 5,1686 -0,2%

PARALELO -0,4% 5,0400 5,4600 -0,5%

TURISMO -0,4% 5,0400 5,4400 -0,5%

EURO -1,4% 5,1313 5,1324 -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 05/09

Iene R$ 0,0368
Libra est. R$ 5,95
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.336,18 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/09 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA set/22 1.510,50 37,75 6,7%
FARELO set/22 444,10 -7,90 2,3%
MILHO set/22 669,00 10,75 13,2%
* Ontem (05/07) fpoi feriado nos EUA

SOJA 171,14 -0,3% 0,6% 169,00
MILHO 77,43 0,1% 0,1% 77,00
TRIGO 99,24 -1,8% -11,6% 102,00
BOI GORDO 292,55 0,0% -3,1% 290,00
SUINO 6,29 -1,3% 4,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/09 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 *02/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 181,00 1,1% 2,3%
SOJA Paranaguá 192,00 -0,3% 0,5%
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)

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Alô, alô, Gêmeos! Seu lado original tá on e você 
deve mandar a mesmice pra beeem longe. Há 
boas chances de viver experiências novas e dife-
rentes. Sexto sentido em destaque – ouça os seus 
pressentimentos! Se já se amarrou, o romance 
tende a evoluir. Se está na solteirice, há sinal de 
atração fortíssimas por alguém misterioso.

Se depender do céu, você irá travar no sucesso! 
Com ideias criativas, tem grandes chances de se 
dar bem numa carreira independente, sobretudo 
ligada a tecnologias, comunicação ou transportes. 
Se está na pista, os astros revelam que você deve 
ganhar vários matches, inclusive no trabalho.

Tudo indica que a sua mente estará inovadora e 
criativa, e aí pode ter sucesso ao mudar as coi-
sas, romper padrões e testar novidades. Taca-le 
pau, Virgem! Mais sociável e sensível, você conta 
com facilidade para se relacionar com as pessoas 
e fechar alianças profissionais promissoras. No 
romance, tudo indica que irá se sentir mais im-
portante para o mozão. 

Com uma imaginação mais criativa e original, 
você tende a espantar a rotina e pode investir em 
atividades diferentes. No amor, seu magnetismo 
está poderoso! Há grandes chances de conhecer 
alguém, encantar e desencalhar. Agora se já en-
controu sua cara-metade, os sentimentos devem 
se intensificar e a relação promete pegar fogo!

Tô vendo aqui que você conta com facilidade pra 
encher o bolso e quitar os boletos. Oxalá! Com 
sensibilidade e inspiração, deve ter ideias bas-
tante rentáveis. Se está na pista, seu jeito sincero 
e original deve fazer sucesso. Com o mozão, sua 
imaginação poderosa tende a rechear a relação 
com forte emoções.

Se depender do céu, sua terça tem tudo pra ser 
uma maravilha! Você tende a esbanjar engenho-
sidade, perspicácia e ideias avançadas em seus 
contatos. Aguarde um clima tranquilo e favorável 
com os colegas, chefes e amigos. Na união, você 
e o mozão têm boas chances de concretizar um 
sonho em comum. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 6 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Peixes. Pos-
suem talentos intelectuais e mentais, mas têm um lado prático, meticuloso e atento, respon-
sável e preciso. Possuem dons para as Artes das mais variadas, principalmente para a música 
e a poesia. Seu número principal, do dia do nascimento é o 12, formado de 1, do Sol e 2, da 
Lua, que lhes dá espírito humanitário, voltado para o bem comum e em favor do próximo. A 
soma dá o 3, de Júpiter, que pode causar indecisão e insegurança psíquica, muito embora 
sejam generosos e bons. Pode provocar duplicidade amorosa e conjugal.

Horóscopo nascido em 6 de setembro

Escorpianes, não é seu aniversário, mas vocês 
estão de parabéns! Logo pela manhã, os astros 
despejam good vibes em seus relacionamentos 
pessoais e profissionais. Tem um crush na mira? 
Curta, siga, mande uma mensagem e vá pra cima 
que as chances de dar certo são enooormes! 

Vambora, bebê, que o dia promete muita coisa 
boa! Um pouco mais desapegado e independente, 
seu signo deve se relacionar numa boa com to-
dos. Há chance de inovar em suas parcerias. Você 
deve fazer contatos com facilidade, inclusive com 
pessoas que estão longe. Se já vive um romance, 
aguarde emoções intensas com o mozão.

Tô vendo aqui que você pode sair do quadrado e ex-
perimentar coisas novas. O resultado? Boas chances 
de abrir seus horizontes e ganhar mais independên-
cia, meninos e meninas de Touro. Estudos favoreci-
dos. No amor, tudo indica que vai tocar o terror por 
aí, mas no bom sentido. Tá na pista? Talvez vivencie 
aventuras e sentimentos diferentes. 

Cheirinho de sucesso no ar, arianjos! Seu signo 
tem tudo pra bombar na profissão e nas finanças. 
Com muita criatividade e inventividade, pode pen-
sar em formas diferentes de ganhar mais dinheiro. 
Na área amorosa, você tem tudo pra lacrar! Com 
muita criatividade, tende a detonar a rotina e mu-
dar o romance pra muito melhor. 

O dia começa com transformações maravilhosas. 
Tudo indica que usará sua criatividade pra inovar 
e pode ter experiências diferentes. Ouça sua intui-
ção, que está poderosíssima! Na saúde, tratamen-
tos na água, psicanálise, hipnose ou processos 
inovadores podem trazer a cura. Se já se amarrou, 
você e o mozão podem dar um passo mais sério 
na relação. 

Sagitário, meu cristalzinho, pode rolar chuva de 
lobo-guará hoje! Aleluia, arrepiei! Há boas chan-
ces de ter ideias inovadoras e que devem ser bas-
tante lucrativas também. Aposte na sua intuição, 
que está poderosa. Se busca um amorzinho, os 
astros devem agir como seu Cupido e trazer um 
crush do jeitinho que deseja. 
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concurso: 651
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 01 09 01 03 01 08 06

Super Sete concurso: 291C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

MARÇO

04 06 11 12 19 22 30 

Crescente
03/09 - 15h08

Cheia
10/09 - 06h58

   Loterias
Megasena

03 05 06 07 09 11 12 15 
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Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 6/9/2022

concurso: 2516Megasena

Dupla sena
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Timemania

TIME DO

Lotomania
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1º prêmio
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5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2360Lotomania

81.271
00.463
26.450
77.426
68.928

03 14 52 56 70 73 78 
NÁUTICO/PE

10 12 48 54 65
concurso: 5941

08 17 49 51 52 53 

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 18
min 16

max 24
min 15

Cascavel
max 17
min 13

Foz do Iguaçu
max 22
min 14

max 23
min 13

Curitiba
max 14
min 10

FASES 
DA LUA

Quarta 7/9/2022

Sol
Quinta 8/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

05 09 12 17 24 30 31 38 42 48
52 53 76 77 78 80 81 88 89 95

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 2609Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 33

A igreja co-
mo a Batis-
ta ou Pres-
biteriana

Dois ins-
trumentos
musicais
de cordas

Remar
contra a
(?): lutar
em vão

A primeira
apresen-
tação de
um filme

Cozinhar
no forno

Corrida
de carro
(gíria)

Consoan-
tes de
"bote"

(?) de on-
ça: mau
hálito 

(bras. gír.)
Jogada

realizada
no tiro de 
meta (fut.)

Ou, em
inglês

Aquela
que

venceu o
jogo

(?)-retra-
tos, enfei-

te de
cômodas

Prata
(símbolo)

(?) de Arte
Moderna:
o MAM

(RJ)

(?) queen: 
transfor-

mista

Memória
de compu-

tadores

Perten-
cente ao
campo

Interjeição
de espanto
ou desa-

grado

(?)-juan:
homem
conquis-

tador

Fragmen-
to comum
no piso da
serraria

Tipo de
blusa

unissex

1, em al-
garismos
romanos

Substân-
cia azul
corante

Sinal que só pode ser
recebido pelas

vogais, em Português
Parte externa da boca

Condo-
lências
Sentido 
do toque

Deixar o
local

O que faz
versos

Usuário
do hotel

Sentença;
período

Opõe-se a
"passivo"

Beco;
viela

Encolher 
Número de
meses do
semestre

Sílaba de
"cidra"
Não é?
(pop.)

O de
esmalte é
a acetona

O carvão
na chur-
rasqueira

Hiato de
"piedade"

MAA
EVANGELICA

IRPESAMES
POETATBNS

LTURISTA
BAFOEOOR

ERCIPG
GANHADORA

MUSEUDRAG
IETATF
TRETRAIR

BRASAIUCU
REMOVEDOR
RIPOLOA

LASCAANIL

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

Traje femi-
nino para
festa de

debutante 

Tempero
com den-
tes e cabe-
ça (Cul.)

Assento
pequeno
de bici-
cletas

Subdivi-
são de
uma

empresa

O que
falta no
vira-lata

Processo
de inter-

rupção da
gravidez

(?) Nas-
tácia, cri-
ação de 

Lobato (Lit.)

Adriana
Alves,
atriz

Adorno
símbolo

de forma-
tura

Contar
(uma

história)

Ordem
dos advo-

gados
(sigla) 

Integrante
de um

corpo de
balé

A vogal
do jogo
da velha

Ditongo
de "caule"

Haste
usada

para arre-
messo

(?)+F4, 
atalho para

fechar
(Inform.)

Ave
canora

brasileira
Sozinho;
solitário

Produto 
da trans-
piração

O divórcio
não

amigável

Tony
Belloto,

integrante
dos Titãs

Sílaba de
"gibão"

"Devagar
(?) vai ao

longe"
(dito)

Voltar à
atividade

(loja) 

Termina-
ção da

2  conju-
gação
a

Dispositivo
elétrico

Cerimônia
religiosa

Espan-
tado

Vesúvio
(Geog.)

Prefixo de "coautor":
companhia

Mulher mui-
to baixa

Barragem;
represa

Relativo
aos rins

Sarcasmo;
zombaria 

Coloca
em ordem
Átomo e-
nergizado

Menor nú-
mero par
Prover;

abastecer 

Líquido 
anestésico
Pegar (?):

surfar

A + os
(Gram.)
Chegar;

regressar 

Observa;
admira
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Mercado financeiro reduz pela décima
semana seguida a projeção da inflação

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial 
do país, caiu de 6,7% para 
6,6% neste ano. É a décima 
redução consecutiva da pro-
jeção. A estimativa está no 
boletim Focus divulgado 
ontem (segunda-feira, 5), da 
pesquisa semanal pelo Banco 
Central (BC), com a expectativa 
de instituições para os princi-
pais indicadores econômicos.

Para 2023, a estimativa de 
inflação ficou em 5,27%. Para 
2024 e 2025, as previsões são 
de inflação em 3,43% e 3%, 
respectivamente.

A previsão para 2022 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 3,5% 

para este ano, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior 
é 2,25% e o superior 5,25%.

Em julho, a inflação recuou 
0,68%, após aumento de 0,67% 
registrada em junho. Com o 
resultado, o IPCA acumula alta 
de 4,77%, no ano, e 10,07%, 
em 12 meses.

Os dados de agosto serão 
divulgados na sexta-feira (9). 
Mas, o IPCA-15, a prévia da 
inflação oficial, também regis-
trou deflação no mês passado, 
de 0,73%, menor que a de julho 
(alta de 0,13%), segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, nível desde janeiro 
de 2017, quando também estava 
em 13,75% ao ano.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre o ano nesse patamar. 

Para o fim de 2023, a estima-
tiva é de que a taxa básica caia 
para 11,25% ao ano. E para 
2024 e 2025, a previsão é de 
Selic em 8% ao ano e 7,5% ao 
ano, respectivamente.

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC elevaram 
a projeção para o crescimento 
da economia brasileira este ano 
de 2,10% para 2,26%. Para 2023, 
a expectativa para o Produto 
Interno Bruto (PIB) – a soma de 
todos os bens e serviços produ-
zidos no país – é de crescimento 
de 0,47%. Em 2024 e 2025, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 1,8% e 2%, 
respectivamente.

A expectativa para a cotação 
do dólar manteve-se em R$ 5,20 
para o final deste ano. Para o fim 
de 2023, a previsão é de que a 
moeda americana também 
fique nesse mesmo patamar.

MPPR pede suspensão das obras da 
Geradora Hidrelétrica de Saltinho

O Ministério Público do 
Paraná, por meio do Núcleo 
de Campo Mourão do Grupo 
de Atuação Especializada em 
Meio Ambiente, Habitação e 
Urbanismo (Gaema), apresen-
tou ação de remoção de ilícito 
contra a empresa Saltinho 
Energias Renováveis S.A e o 
Instituto Água e Terra.

Requer com a medida, em 

tutela de urgência, que o IAT 
suspenda a licença ambien-
tal de instalação e duas 
autorizações de funciona-
mento da Central Geradora 
Hidrelétrica Saltinho (atual 
Maria Cavalheira) até que os 
responsáveis pela usina pro-
movam os devidos estudos de 
impacto ambiental relacio-
nados ao empreendimento. 

O Gaema pede ainda que a 
empresa se abstenha de pros-
seguir com as obras de insta-
lação da CGH.

Na ação, o MPPR sustenta 
que a licença e as autoriza-
ções ambientais foram conce-
didas sem estudos completos 
no tocante à ictiofauna (pei-
xes), o que representa risco 
ambiental.
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APP-Sindicato é punida
pela Justiça por apoio
expresso a Lula e Requião

A juíza auxiliar Melissa de 
Azevedo Olivas, do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR), concedeu liminar con-
tra a APP-Sindicato por suposta 
veiculação de propaganda elei-
toral negativa contra o governa-
dor Ratinho Junior (PSD) e pela 
declaração de apoio expresso 
à candidatura do ex-sena-
dor Roberto Requião (PT) ao 
governo do Estado.

O pedido de l iminar 
foi feito pela coligação “A 
mudança não para. Pra frente 
Paraná”, integrada pelos par-
tidos Republicanos, MDB, 

Liminar no STF suspende ação  
contra Laurentino na Metástase

O ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) suspendeu uma das 
ações penais que envolveu 
o ex-assessor da Prefeitura 
Municipal de Umuarama José 
Cícero Laurentino, no âmbito 
da Operação Metástase.

O Habeas Corpus, pedido 
pelos advogados de defesa de 
Cícero foi julgado, em medida 
cautelar e suspenso até o julga-
mento final.

Na decisão, tomada em 29 
de agosto, Mendes esclarece 
que “a petição de habeas cor-
pus informa que, por ocasião 
do oferecimento da denún-
cia, datada de 15 de junho de 
2021, já estava em vigor a Lei 
14.133/2021 (Lei de licitação), 
que teve um dos artigos (89 da 
Lei 8.666/93) revogado.

“Se confirmada essa cir-
cunstância, estará caracteri-
zado comportamento desidioso 
por parte dos agentes públicos 
responsáveis pela deflagração 
da ação penal, na medida em 
que a denúncia aparentemente 
se amparou em dispositivos 
de lei que, já naquela ocasião, 
não mais integravam o ordena-
mento jurídico brasileiro”.

O ministro aponta que a “con-
duta, prima facie, constitui falta 
funcional grave, que pode redun-
dar em evidentes prejuízos para 
o andamento da ação penal. A 
questão é ainda mais sensível, 
já que, segundo os próprios inte-
grantes do Ministério Público, as 
condutas apuradas nos autos 
dizem respeito a supostos des-
vios de verbas municipais reser-
vadas para o financiamento da 
saúde pública. Rememoro que, 

Solidariedade, PL. PSD, União 
Brasil, PMB, Agir, Pros e PTB. A 
magistrada determinou a ime-
diata suspensão da veiculação 
do material das redes sociais 
e a retirada do site da APP-
Sindicato com propaganda 
em favor de Luiz Inácio Lula 
da Silva e Roberto Requião, 
ambos do PT. A juíza também 
determinou que a APP-Sindicato 
se abstenha de novas publica-
ções, em qualquer meio, sob 
pena de multa de R$ 5 mil reais) 
por cada postagem mantida ou 
realizada em desacordo com a 
decisão judicial.

Diz a magistrada que “As crí-
ticas ao atual governador e can-
didato à reeleição são incisivas. 
Neste ponto, não há como proi-
bir o representado de fazê-las. 
Entretanto ao fazer críticas duras 
seguidas de sugestões a respeito 
do futuro em caso de reeleição do 
atual governador, chamamento a 
uma mudança de governo, con-
clamando os associados ainda a 
uma ‘luta nas ruas e nas urnas’, 
colocando atual governador 
como uma opção ruim de voto 
para os interesses dos associa-
dos, tem-se a caracterização da 
propaganda eleitoral”.

diante das abundantes prerro-
gativas asseguradas pela ordem 
constitucional ao Parquet, e em 
atenção às elevadas remunera-
ções que são devidas aos seus 
integrantes, a sociedade brasi-
leira espera um mínimo de dili-
gência e responsabilidade na 
atuação desses agentes públi-
cos, a quem, destaco, foram 
atribuídas as relevantes mis-
sões de defesa do regime demo-
crático, da ordem jurídica e dos 
interesses sociais e individuais 
indisponíveis”.

Mendes ressalta que: 
“Contudo, em respeito ao 
dever de prudência e sere-
nidade que deve conduzir a 
atuação dos representantes 
do Estado brasileiro – encargo 
este que, paradoxalmente, é 
ignorado por alguns integran-
tes do Ministério Público – con-
vém aguardar a instrução deste 
habeas corpus, com apresenta-
ção das informações pela auto-
ridade judicial e de parecer pelo 
Procurador-Geral da República, 

antes de promover a apuração 
da responsabilidade funcional 
dos envolvidos.

Em tese, o Ministério Público 
desenvolveu a Operação a 
Metástase e depois de concluir 
a fase de investigação promo-
veu a denúncia dos envolvidos 
à Justiça. O que teria susten-
tado tal denúncia, seria o dis-
positivo legal (dentro da Lei 
de Licitação) que já havia sido 
revogado.

A decisão de Gilmar Mendes 
não afirma que Cícero teria, ou 
não cometido os crimes pelos 
quais foi denunciado, mas a 
suspenção aconteceu devido 
à falha encontrada no ofereci-
mento da denúncia.

O denunciado segue usando 
tornozeleira eletrônica de 
monitoramento, pois a ação 
não foi anulada. Mendes deve 
agora, analisar ao longo do 
tempo, o mérito, por isso é que 
foi concedida a liminar de uma 
das ações penais, dentro da 
Operação Metástase.

Após busca...

O ex-juiz federal Sergio Moro (UB), candidato ao Senado Federal 
pelo Paraná, modificou as peças de propaganda de sua campanha 

eleitoral depois de, no último sábado (3), ter sido alvo de uma 
operação de busca e apreensão de material. A operação fora 

determinada pela Justiça Eleitoral. Nas novas peças, os nomes 
dos dois suplentes de Moro, Luis Felipe Cunha e Ricardo Guerra, 

aparecem com maior destaque. O novo material também 
acrescenta a palavra juiz ante do nome Moro. Agora, é juiz Moro. 

Ao autorizar a operação de sábado, a juíza Melissa de Azevedo 
Olivas, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), acatou solicitação da 
Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), e considerou que 
o material está em desacordo com a legislação eleitoral por não 

mostrar o nome dos suplentes na proporção exigida.

Libras erradas
A Justiça Eleitoral determinou 
que propagandas do 
candidato do PT ao governo 
do Paraná, Roberto Requião, 
sejam retiradas do horário 
eleitoral gratuito por causa de 
irregularidades na linguagem 
de libras. A federação Brasil 
Esperança, do candidato 
petista, foi multada em R$ 
120 mil. A representação 
foi feita pela coligação Pra 
Frente Paraná, do candidato 
à reeleição, Ratinho Júnior 
(PSD), e a decisão da juíza 
auxiliar Melissa de Azevedo 
Olivas foi proferida na manhã 
de ontem (5).

Restrição às armas
Atendendo a um pedido do PSB, o ministro do STF Edson 
Fachin concedeu ontem (5) três liminares que restringem os 
efeitos de decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL) em fevereiro do ano passado, que flexibilizaram a 
compra/uso de armas e aquisição de munições. As três 
ações aguardavam julgamento do plenário virtual do STF, 
mas em virtude das eleições Fachin deferiu parcialmente os 
pedidos sob a justificativa de um eventual “risco de violência 
política”. Entre os trechos dos decretos que foram suspensos, 
está a autorização da posse de armas de fogo de uso restrito 
e a compra de até 1.000 munições aos Colecionadores, 
Atiradores desportivos e Caçadores (CACs).

Posse restrita
O ministro também determinou que a posse de armas de 
fogo somente será concedida caso o interessado demonstrar 
efetiva necessidade do armamento, quer seja por razões 
pessoais ou profissionais. “Conquanto seja recomendável 
aguardar as contribuições, sempre cuidadosas, decorrentes 
pedidos de vista, passado mais de um ano e à luz dos recentes 
e lamentáveis episódios de violência política, cumpre conceder 
a cautelar a fim de resguardar o próprio objeto de deliberação 
desta Corte”, disse o ministro.

Estrela na janela
A campanha de Ratinho 
Júnior alegou que a janela 
de intérprete está em 
desacordo com o artigo 
48, §4º da Resolução nº 
23.610 do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), e pediu 
a correção e suspensão 
da exibição das peças. A 
suspensão da veiculação já 
havia sido determinada pela 
Justiça, pois a intérprete 
de Libras aparece em uma 
estrela. “Foi comprovado o 
descumprimento da decisão 
em 24 oportunidades e houve 
arbitramento de multa total de 
R$ 120 mil”, sentenciou a juíza.

DIVULGAÇÃO

OPERAÇÃO foi desenvolvida pelo Gaeco e Gepatria em junho do ano passado em Umuarama
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Barroso suspende piso
da enfermagem para
avaliar impacto na saúde

O ministro do supremo 
Tribunal Federal (STF) Luiz 
Roberto Barroso suspendeu, 
no domingo (4), a lei que criou 
o piso salarial da enfermagem 
para avaliar melhor o impacto 
dela sobre o sistema de saúde.

A decisão foi tomada após 
analisar informações pre-
liminares e argumentação 
da Confederação Nacional 
d e  S a ú d e ,  H o s p i ta i s  e 
Estabelecimentos e Serviços 
(CNSaúde), que apresentou 
a ação, alegando que a lei 
contém vícios de inconstitu-
cionalidade, desrespeita a 
auto-organização financeira, 
administrativa e orçamentá-
ria dos entes subnacionais, 
“tanto por repercutir sobre o 
regime jurídico de seus servi-
dores, como por impactar os 
hospitais privados contrata-
dos por estados e municípios 
para realizar procedimentos 
pelo SUS”, e foi aprovada sem 
análise completa de impacto 
pelo Congresso Nacional.

Para a CNSaúde, a lei pode 
gerar desemprego, falência de 
unidades de saúde ou o repasse 
dos custos aos usuários de servi-
ços privados de saúde, além da 
redução da oferta desses ser-
viços e sobrecarga do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Alegou que a lei restringe 
a liberdade de contratação 
e negociação, não considera 

Lei reduz ‘gatilho’ e facilita
reajuste do frete de cargas

 O presidente do Congresso 
Nacional, senador Rodrigo 
Pacheco, promulgou a lei pode 
facilitar o reajuste do preço do 
frete rodoviário de cargas no 
país. A norma é resultado de 
uma medida provisória (MP) 
aprovada em agosto por depu-
tados e senadores.

A matéria altera a lei que 
institui a Política Nacional de 
Pisos Mínimos do Transporte 
Rodoviário de Cargas (PNPM-
TRC). A nova legislação, publi-
cada no Diário Oficial da União 
ontem (5), reduz o “gatilho” 
usado para a atualização 
dos valores mínimos do frete 

Soluções
A decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís 

Roberto Barroso de suspendera Lei 14.434, de 2022, que institui o piso 
salarial dos profissionais da enfermagem, repercutiu entre os sena-
dores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que tratará 
imediatamente das soluções para efetivar o piso perante o tribunal.

rodoviário de cargas.
Antes dessa mudança, 

a  A gê n c i a  N a c i o n a l  d e 
Transportes Terrestres (ANTT) 
deveria autorizar o reajuste 
se houvesse uma elevação de 
10% no preço do óleo diesel 
no mercado nacional — ou a 
cada seis meses. Pela nova 
lei, a tabela do frete deve 
ser corrigida quando hou-
ver oscilação superior a 5% 
no preço do óleo diesel para 
mais ou para menos.

A PNPM-TRC foi criada pelo 
governo federal em resposta à 
manifestação dos caminho-
neiros ocorrida em maio de 

2018. O último reajuste da 
tabela dos pisos mínimos de 
frete ocorreu em julho, com 
um aumento médio de 0,87% 
a 1,96%, de acordo com o tipo 
de operação.

Os pisos se referem ao 
quilômetro rodado por eixo 
carregado, consideradas as 
distâncias e as especifici-
dades das cargas, definidas 
pela Lei 13.703, de 2018. Nos 
últimos meses, os sucessivos 
aumentos do preço do die-
sel, provocados por fatores 
internos e externos, voltaram 
a gerar insatisfação entre os 
caminhoneiros.

desigualdades regionais que 
tornariam o piso inexequível em 
algumas unidades da Federação 
e cria distorção remuneratória.

Barroso, portanto, decidiu 
suspender a lei que criou o 
piso salarial da enfermagem e 
requereu mais esclarecimen-
tos em um prazo de 60 dias 
para avaliar o impacto dela 
nos gastos públicos e o risco 
de demissões em massa.

“Não se pode questionar a 
relevância dos objetivos que 
moveram o legislador, nem a 
conveniência da valorização 
das categorias profissionais 
de que depende a adequada 

prestação dos serviços de 
saúde”, escreveu na decisão.

“No entanto, sem prejuízo 
dos questionamentos acerca 
de vício de iniciativa, consti-
tucionalização superveniente 
de lei de iniciativa parlamen-
tar e violação à autonomia 
federativa, é preciso atentar, 
neste momento, aos even-
tuais impactos negativos da 
adoção dos pisos salariais 
impugnados. Pela plausibili-
dade jurídica das alegações, 
trata-se de ponto que merece 
esclarecimento antes que se 
possa cogitar da aplicação da 
lei”, acrescentou.

DIVULGAÇÃO

BARROSO 
suspendeu a 
lei e requereu 
esclarecimentos 
em um prazo de 60 
dias para avaliar o 
impacto dela nos 
gastos públicos e o 
risco de demissões 
em massa
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Semana da Pátria
A abertura da Semana da 
Pátria foi realizada ontem (5), 
no Palácio Iguaçu, após dois 
anos sem solenidades por 
conta da pandemia. O evento 
contou com a participação do 
governador Carlos Massa Rati-
nho Junior e do comandante 
da 5ª Divisão de Exército, 
general de Divisão Fábio Ben-
venutti Castro. Neste ano, o 
desfile cívico-militar volta à Av. 
Cândido de Abreu, na Capital, 
com cerca de três mil pes-
soas, sendo 2 mil militares.

Recesso 
parlamentar
A Assembleia Legislativa 
do Paraná deverá ter nesta 
semana suas três últimas ses-
sões do “primeiro semestre”. 
A expectativa é que a partir 
da quarta-feira (7) os deputa-
dos entrem em recesso, só 
retornando aos trabalhos após 
a eleição de 2 de outubro. O 
tradicional recesso de julho 
ainda não foi desfrutado 
pelos parlamentares porque 
eles ainda não aprovaram a 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO). Constitucio-
nalmente, os deputados só 
podem curtir o recesso após 
a aprovação da LDO, que 
será colocada em pauta nas 
sessões desta semana.

No milionário
O novo milionário do pro-
grama Nota Paraná do mês 
de setembro é de Curitiba. 
O bilhete premiado é do 
bairro Pilarzinho e o ganhador 
concorreu com 31 bilhetes 
gerados de 51 notas fiscais 
emitidas. Já o segundo maior 
prêmio, de R$ 200 mil, tam-
bém foi para um morador da 
capital paranaense, no bairro 
Umbará.

Aprovada!
O governador Ratinho Junior 
foi o primeiro a ter a sua 
candidatura ao Governo do 
Paraná aprovada pela Justiça 
Eleitoral. O pedido foi enviado 
pela coligação “A mudança 
não para. Pra frente Paraná”, 
formada por 11 partidos, e 
deferido pela desembarga-
dora Claudia Cristina Cristo-
fani. Na decisão consta que 

Poliomielite: Apenas 34% 
das crianças receberam a
vacina em todo o Brasil
Brasília – Faltando menos de 
uma semana para o fim da Cam-
panha Nacional de Vacinação 
que tem como foco principal a 
prevenção da poliomielite, ape-
nas 34,4% do público-alvo, que 
são as crianças entre seis meses 
e 4 anos 11 meses e 29 dias de 
idade, apenas 3,9 milhões de 
doses foram aplicadas em todo 
o país. A meta do Ministério da 
Saúde era chegar a 95% de 11,5 
milhões de crianças. 

Durante o lançamento 
da campanha no começo de 
agosto, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse que 
“esse é um problema do mundo 
inteiro, a queda da cobertura 
vacinal”. Segundo ele, durante 
a pandemia essa queda foi mais 
acentuada em face da tragédia 
sanitária decorrente da pande-
mia da Covid-19. 

“A estratégia que nós usa-
mos é essa: é conversar com a 
população brasileira e escla-
recer sobre a importância das 
vacinas do nosso calendário 
de vacinação, sobretudo para 
as crianças”, reforçou o minis-
tro. A campanha segue até sex-
ta-feira (9) e as vacinas estão 

Açougueiro;
Agente de vendas e serviços;
Ajudante de açougueiro;
Ajudante de carga e descarga;
Ajudante de eletricista;
Ajudante de produção de óleos;
Almoxarife;
Analista de e-commerce;
Analista de recursos humanos;

Analista de suporte de sistema;
Aplicador de serigrafia;
Armador de ferragens;
Arte-finalista;
Assistente de vendas;
Atendente de balcão;
Atendente de lanchonete;
Atendente de telemarketing;
Auxiliar contábil;

VAGAS DISPONÍVEIS NA 
AGÊNCIA DO TRABALHADOR 

Auxiliar de cozinha;
Auxiliar de lavanderia (PcD);
Auxiliar de limpeza;
Auxiliar de linha de produção;
Camareira de hotel;
Carpinteiro;
Consultor de vendas;
Contador;

Endereço: Rua Paraná, 3648 - Centro, Cascavel, PR - (45) 3333-2400

Consamu abre inscrições de 
concurso público nesta terça
Cascavel - A partir desta terça-
-feira (6) estão abertas as inscri-
ções do concurso público des-
tinado a candidatos de ensino 
médio e superior do Consórcio 
de Saúde dos Municípios do 
Oeste. O edital foi publicado 
nesta sexta-feira (2) no site 
do Consórcio, e os interessa-
dos têm até o dia 3 de outubro 
para realizar a inscrição no site 

disponíveis nos postos do país o 
ano todo. O Brasil é considerado 
um país livre da pólio desde 
1994, mas com a baixa adesão 
vacinal, médicos alertam para 
os riscos da volta da doença, 
especialmente após o registro 
de novos casos no exterior em 
países como os Estados Unidos 
e Israel.

ESTATÍSTICAS
No ranking dos estados 

que conseguiram vacinar mais 
da metade da população-alvo 
aparecem apenas dois, o estado 
de Alagoas que atingiu 50,8%, 
e Sergipe com 50.5%. Já entre 
os estados que menos vacina-
ram crianças contra a poliomie-
lite estão Roraima com 12,8%, 
Acre 17% e o Rio de Janeiro 
17,1%. Além da VIP (Vacina Ina-
tivada Poliomielite), outras 17 
vacinas estão disponíveis para 
crianças e adolescentes até 15 
anos atualizarem a caderneta 
de vacinação em todo o Brasil. 

DOSES DISPONÍVEIS
As vacinas do Calendário 

Nacional de Vacinação, dis-
poníveis para atualização da 

carteirinha são: hepatite A e B, 
Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneu-
mocócica 10 valente, VRH (Vacina 
Rotavírus Humano), Meningocó-
cica C (conjugada), VOP (Vacina 
Oral Poliomielite), febre amarela, 
Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, 
Caxumba), Tetraviral (Sarampo, 
Rubéola, Caxumba, Varicela), 
DTP (tríplice bacteriana), Varicela 
e HPV quadrivalente (Papiloma-
vírus Humano).

Também estão à disposição 
para os adolescentes, as vacinas 
HPV, dT (dupla adulto), febre 
amarela, Tríplice viral, Hepatite 
B, dTpa e Meningocócica ACWY 
(conjugada). Todos os imuni-
zantes que integram o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) 
são seguros e estão registrados 
pela Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária).

A campanha de vacinação 
coincide com a imunização con-
tra a Covid-19 em andamento. 
Segundo o Ministério, as vacinas 
de Covid-19 poderão ser adminis-
tradas de maneira simultânea ou 
com qualquer intervalo com as 
demais do Calendário Nacional, 
na população a partir de 3 anos 
de idade.

VAGAS DE EMPREGO

da Unioeste.
São oferecidas vagas de 

motorista socorrista, técnico de 
enfermagem, agente adminis-
trativo, contador, enfermeiro, 
fisioterapeuta, médico (12 
horas), médico (24 horas), rádio 
operador, técnico auxiliar de 
regulação médica, técnico em 
farmácia, técnico em segurança 
do trabalho, assistente social, 

farmacêutico e nutricionista. 
Existem vagas para contra-

tação imediata e outras para 
cadastro de reserva, para os 
municípios de Cafelândia, Capi-
tão Leônidas Marques, Cascavel, 
Corbélia, Guaíra, Marechal Cân-
dido Rondon, Palotina, Quedas 
do Iguaçu, Santa Helena, São 
José das Palmeiras, Terra Roxa, 
Toledo e Três Barras do Paraná.

Conta reduzida
Pelo segundo mês consecutivo, os consumidores do Paraná 
estão sentindo a redução no valor da conta de luz. A diminui-
ção foi de 13,4%, em média, e se deu em função da redução 

da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre a tarifa de energia, de 29% para 18%, 

determinada pelo Governo do Estado no final de junho. A 
redução na conta de luz está valendo para todas as classes 

consumidoras da Copel, de forma linear.

o pedido da candidatura de 
Ratinho Junior e de seu vice e 
também candidato à reelei-
ção, Darci Piana, decorreu 
sem pedidos de impugnação 
ou notícia de inelegibilidade. 
A chapa concorre com o 
número 55 nas urnas.

Confiança
Segundo o Instituto Opi-
nião, 81% dos paranaenses 
confiam na democracia, 76% 
nas urnas eletrônicas e 51% 
são contra a posse e o porte 
de armas de fogo. O instituto 
entrevistou 1,2 mil eleito-
res em 52 cidades entre os 
dias 28 e 30 de agosto. A 
margem de erro de 3% e o 
nível de confiança de 95%. 
A pesquisa foi registrada no 
TRE (PR-09894/2022) e no 
TSE (BR-03073/2022).

Representante 
brasileiro
A Academia Brasileira de 
Cinema e Ar tes Audiovisuais 
anunciou o filme Marte Um, 
de Gabriel Martins, como 
o representante do Brasil 
na briga por uma vaga na 
categoria de melhor filme 
internacional do Oscar em 
2023. A cerimônia da 95ª 
Premiação Anual promovida 
pela Academy of Motion 
Picture Ar ts and Sciences 
acontecerá em 12 de março 
do ano que vem.

Pesquisa 
presidencial
Pesquisa do Instituto FSB 
para presidente da República 
encomendada pelo banco 
BTG Pactual, divulgada nesta 
segunda-feira (5), aponta o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) na liderança 
com 42% das intenções de 
voto, seguido pelo atual chefe 
do Executivo e candidato à 
reeleição, Jair Bolsonaro 
(PL), com 34%. Com rela-
ção à pesquisa anterior, de 
29 de agosto, Lula recuou 
1 ponto porcentual (pp). 
A pesquisa foi feita entre 
sexta-feira, 2, e domingo, 4, 
com 2 mil eleitores, inter-
valo de confiança de 95%, 
margem de erro de 2 pp e 
está registrada no TSE sob o 
número BR-01786/2022.
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CCJ aprova alteração
na Lei que instituiu
a loteria do Estado

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná apro-
vou ontem (segunda-feira, 
05), uma emenda de plenário 
ao projeto de lei 405/2022, de 
autoria do Poder Executivo, 
que altera trechos da Lei n° 
20.945/2021, que institui o 
serviço público de loteria no 
Estado do Paraná. A emenda 
recebeu parecer favorável na 
forma de uma subemenda. O 
projeto tramita em regime de 
urgência.

Uma das alterações proposta 
pela emenda pretende incluir o 
Fundo Estadual de Assistência 
Social (CEAS-PR) como destina-
tário da arrecadação da explora-
ção do serviço estadual de lote-
ria. A emenda também altera 
a Lei nº 11.362/1996, que dis-
põe sobre o funcionamento do 
Sistema Estadual de Assistência 
Social, institui a Conferência 

Candidatura de Ratinho Junior foi a
primeira a ser deferida pela Justiça

O governador Ratinho 
Junior (PSD) foi o primeiro 
a ter a sua candidatura ao 
Governo do Paraná aprovada 
pela Justiça Eleitoral. O pedido 
foi enviado pela coligação “A 
mudança não para. Pra frente 
Paraná”, formada por 11 par-
tidos, e deferido pela desem-
bargadora Claudia Cristina 
Cristofani.

Ne decisão, consta que 
o pedido da candidatura de 
Ratinho Junior e de seu vice e 
também candidato à reeleição, 
Darci Piana (PSD), decorreu 
sem pedidos de impugnação 
ou notícia de inelegibilidade. A 
chapa concorre com o número 
55 nas urnas.

Todas as  determina-
ções legais exigidas foram 
cumpridas pela coligação, 
com manifestação favorá-
vel da Procuradoria Regional 
Eleitoral, que se manifestou 
pelo deferimento do pedido.

“Verifica-se que o pedido 
de registro veio instruído com 
a documentação exigida em 
lei e que não sofreu impug-
nação. Dessa forma, conclui-
-se que foram preenchidas as 

EM seu Plano de Governo registrado na Justiça Eleitoral, Ratinho Junior se propõe a dar 
continuidade ao projeto estratégico implantado em seu atual mandato
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UMA alteração inclui o Fundo Estadual de Assistência Social como destinatário da arreca-
dação da exploração do serviço estadual de loteria

ORLANDO KISSNER/ALEP

condições de elegibilidade, 
bem como não foi identifi-
cada causa de inelegibili-
dade”, diz a decisão.

Em seu Plano de Governo 
registrado na Justiça Eleitoral, 
Ratinho Junior se propõe a 
dar continuidade ao projeto 
estratégico implantado em 
seu atual mandato à frente do 
Palácio Iguaçu. O objetivo é 
ampliar os fortes investimen-
tos em infraestrutura, destra-
vando grandes obras com foco 
no desenvolvimento sustentá-
vel, e aumentar a abrangência 

de projetos sociais que dão 
amparo à população mais 
carente.

A coligação que apoia a 
reeleição de Ratinho Junior 
é formada pelo Partido 
Social Democrático (PSD), 
Republicanos, Solidariedade, 
Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB), Partido 
Liberal (PL), Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), Partido da 
Mulher Brasileira (PMB), Partido 
Progressista (PP), União Brasil, 
Partido Republicano da Ordem 
Nacional (PROS) e Agir.

Estadual de Assistência Social e 
o Fundo Estadual de Assistência 
Social. A alteração pretende 
incluir o produto da arreca-
dação da exploração do ser-
viço estadual de loteria no rol 
dos recursos que constituem o 
Fundo Estadual de Assistência 
Social (FEAS).

FINANCIAMENTO SOCIAL
Segundo o Governo, as alte-

rações propostas pelo projeto 

de lei têm o objetivo de com-
plementar e o aperfeiçoar 
a legislação para ampliar a 
segurança institucional e jurí-
dica da Lei, tratando da gera-
ção de recursos destinados ao 
financiamento de atividades 
sociais. Ainda de acordo com 
o Executivo, o projeto visa 
ajustar a loteria do Estado aos 
padrões técnicos e legais esta-
belecidos para as autarquias 
estaduais.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Ministro do STF limita 
decretos sobre armas 
em ação do PT e PSB
Brasília - O ministro do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
Edson Fachin, concedeu liminar 
ontem (5) para restringir os efei-
tos de decretos presidenciais 
que regulamentaram o Esta-
tuto do Desarmamento. As cau-
telares foram solicitadas pelo 
PT e PSB e alcançam parcial-
mente os decretos 9.846/2019 e 
9.845/2019, além de suspendes 
a Portaria Interministerial 1.634 
de 22 de abril de 2020, que trata 
do limite da compra de muni-
ção por pessoas autorizadas a 
portar arma de fogo.

Pela decisão, a limitação da 
quantidade de munição deve 
ser garantida apenas na quan-
tidade necessária para a segu-
rança dos cidadãos, o Poder 
Executivo não pode criar 
novas situações de necessi-
dade que não estão previstas 
em lei e a compra de armas 
de uso restrito só pode ser 
autorizada para segurança 
pública ou defesa nacional, 
e não com base no interesse 
pessoal do cidadão.

A questão da validade dos 
decretos começou a ser julgada 
no ano passado, mas foi inter-
rompida por um pedido de vista 
do ministro Nunes Marques. 
No entanto, Fachin é relator de 
ações que tramitam paralela-
mente aos processos, cuja aná-
lise foi suspensa, e concedeu 
as liminares. O ministro citou 

Nova lei altera regras sobre 
auxílio-alimentação e ‘home’
Brasília - O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou ontem 
(5), com vetos, a Lei 14.442, 
de 2022, que regulamenta o 
teletrabalho (home office) e 
altera as regras do auxílio-ali-
mentação. Um dos vetos apli-
cados pelo presidente previa a 
possibilidade de o trabalhador 
sacar, em dinheiro, o saldo que 
não era utilizado no auxílio-a-
limentação ao final de 60 dias.

Com isso, o benefício só 
poderá ser utilizado, exclusi-
vamente, para o pagamento 
de refeições em restaurantes 
e estabelecimentos similares 
e a aquisição de gêneros ali-
mentícios em estabelecimen-
tos comerciais. O texto final, 

originário da Medida Provisó-
ria 1.108/22, foi publicado no 
Diário Oficial da União e prevê 
ainda que o empregador fique 
proibido de receber descontos 
na contratação do fornecedor 
dos tíquetes.

TELETRABALHO
O texto publicado hoje 

também define teletrabalho 
(ou trabalho remoto0 como 
a prestação de ser viços 
fora das dependências da 
empresa, podendo ser total-
mente remoto ou híbrido, 
mas sem poder ser caracteri-
zado como trabalho externo. 
Esse tipo de prestação de 
serviço deverá constar no 

contrato de trabalho.
Ainda sobre o tema, a lei 

define que o empregado sub-
metido ao teletrabalho poderá 
prestar serviços por jornada ou 
por produção ou tarefa. A ado-
ção do teletrabalho poderá ser 
utilizada também para esta-
giários e aprendizes. Terão 
prioridade no teletrabalho os 
empregados com deficiência 
e com filhos ou criança sob 
guarda judicial de até quatro 
anos de idade.

Bolsonaro também vetou 
outro trecho da proposta, que 
tornava obrigatório o repasse 
às centrais sindicais de even-
tuais saldos residuais das con-
tribuições sindicais.

“risco de violência” durante as 
eleições para suspender indivi-
dualmente parte dos decretos.

“Tenho que o início da cam-
panha eleitoral exaspera o risco 
de violência política a que alude 
o requerente em seu pedido de 
tutela incidental. Conquanto 
seja recomendável aguardar as 
contribuições, sempre cuidado-
sas, decorrentes dos pedidos de 
vista, passado mais de um ano 
e à luz dos recentes e lamen-
táveis episódios de violência 
política, cumpre conceder a 
cautelar a fim de resguardar o 
próprio objeto de deliberação 
desta Corte. Noutras palavras, 
o risco de violência política 
torna de extrema e excepcio-
nal urgência a necessidade de 
se conceder o provimento cau-
telar”, justificou o ministro.

O caso deve ser levado à jul-
gamento no plenário virtual do 
Supremo, mas a data ainda não 
foi marcada.

REAÇÕES
“É lamentável, porque 

isso atrapalha cada vez mais 
o relacionamento entre os 
Poderes. Consideramos que 
há uma interferência direta 
l tanto no Executivo quanto 
em várias outras questões no 
legislativo”, disse ao O Globo 
o líder da Frente Parlamenta 
da Segurança Pública, o depu-
tado Capitão Augusto (PL-SP). 

“Com certeza é mais uma pauta 
para o Sete de Setembro. Com 
certeza haverá os grupos rela-
cionado aos CACs (Coleciona-
dores, Atiradores Desportivos e 
Colecionadores) e tudo mais que 
que vão estar citando isso aí tam-
bém. É uma coisa a mais para 
engrossar o caldo”, completou.

Pelas redes sociais, o vice-
-presidente da República, 
Hamilton Mourão (Republica-
nos), que concorre a uma caga 
no Senado pelo Rio Grande 
do Sul, afirmou que o judiciá-
rio mais uma vez extrapolou 
suas atribuições: “Novamente 
o Judiciário extrapola suas 
atribuições, fazendo ingerên-
cia indevida. As liminares de 
hoje interferem em decisões já 
aprovadas pelos outros pode-
res, nos direitos de autodefesa 
e dos CACs. Liberdade não se 
negocia e absurdos como esses 
não podem continuar”.

Vice-presidente Hamilton 
Mourão criticou a decisão 
de Fachin: “novamente o 
Judiciário extrapola”

ARQUIVO/ABR

Coldre na urna

A turma do coldre ocupa 
a cada ano mais espaço 
na política. Levantamento 
do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública aponta 
que o número de policiais 
candidatos nas eleições 
do Brasil este ano cres-
ceu 27% em relação às 
de 2018. Em 2022 foram 
registrados 1.866 candida-
tos oriundos das forças de 
segurança e defesa contra 
1.469 em 2018. Amazo-
nas e o DF lideram o ran-
king, com 11,3% e 10,1%, 
respectivamente.

Luizas na Flórida
A atriz Luiza Brunet e a 
empresária Luiza Trajano 
(Magazine Luiza) desembar-
cam na Flórida com agenda 
de destaque. Brunet chega 
hoje a Orlando e será rece-
bida pelo governador da Fló-
rida, Ron DeSantio, e pelo 
prefeito Buddy Dier.  Parti-
cipa de imersão na Hope 
& Justice Foundation, que 
ampara mulheres vítimas 
de tráfico humano nos EUA. 
Trajano está no grupo de 
200 empresários brasileiros 
no jantar de gala na Câmara 
de Comércio Brasil Flórida, 
em alusão aos 200 anos da 
Independência do Brasil.

Reintegração ‘extrajudicial’
Avançou na Câmara dos Deputados o projeto de lei que 
permite a ação policial, sem necessidade de ordem judi-

cial, na retirada de invasores de propriedades. Foi aprovado 
na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado e segue para a Comissão de Constituição e 
Justiça. O PL é terminativo e não vai a plenários – ainda 
precisará ser analisado em comissões do Senado, caso 
passe na CCJ. A medida afeta os casos de invasões de 

terras motivadas por disputas agrárias ou invasões ilegais 
causadas por grileiros – o que tem ocorrido recentemente 
no Sul da Bahia. Atualmente, a legislação já permite que 
o proprietário expulse o invasor por conta própria, desde 
que não haja excesso de violência – o que dificilmente 
é evitado no confronto direto dos dois lados. O texto 

aprovado é um substitutivo apresentado pelo deputado 
Aluisio Mendes (PSC-MA) ao PL 8262/17, do ex-depu-
tado André Amaral (PB), e tem sido capitaneado pelo 

deputado Jerônimo Goergen (Progressistas-RS).

Garoto problema
O jovem empresário Tiago 
Brennand, citado em repor-
tagem do Fantástico na 
Globo, é parente distante 
dos irmãos Francisco e 
Ricardo Brennand, os 
ilustres da família, e vem 
sujando o nome do clã. Em 
tempo, ele é filho de José 
Aécio Fernandes Vieira, 
dono do Hospital Memorial 
São José em Recife. Sua 
mãe é sobrinha de Ricardo 
Brennand. Contam no Recife 
que o pai de Thiago anteci-
pou a herança há anos. E 
ele saiu do País.

Radiografia dos voos
Mesmo com os valores 
das passagens aéreas 
nas alturas, os brasileiros 
não deixaram de viajar. 
Segundo dados da AirHelp, 
no 1º semestre deste ano 
as companhias brasileiras 
transportaram 41,2 milhões 
de passageiros – em todo 
o ano de 2021 somente 
40,6 milhões de passagei-
ros (com cenário dificultado 
pelas restrições da pan-
demia). Mesmo pagando 
caro, agora, 5,2 milhões de 
passageiros tiveram voos 
cancelados ou atrasados.

Ei, Vivo!
A operadora telefônica Vivo 
foi denunciada pelo depu-
tado estadual Paulo Duarte 
(PSB) por não repassar o 
valor da redução do ICMS 
para o consumidor. A Coluna 
apurou que a TIM também 
anda atrasando a decisão. 
O parlamentar vai protocolar 
representação contra a Vivo 
no Ministério Público Fede-
ral e levará uma denúncia 
ao Procon.
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BPFron e PF apreendem mais de
R$ 10 milhões em contrabando

Policiais militares do 
BPFron (Batalhão de Polícia de 
Fronteira) e Policiais Federais 
realizaram uma apreensão 
milionária de contrabando em 
Altônia no último domingo (4).

A ação em conjunto ocor-
reu durante patrulhamento 
aquático, quando as equipes 
avistaram uma movimenta-
ção de pessoas em um porto. 
No momento da abordagem 
diversos suspeitos fugiram 
em meio a mata e não foram 
encontradas.

No local, foram apreen-
didos diversos volumes com 
produtos eletrônicos e pro-
dutos contrabandeados como 

AS embarcações com os motores, os veículos e os volumes foram encaminhamos para a 
Delegacia de Polícia Federal

DIVULGAÇÃO

A Polícia Militar foi acio-
nada por profissionais do 
pronto socorro de Mariluz, na 
noite do domingo (4), para 
atender a um homem que 
teria sido esfaqueado durante 
um desentendimento em um 
bar naquela cidade que fica 
localizada a 39 quilômetros 
de Umuarama.

Na unidade, os policiais 
ouviram a esposa da vítima 
dizer que ele chegou em casa 

anabolizantes e agrotóxi-
cos, dois barcos de alumínio, 
um equipado com um motor 
40HP Yamaha e o outro com 
um motor 50HP Mercury, uma 
GM/Montana, uma Iveco/Cargo 
e uma moto Honda/CG.

As embarcações com os 
motores, os veículos e os volu-
mes foram encaminhamos 
para a Delegacia de Polícia 
Federal.

De acordo com os levanta-
mentos dos policiais, a ação 
integrada causou prejuízo aos 
criminosos estimado em mais 
de R$ 10 milhões. Também foi 
a maior apreensão de anabo-
lizantes ilegais já apreendidos 

no Estado pelas forças de segu-
rança desta integração.

Foram retirados de cir-
culação uma caixa com 30 
Macbooks Air; 13 IPads; 50 
Apple Watch; 550 aparelhos 
celulares da marca Redmi 9; 
320 aparelhos Redmi Not 11; 
160 Xiaomis 11 Light 5g; 200 
Poco X4 Pro; 160 aparelhos 
da marca Motorola Edge 20 
Lite; 160 aparelhos da marca 
Rendi 10C; outros 120 apare-
lhos Redmi 9 Sport e 680 uni-
dades de suplementos em 
frasco. Ainda foram apreendi-
dos 18 mil anabolizantes em 
cartelas, outros 600 frascos 
de um tipo de anabolizante, 
ainda 6.800 outras unidades 
10 mil frascos de Primobolan; 

Policiais militares do BPFron deflagraram no último domingo (4) a Opera-
ção Interdição. Armamentos clandestinos, materiais de reposição de armas 
de fogo e munições, entre outros e objetos, foram apreendidos em uma 
residência na cidade de Terra Roxa (a 109 quilômetros de Umuarama). Os 
materiais estavam em posse de três homens. Todos foram presos no local e 
encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Terra Roxa. Os policiais 
tinham um mandado judicial de busca e apreensão. Os presos afirmaram estar 
envolvidos no comércio de armas de fogo e no contrabando de cigarros. 
Foram apreendidas 9 armas de foto; 3.363 munições; diversos materiais de 
reposição de armas de fogo (canos, coronhas, armações); R$ 340,60 em 
espécie; além de 6 rádios comunicadores.

Esfaqueado recusa ajuda da
Polícia Militar em Mariluz

por volta das 23h sangrando 
com um ferimento na região 
do tórax. Ele ainda teria dito 
à mulher que o ferimento foi 
resultado de uma briga no cen-
tro da cidade.

Os policiais ainda tentaram 
conversar diversas vezes com a 
vítima – que segundo o bole-
tim, aparentava estar embria-
gado – porém somente respon-
dia que “não foi nada”.

Apesar da afirmação do 

homem, os policiais ouviram 
dos socorristas que ele deve-
ria ser transferido para outro 
hospital devido à gravidade do 
ferimento.

A PM compareceu ao esta-
belecimento onde aconteceu 
a peleia e ouviu de testemu-
nhas que por volta das 21h30 
houve uma briga do outro lado 
da avenida. Lá é que a vítima 
teria sido esfaqueada por um 
homem desconhecido.

Colisão entre Corsa e Gol na rodovia
PR-082 deixou duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feri-
das depois que se envolveram 
um acidente de trânsito no 
início da manhã do domingo 
(4). A colisão foi entre um GM 
Corsa e um Volkswagen Gol. 
Segundo levantamento da 
Polícia Rodoviária Estadual, 
o  choque aconteceu na 
PR-082, no trecho conhe-
cido como Trevo do Bigão, 
entre as cidades de Cianorte 
e Indianópolis.

O condutor do Corsa ape-
nas sofreu escoriações, já o 
motorista do Gol teve que ser 
encaminhado para um hospital 
de Cianorte, pois teria sofrido 
fratura em uma das pernas. 
Neste veículo também estava 
uma mulher, que saiu ilesa.

80 quilos de agrotóxico; um 
veículo GM/Montana; uma 
motocicleta Honda CG; um 
caminhão Iveco/Cargo Daily; 
uma carreta reboque; um 

motor de 40 HP Yamaha; 
dois barcos de alumínio de 
6 metros cada; um motor de 
50 HP Mercury e R$30 mil em 
espécie.DIVULGAÇÃO

Um forte aparato de 
socorro foi enviado para o 
local, incluindo equipes do 

Corpo de Bombeiros e do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência).

UM dos motoristas sofreu fratura em uma das pernas e teve que ser levado a um hospital 
de Cianorte
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Seleção brasileira feminina goleia a
África do Sul no segundo amistoso

A seleção feminina de fute-
bol atropelou a África do Sul 
no segundo amistoso entre 
as equipes. Ontem (5), as bra-
sileiras golearam por 6 a 0 no 
estádio Moses Mabhida, na 
cidade sul-africana de Durban. 
Na última sexta (2), na capital 
Johanesburgo, a vitória do 
Brasil foi por 3 a 0.

A técnica Pia Sundhage pro-
moveu três mudanças no time 
titular, em comparação com o 

jogo anterior. As meias Duda 
Sampaio e Kerolin e a atacante 
Geyse deram lugar, respecti-
vamente, a Duda Francelino, 
Jaqueline e Bia Zaneratto. A 
linha defensiva foi mesma, 
com a goleira Lorena, Antonia e 
Tamires nas laterais e Rafaelle 
e Kathellen na zaga. Ary Borges 
se manteve na cabeça de área, 
com as atacantes Adriana e 
Debinha mais à frente.

Apesar de balançar as redes 

duas vezes, a seleção pouco fez 
no primeiro tempo, repetindo 
erros de passes que irritaram 
Pia no jogo anterior. O primeiro 
gol saiu em um equívoco na 
saída de bola da goleira Kaylin 
Swart, que Adriana aproveitou, 
logo aos quatro minutos. Aos 
45, Antônia lançou Debinha 
pela direita. A camisa 9 se 
antecipou à arqueira sul-afri-
cana e marcou por cobertura.

O início de segundo tempo 
brasileiro foi diferente, com mais 
intensidade e eficácia. Aos dois 
minutos, Bia Zaneratto domi-
nou a bola após novo erro de 
Swart e foi derrubada na área 
pela própria goleira. A atacante 
cobrou e fez o terceiro da equipe 
canarinho. Quatro minutos 
depois, Debinha finalizou cru-
zado e a goleira defendeu com 
o pé, mas Duda Francelino, na 
sobra, ampliou a vantagem. 
Aos 13, Debinha bateu falta 
pela esquerda, Bia Zaneratto 
desviou e Kathellen completou 
para as redes.

Com o placar dilatado e 
as treinadoras mexendo nas 
equipes, o jogo caiu de ritmo. 
Mesmo assim, as brasileiras 
mantiveram o controle das 
ações e ainda chegaram ao 
sexto, aos 36, novamente com 
Debinha. A camisa 9, artilheira 
do Brasil desde que Pia assu-
miu a seleção, em 2019, apro-
veitou cruzamento de Kerolin 
pela esquerda e cabeceou no 
canto de Swart.

A equipe canarinho ainda 

O presidente da Uefa, Alek-
sander Ceferin, disse ontem (5) 
que tem certeza de que Espanha 
e Portugal vão sediar a Copa 
do Mundo de 2030. Os dois 
países assinaram um acordo em 
2020 para avançar com uma 
candidatura conjunta para sediar 

o torneio e o oficializaram em junho. Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai 
anunciaram proposta sul-americana de quatro vias que pode ter valor senti-
mental, já que o Uruguai sediou a Copa do Mundo inaugural em 1930. 
As quatro federações do Reino Unido contemplaram uma candidatura 
conjunta com a Irlanda, enquanto Bulgária, Sérvia, Grécia e Romênia também 
planejaram uma candidatura conjunta, embora ambas tenham sido retiradas.

ATACANTE Debinha marcou duas vezes na vitória por 6 a 0

DIVULGAÇÃO

balançou as redes mais duas 
vezes, mas os lances de Kerolin 
(falta) e da atacante Ludmilla 
(impedimento mal marcado) 
foram invalidados. Ambas tive-
ram nova chance de ampliar 
aos 44, na mesma jogada, mas 
pararam na goleira e na trave.

O próximo período voltado a 
partidas entre seleções femini-
nas será entre 3 e 11 de outubro. 
A Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) ainda não divul-
gou contra quem o Brasil jogará.

DIVULGAÇÃO
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Palestra sobre empregabilidade deve
aumentar as chances de contratação

Trabalhadores em busca 
de recolocação no mercado 
de trabalho poderão partici-
par – no próximo dia 23/09 – 
de um treinamento gratuito 
em empregabilidade, graças a 
uma parceria entre as secreta-
rias municipais de Assistência 
Social  e de Indústria e 
Comércio, por meio da Agência 
do Trabalhador, e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac/Umuarama). 
A intenção é preparar os can-
didatos para entrevistas de 
emprego, melhorar o currículo 
e também a apresentação.

Os participantes terão dicas 
sobre como se comportar e se 
vestir melhor para os proces-
sos seletivos, aumentando 

Pregão pretende 
contratar empresa 

para cuidar das 
calçadas dos 

prédios públicos
 A Prefeitura de Umuarama 
realiza, na manhã de hoje 
(6), pregão eletrônico com 

o objetivo de contratar uma 
empresa do ramo de constru-
ção civil, para ficar responsá-
vel pela execução, reparo e 

manutenção de calçadas em 
espaços e prédios públicos. 
A licitação está agendada 
para as 9h e os interes-
sados devem acessar o 

Portal da Transparência, 
no endereço eletrônico 

servicos.umuarama.pr.gov.
br/portaltransparencia/

licitacoes.
Segundo Carlos Simões 

Garrido Junior, diretor de 
Licitações e Contratos, o 

valor de referência é de R$ 
1 milhão e tem como base 

a tabela Paraná Edificações 
Prediais 2022. “Será pelo 

menor preço global e maior 
percentual de desconto 

linear ofertado. A empresa 
deve oferecer serviço de 

mão de obra, com forneci-
mento de material para exe-

cução, com serviços com-
plementares e paisagismo”, 

detalha, acrescentando 
que a planilha de serviços 

também pode ser aces-
sada no site da Prefeitura.

Assistência Social recebe doação e
atenderá famílias em vulnerabilidade

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social recebeu 
uma doação significativa de 
alimentos nesta segunda-
-feira, 5. A arrecadação foi 
resultado da cantata “Imensa 
Graça”, realizada no último 
sábado, 3, no Centro Cultural 
Vera Schubert, com apresen-
tações da Orquestra Agnus Dei 
e do grupo vocal Promessas, 
da igreja Assembleia de Deus. 
A entrada foi um quilo de ali-
mento não perecível.

“Em nome do prefeito 
Hermes Pimentel manifes-
tamos nosso agradecimento 
aos organizadores por essa 
importante iniciativa, que 
foi arrecadar e doar os ali-
mentos. Com a doação, esti-
mada em 250 quilos, pode-
remos atender ainda mais 
famílias em situação de 

ALÉM dos programas de transferência de renda do município e do Estado, a Secretaria 
atende cerca de 350 famílias com a distribuição de cestas básicas
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vulnerabilidade”, agrade-
ceu a secretária responsável 
pelo setor, Adnetra Vieira dos 
Prazeres Santana.

Além dos programas de 
transferência de renda do 
município e do Estado, como 
o Bolsa Umuarama e o Cartão 
Comida Boa, a Secretaria de 
Assistência Social atende cerca 
de 350 famílias com a distribui-
ção de cestas básicas.

Os beneficiários têm a 
situação acompanhada por 
nossas equipes, que enca-
minham a doação quanto o 
alimento chega a faltar. “É 
sempre bom contar com a soli-
dariedade da sociedade, pois a 
demanda costuma ser maior 
que a disponibilidade de ces-
tas que temos”, completou a 
secretária.

A apresentação foi uma 

comemoração ao aniversário 
de 10 anos dos grupos, com-
postos por crianças, jovens 
e adultos. A orquestra é 

suas chances de sucesso. 
“Além de mostrar como elabo-
rar o currículo corretamente, 
a oficina orientará sobre a 
importância de uma boa reda-
ção e discutirá os temas mais 
comuns nas seleções”, expli-
cou o gerente da Agência do 
Trabalhador, Reginaldo Barros.

As orientações com rela-
ção ao processo seletivo têm o 
intuito de ajudar o trabalhador 
a ser o mais objetivo possível 
nas entrevistas, facilitando sua 
recolocação no mercado, disse 
a técnica de Relações com o 
Mercado do Senac/Umuarama, 
Meire Helen da Silva Tozzo. A 
Assistência Social vai oferecer 
transporte gratuito para mora-
dores de bairros distantes e 
dos distritos.

Teremos ônibus para tra-
zer, ao evento, moradores do 
Conjunto Sonho Meu e bairros 
próximos e do Parque Dom 
Pedro, bem como dos distri-
tos de Santa Eliza e Serra dos 
Dourados, disse a secretária 
Adnetra Veira dos Prazeres 
Santana. A saída será às 7h na 
UBS de Santa Eliza, passando 
as 7h30 na UBS de Serra, já na 
UBS do Sonho Meu a saída será 
às 8h, passando às 8h15 no 
ginásio de esportes do bairro 
e às 8h30 no CRAS do Parque 

D. Pedro (ao lado da UBS).
Uma das dificuldades nota-

das durante a intermediação 
da mão de obra é a dificuldade 
de muitos candidatos para o 
momento das entrevistas. “A 
palestra vai orientá-los sobre 
como responder perguntas 
feitas pelos entrevistadores. E 
junto com o evento, que nomi-
namos ‘Feirão da Qualificação 
e do Emprego’, também tere-
mos a Agência Itinerante, com 
orientações e encaminhamen-
tos para vagas disponíveis no 

sistema público de emprego”, 
acrescentou Reginaldo Barros.

O evento iniciará por volta 
das 8h30 do dia 23, com a 
palestra “Empregabilidade” e 
em seguida haverá duas ofici-
nas sobre automaquilagem, 
cada uma para 15 participan-
tes, com início às 10h e às 11h. 
“Importante destacar que a par-
ticipação é aberta a todos os 
interessados, de qualquer bairro 
ou região da cidade. A equipe 
da Assistência Social também 
disponibilizará consultas e 

orientações sobre o acesso ao 
Auxílio Brasil e a outros benefí-
cios sociais”, completou a secre-
tária Adnetra.

Os interessados devem 
levar documentos pessoais e 
a carteira de trabalho. Novos 
currículos serão preenchidos 
durante a palestra, conforme 
as dicas e orientações dos 
instrutores. Mais informações 
pelo fone (44) 3621-1100. O 
Senac de Umuarama fica na 
avenida Duque de Caxias, ao 
lado do Tiro de Guerra 05.012.

diferenciada, um dos poucos 
grupos instrumentais que tra-
balham com instrumentos de 
corda e sopro na cidade.

SECRETARIAS envolvidas tem a intenção de preparar os candidatos para entrevistas de emprego, melhorar o currículo e também 
a apresentação
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Palavras cruzadas

Alô, alô, Gêmeos! Seu lado original tá on e você 
deve mandar a mesmice pra beeem longe. Há 
boas chances de viver experiências novas e dife-
rentes. Sexto sentido em destaque – ouça os seus 
pressentimentos! Se já se amarrou, o romance 
tende a evoluir. Se está na solteirice, há sinal de 
atração fortíssimas por alguém misterioso.

Se depender do céu, você irá travar no sucesso! 
Com ideias criativas, tem grandes chances de se 
dar bem numa carreira independente, sobretudo 
ligada a tecnologias, comunicação ou transportes. 
Se está na pista, os astros revelam que você deve 
ganhar vários matches, inclusive no trabalho.

Tudo indica que a sua mente estará inovadora e 
criativa, e aí pode ter sucesso ao mudar as coi-
sas, romper padrões e testar novidades. Taca-le 
pau, Virgem! Mais sociável e sensível, você conta 
com facilidade para se relacionar com as pessoas 
e fechar alianças profissionais promissoras. No 
romance, tudo indica que irá se sentir mais im-
portante para o mozão. 

Com uma imaginação mais criativa e original, 
você tende a espantar a rotina e pode investir em 
atividades diferentes. No amor, seu magnetismo 
está poderoso! Há grandes chances de conhecer 
alguém, encantar e desencalhar. Agora se já en-
controu sua cara-metade, os sentimentos devem 
se intensificar e a relação promete pegar fogo!

Tô vendo aqui que você conta com facilidade pra 
encher o bolso e quitar os boletos. Oxalá! Com 
sensibilidade e inspiração, deve ter ideias bas-
tante rentáveis. Se está na pista, seu jeito sincero 
e original deve fazer sucesso. Com o mozão, sua 
imaginação poderosa tende a rechear a relação 
com forte emoções.

Se depender do céu, sua terça tem tudo pra ser 
uma maravilha! Você tende a esbanjar engenho-
sidade, perspicácia e ideias avançadas em seus 
contatos. Aguarde um clima tranquilo e favorável 
com os colegas, chefes e amigos. Na união, você 
e o mozão têm boas chances de concretizar um 
sonho em comum. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 6 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Peixes. Pos-
suem talentos intelectuais e mentais, mas têm um lado prático, meticuloso e atento, respon-
sável e preciso. Possuem dons para as Artes das mais variadas, principalmente para a música 
e a poesia. Seu número principal, do dia do nascimento é o 12, formado de 1, do Sol e 2, da 
Lua, que lhes dá espírito humanitário, voltado para o bem comum e em favor do próximo. A 
soma dá o 3, de Júpiter, que pode causar indecisão e insegurança psíquica, muito embora 
sejam generosos e bons. Pode provocar duplicidade amorosa e conjugal.

Horóscopo nascido em 6 de setembro

Escorpianes, não é seu aniversário, mas vocês 
estão de parabéns! Logo pela manhã, os astros 
despejam good vibes em seus relacionamentos 
pessoais e profissionais. Tem um crush na mira? 
Curta, siga, mande uma mensagem e vá pra cima 
que as chances de dar certo são enooormes! 

Vambora, bebê, que o dia promete muita coisa 
boa! Um pouco mais desapegado e independente, 
seu signo deve se relacionar numa boa com to-
dos. Há chance de inovar em suas parcerias. Você 
deve fazer contatos com facilidade, inclusive com 
pessoas que estão longe. Se já vive um romance, 
aguarde emoções intensas com o mozão.

Tô vendo aqui que você pode sair do quadrado e ex-
perimentar coisas novas. O resultado? Boas chances 
de abrir seus horizontes e ganhar mais independên-
cia, meninos e meninas de Touro. Estudos favoreci-
dos. No amor, tudo indica que vai tocar o terror por 
aí, mas no bom sentido. Tá na pista? Talvez vivencie 
aventuras e sentimentos diferentes. 

Cheirinho de sucesso no ar, arianjos! Seu signo 
tem tudo pra bombar na profissão e nas finanças. 
Com muita criatividade e inventividade, pode pen-
sar em formas diferentes de ganhar mais dinheiro. 
Na área amorosa, você tem tudo pra lacrar! Com 
muita criatividade, tende a detonar a rotina e mu-
dar o romance pra muito melhor. 

O dia começa com transformações maravilhosas. 
Tudo indica que usará sua criatividade pra inovar 
e pode ter experiências diferentes. Ouça sua intui-
ção, que está poderosíssima! Na saúde, tratamen-
tos na água, psicanálise, hipnose ou processos 
inovadores podem trazer a cura. Se já se amarrou, 
você e o mozão podem dar um passo mais sério 
na relação. 

Sagitário, meu cristalzinho, pode rolar chuva de 
lobo-guará hoje! Aleluia, arrepiei! Há boas chan-
ces de ter ideias inovadoras e que devem ser bas-
tante lucrativas também. Aposte na sua intuição, 
que está poderosa. Se busca um amorzinho, os 
astros devem agir como seu Cupido e trazer um 
crush do jeitinho que deseja. 

8 VARIEDADES  Terça-feira 6 de setembro de 2022 @oparana hojenews

concurso: 651
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 01 09 01 03 01 08 06

Super Sete concurso: 291C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7
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04 06 11 12 19 22 30 

Crescente
03/09 - 15h08

Cheia
10/09 - 06h58
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PREVISÃO DO TEMPO
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2360Lotomania

81.271
00.463
26.450
77.426
68.928

03 14 52 56 70 73 78 
NÁUTICO/PE

10 12 48 54 65
concurso: 5941

08 17 49 51 52 53 

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 18
min 16

max 24
min 15

Cascavel
max 17
min 13

Foz do Iguaçu
max 22
min 14

max 23
min 13

Curitiba
max 14
min 10

FASES 
DA LUA

Quarta 7/9/2022

Sol
Quinta 8/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

05 09 12 17 24 30 31 38 42 48
52 53 76 77 78 80 81 88 89 95

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 2609Lotofácil
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BANCO 33

A igreja co-
mo a Batis-
ta ou Pres-
biteriana

Dois ins-
trumentos
musicais
de cordas

Remar
contra a
(?): lutar
em vão

A primeira
apresen-
tação de
um filme

Cozinhar
no forno

Corrida
de carro
(gíria)

Consoan-
tes de
"bote"

(?) de on-
ça: mau
hálito 

(bras. gír.)
Jogada

realizada
no tiro de 
meta (fut.)

Ou, em
inglês

Aquela
que

venceu o
jogo

(?)-retra-
tos, enfei-

te de
cômodas

Prata
(símbolo)

(?) de Arte
Moderna:
o MAM

(RJ)

(?) queen: 
transfor-

mista

Memória
de compu-

tadores

Perten-
cente ao
campo

Interjeição
de espanto
ou desa-

grado

(?)-juan:
homem
conquis-

tador

Fragmen-
to comum
no piso da
serraria

Tipo de
blusa

unissex

1, em al-
garismos
romanos

Substân-
cia azul
corante

Sinal que só pode ser
recebido pelas

vogais, em Português
Parte externa da boca

Condo-
lências
Sentido 
do toque

Deixar o
local

O que faz
versos

Usuário
do hotel

Sentença;
período

Opõe-se a
"passivo"

Beco;
viela

Encolher 
Número de
meses do
semestre

Sílaba de
"cidra"
Não é?
(pop.)

O de
esmalte é
a acetona

O carvão
na chur-
rasqueira

Hiato de
"piedade"

MAA
EVANGELICA

IRPESAMES
POETATBNS

LTURISTA
BAFOEOOR

ERCIPG
GANHADORA

MUSEUDRAG
IETATF
TRETRAIR

BRASAIUCU
REMOVEDOR
RIPOLOA

LASCAANIL

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

(?) de Arte
Moderna:
o MAM

(RJ)

(?) queen: 
transfor-

mista

Memória
de compu-

tadores

Perten-
cente ao
campo

Interjeição
de espanto
ou desa-

grado

(?)-juan:
homem
conquis-

tador

Fragmen-
to comum
no piso da
serraria

Tipo de
blusa

unissex

1, em al-
garismos
romanos

Substân-
cia azul
corante

Sinal que só pode ser
recebido pelas

vogais, em Português
Parte externa da boca

Condo-
lências
Sentido 
do toque

Deixar o
local

O que faz
versos

Usuário
do hotel

Sentença;
período

Opõe-se a
"passivo"

Beco;
viela

Encolher 
Número de
meses do
semestre

Sílaba de
"cidra"
Não é?
(pop.)

O de
esmalte é
a acetona

O carvão
na chur-
rasqueira

Hiato de
"piedade"

MAA
EVANGELICA

IRPESAMES
POETATBNS

LTURISTA
BAFOEOOR

ERCIPG
GANHADORA

MUSEUDRAG
IETATF
TRETRAIR

BRASAIUCU
REMOVEDOR
RIPOLOA

LASCAANIL

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO31

Pequeno
parágrafo
da Bíblia

Traje femi-
nino para
festa de

debutante 

Tempero
com den-
tes e cabe-
ça (Cul.)

Assento
pequeno
de bici-
cletas

Subdivi-
são de
uma

empresa

O que
falta no
vira-lata

Processo
de inter-

rupção da
gravidez

(?) Nas-
tácia, cri-
ação de 

Lobato (Lit.)

Adriana
Alves,
atriz

Adorno
símbolo

de forma-
tura

Contar
(uma

história)

Ordem
dos advo-

gados
(sigla) 

Integrante
de um

corpo de
balé

A vogal
do jogo
da velha

Ditongo
de "caule"

Haste
usada

para arre-
messo

(?)+F4, 
atalho para

fechar
(Inform.)

Ave
canora

brasileira
Sozinho;
solitário

Produto 
da trans-
piração

O divórcio
não

amigável

Tony
Belloto,

integrante
dos Titãs

Sílaba de
"gibão"

"Devagar
(?) vai ao

longe"
(dito)

Voltar à
atividade

(loja) 

Termina-
ção da

2  conju-
gação
a

Dispositivo
elétrico

Cerimônia
religiosa

Espan-
tado

Vesúvio
(Geog.)

Prefixo de "coautor":
companhia

Mulher mui-
to baixa

Barragem;
represa

Relativo
aos rins

Sarcasmo;
zombaria 

Coloca
em ordem
Átomo e-
nergizado

Menor nú-
mero par
Prover;

abastecer 

Líquido 
anestésico
Pegar (?):

surfar

A + os
(Gram.)
Chegar;

regressar 

Observa;
admira

R A P V A
V E R S I C U L O

S E L I M O L H A
S E T O R C O
T O A N Ã A

T I A A Ç O A B
D A N Ç A R I N O
O A U E T E R
D A R D O A L T
E R E N A L O

S A B I A D O I S
A R R UM A A O S
I ON N V N U
L I T I G I O S O

R E A B R I R E R

3/alt. 4/relé. 5/munir — pasmo — sabiá. 9/litigioso.

Comemoração do bicentenário da Independência terá ato cívico
A comemoração dos 200 

anos da Independência do 
Brasil, na próxima quarta-feira 
(7), terá cerimônia de hastea-
mento da bandeira nacional 
na Praça Miguel Rossafa, às 8h, 
com a presença dos atiradores 
do Tiro de Guerra 05-012, agen-
tes da Guarda Municipal, Corpo 
de Bombeiros e Polícia Militar. 
O prefeito de Umuarama, 
Hermes Pimentel, comunicou 
que este ano novamente não 
haverá desfile com a participa-
ção dos alunos da rede muni-
cipal de ensino.

Além do hasteamento das 
bandeiras, com a participação 
de autoridades civis, milita-
res e religiosas, o ato contará 
com a participação da Banda 
Municipal 26 de Junho, que 
está em processo de reativação 
e ficará responsável pela exe-
cução dos hinos de Umuarama, 
nacional e da Independência. 
“Os números de casos de Covid 
têm caído bastante na cidade, 
mas a Secretaria de Educação 
já havia decidido preservar 
as crianças há alguns meses. 
Desta forma, assim como a 

rede estadual também optou, 
não teremos o tradicional des-
file”, comentou.

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

trilhando um caminho que nos 
leva cada vez mais para estar-
mos entre as principais cida-
des do Brasil. Por isso convido 

a todos os cidadãos para que 
participem conosco da cerimô-
nia que preparamos na quarta-
-feira”, afirma.
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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

Audi apresenta o novo 
elétrico RS Q e-tron E2
Após ser apresentado ao 

mundo e, já no primeiro ano de 
provas, superar concorrentes 
de peso no rali de Abu Dhabi, 
o elétrico Audi RS Q e-tron E2 
acaba de ganhar a sua primeira 
atualização para seguir na dis-
puta das principais competi-
ções do mundo, entre elas o 
Rali de Marrocos 2022 e o Rali 
Dakar 2023. Com um design 
totalmente renovado, desem-
penho otimizado e aerodinâ-
mica aperfeiçoada, o modelo 
foi apresentado globalmente 
na cidade de Neuburg, ao sul 
da Alemanha – mesma fábrica 
onde serão produzidos os 
motores utilizados na Fórmula 
1 a partir de 2026. O veículo foi 
batizado de Audi RS Q e-tron E2 
em homenagem ao lendário 
Audi Sport quattro, que compe-
tiu com o sufixo S2 no Grupo B 
das provas de rali dos anos 1980. 

 “Conseguimos uma bela 
estreia no Dakar com o Audi RS 
Q e-tron, o que é inédito para 
nós nesse estágio de competi-
ção”, afirma Rolf Michl, diretor 
da Audi Sport GmbH e respon-
sável pelo automobilismo na 
marca. “A equipe inteira está 
trabalhando em conjunto e os 
resultados se refletem no novo 
RS Q e-tron E2.” O modelo marca 
o início da segunda fase do pro-
grama de desenvolvimento. Em 
outubro deste ano, a equipe 
Audi Sport se preparará para o 
Rally Dakar 2023 com o novo 
modelo em Marrocos.

 
LEVE NO AR, 

LEVE NA AREIA
“O Audi RS Q e-tron E2 não 

carrega uma única parte da 
carroceria de seu antecessor”, 

afirma Axel Löffler, designer-
-chefe do RS Q e-tron. Embora 
esteja mais leve, o protótipo 
ampliou a largura interna da 
cabine graças a uma arqui-
tetura cujo ponto mais largo 
está no centro do veículo, na 
medida em que sua estrutura 
afunila em direção à traseira 
e à dianteira. A nova arquite-
tura favoreceu o centro de gra-
vidade do veículo e reduziu o 
arrasto aerodinâmico geral em 
cerca de 15%. “O aspecto aero-
dinâmico não deve ser subesti-
mado no rali do deserto”, pros-
segue Löffler. 

A velocidade máxima limi-
tada a 170 km/h segue inal-
terada. Porém, o fluxo de ar 
aprimorado tem uma grande 
vantagem. “Ele reduz ainda 
mais os requisitos de ener-
gia do carro movido a ele-
tricidade”, aponta Löffler. 
“Implementamos os cálculos 
aerodinâmicos inteiramente 
usando dinâmica de fluidos 
computacional (CFD, na sigla 
em ingês).” Essas simulações 
de computador substituem o 
trabalho demorado no túnel de 
vento e ainda fornecem resul-
tados altamente precisos.

AMIGO DO AMBIENTE
A transmissão elétrica do 

Audi RS Q e-tron E2 é formada 
por um conversor de energia 
composto por um motor de 
combustão interna e um gera-
dor, assim como uma bateria 
de alta tensão e os dois moto-
res elétricos nos eixos dianteiro 
e traseiro. A gestão de energia 
desempenha um papel central 
nesse tipo de modelo, e o sis-
tema de controle eletrônico do 

propulsor elétrico demonstrou 
todo o seu potencial já nas pri-
meiras provas de rali. Os desa-
fios, no entanto, surgiram nas 
situações mais extremas. 

No Rali Dakar, por exem-
plo, a Audi registrou potência 
excedente em situações nas 
quais as rodas faziam menos 
contato com o solo ao pular 
ou em terrenos irregulares, 
o que está sujeito a sanções 
esportivas pelo regulamento 
da Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA). 
Diante disso, os engenheiros 
da marca foram em busca de 
uma alternativa. 

Os chamados “consumido-
res auxiliares”, como a bomba 
de refrigeração do ar-condi-
cionado e os ventiladores, por 
exemplo, também se benefi-
ciaram desse controle otimi-
zado de energia. O sistema de 
ar-condicionado, por exemplo, 
funciona de forma tão agres-
siva que pode literalmente 
congelar o líquido de arre-
fecimento se funcionando 
constantemente na potência 
máxima. No futuro, o sistema 
funcionará de modo intermi-
tente, gerando economia de 
energia ao mesmo tempo em 
que equilibra melhor a flutua-
ção das temperaturas inter-
nas, mesmo em períodos mais 
longos.

OPERAÇÃO SIMPLIFICADA
Os pilotos da Audi terão 

um novo lar para chamar de 
seu. Do modelo anterior res-
taram apenas as posições do 
console central e do painel de 
controle. O restante é comple-
tamente novo. “Estar diante 

de todas as funções do veículo 
pode criar confusão”, pondera 
Florian Semlinger. “É por isso 
que, pela primeira vez, o moto-
rista e o copiloto podem agora 
selecionar entre quatro áreas 
do sistema usando uma chave 
rotativa.” 

O tema “Palco” contém 
todas as funções que são 
importantes para uma condu-
ção competitiva, como o limi-
tador de velocidade em tre-
chos com limites de velocidade 
ou o macaco pneumático. Já 
a função “Estrada” possui, por 
exemplo, as setas e a câmera 
de ré, funções que muitas 
vezes são solicitadas nos está-
gios de ligação. A opção “Erro” 
é utilizada para detectar, cate-
gorizar e catalogar erros. Por 
fim, a seção “Configurações” 
inclui tudo o que é útil para a 
equipe de engenharia durante 
os testes ou após o carro che-
gar ao acampamento, por 
exemplo, temperaturas deta-
lhadas de sistemas individuais.

As equipes agora conse-
guem trabalhar com muito 
mais facilidade após um 

acidente que envolva um 
pneu furado, por exemplo. 
Componentes de carroceria 
simples, planos e facilmente 
removíveis substituem as 
capas volumosas anteriores 
usadas para as rodas reservas. 
As novas rodas de dez raios do 
parceiro Rotiform são muito 
mais fáceis de manusear, ofe-
recendo melhor empunhadura 
para que motoristas e co-pi-
lotos possam agarrá-los com 
mais facilidade e concluir a 
mudança com mais agilidade 
e segurança.

Após os testes iniciais lide-
rados por Arnau Niubó Bosch, 
chefe de engenharia de tes-
tes, a Audi Sport apresentou 
o RS Q e-tron E2 na cidade 
alemã de Neuburg, região da 
Baviera, ao sul da Alemanha. 
Entre os dias 1º e 6 de outubro, 
a nova tecnologia será colo-
cada a prova pela primeira 
vez em uma competição no 
Rali do Marrocos. Todas as três 
duplas de pilotos da Audi dis-
putarão o rali do deserto que 
começa e termina em Agadir, 
no sudoeste do país africano.
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
COBALT 1.8AT LTZ 18/19 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 75.900,00
CRUZE LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 129.900,00
ONIX 1.0 TURBO PREMIER 19/20 PRATA COMPLETO, AUT R$ 94.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 74.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00
SPIN 1.8AT ACTIV 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00
T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE 21/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 129.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.0 TURBO PREMIER 20/21 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 135.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

    EXTRAVIO DE ALVARÁ
C. A. SANTOS ULIANA LAVA 
CAR, inscrita sob nº CNPJ 
12.534.407/0001-88, estabe-
lecido na Avenida Londrina, 
3579, 3504, CEP 87502-250, na 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 29.159/2010. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
I M O B I L I Á R I A  E 
INCORPORADORA AMIZADE 
LTDA, inscrita sob nº CNP 
13.481.153/0001-40, estabele-
cido na Avenida Maringá, 4307, 
Zona 3l, CEP 87502-080, na 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 29.659/2011. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

Relatório da Guarda Municipal
apresenta mais de 250 chamados

As abordagens para averi-
guação de suspeitos ficaram 
em primeiro lugar no relató-
rio de atividades da Guarda 
Municipal de Umuarama: 
foram 68 delas no período de 
1 a 31 de agosto de 2022. Em 
segundo lugar estão os cha-
mados de pessoas que, de 
alguma forma, se sentiram ou 
foram ameaçadas por ‘anda-
rilhos, drogaditos, embria-
gados ou mendigos’, com 17 
ocorrências.

Em terceiro lugar estão as 
denúncias de perturbação do 
sossego (16 casos); em quarto 
lugar os chamados a respeito 
da existência de pessoas em 
atitude suspeita próximas a 
residências ou estabelecimen-
tos comerciais (15 casos) e em 
quinto lugar foram 14 ocorrên-
cias de atendimentos a furtos 
e roubos.

Outras ocorrências que 
também registraram núme-
ros expressivos de chamados 
à GMU foram as denúncias 
de veículos estacionados em 
locais irregulares (13 casos), 

os atendimentos a acidentes 
– sem vítimas (8 casos) e os 
encaminhamentos de pessoas 
ao Hospital Santa Cruz, em 
cumprimento de ofícios emi-
tidos pelo Ministério Público 
(7 casos).

Diretor da GMU, o inspe-
tor Valdiney Roberto Rissato 
comenta que entre as ocor-
rências mais significativas do 
mês, estão encaminhamentos 
à Delegacia: dois por porte de 
entorpecentes, dois por trá-
fico de drogas e um caso de 
embriaguez ao volante. “Os 
agentes atenderam ainda a 41 
ordens de serviço solicitadas 
por meio de ofícios diversos. 
Também atenderam a cha-
mados por violência contra 
a mulher, poda irregular de 
árvore, pesca não autorizada 
no Lago Aratimbó, queima de 
lixo em local impróprio e aten-
dimentos a pessoas desorien-
tadas”, relata.

Ele destaca ainda outras 
ocorrências atendidas pelos 
agentes, como atendimentos 
a situações que envolveram 

animais (domésticos e peço-
nhentos), apreensão de drogas, 
ameaças, direção perigosa, bri-
gas (vias de fato), chamados ou 
encaminhamentos ao Pronto 
Atendimento, encaminhamen-
tos a albergues e denúncias de 
veículos circulando em atitudes 
suspeitas.

Ainda de acordo com o 
comandante, a corporação 

foi criada em fevereiro de 
1992, na gestão do prefeito 
Alexandre Ceranto, e garante 
a segurança da população 
de uma forma mais próxima 
e dedicada. “São realizados 
mais de 5 mil atendimen-
tos por ano. Também traba-
lhamos em conjunto com 
outras forças de segurança, 
como as polícias Militar, Civil 

e Ambiental, tendo como 
foco a proteção ao patrimô-
nio público e à vida do cida-
dão. Contamos hoje com um 
efetivo de 28 agentes, sendo 
22 homens e seis mulheres”, 
detalha o diretor, acrescen-
tando que a GMU faz parte da 
Sestram (Secretaria Municipal 
de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana).

ENTRE as ocorrências mais significativas, estão encaminhamentos por porte de entorpe-
centes, tráfico de drogas e embriaguez ao volante

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
LI

V
RO

S
Um momento de felicidade vale mais 

do que mil anos de celebridade.
Voltaire

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

FENÔMENO
A cantora Anitta tem feito bem a lição de casa, pois foi considerada uma celebridade vendedora, boa de negócio e inovadora. 
A cantora carioca é uma prova de que é possível ser relevante em áreas diferentes da sua principal atuação e que a inovação 
vai além da tecnologia.

CULTURA
A 41ª Semana Literária Sesc e Feira 
do Livro chegou. Esse grande evento 

acontecerá dos dias 12 a 16 de Setem-
bro de 2022 aqui na Unidade do Sesc 
de Umuarama, e contará com diversas 
atividades, dentre elas, espetáculos de 
contação de história, oficinas literá-
rias, espetáculos teatrais, bate papo 
com escritor, mediações literárias, 

feira do livro, entre outras.

 ***
O projeto “Semana Literária & Feira 
do Livro Sesc”, atua para a formação 
cultural e educativa de toda a comu-
nidade e região, bem como a propalar 
estímulos permanentes no sentido de 

equipar e desenvolver o cidadão para a 
participação ativa na sociedade através 
da literatura e a desenvolver o prazer 
por esse mundo da imaginação. Em 

breve a programação.

OS TOPS!
Celebridades e influenciadores: 

quais são os mais representativos 
nos dias atuais? A Hibou buscou 

respostas na pesquisa ‘Celebridades 
(e alguns influencers)’, na qual 

possibilitou menções espontâneas 
e citações abertas. O resultado re-
flete a transformação do consumo 
de conteúdo e dos canais de comu-
nicação, que mudaram a percepção 
quanto às personalidades da mídia 

atual.
 

***

Entre os dez mais mencionados es-
tão 127 nomes de famosos, citados 

em 27 categorias direcionadas a 
diferentes comportamentos, carac-
terísticas, canais de comunicação 
e outras. Mais de 1200 brasilei-
ros participaram do estudo e, de 

acordo com 76% deles, existe, sim, 
uma diferença entre celebridades e 

influencers. 

 ***

Para 56%, os influenciadores são 
famosos apenas na internet. Mais 

da metade (51%) acredita que eles 
se comunicam apenas com uma 

audiência específica. Para 24%, a 
análise é a de que influenciador 

tem poder de influência, enquanto 
a celebridade é apenas famosa.

 ***

Os  três nomes mais mencionados 
- entre os 10 mais - estão Marcos 
Mion, Ivete Sangalo e Anitta. Ain-
da no Top 10, figuraram Ana Maria 

Braga, Tatá Werneck, Virgínia, 
Gusttavo Lima, Silvio Santos (?), 

Luciano Huck e Neymar.

VISITA
Dr. Luiz França ladeado por Valde-

te Sperandio Cruz, presidente do 
Rotary Club de Umuarama Catedral 

e Eliane Trentini, diretora admi-
nistrativa da Norospar durante 

visita ao Centro Mãe Paranaense.

ROSI RODRIGUES

Izabel Belleze e Lisamara Samartano em tarde chiquérrima na  LUÁ CONCEPT

ARQUIVO INSTAGRAM
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