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Assassino cobra dívidas de drogas na
‘bala’ e já derrubou três em Umuarama
A Polícia Civil de Umuarama deflagrou uma operação com o obje-
tivo de investigar três crimes de homicídio ocorridos na cidade nos 
últimos meses. A ação contou com o apoio do Instituto de Identifi-
cação, Guarda Municipal e Serviço de Assistência Social. As inves-

tigações apontam que as três mortes foram causadas pelo mesmo 
autor e teriam sido motivadas por dívidas contraídas pelas vítimas 
na compra de entorpecentes comercializados no entorno da antiga 
Estação Rodoviária. l 6
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na urna dados
de candidatos
a presidente
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Municípios
têm prazo para
enviar respostas

na nova PCA
l 5

“Couro de Boi”

Profissionais de enfermagem realizaram ontem pela manhã na praça Miguel Rossafa, um protesto contra a lim-
inar do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, que suspendeu por 60 dias o pagamento do piso da categoria. 
O julgamento, que analisa a matéria também teve início na mesma data e até o fechamento desta edição, a 
manutenção do piso da categoria havia recebido dois votos contrários. Um deles do ministro Ricardo Lewandowski, 
que acompanhou Barroso, relator do caso.

   

A Prefeitura vai ampliar 
o monitoramento das 

vias públicas e praças 
de Umuarama com 15 

novas câmeras que 
transmitem imagens 

24 horas por dia para 
a Guarda Municipal. Os 

equipamentos serão 
instalados em pon-

tos estratégicos para 
observação atividades 
suspeitas e fiscalizar o 

trânsito. l 8

Piso da Enfermagem

Cidade 
vigiada

l 4

Tite convoca
seleção com

novidades para 
a pré-Copa
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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 -0,36 4,39 8,73
IGP-M (FGV) 0,21 -0,70 7,63 8,59
IGP-DI (FGV) -0,38 -0,55 6,84 8,67

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,1070 1,1008 1,0859
IGP-DI (FGV) 1,1112 1,0913 1,0867
* 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

8/8 a 8/9 0,7088 0,7088 0,2078
9/8 a 9/9 0,7075 0,7075 0,2065
10/8 a 10/9 0,7075 0,7075 0,2065
11/8 a 11/9 0,6798 0,6798 0,1789
12/8 a 12/9 0,6521 0,6521 0,1513

Ações % R$
Petrobras PN -0,03% 31,79 
Vale ON +7,81% 69,55 
Bradesco PN +1,36% 19,38 
Magazine Luiza ON +2,10% 4,38 
Americanas ON +9,31% 16,56 
Sid. Nacional ON +8,87% 14,11

IBOVESPA: +2,17% 112.300 pontos

Iene 142,47
Libra est. 0,86
Euro 1,00
Peso arg. 141,38

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,1% 5,1470 5,1480 -1,0%

PTAX  (BC) -1,0% 5,1627 5,1633 -0,3%

PARALELO -1,3% 5,0300 5,4600 -0,5%

TURISMO -1,3% 5,0300 5,4400 -0,5%

EURO -0,1% 5,1844 5,1871 -0,5%

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 09/09

Iene R$ 0,0363
Libra est. R$ 5,99
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.338,15 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/09 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 1.489,25 18,75 -1,5%
FARELO set/22 440,90 13,10 -1,8%
MILHO set/22 698,50 24,00 13,5%
TRIGO set/22 853,25 42,75 9,2%

SOJA 166,16 -2,1% -1,4% 164,00
MILHO 76,56 0,0% -0,5% 76,00
TRIGO 97,17 -1,7% -13,4% 98,00
BOI GORDO 290,04 0,1% -3,9% 290,00
SUINO 6,27 -0,3% 3,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 176,00 -2,8% -1,1%
SOJA Paranaguá 191,00 -0,5% 0,0%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% -2,4%

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

Solução anterior

Se busca um love, ouça seu sexto sentido na hora de 
ver se vai dar match ou não no crush. Mas já deixo avi-
sado que uma amizade tem grandes chances de virar 
um romance gostosinho! Com o mozão, tudo indica que 
as emoções irão se aprofundar e a relação pode trazer 
maior satisfação.

Com o mozão, um clima de romantismo e diversão deve 
sacudir a poeira da relação durante o fim de semana. 
Na pista, sua vida social fica um fervo só, e seu jeito 
espontâneo e atraente pode fazer o maior sucesso nas 
paradas. Libera o espaço na agenda, porque vai ficar 
cheia dos contatinhos, arrase!

No amor, nada de sofrência! Pelo contrário, a vibe é de ousa-
dia e alegria, Câncer, meu cristalzinho. O romance deve ficar 
mais íntimo, firme e forte, e o clima vai ser fenomenal. Na 
solteirice, pode rolar um lance com um colega de profissão 
ou alguém de longe – o importante é que vai dar bom.

No amor, prepare-se pra divar! Seu poder de seducência 
em alta favorece a conquista e esquenta a relação. Isso que 
eu chamo de arraso! Tente planejar uma viagem ou passeio 
romântico com o mozão para sair da rotina. Seu jeito ousado 
e forte vai atrair contatinhos mil, inclusive de longe.

O mozão vai te fazer se sentir importante, e o romance fica 
com mais espontaneidade – principalmente nos momen-
tos íntimos. Já na conquista, pode se deixar levar pelas 
emoções e se envolver com alguém diferente de você. 
Tudo indica que suas exigências no sexo serão atendidas.

Com o mozão, tudo indica que vai ter momentos deli-
ciosos no seu ninho de amor neste fim de semana, 
meu cristalzinho! Já na pista dos solteiros, seu charme 
e sedução no modo turbo deve atrair geral. Seu jeito 
espontâneo ajuda a fisgar um contatinho, e um conhe-
cido da famíia deve ficar no seu pé.

Horóscopo semanal do dia 5 ao dia 11 de setembro

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

Se tem um crush em vista, tudo indica que não terá medo 
nem vergonha de ir atrás de quem deseja. Afinal, a sua 
boa lábia deve deixar quem deseja comendo na sua mão! 
Com o mozão, o clima é de romantismo e fogo, mas 
também podem fazer planos para crescer e ir atrás de 
uma boa vida juntos.

Prepare-se pra lacrar na vida amorosa! Você deve esban-
jar iniciativa, força e coragem no romance ou conquista. 
Com o love, pode jogar a indecisão pra escanteio e se 
atirar em aventuras e fantasias. Na conquista, vai se mos-
trar mais exigente e tende a escolher bem com quem 
se relaciona.

Sinal de transformações no amor, e tudo indica que elas são 
para glorificar de pé! Na pista, pode pintar alguém interes-
sante, e você não deve perder tempo para puxar assunto e 
dar um match. Com o momozim, há sinal de altos papos e 
uma ligação mais profunda sobre o relacionamento.

Na pista, tudo indica que seu magnetismo fica poderoso, e 
você vai atrair um crush nota 10! Mas a família ainda pode te 
apresentar alguém interessante também, e você pode ficar na 
dúvida. Agora, quem já se amarrou deve curtir uma relação 
mais forte, sincera e livre dos pitacos dos outros!

Com o mozão, a espontaneidade e criatividade rolam 
soltas, e os sentimentos devem ficar intensos neste final 
de semana – que delícia! Se está na pista, alguém da sua 
profissão tem chance de virar seu esquema preferido, e 
você tem tudo para se empolgar nessa conquista, meu 
cristalzinho.

Horóscopo nascido em 10 de setembro

Horóscopo nascido em 11 de setembro

Horóscopo nascido em 12 de setembro

Os nascidos em 11 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. Possuem 
raciocínio rápido e preciso, ajuda a ter grandes ideias e a descobrir coisas que os outros não têm a opor-
tunidade. Seu número principal, do dia do nascimento, o 17, formado de 1, Sol e de 7, Netuno. São duas 
energias antagônicas.  Juntos formam o 8, de Saturno, que confere espírito realista, ambicioso, prático 
e desprovido de grandes emoções. Pode representar riquezas e herança na idade madura ou na velhice.

Os nascidos em 10 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Libra. Possuem 
dons e talentos artísticos dos mais louváveis. Podem amar a música e a Literatura, a poesia e a Arte de 
representar, cantar ou executar algum instrumento musical. Seu número principal é o 16, formado de 
1, do Sol e de 6, Vênus, astros que se harmonizam entre si.  A soma dá o 7 de Netuno, que leva a ser 
intuitivo, tímido, de dons para normais e de sensibilidade exacerbada.

Os nascidos em 12 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Sagitário. Podem ser 
dispersivos interessando por muitas coisas ao mesmo tempo. Podem ter dois amores ou duas atividades 
rendosas no campo profissional. Seu número principal é o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. Juntos 
formam o número 9, de Marte, símbolo de coragem, determinação, ousadia, agressividade e violência. 
Mas também de confiança, otimismo e entusiasmo.

A sua vida amorosa fica arretada de boa, meu cristalzi-
nho pisciano! A relação com o mozão fica com ótimas 
energias, e algumas mudanças devem ajudar a união 
entre vocês. Na pista, você pode atrair interessados de 
tudo quanto é jeito, e tende a pegar e a se apegar, mas 
cuidado para não cair numa furada! 

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
10/09 - 06h58

   

Maringá
Londrina
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max 28
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Cascavel
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Foz do Iguaçu
max 21
min 14

max 29
min 18

Curitiba
max 20
min 11

FASES 
DA LUA

Domingo 11/9/2022

Chuva
Segunda 12/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 653
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 08 09 01 05 02 03

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

NOVEMBRO

01 03 12 15 22 24 30

Loterias
Megasena

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

concurso: 2517Megasena

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.
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INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2362Lotomania

72.069
29.028
90.973
07.697
28.065

05 14 34 44 55 56 61 
FORTALEZA-CE

18 30 31 46 73
concurso: 5944

01 05 06 16 22 39

02 08 12 17 26 27 28 39 44 45 
46 48 49 57 66 72 77 85 87 88

concurso: 2609Lotofácil
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Produção industrial subiu 0,6%
na passagem de junho para julho

A produção industrial brasi-
leira subiu 0,6% na passagem 
de junho para julho e avançou 
em quatro dos 15 locais anali-
sados pela Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM) Regional, divul-
gada ontem (sexta-feira, 9), no 
Rio de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Houve ele-
vações no Pará (4,7%), Mato 
Grosso (3,7%), Santa Catarina 
(1,9%) e Rio de Janeiro (0,7%). 
Todos esses percentuais estão 
acima da média nacional.

Segundo o analista da PIM 
Regional, Bernardo Almeida, 
medidas que impactam dire-
tamente a cadeia produtiva 
e o consumo das famílias 
podem explicar as altas nes-
sas localidades. “A redução 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre os combustíveis 
e o aumento de benefícios 
sociais modificam as toma-
das de decisões por parte da 
produção, com tendência de 
antecipação, devido a essas 
medidas”, observou.

MINÉRIO DE FERRO
Para o analista, entre as 

principais indústrias respon-
sáveis pelo crescimento em 
cada local nas altas de julho, 
está o avanço no Pará, pro-
vocado pelo desempenho da 

Comparativo
Se comparado a julho do ano passado, o setor industrial 

registrou queda de 0,5%, com quatro dos 15 locais pesqui-
sados apresentando taxa negativa. Naquele mês, o Espírito 

Santo teve redução de dois dígitos e a mais acentuada queda 
(-10,6%), mas Mato Grosso (25,6%) apresentou destaque po-
sitivo. “Vale citar que julho de 2022 (21 dias) teve um dia útil 
a menos que o mesmo mês em 2021”, ponderou o IBGE. Con-

forme o IBGE, desde a década de 1970, que a pesquisa PIM 
Regional produz indicadores de curto prazo, relacionados ao 
comportamento do produto real das indústrias extrativa e de 
transformação. “Traz [o estudo], mensalmente, índices para 
14 unidades da federação cuja participação é de, no mínimo, 
1% no total do valor da transformação industrial nacional e, 
também para o Nordeste como um todo: Amazonas, Pará, 

Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul, Mato Grosso, Goiás e Região Nordeste”.

indústria extrativista de miné-
rio de ferro.

Outros estados também 
tiveram destaques. “No Rio 
de Janeiro, o setor extrativo 
também é o grande respon-
sável pela alta, mas destaca-
mos o petróleo e gás natural. 
Em Santa Catarina temos os 
setores de máquinas e equi-
pamentos e produtos de bor-
racha e material plástico. Já 
em Mato Grosso, o princi-
pal setor que influenciou de 
forma positiva foi o de ali-
mentos”, informou.

Já os destaques negativos 
ficaram com o Espírito Santo 
(-7,8%), o que ampliou a queda 
de 1,3% em junho; a Bahia 
(-7,3%), que eliminou o ganho 

acumulado de 7,6% obtido 
entre fevereiro e junho; e a 
região Nordeste (-6%), que 
teve queda na produção de 
6,8% em três meses con-
secutivos. Já Minas Gerais 
ficou estável.

O maior parque industrial 
do país, que é o estado de São 
Paulo, caiu 0,6% em relação a 
junho. Conforme o IBGE, o per-
centual representou a segunda 
maior influência no resultado 
industrial nacional, atrás ape-
nas da Bahia em julho. Para o 
analista, os setores que mais 
impactaram negativamente o 
resultado da indústria paulista 
foram os de veículos automo-
tores e o setor de máquinas e 
equipamentos.
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TSE valida dados
de candidatos a
presidente na urna

R e p r e s e n t a n t e s  d a 
Secretaria Judiciária e da 
Secretaria de Tecnologia 
da Informação do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) reali-
zaram nessa quinta-feira (8) 
a validação do sistema de 
Candidaturas (Cand) para os 
cargos de presidente e vice-
-presidente da República das 
Eleições Gerais de 2022. O 
último pedido de registro de 
candidatura foi analisado e 
julgado pela Corte Eleitoral 
na sessão plenária da manhã 
dessa quinta.

Segundo o secretário 
Judiciário do TSE, Fernando 
Alencastro, a validação do 
Cand simboliza o fechamento 
de um ciclo de trabalho que 
se iniciou ainda em 2021. 
“Traz uma alegria e um alívio 
muito grande. Significa que 
todo o trabalho desenvol-
vido pelo Grupo de Trabalho 
de Candidaturas desde o ano 

Transparência na fila do
SUS será lei no Paraná

O projeto de lei que prevê 
transparência das filas do SUS 
(Sistema Único de Saúde) 
no Paraná, aprovado pela 
Assembleia Legislativa (Alep), 
seguiu no decorrer da semana 
para sanção do governador 
Ratinho Junior (PSD). Trata-se 
de uma proposta da campa-
nha de 2018 e agora será uma 
lei estadual. A transparência se 
estende da rede pública esta-
dual às instituições conveniadas 
prestadoras de serviço ao SUS.

No Paraná, deve dar trans-
parência, por meio da publica-
ção atualizada em sites oficiais, 
da quantidade de pacientes 
que aguardam por consultas 
discriminadas por especiali-
dade, exames, intervenções 
cirúrgicas e quaisquer outros 
procedimentos nos estabele-
cimentos da rede pública e de 
instituições privadas.

A publicação online deve 
trazer a lista de pacientes que 
aguardam por consultas, exa-
mes, intervenções cirúrgicas 
e outros procedimentos nos 

NESTA etapa, fotos e informações dos candidatos que aparecem na urna eletrônica são 
visualizadas e checadas

DIVULGAÇÃO

passado está tendo o seu 
coroamento agora”, destacou.

Nesta etapa, as fotos e as 
informações dos candidatos 
que aparecem na urna eletrô-
nica são visualizadas, checa-
das e, se validadas, passam 
a gerar os arquivos que serão 
inseminados nas urnas eletrô-
nicas pelos TREs e no sistema 
de totalização dos votos. Os 
arquivos gerados hoje já serão 
inseridos nas urnas que serão 

enviadas ao exterior – onde só 
se vota para presidente e vice 
– a partir da semana que vem.

No TSE, esse procedimento 
é feito apenas para as candi-
daturas a presidente e vice-
-presidente da República, que 
são de competência da Corte 
Eleitoral. Já nos 27 TREs, a vali-
dação será feita para as candi-
daturas a deputado federal e 
estadual ou distrital, senador, 
governador e vice-governador. 

estabelecimentos da rede 
pública de saúde do Estado e 
demais prestadores. A divul-
gação deverá ser atualizada 
semanalmente pela Secretaria 
Estadual da Saúde.

CARTÃO NACIONAL 
DA SAÚDE 

O projeto foi uma proposta 
analisada desde 2018 e que 
constantemente vinha sendo 
buscada a sua aprovação. A 
divulgação da lista de espera 
é sinônimo de transparência e 

de respeito por quem aguarda 
a sua vez de realizar algum 
exame, cirurgia ou outro pro-
cedimento no SUS.

A lista precisará respeitar 
a privacidade do paciente, 
publicando apenas as ini-
ciais do nome e o número do 
Cartão Nacional de Saúde. A 
publicação também deverá 
conter a data de solicitação 
do procedimento, a posição 
que o paciente ocupa na lista 
e a estimativa de prazo para o 
atendimento solicitado.

A publicação online deve trazer a lista de pacientes que aguardam qualquer procedimento 
nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado
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Colinha na urna

A Justiça Eleitoral incentiva a eleitora e o eleitor a levar para 
a cabine de votação a chamada colinha eleitoral, com os 

números de candidatas e candidatos escolhidos. O uso da cola 
no dia da eleição torna mais rápida a digitação dos números 
na urna eletrônica, além de contribuir para reduzir as filas de 
votação. O Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece 

um arquivo pronto para impressão, na aba Eleições 2022. Basta 
fazer o download, imprimir, e anotar o número com os quais as 

candidatas e candidatos serão identificados na urna. 

Ciro investigado
O Ministério Público Militar em São Paulo abriu uma 
apuração contra Ciro Gomes por suposta difamação das 
Forças Armadas. O procedimento atende a um pedido 
realizado pelo Ministério da Defesa após entrevista 
do candidato à Presidência em julho.  Em entrevista, 
o presidenciável afirmou que as Forças Armadas são 
coniventes com crimes ocorridos na região da Amazônia e 
que a gestão Bolsonaro fragilizou estruturas de fiscalização 
de órgãos como Funai e Ibama. “Isso acabou transformando 
o território nessa holding do crime, claramente protegida por 
autoridades brasileiras, inclusive das Forças Armadas”, disse 
o pedetista na entrevista.

Incitação ao crime
Ciro é acusado de incitar o crime, por estimular animosidades 
entre as Forças Armadas e as instituições civis, e propalar 
fatos, “que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou 
abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas 
merecem do público”, crime previsto no artigo 21 do Código 
Penal Militar. Analisado preliminarmente pela Procuradoria 
da República no Distrito Federal, o caso foi transferido ao 
Ministério Público Militar em São Paulo por envolver conduta 
passível de enquadramento em crime militar.

Ordem de votação
Nas Eleições 2022, estão em 
disputa cinco cargos eletivos, 
que devem ser escolhidos 
nesta ordem: primeiro vem 
o número de deputada ou 
deputado federal, com quatro 
dígitos; depois para deputada 
ou deputado estadual ou 
distrital, com cinco dígitos; em 
seguida devem ser digitados 
os números para senadora 
ou senador, com três dígitos, 
posteriormente os números 
para governadora ou 
governador, com dois dígitos e 
finalmente para presidente da 
República, com dois dígitos.

DIVULGAÇÃO

Atenção na foto
Após digitar o número de cada 
um dos escolhidos no teclado 
e conferir a foto na tela da 
urna, o eleitor vai precisar 
confirmar o voto. Caso digite 
algum número errado e a foto 
não corresponda ao escolhido, 
a pessoa pode apertar a tecla 
Corrige, digitar corretamente 
o número, conferir a foto e 
confirmar o voto. Depois de 
confirmar o voto em alguma 
candidata ou candidato, não 
existe possibilidade de voltar 
atrás. Isso porque aquele voto 
já terá sido computado pela 
urna eletrônica.



4 GERAL   Sábado 10 e domingo 11 de setembro de 20222 @tribunahojenewsumuarama

Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

STF começou ontem
a julgar suspensão do
piso da enfermagem

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) começa a julgar, ontem 
(sexta-feira, 9) a decisão do 
ministro Luís Roberto Barroso, 
que, no último fim de semana, 
suspendeu por 60 dias a apli-
cação do piso salarial da enfer-
magem. O plenário da Corte 
analisa a matéria enquanto o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, tenta negociar com 
o governo uma fonte de recur-
sos para cobrir as despesas 
geradas pelos novos valores, 
mais provavelmente do pró-
prio SUS.

A Lei nº 14.314/2022 foi 
aprovada pelo Congresso e 
sancionada em 4 de agosto 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL), estabelecendo piso sala-
rial de R$ 4.750 para enfermei-
ros, 75% desse valor a técnicos 
de enfermagem e 50% a auxi-
liares e parteiras. Em 10 de 
agosto, porém, a Confederação 
Nacional de Saúde (CNSaúde) 
ingressou com a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 7.222, 
assinada também por outras 
sete entidades e com apoio de 
10 interessadas na causa (ami-
cus curiae, na linguagem jurí-
dica). União, Senado e Câmara 
defendem a constitucionali-
dade da nova regra.

As entidades que movem a 
ação alegam que o novo piso 
salarial impacta as despesas 
com folha de pagamento sem 
apontar uma fonte de recur-
sos, situação mais grave no sis-
tema filantrópico, que aponta 
o fechamento de mais de 20 
mil leitos em todo o país.

Ontem, Barroso justificou 
a decisão de suspender os 
efeitos da lei. “É muita justa 
a instituição de um piso para 

Falsa divulgação
O TSE determinou na noite 
da quinta-feira (8), que fosse 
apagada das redes sociais uma 
publicação do deputado André 
Janones (Avante-MG) que 
relaciona a suspensão do piso 
salarial nacional dos enfermeiros 
ao presidente Jair Bolsonaro (PL), 
candidato à reeleição. A Corte 
argumenta que, por ser aliado 
de Lula (PT), Janones divulgou 
“falsamente” que o partido de 
Bolsonaro estaria por trás da 
decisão do ministro do STF, Luís 
Roberto Barroso, que suspendeu 
a iniciativa aprovada pelo 
Congresso Nacional.
A decisão do TSE para a remoção 
do conteúdo de Janones é do 
ministro Paulo de Tarso Vieira, 
que determinou ao Twitter e 
ao Facebook que suspendam 
a publicação até o julgamento 
definitivo do plenário da Corte 
sobre o caso. O ministro ainda 
determinou que o parlamentar 
e o Ministério Público Eleitoral 
(MPE) sejam ouvidos na ação, 
pedida pelo PL, argumentando 
que o deputado sabe que a 
informação é falsa e mesmo 
assim a publicou.

Negociações
Historicamente, a CNSaúde e a Confederação das Santas Casas 
e Hospitais Filantrópicos (CMB) negociam com o governo novos 

modelos de financiamento pelo SUS. Com o piso da enfermagem, 
as entidades passaram a acusar que não apenas já sofrem com 

valores defasados da tabela de procedimentos do SUS como teriam 
mais despesas, com riscos ao atendimento e até, de funcionamen-
to. Estudos da CNSaúde apontam que 56,5% dos hospitais privados 
realizam atendimento pelo SUS e que hospitais filantrópicos estão 
em mais de 800 municípios, algumas vezes, exclusivamente. Assim, 

o atendimento termina sendo sustentado por parcerias locais, 
como financiamentos municipais, embora haja uma dívida de R$ 20 

bilhões, devido à defasagem.

EM Umuarama, emfermeiros fizeram uma manifestação na Praça Miguel Rossafa ontem 
pela manhã

DIVULGAÇÃO

a enfermagem e para outros 
profissionais de saúde. Estou 
empenhado em viabilizar a 
concretização desse piso. Mas, 
sem se construir uma fonte de 
custeio, seria muito difícil tirar 
do papel esse piso salarial. 
A minha preocupação é não 
deixar que um reconhecimento 
justo e merecido aos profis-
sionais de saúde, que foram 
incansáveis durante a pande-
mia, acabe sendo uma ficção 
por diversas razões”, afirmou o 
ministro, após a sessão do STF.

ALTERNATIVAS
Na última terça-feira, o pre-

sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, reuniu-se com Barroso 
para discutir o tema. Na ocasião, 
foram colocadas três possí-
veis fontes de recursos para 
financiar o piso: a correção da 
tabela do SUS; a desoneração 
da folha de pagamentos dos 
estabelecimentos de saúde; e 
a compensação de dívidas dos 
estados com a União.

“Acho que é o caminho mais 
viável, e espero muito a cola-
boração do Poder Executivo, 
a compreensão do dilema que 

estamos enfrentando. Passa a 
ser uma prioridade nacional e 
do Congresso fazer valer a lei 
do piso nacional da enferma-
gem”, disse o presidente do 
Senado, após o encontro.

Embora tenha afirmado 
ter reuniões marcadas com 
integrantes do governo fede-
ral, Pacheco ainda não conse-
guiu agendar reunião com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, ou com o da Saúde, 
Marcelo Queiroga. Entretanto, 
o consenso é de que a solução 
deverá vir do SUS.

Tecnologia agro II
A parceria prevê a criação do 
centro de excelência Smart 
Agro 5.0 e o selo nacional de 
excelência tecnológica do 
agro. O projeto objetiva a 
modernização e verticalização 
do agro por meio da 
certificação e operação 
de novas tecnologias; 
modernização e expansão das 
rotas tecnológicas do sistema 
de logística multimodal; 
modernização e expansão 
das operações portuárias 
para exportação de grãos e 
proteínas junto à importação 
de fertilizantes e outros 
insumos.

Universidades 
do Paraná
As sete Universidades 
Estaduais do Paraná 
tiveram atenção especial 
na gestão do governador 
Ratinho Junior. Desde 
2019, foram coordenadas 
grandes intervenções 
regionais nos polos das 
instituições, potencializando 
a produção acadêmica, 
como o Vale do Genoma em 
Guarapuava e o Seda Brasil 
em Londrina; modernizadas 
estruturas físicas e hospitais 
universitários; implementados 
novos cursos, como o de 
Física Médica na UEM e 
Direito na Unicentro e na 
Unespar; e reforçado, de 
maneira permanente, o acesso 
universal à educação gratuita.

Na coordenação
O ex-prefeito de Guarapuava 
Cesar Silvestri Filho (PSDB) 
anunciou apoio à candidatura 
do ex-juiz federal Sérgio Moro 
(União Brasil) ao Senado 
Federal. Silvestri Filho vai 
coordenar a campanha de 
Moro no interior do Paraná. 
O ex-prefeito era candidato 
ao Senado, mas retirou a 
candidatura quando o seu 
partido passou a apoiar a 
candidatura de Álvaro Dias 
(Podemos), que concorre à 
reeleição. Moro e Silvestri 
eram filiados ao Podemos, 
mas deixaram a sigla no início 
do ano. Moro foi para o União 
Brasil e Silvestre, para o PSDB.

Tecnologia agro
Cascavel terá o 1° centro de inteligência em agro do País. 

Um protocolo de intenções assinado durante a terceira 
edição do Show Rural Coopavel de Inverno, no fim de 

agosto, marcou o primeiro passo desse projeto que fará de 
Cascavel um centro nacional de excelência em inovação e 

certificação em Smart Agro 5.0. Os parceiros no projeto são 
a Prefeitura de Cascavel, por meio da Fundetec, PTI (Parque 

Tecnológico Itaipu), Coopavel e Brasil Soberano.

Apoio de peso
O senador Álvaro Dias 
(Podemos) recebeu nesta 
quinta-feira, 8, o apoio de 
prefeitos do MDB, PSD e PSDB 
da região noroeste do Paraná. 
Em Moreira Sales, Álvaro 
Dias foi recebido por mais 
de 100 pessoas, incluindo 
o prefeito Rafael Bolacha 
(MDB), vereadores e lideranças 
políticas. Também esteve em 
Moreira Sales o deputado 
estadual Luiz Cláudio 
Romanelli (PSD), que fez um 
balanço de suas atividades 
e ações em prol da cidade. 
Do Moreira Sales, Álvaro Dias 
reuniu em Goioerê lideranças 
como o prefeito Betinho 
Lima (PSD); o prefeito de 
Rancho Alegre d’Oeste, Cássio 
Zanuto (PSDB); e o prefeito de 
Quarto Centenário, Akio Abe 
(PSD), além de vereadores e 
lideranças da região.

Carta do Sudoeste
O presidente da Associação 
dos Municípios do Sudoeste 
do Paraná (Amsop) e prefeito 
de Francisco Beltrão, 
Cleber Fontana, realizou o 
lançamento da tradicional 
Carta do Sudoeste 2022, na 
sede da associação. A Carta 
do Sudoeste é elaborada a 
cada quatro anos, desde 2002 
e completa em 2022 seus 
20 anos de reivindicações 
que colaboram com o 
desenvolvimento da região, 
sendo entregue a candidatos 
políticos que poderão assumir 
cargos públicos após o período 
de eleição.

Carta do Sudoeste II
O presidente da Amsop 
destacou que estão 
elencadas no documento 
as prioridades dos 42 
municípios que compõem 
a região, em diversas áreas, 
sendo apresentado a todos 
os candidatos que visitam a 
associação. “Candidatos a 
governador, estado, senado, 
deputados federais, estaduais, 
eventualmente candidatos à 
presidência, apresentamos 
a todos que tiverem a 
oportunidade e interesse de vir 
até o Sudoeste”.
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Encontro em SP
Participando do Consig Summit, 
evento dinâmico e inovador 
realizado em São Paulo, a 
presidente do Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva da 
Aciu, Carina Previato, encontrou 
ninguém mais ninguém menos 
que Felipe Titto. Esbanjando 
simpatia, o mega empreendedor 
gravou um vídeo convidando para a 
imperdível palestra do próximo dia 
20 (terça), no Metropolitan Centro 
de Eventos.

Falta pouco
Vale ressaltar que Titto estará 
pela primeira vez na região de 
Umuarama. Ele ministrará a 
palestra Inovação & Negócios. 
Tema, aliás, do projeto realizado 
em parceria pela Aciu e o Sebrae. 
O evento também celebrará o 58º 
aniversário da Aciu. Ainda não 
assegurou seu ingresso? Corre que 
dá tempo. Acesse https://www.
sympla.com.br/evento/inovacao-
negocios-com-felipe-titto/1694914. 
Utilizando o cupom exclusivo de 
desconto ASSOCIADOACIU2022 
você obtém 20% de desconto.

Licitações
Vender um produto ou prestar 
algum tipo de serviço para 
a administração municipal 
pode representar um avanço 
para empresas de todos os 
portes. Considerada a maior 
empresa de Umuarama, a 
Prefeitura atualiza mensalmente 
sua Agenda de Licitações, 
trazendo oportunidades de 
negócios por meio de pregões 
eletrônicos, tomadas de preços e 
concorrências públicas.

Muitas oportunidades
Em seu mais recente relatório, 
que pode ser acessado 
no site da Prefeitura, no 
Portal da Transparência, no 
endereço eletrônico http://
servicos.umuarama.pr.gov.br/
portaltransparencia/licitacoes, 
estão listados 20 pregões, 10 
concorrências públicas e uma 
tomada de preços.

Destaques
Na próxima segunda (13) o 
pregão buscará contratar 
empresa para fornecimento de 
pó de pedra e brita para execução 
de serviços de pavimentação. 
Entre as concorrências 
públicas, destaque para a que 
vai selecionar propostas de 
concessão de direito real de 
uso dos espaços comerciais da 
nova rodoviária de Umuarama 
(dia 20, terça, às 9h). Confira 
a agenda completa acessando 
https://www.umuarama.pr.gov.
br/files/ArquivoDiversos/
arquivo/setembro-outubro-
novembro-2022-1662486169.pdf.

Sabadão
Neste Sabadão teremos horário especial de atendimento. Muitas 

promoções aguardam os consumidores de Umuarama e região, das 9h 
às 17h. Fica a super dica. Com o inverno na reta final, nosso comércio 
está recheado de novidades, com destaque para a coleção primavera/

verão, muitas promoções e condições facilitadas de pagamento.

Cortesia
O 1º tesoureiro da Aciu, 
Orlando Luiz Santos, recebeu 
nesta quinta-feira (8) o novo 
gerente geral da RPC (Rede 
Paranaense de Comunicação) 
Noroeste, José Eduardo Grana 
Dias. Acompanhado pelo diretor 
comercial, Maylon Freitas Silva, 
ele falou sobre as novidades 
em curso. E são muitas, 
contemplando as regiões de 
Umuarama, Cianorte e Paranavaí.

Certificação
As coordenadorias da Federação 
das Associações Comerciais e 
Empresariais do Paraná (Faciap) 
e as associações comerciais 
têm até o dia 30 para fazer 
suas inscrições no Programa 
de Certificação em Gestão da 
Faciap (PCGF), realizado pela 
em parceria com o Sebrae.

Aprimoramento
O programa é 100% online 
e gratuito e visa alavancar o 
desempenho organizacional das 
entidades do Sistema Faciap por 
meio da melhoria de processos e 
da implantação de ferramentas 
que condizem com as boas 
práticas de gestão, para que se 
tornem sustentáveis e gerem 
valor para seus associados e a 
comunidade local.  A inscrição 
pode ser efetuada acessando 
https://bit.ly/3Dh5VLl.

Congresso Empresarial
Estão abertas as inscrições 
para a 5ª edição do Congresso 
Empresarial Paranaense e 
a 32ª edição da Convenção 
Anual da Faciap, que ocorrerão 
simultaneamente nos dias 25 
e 26 de novembro, no Recanto 
Cataratas Thermas Resort & 
Convention, em Foz do Iguaçu. 
O evento vai discutir temas 
que impactam na rotina das 
organizações nos campos 
da inovação, associativismo, 
liderança, gestão e os bastidores 
da economia nacional.

Feira de Negócios
Haverá também a feira de produtos 
e serviços com dezenas de 
estandes, em que os empresários 
poderão conhecer as novidades 
para a área de gestão, além 
de momentos reservados ao 
relacionamento (networking) e 
fechamento de negócios. Para 
saber mais e efetivar a inscrição 
acesse https://bit.ly/3RPMfCh.

“A coragem é a primeira das 
qualidades humanas, porque é a 
qualidade que garante as demais” 
- Winston Churchill

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Uma semana de prazo 
para respostas ao TCU 
sobre a nova PCA

Aproximadamente 8 mil 
interlocutores cadastrados 
pelos prefeitos paranaenses 
para responder aos questio-
nários eletrônicos da Nova 
Prestação de Contas Anual 
(PCA) Municipal já cumpriram 
essa importante tarefa. Os 
formulários online foram dis-
ponibilizados pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-PR) 
no dia 19 de agosto, por meio 
do envio, via e-mail, de um 
link de acesso.

O órgão de controle lembra 
aos demais agentes públicos 
responsáveis que o prazo para 
conclusão do preenchimento 
dos formulários termina na 
próxima sexta-feira (16 de 
setembro), conforme definido 
pela Nota Técnica nº 13/2022 
da Coordenadoria-Geral de 
Fiscalização (CGF) da Casa.

Este e outros documentos 
do mesmo tipo vêm sendo 
publicados desde o dia 14 de 
julho no diário Eletrônico do 
TCE, com o objetivo de orientar 
os gestores municipais a res-
peito de pontos específicos do 
novo processo de prestação de 
contas anual.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Em mais uma iniciativa ino-

vadora de sua atual gestão, o 
TCE-PR está renovando com-
pletamente as PCAs dos prefei-
tos paranaenses. A partir das 
contas referentes ao ano de 
2022, a Corte passará a avaliar 
a atuação dos gestores muni-
cipais na implementação de 
políticas públicas em áreas de 
alta relevância para a popula-
ção, como saúde, educação e 
assistência social.

Dessa forma, ao encami-
nhar às câmaras de verea-
dores seus Pareceres Prévios 
sobre as contas anuais dos 
prefeitos, a Corte não opinará 
somente a respeito da regu-
laridade ou não da execução 
orçamentária e financeira dos 
recursos públicos municipais, 
mas também sobre a efetivi-
dade e a eficácia dos servi-
ços essenciais prestados aos 
cidadãos.

Além disso, a fim de rea-
lizar essa avaliação mais 

Orientação
Por meio dessas medidas, o Tribunal de Contas pretende melhor 
auxiliar os vereadores no cumprimento de sua função constitu-

cional de julgar as contas dos gestores municipais, ao disponibili-
zar os Pareceres Prévios de forma mais rápida e contemporânea 
aos fatos que deverão ser analisados pelos parlamentares - os 
quais, ao lado de seus eleitores, detêm a maior legitimidade 
para exercerem o papel de fiscais das administrações locais. 

Todas essas novas diretrizes estão expostas, de forma detalhada, 
em duas normativas sobre o tema aprovadas pelo TCE-PR neste 
ano: a Resolução que alterou trechos do Regimento Interno da 
Casa para atualizar suas disposições a respeito dos Pareceres 

Prévios emitidos pela Corte e do processo de PCA por parte dos 
prefeitos e do governador; e Instrução Normativa que define as 
novas regras que devem orientar a PCA dos gestores municipais 

paranaenses a partir deste ano.

Eventos
A fim de apresentar aos prefeitos, vereadores, secretários e 

servidores públicos municipais de todo o Paraná essas mudanças, 
o TCE-PR, por meio de sua Escola de Gestão Pública (EGP), está 

realizando, desde o fim de julho, uma série de eventos presenciais 
para discutir a Nova PCA Municipal. Já foram realizados encontros 
em Maringá, Foz do Iguaçu, Curitiba, Jacarezinho, Toledo, Cianorte, 

Francisco Beltrão e União da Vitória.

aprofundada, o Tribunal 
começará a envolver um 
número maior de agentes 
públicos no processo de 
prestação de contas, como 
secretários municipais, dire-
tores de escolas e coordena-
dores de unidades básicas de 
saúde, entre outros servidores 
que possuem um contato mais 
direto com os munícipes.

Esses atores deverão res-
ponder questionários ele-
trônicos encaminhados pelo 
órgão de controle relativos 
às atividades desenvolvi-
das por seus municípios em 
cada uma das áreas verifica-
das. Posteriormente, os for-
mulários terão sua autenti-
cidade validada por meio de 

procedimentos técnicos execu-
tados pelos auditores da Corte.

Finalmente, os Pareceres 
Prévios emitidos pelo TCE-PR 
sobre as PCAs municipais 
passarão a ter caráter emi-
nentemente opinativo, não 
mais prevendo a aplicação 
de multas, determinações 
e recomendações. Dessa 
forma, será exposta apenas 
uma das três seguintes pos-
síveis conclusões: regulari-
dade, regularidade com res-
salvas ou irregularidade das 
contas. Ademais, não será 
mais possível aos prefeitos 
ingressarem com recursos 
contra os pareceres, a não 
ser no caso da interposição 
de Embargos de Declaração.

APÓS a prestação das contas, a Corte avaliará a atuação dos gestores municipais na imple-
mentação de políticas públicas em áreas de alta relevância para a população

ALEX MIRANDA
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REALIZAÇÃO

INFORMAÇÃO
(44) 3056-6504

Assassino cobra dívidas de drogas na
‘bala’ e já derrubou três em Umuarama

A Polícia Civil de Umuarama 
deflagrou na tarde de ontem 
(sexta-feira, 9), uma opera-
ção policial com o objetivo de 
investigar três crimes de homi-
cídio ocorridos no município de 
Umuarama nos últimos meses. 
A ação contou com o apoio 
do Instituto de Identificação, 
Guarda Municipal e Serviço de 
Assistência Social da Prefeitura 
de Umuarama.

ENFORCADO
A operação tem como 

objetivo investigar a morte de 
Celson Fernandes de Souza, de 
40 anos, ocorrida no dia 25 de 
maio, na Praça da Bíblia, em 
Umuarama. Celson Fernandes 
de Souza foi espancado por 
um grupo de pessoas e depois 
pendurado pelo pescoço em 
uma corda, tendo morrido por 
enforcamento. Segundo apu-
rado, ele foi executado por ser 
suspeito da prática de um estu-
pro. As informações levantadas 
indicavam que uma organiza-
ção criminosa teria ordenado 
a morte do homem.

BALEADO NA CABEÇA
Além deste crime, também 

foi apurado o homicídio que 
vitimou José Ávila da Silva, 
de 40 anos, ocorrido em 25 

de julho, na rodovia PR-489, 
também em Umuarama. Ele 
foi encontrado já em óbito 
em uma estrada rural à beira 
da pista. O corpo da vítima 
apresentava sinais de disparo 
de arma de fogo na região da 
cabeça.

DESOVADO
Por último, a Polícia Civil 

Assassino frio
De acordo com o delegado chefe da 7ª Subdivisão Policial (SDP), 

Gabriel Meneses, as investigações foram avançando até que a Po-
lícia Civil identificou que todas as vítimas eram usuárias de drogas 
e frequentadoras da antiga rodoviária de Umuarama. Em seguida, 
apurou-se que as mortes, possivelmente, teriam como motivação 

o acerto de contas por dívidas de drogas. Esses fatos indicaram 
que o autor de todos os crimes seja o mesmo, já que os indivíduos 
consumiam drogas na mesma região da cidade e tinham o mesmo 

fornecedor de entorpecentes.

Cadastro no IC
O Instituto de Identificação (IC) da 
Polícia Civil atuou para identificar 
pessoas que eventualmente foram 
encontradas sem documenta-
ção pessoal e cuja qualificação e 
procedência sejam desconhecidas 
das autoridades locais. A operação 
conta com o emprego do Sistema 
AFIS de Identificação. Trata-se de 
um equipamento de leitura biomé-
trica (leitura da digital), cuja função 
é a busca no banco de dados da 
identidade das pessoas.

AFIS de 
Identificação
Com o emprego do sistema AFIS 
de Identificação, a pessoa sem 
documento ou de qualificação 
desconhecida, coloca sua digital no 
equipamento e em instantes sua 
identidade é revelada pelo sistema. 
A medida é de fundamental impor-
tância porque entre moradores de 
rua estão pessoas foragidas, com 
mandados de prisão em aberto, 
as quais ficam nessa situação e 
desacompanhadas de documentos 
pessoais de identificação como for-
ma de se esquivar da ação policial.

Auxílio
Por sua vez, a Assistência Social 
da Prefeitura de Umuarama foi 
convidada a participar dos traba-
lhos como forma de aproveitar a 
mobilização das equipes policiais 
e prestar auxílio a essas pessoas 
em situação de rua. Embora o 
objetivo principal da ação policial 
seja a investigação dos crimes 
de homicídios e a localização de 
eventuais foragidos da Justiça, 
sabe-se que a maior parte das 
pessoas em situação de rua são 
apenas indivíduos em vulnerabi-
lidade social, que dependem do 
auxílio do poder público.

Levantamento
Diante da suspeita de que seria apenas uma pessoa envolvida nos três 
assassinatos, foi organizada a operação policial desenvolvida ontem, 

com objetivo de abordar, qualificar e levantar informações de usuários 
de drogas e moradores de rua que ficam próximos ao antigo terminal 
rodoviário de Umuarama, Praça da Bíblia, Praça Santos Dumont, além 

de outros pontos de concentração dessas pessoas.

deu sequência à investigação 
sobre a morte de Guilherme 
Ribeiro Mantovani, de 28 
anos, cujo corpo foi encon-
trado no dia 27 de agosto, na 
Estrada Moema, às margens 
da rodovia PR-580, entre 
Umuarama e o distrito de 
Serra dos Dourados.

O corpo da vít ima já 
estava em avançado estado 

de decomposição e,  de 
acordo com os peritos do 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama, o cadáver 
estaria no local há aproxima-
damente 72 horas. O laudo de 
necropsia ainda não foi con-
cluído, mas uma análise pre-
liminar apontou que a morte 
teria sido causada por dispa-
ros de arma de fogo.

TRABALHO em conjunto abordou e averiguou moradores de rua e usuários de drogas que frequentam a região da antiga rodoviária

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Trabalho em conjunto

Ainda de acordo com o delegado chefe de Umuarama, o apoio da 
Guarda Municipal foi acionado em razão do conhecimento que 

os servidores possuem sobre a rotina das pessoas em situação de 
rua no município. Tais indivíduos costumam se instalar em praças 
e outros lugares públicos, locais onde constantemente a Guarda 

Municipal realiza a vigilância e preservação.
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Tite convoca seleção brasileira com
novidades para amistosos pré-Copa

O técnico Tite convocou 
a seleção brasileira de fute-
bol masculino para os dois 
últimos amistosos antes da 
Copa do Catar, contra Gana 
e Tunísia, nos dias 23 e 27 de 
setembro, respectivamente, 
na França. As novidades na 
lista de 26 jogadores, são os 
zagueiros Bremer (Juventus) 
e Ibañez (Roma). Estão de 
volta ao escrete canarinho o 
atacante Pedro e o meio-cam-
pista Everton Ribeiro, ambos 
do Flamengo, além de Roberto 
Firmino (Liverpool). 

As ausências na lista de Tite 
também surpreenderam. O trei-
nador deixou de fora Philippe 
Coutinho, Gabriel Jesus, e 
Daniel Alves. Dos três laterais 
convocados, apenas Danilo atua 
pela direita, mas Tite ressaltou 
que os zagueiros podem even-
tualmente desempenhar a fun-
ção de laterais direitos.

Brasil e Gana se enfrentam 

CONVOCADOS
Goleiros:
Alisson (Liverpool)
Ederson (Manchester City)
Weverton (Palmeiras)
Zagueiros:
Marquinhos (PSG)
Éder Militão (Real Madrid)
Thiago Silva (Chelsea)
Bremer (Juventus)
Ibañez (Roma)
Laterais:
Danilo (Juventus)
Alex Sandro (Juventus)
Alex Telles (Sevilla)
Meio-campistas:
Casemiro (Manchester United)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Fred (Manchester United)
Fabinho (Liverpool)
Lucas Paquetá (West Ham)
Everton Ribeiro (Flamengo)
Atacantes:
Neymar (PSG)
Vini Jr (Real Madrid)
Raphinha (Barcelona)
Antony (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Pedro (Flamengo)
Roberto Firmino (Liverpool)
Matheus Cunha (Atlético de 
Madrid)
Rodrygo (Real Madrid)

Campeonato Inglês adia 
próxima rodada de jogos 
por morte da rainha

Ferrari se vale de punições
e ganha nova chance na F1

O primeiro dia de treinos 
livres na Itália viu uma Ferrari 
rápida, tentando capitalizar 
em cima de punições alheias e 
de si própria. De novo, a escu-
deria tem uma chance de neu-
tralizar a sequência vitoriosa 
de Max Verstappen, mas, para 
isso, terá de ser perfeita como 
nunca nessa temporada

A Ferrari fez ontem (9) as 

A Premier League e a Liga 
de Futebol Inglesa (EFL) anun-
ciaram ontem (sexta-feira, 9) 
o adiamento de sua próxima 
rodada em um sinal de res-
peito após a morte da rainha 
Elizabeth. A rainha, a monarca 
com o reinado mais longo do 
Reino Unido, morreu pacifica-
mente em sua casa na Escócia 
na quinta-feira aos 96 anos.

“Como um sinal de res-
peito à Sua Majestade a Rainha 
Elizabeth II, a rodada de jogos 
da Premier League deste fim de 
semana será adiada”, afirmou 

em comunicado. “Em uma 
reunião esta manhã, os clubes 
da Premier League prestaram 
homenagem a Sua Majestade a 
Rainha Elizabeth II. Para home-
nagear sua vida extraordinária 
e contribuição para a nação, e 
como sinal de respeito, a rodada 
da Premier League deste fim de 
semana será adiada, incluindo 
o jogo de segunda-feira à noite”.

A EFL, que equivale à 
segunda divisão inglesa, tam-
bém disse que todos os seus 
jogos de 9 a 10 de setembro 
serão adiados.

manchetes italianas ao domi-
nar os primeiros treinos livres 
para sua etapa de casa. Uma 
vez mais, a escuderia verme-
lha (e amarela neste fim de 
semana) tenta se dissociar da 
desastrosa temporada que 
vive e busca certo fôlego diante 
de sua torcida. Charles Leclerc 
liderou as ações na sessão que 
abriu os trabalhos, enquanto 
Carlos Sainz foi o mais rápido 
à tarde. Os ferraristas pare-
cem ter um plano, até porque 
- e também diante do cenário 
que se desenha para a forma-
ção do grid - é imperativo que 
a equipe chefiada por Mattia 
Binotto deixe Monza com uma 
vitória no domingo.

Só que não será tão sim-
ples assim, apesar de uma 

interessante lista de punições 
no grid, que inclui também os 
nomes de Max Verstappen, 
Lewis Hamilton e de Carlos 
Sainz. Sim, a Ferrari vai promo-
ver uma série de mudanças no 
motor e na caixa de câmbio, o 
que vai fazer o espanhol sair 
do fundo do pelotão. A ideia é 
também aliviar o peso do carro 
e ganhar alguns quilômetros 
por hora a mais em um tra-
çado de alta velocidade. 
Como se sabe, a velocidade 
de reta não é bem o forte da 
F1-75, mas os engenheiros 
de Maranello optaram um 
acerto mais extremo dessa 
vez. Como Leclerc já vem de 
uma troca de componentes 
na Bélgica, é ele quem deve 
liderar os italianos agora.

DECISÃO inclui partidas deste fim de semana e da próxima segunda

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

no dia 23 de setembro, no 
Stade Océane, na cidade de 
La Havre (FRA). Quatro dias 
depois, em Paris, a equipe 
encara a Tunísia, no Parque 

dos Príncipes, em Paris. Os 
dois jogos serão às 15h30 
(horário de Brasília).

Esta é a última lista de Tite 
antes da última convocação 

para o Mundial, em dia 21 de 
outubro. O Brasil na Copa do 
Catar em 24 de novembro con-
tra a Sérvia, pelo Grupo G, que 
tem ainda Suiça e Camarões.

ESTÃO de volta ao escrete canarinho o atacante Pedro (foto) e o meio-campista Everton Ribeiro, ambos do Flamengo, além de Roberto 
Firmino do Liverpool
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Copa Amizade 
de Futebol
A Smel abre na segunda (12), 
inscrições para a terceira edição 
da Copa Amizade de Futebol 
de Campo. A competição prevê 
premiação em dinheiro do 
campeão ao terceiro colocado, 
nas categorias titular e aspirante. 
Poderão participar equipes dos 
bairros, distritos e zona rural, 
com atletas a partir dos 16 anos 
de idade. As inscrições serão 
aceitas até 26 de setembro, 
na secretaria do Ginásio de 
Esportes Amário Vieira da Costa. 
Informações pelo fone (44) 3906-
1090. As partidas serão disputadas 
no Estádio Lúcio Pipino e em 
campos dos bairros e distritos com 
equipes inscritas na competição. A 
programação será definida durante 
congresso técnico, ao final do 
período de inscrições.
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A Prefeitura vai ampliar o 
monitoramento das vias públi-
cas e praças de Umuarama 
por câmeras que transmitem 
imagens dia e noite para a 
Guarda Municipal. A Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
pretende adquirir, nas próxi-
mas semanas, mais 15 câme-
ras que serão instaladas em 
pontos estratégicos para 
observação de qualquer ativi-
dade suspeita e fiscalização do 
trânsito, que se somarão aos 
12 pontos já monitorados.

Dentre as aquisições, duas 
unidades substituirão câme-
ras antigas nas praças Miguel 
Rossafa e Hênio Romagnolli, 
enquanto outras 13 passarão a 
fiscalizar novos pontos, defini-
dos após estudos da Sestram. 
“No total, nosso sistema ficará 
com 25 pontos monitorados. 
A licitação será no início de 
outubro e a empresa vence-
dora terá 45 dias para a ins-
talação. Acredito que até 
novembro o sistema já esteja 
ampliado”, explicou o inspetor 
Valdiney Rissato, comandante 
da Guarda Municipal.

As imagens serão transmiti-
das para a central de monito-
ramento instalada na sede da 

Umuarama vai instalar mais 15
câmeras de videomonitoramento

Locais de instalação
Os pontos de referência que passarão a ser monitorados com as novas 
câmeras são os seguintes: imediações do Atacadão (Av. Portugal x Rua 

Leonildo Steca), indústria de sorvetes Guri (Av. Ivo Sooma), Bosque 
dos Xetá (Av. Pres. Castelo Branco x Av. Parigot de Souza), Cemitério 

Municipal (Av. Parigot de Souza x Av. Ariovaldo Rodrigues de Moraes), 
Trevo Jabuticabeiras (Av. Pedromiro Fernandes), Bosque Uirapuru (Av. 

Ângelo Moreira da Fonseca x Av. Apucarana), Receita Estadual (Av. 
Paraná x Rua Ney Braga), Posto Gauchão (PR-323, trevo de acesso Av. 

Ângelo Moreira), cruzamento da Av. Ipiranga x Av. Brasil, Uopeccan (Av. 
Paraná), cruzamento da Av. Tiradentes x Av. Presidente Castelo Branco, 
cruzamento Av. Paraná x Av. Rolândia e Igreja São Paulo (Av. Apucarana 
x Av. Mascarenhas de Moraes), além da substituição das câmeras que 

operam nas praças Miguel Rossafa e Hênio Romagnolli.

Decreto reduz 
carga horária de

servidor responsável 
por PCD

 O prefeito Hermes 
Pimentel decretou sancio-
nou ontem (9) o decreto 
que garante a redução do 
horário de trabalho a todos 
os servidores públicos de 
Umuarama para o acom-
panhamento de familiar 
para terapias destinadas a 
pessoas com deficiência. 
Fundamentado na Lei 8.112, 
de 1990, a Lei Orgânica 
Municipal beneficia apenas 
o trabalhador concursado 
que necessita de acompa-
nhar cônjuges, filhos ou 
dependentes.

D e  a c o r d o  c o m  a 
secretária municipal de 
Administração, Sara Borges 
Urbano, a dispensa poderá 
corresponder até 50% de 
sua carga horária semanal, 
distribuída durante os dias 
de seu expediente regular. 
“Achar um equilíbrio entre 
o trabalho e a família pode 
ser desafiador para muitas 
pessoas que cuidam de 
algum familiar com defi-
ciência e, pensando nisso, 
a administração municipal 
regulamentou uma carga 
horária reduzida, sem pre-
cisar compensar as horas 
não trabalhadas”, explicou.

A secretária esclarece 
que para solicitar o benefí-
cio, o servidor deve cumprir 
uma séria de requisitos, lis-
tados do decreto. “A come-
çar pela comprovação docu-
mental do vínculo familiar 
e o laudo médico original. 
Todo o processo, desde sua 
solicitação até a aprovação, 
se dará por meio do Sesmt 
(Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho). O 
familiar [com deficiência] 
será avaliado por Junta 
Médica do Sesmt, que 
poderá requerer exames 
complementares ou avalia-
ções complementares por 
outros médicos especialis-
tas”, detalha.

Guarda Municipal, na Sestram. 
O sistema já foi ampliado para 
processar e arquivar as ima-
gens, que permanecerão dis-
poníveis por uma semana.

O município de Umuarama 
possui hoje 12 câmeras, ins-
taladas em pontos de grande 
movimento e monitoradas a 
partir da central de comando 
operacional da Sestram, por 
agentes da Guarda Municipal, 
durante 24h todos os dias. 
“Com as imagens é possível fis-
calizar locais críticos. Qualquer 
atitude suspeita é passada às 
equipes de realizam patrulha-
mento nas vias, que imediata-
mente vão ao local para abor-
dagem e verificação, inibindo 
crimes e contravenções”, jus-
tificou Rissato.

As câmeras também auxi-
liam na fiscalização do trânsito – 
os agentes de trânsito são acio-
nados ao se constatar qualquer 
infração de circulação ou esta-
cionamento irregular e confec-
cionam o auto de infração.

MAIS SEGURANÇA
Para o prefeito Hermes 

Pimentel, a ampliação do 
videomonitoramento é neces-
sária para expandir as ações 
de segurança na prevenção da 

criminalidade. “Esse sistema 
se mostra eficaz na segurança 
pública e proteção do patri-
mônio, aumentando a sensa-
ção de segurança também por 
parte da população. Por isso 
vamos instalar mais câmeras 
em pontos com maior incidên-
cia de ilícitos, agindo preventi-
vamente”, justificou.

De acordo com o coman-
dante da Guarda, o monitora-
mento é uma ótima ferramenta 
de auxílio para a segurança 
pública, possibilitando multi-
plicar a visão das forças poli-
ciais com a observação de 
diversos pontos da cidade 
simultaneamente. “O sistema 
permite a ação preventiva, 
evitando o aumento da crimi-
nalidade, e também medidas 

corretivas, com redução dos 
índices criminais e acompa-
nhamento de ocorrências”, 
completou.

A contratação de empresa 
para fornecimento e instalação 
das 15 câmeras ocorrerá por 
pregão eletrônico (participação 
nacional), por menor preço glo-
bal. O valor máximo do processo 
é de R$ 220.527,73. As propos-
tas serão apresentadas a par-
tir das 9h do dia 13/10. O edi-
tal está disponível no site do 
município, em ‘Transparência’ 
e ‘Licitações’, diretamente no 
setor de Licitações e Contratos 
da Prefeitura (Av. Rio Branco, 
3717). Esclarecimentos tam-
bém podem ser fornecidos 
pelo fone (44) 3621-4141, 
ramais 127 e 129.

Diretoria prepara ações para a
Semana Nacional do Trânsito

A Diretoria de Trânsito de 
Umuarama e instituições par-
cerias definiram as ações que 
serão promovidas durante a 
Semana Nacional do Trânsito, 
de 18 a 25 de setembro. A 
intenção é conscientizar a 
população, especialmente os 
mais jovens, para reduzir o 
número de acidentes e vítimas 
de trânsito.

Neste ano, a Secretaria 
N a c i o n a l  d e  Tr â n s i t o 
(Senatran) estabeleceu como 
tema da campanha a frase “No 
trânsito, todos nós podemos 
salvar vidas”. Os materiais pro-
postos também focam nos ris-
cos causados pelo uso do tele-
fone celular ao volante, com 
a orientação ‘Dirigir usando 
celular não tem sentido’.

“Vamos trabalhar com 

blitze educativas nas escolas, 
colégios e pontos de grande 
movimento, coma distribuição 
de material orientativo, e tam-
bém com blitze de fiscalização 
para coibir irregularidades. 
Os impressos foram produzi-
dos em parceria com a coope-
rativa de crédito Sicoob, que 
concedeu o patrocínio”, des-
tacou a diretora de Trânsito 
de Umuarama, Dianês Maria 
Piffer.

A campanha concentrará 
ações nas portas de escolas e 
colégios públicos e privados, 
com orientações aos pais dos 
alunos. Os panfletos alertam 
que é muito comum ver condu-
tores de veículos manuseando 
ou falando ao celular enquanto 
dirigem, em Umuarama e 
outras partes do país. Muitos 

se distraem e acabam provo-
cando acidentes, avançando o 
sinal vermelho e atropelando 

pedestres. Entre motociclistas, 
este comportamento é ainda 
mais perigoso.

OS panfletos alertam que é muito comum ver condutores de veículos manuseando ou falan-
do ao celular enquanto dirigem, em Umuarama e outras partes do país
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Se busca um love, ouça seu sexto sentido na hora de 
ver se vai dar match ou não no crush. Mas já deixo avi-
sado que uma amizade tem grandes chances de virar 
um romance gostosinho! Com o mozão, tudo indica que 
as emoções irão se aprofundar e a relação pode trazer 
maior satisfação.

Com o mozão, um clima de romantismo e diversão deve 
sacudir a poeira da relação durante o fim de semana. 
Na pista, sua vida social fica um fervo só, e seu jeito 
espontâneo e atraente pode fazer o maior sucesso nas 
paradas. Libera o espaço na agenda, porque vai ficar 
cheia dos contatinhos, arrase!

No amor, nada de sofrência! Pelo contrário, a vibe é de ousa-
dia e alegria, Câncer, meu cristalzinho. O romance deve ficar 
mais íntimo, firme e forte, e o clima vai ser fenomenal. Na 
solteirice, pode rolar um lance com um colega de profissão 
ou alguém de longe – o importante é que vai dar bom.

No amor, prepare-se pra divar! Seu poder de seducência 
em alta favorece a conquista e esquenta a relação. Isso que 
eu chamo de arraso! Tente planejar uma viagem ou passeio 
romântico com o mozão para sair da rotina. Seu jeito ousado 
e forte vai atrair contatinhos mil, inclusive de longe.

O mozão vai te fazer se sentir importante, e o romance fica 
com mais espontaneidade – principalmente nos momen-
tos íntimos. Já na conquista, pode se deixar levar pelas 
emoções e se envolver com alguém diferente de você. 
Tudo indica que suas exigências no sexo serão atendidas.

Com o mozão, tudo indica que vai ter momentos deli-
ciosos no seu ninho de amor neste fim de semana, 
meu cristalzinho! Já na pista dos solteiros, seu charme 
e sedução no modo turbo deve atrair geral. Seu jeito 
espontâneo ajuda a fisgar um contatinho, e um conhe-
cido da famíia deve ficar no seu pé.

Horóscopo semanal do dia 5 ao dia 11 de setembro

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

Se tem um crush em vista, tudo indica que não terá medo 
nem vergonha de ir atrás de quem deseja. Afinal, a sua 
boa lábia deve deixar quem deseja comendo na sua mão! 
Com o mozão, o clima é de romantismo e fogo, mas 
também podem fazer planos para crescer e ir atrás de 
uma boa vida juntos.

Prepare-se pra lacrar na vida amorosa! Você deve esban-
jar iniciativa, força e coragem no romance ou conquista. 
Com o love, pode jogar a indecisão pra escanteio e se 
atirar em aventuras e fantasias. Na conquista, vai se mos-
trar mais exigente e tende a escolher bem com quem 
se relaciona.

Sinal de transformações no amor, e tudo indica que elas são 
para glorificar de pé! Na pista, pode pintar alguém interes-
sante, e você não deve perder tempo para puxar assunto e 
dar um match. Com o momozim, há sinal de altos papos e 
uma ligação mais profunda sobre o relacionamento.

Na pista, tudo indica que seu magnetismo fica poderoso, e 
você vai atrair um crush nota 10! Mas a família ainda pode te 
apresentar alguém interessante também, e você pode ficar na 
dúvida. Agora, quem já se amarrou deve curtir uma relação 
mais forte, sincera e livre dos pitacos dos outros!

Com o mozão, a espontaneidade e criatividade rolam 
soltas, e os sentimentos devem ficar intensos neste final 
de semana – que delícia! Se está na pista, alguém da sua 
profissão tem chance de virar seu esquema preferido, e 
você tem tudo para se empolgar nessa conquista, meu 
cristalzinho.

Horóscopo nascido em 10 de setembro

Horóscopo nascido em 11 de setembro

Horóscopo nascido em 12 de setembro

Os nascidos em 11 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. Possuem 
raciocínio rápido e preciso, ajuda a ter grandes ideias e a descobrir coisas que os outros não têm a opor-
tunidade. Seu número principal, do dia do nascimento, o 17, formado de 1, Sol e de 7, Netuno. São duas 
energias antagônicas.  Juntos formam o 8, de Saturno, que confere espírito realista, ambicioso, prático 
e desprovido de grandes emoções. Pode representar riquezas e herança na idade madura ou na velhice.

Os nascidos em 10 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Libra. Possuem 
dons e talentos artísticos dos mais louváveis. Podem amar a música e a Literatura, a poesia e a Arte de 
representar, cantar ou executar algum instrumento musical. Seu número principal é o 16, formado de 
1, do Sol e de 6, Vênus, astros que se harmonizam entre si.  A soma dá o 7 de Netuno, que leva a ser 
intuitivo, tímido, de dons para normais e de sensibilidade exacerbada.

Os nascidos em 12 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Sagitário. Podem ser 
dispersivos interessando por muitas coisas ao mesmo tempo. Podem ter dois amores ou duas atividades 
rendosas no campo profissional. Seu número principal é o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. Juntos 
formam o número 9, de Marte, símbolo de coragem, determinação, ousadia, agressividade e violência. 
Mas também de confiança, otimismo e entusiasmo.

A sua vida amorosa fica arretada de boa, meu cristalzi-
nho pisciano! A relação com o mozão fica com ótimas 
energias, e algumas mudanças devem ajudar a união 
entre vocês. Na pista, você pode atrair interessados de 
tudo quanto é jeito, e tende a pegar e a se apegar, mas 
cuidado para não cair numa furada! 

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
10/09 - 06h58

   

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 10/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 22
min 16

max 28
min 19

Cascavel
max 20
min 13

Foz do Iguaçu
max 21
min 14

max 29
min 18

Curitiba
max 20
min 11

FASES 
DA LUA

Domingo 11/9/2022

Chuva
Segunda 12/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 653
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 08 09 01 05 02 03

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

NOVEMBRO

01 03 12 15 22 24 30
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2362Lotomania

72.069
29.028
90.973
07.697
28.065

05 14 34 44 55 56 61 
FORTALEZA-CE

18 30 31 46 73
concurso: 5944

01 05 06 16 22 39

02 08 12 17 26 27 28 39 44 45 
46 48 49 57 66 72 77 85 87 88

concurso: 2609Lotofácil
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DEMA
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BEMCEREAL
SPESARO

MENINOOB
LCANELAS

REMODELADO
GALOSEN
AETALCO

USOCOPIAR
OTROAMO

OLEBARÃO
IARTOLA

INEDITAHI
AIAABOS
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Dois 
tipos de
combus-

tível

Conso-
antes de
"mama"

Repre-
sentado 

(no Teatro)

Duas
frutas

ricas em 
vitamina C

Cada
parte que
compõe a
corrente

Grande
acúmulo

de sujeira

"Meu (?)
Querer'', 

sucesso de 
Djavan

Sucesso
de

Michael
Jackson

Olavo
Bilac,
poeta

O aviso
emitido

no metrô

"O (?) Ma-
luquinho",
criação

de Ziraldo

Separar
(os que
estão

brigando)

Função da
máquina

xerox 

Órgão
afetado

pela
catarata

(?)
Vermelho,
banda de
Cazuza

Gemidos 
de dor;

lamentos

Ainda
não publi-

cada

Bia
Arantes,

atriz

Maior
continente
do mundo

Membro
ausente
no sapo

(pl.)

Aponta pa-
ra o alvo 
Desleal;

trapaceiro

Repla-
nejado

Os "reis" 
do terreiro

Pó per-
fumado

Objeto de 
experiência

Sorvete
no palito

Função da
balança

Planta
como o

trigo

Faixa de
rádio 

Arte, em
inglês

Nêutron
(símbolo)

Neste
lugar

Tipo de
cerveja

Direito do
dono

Parte da 
perna (pl.)

Serviço
do Correio

Outro, em
espanhol
Brado em

arenas

401, em
romanos

Chapéu de
mágicos

3/ale — art — bad. 4/otro. 6/cobaia. 9/imundície.
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L B E S
R E N D A F I X A
I V U R I N A R
N E M C O S M E

T O S A D O O E
C S R B A N A L

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

C O I T A D O I P
N F D O T A D A

O T I M O S R O D
B E C A SO R P A

I F U T I
C O T I D I A N O

D E S E M P R E G O

Único
mamífero
com chifre
no focinho

Primeira
esposa de
D. Pedro I
(Hist. BR)

Eu (?)
amo: de-
claração

romântica

Darcy
Penteado,

pintor 

Falta de
oferta de
trabalho

Épocas;
períodos

Ilumina re-
sidências

Detecta o uso de ana-
bolizantes pelo atleta
Condutor
elétrico

Dificuldade
de dormir

Não
pesados
Antecede

o "O"

Transporte
fluvial

(?) Mos-
covis, ator 

Fazer xixi 
Museu de 
Arte de São
Paulo (sigla)

Que tem
a lã corta-
da rente

(?) pensar:
de jeito
nenhum(?) e Da-

mião, santos
Sedado;
dopado

Trivial;
vulgar

Cobertos
de lama

Sucesso
de

Michael
Jackson

Consoantes
de "siri"

Pequenos
buracos

Som de
risadas

(?) kwon 
do, luta

Dígrafo de
"barro"
Digno

de pena

Prendada
A índole
da bruxa
(Lit. inf.)

(?) Taylor,
ator
Cair;

desabar 
Senhor
(red.)

Término;
conclusão

Traje para
formatura
De todos
os dias

Formato
de benja-

mins
Atmosfera
(abrev.)

Maravi-
lhosos

A tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

4, em
romanos

Investi-
mento em

que a 
remunera-
ção paga
é preesta-
belecida

Ivo
Pitanguy,
cirurgião

A cidade
dos objetos
gigantes

(SP)

3/rod — tae. 6/dotada — ótimos. 7/lodosos. 9/orifícios. 10/leopoldina.

Gasolina mais barata de Umuarama custa R$ 4,79
O Procon Umuarama, divulgou 

ontem (9) pesquisa de preços dos com-
bustíveis feita no município. A gasolina 
mais barata é encontrada a R$ 4,79 e 
a mais cara a R$ 5,29 – uma diferença 
de 10,4%. A menor variação entre pre-
ços foi identificada no óleo diesel, que 
custa entre R$ 6,39 e R$ 6,89 – uma 
diferença de 7,8%. “Porém, no preço 
do etanol, nossa equipe de pesquisa 
registrou a maior variação entre os 
preços, com o litro mais barato sendo 
encontrado a R$ 3,35 e o mais caro a R$ 
3,89, uma diferença de pouco mais de 

16%”, observou o secretário Deybson 
Bitencourt Barbosa.

O preço médio da gasolina na 
cidade é de R$ 4,98, do etanol R$ 3,60 
e do diesel R$ 6,61. “Considerando os 
preços médios praticados no mês ante-
rior, registramos queda considerável 
nos preços desses três combustíveis: 
a gasolina caiu 7,4%, o etanol 11,9% 
e o diesel 7,6%. E o estudo indica que 
continua valendo a pena abastecer com 
gasolina, já que a diferença está em 
72,2%, ou seja, como a autonomia do 
veículo com álcool é 30% menor, para 

ser vantajosa sua utilização, o preço 
do litro também deve ser 30% menor”, 
detalha o secretário.

GÁS DE COZINHA
O preço do botijão de 13 quilos de 

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), popu-
larmente chamado de gás de cozinha, 
registrou uma pequena alta de 0,74%, 
conforme pesquisa realizada também 
pela Secretaria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor – Procon 
Umuarama. Em agosto, o preço médio 
do produto era de R$ 117,88 e agora, 

em setembro, está em R$ 118,75.
A partir deste mês, a pesquisa do 

Procon traz dois tipos de informação 
sobre os preços praticados pelas reven-
dedoras de gás: um para o produto reti-
rado no local e outro incluindo a taxa 
de entrega. “O botijão mais barato foi 
encontrado a R$ 93,50 (para retirada) 
e R$ 110 (com taxa de entrega). Já os 
mais caros foram encontrados a R$ 125 
(para retirada) e R$ 130 (para entrega). 
Para as famílias que querem economi-
zar, é preciso sempre pesquisar”, indica 
o secretário.
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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

Nova tecnologia de faróis da Ford 
transforma pista em tela de navegação

A Ford está testando uma 
tecnologia inovadora de faróis 
que, além de aprimorar a visão 
noturna, usa a pista como 
tela para projetar informa-
ções ao motorista sem tirar a 
sua atenção da estrada. Entre 
outras aplicações, o sistema 
com luzes de alta resolução 
desenvolvido na Europa per-
mite indicar o limite de veloci-
dade das vias, dar orientações 
de direção e informar sobre as 
condições do tempo.

Dirigir à noite pode ser mais 
arriscado, principalmente 
quando o condutor desvia os 
olhos da pista. Um veículo via-
jando a 90 km/h percorre 25 
metros por segundo. Assim, 
mesmo uma olhada rápida 
na tela de navegação do carro 
pode resultar em “dirigir às 
cegas” por dez metros ou mais. 
Numa estrada não iluminada, 
isso pode significar a perda 
de um sinal importante ou da 
aproximação de uma curva.

Os faróis de alta resolução 
podem beneficiar não só o 
motorista, mas também outros 
usuários da estrada – proje-
tando, por exemplo, uma faixa 
de pedestres quando a marca-
ção na via estiver desgastada 
ou fraca. Ou, ainda, indicando 
o caminho ao motorista para 
que os ciclistas passem a uma 
distância segura.

A tecnologia pode informar 
também sobre mudanças nas 
condições do tempo, como 
neblina, chuva ou geada à 
frente. Conectando o farol ao 
sistema de navegação, é pos-
sível antecipar as próximas 
curvas e projetar a largura 
do veículo na estrada, aju-
dando o motorista a avaliar 
se ele passa em determinado 
espaço ou cabe numa vaga de 
estacionamento.

Tornar a condução noturna 
mais confortável faz parte 
do compromisso da Ford de 
desenvolver tecnologias para 
facilitar a vida das pessoas, 
agora e no futuro.

“O que começou como 
uma brincadeira, usando um 
projetor e uma parede em 
branco, pode levar a tecnolo-
gia de iluminação a um nível 
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totalmente novo. Mais do 
que simplesmente iluminar 
a estrada, ela pode ajudar a 
reduzir o estresse da direção 
noturna, dando informações 
essenciais ao motorista sem 
tirar os seus olhos da estrada”, 
diz Lars Junker, especialista 
de Sistemas Avançados de 
Assistência ao Motorista da 
Ford Europa.
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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 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00

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

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

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
A M.  ZATTI  CALHAS E 
FUNILARIA, inscrita sob nº 
CNPJ 04.769.767/0001-30, esta-
belecido na Rua Bararuba, 2392, 
CEP 87503-040, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
23.492/2001. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

Estudantes conversam sobre abandono de idosos
De olhos e ouvidos aten-

tos, alunos do 4º e 5º ano do 
ensino fundamental da Escola 
Municipal Jardim União acom-
panharam a encenação de um 
clássico da música sertaneja 
onde um agricultor coloca 
o próprio pai – já em idade 
avançada – para fora de casa, 
levando apenas um couro de 
boi para se abrigar do frio. 
O vídeo abriu a palestra da 
assistente social Sônia Ortiz, 
na manhã desta sexta-feira, 
9, que abordou justamente o 
abandono da pessoa idosa.

O projeto “Couro de Boi”, da 
Secretaria da Assistência Social, 
iniciou um ciclo de palestras que 
visitará dez unidades educacio-
nais do município para plantar 
nos alunos a semente do res-
peito, do carinho e do cuidado 
com os mais velhos.

“Convidamos as crianças 
a pensar no futuro das pes-
soas que hoje mais lhe pres-
tam cuidados, refletindo que 
quando essas pessoas (pais, 

mães e avós) se tornarem ido-
sas, poderão necessitar de 
assistência física, em saúde 
ou financeira, e a evitar o 
abandono familiar”, destacou 
a assistente social Sônia Ortiz.

A palestra, em forma de 
bate-papo, aborda de forma 
direta o abandono afetivo, a 
importância do convívio fami-
liar, a família como ‘porto 
seguro’, os danos causados 
pelo rompimento de laços e 
a sensação de desamparo, 
de esquecimento e exclusão. 
“Ressaltamos também outras 
dificuldades de convívio que 
precisam ser superadas, como 
a falta de paciência com o 
idoso e suas dificuldades com 
a tecnologia e a vida agitada 
dos mais novos”, acrescentou.

Mas tudo isso pode ser 
superado com amor e respeito, 
que devem ser cultivados pelos 
pais desde o início da vida 
das crianças. “Infelizmente 
o abandono existe em todas 
as classes sociais e não 

apenas nos asilos ou casas 
de repouso. Podem ocorrer 
em casa mesmo, quando os 
idosos são ignorados, despre-
zados”, acrescentou o diretor 
de Assistência Social, Fábio 
Barzon, idealizador do projeto 
ao lado da secretária respon-
sável pelo setor, Adnetra Vieira 
dos Prazeres Santana.

Além disso, acrescenta a 
secretária, é importante lem-
brar que o abandono é um dos 
tipos de violência previstos 
no Estatuto da Pessoa Idosa e 
configura crime, devendo ser 
denunciado à rede de proteção 
aos idosos. “É responsabilidade 

de todos denunciar se tiver 
conhecimento de qualquer tipo 
de violência que uma pessoa 
idosa estiver sofrendo”, com-
pleta Adnetra.

A palestra termina com a 
distribuição de um gibi para 
todas as crianças com his-
tórias do personagem sím-
bolo do município, o índio 
Umuaraminha e sua turma, 
criação do cartunista Marcos 
Vaz. Nesta sexta-feira, as pales-
tras foram realizadas em dois 
horários pela manhã e à tarde, 
nas escolas Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca e Jardim União. Na 
próxima terça-feira, 13, serão 

contemplados os alunos das 
escolas Rui Barbosa (às 8h30 
e 13h30) e Sebastião de Mattos 
(com início às 10h30, 11h10 e 
15h30). A programação segue 
até o dia 20.

A palestra aborda a importância do convívio familiar como ‘porto seguro’, os danos causa-
dos pelo rompimento de laços e a sensação de desamparo
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O prefeito Hermes Pimentel entregou ontem (9), 29 tendas de exposição 
de produtos para 29 profissionais que compõem o Instituto dos Arte-
sãos. E já a partir de amanhã (11) eles começam a participar da Feira do 
Produtor, na avenida Parigot de Souza, em local especialmente reservado 
pela administração municipal. A padronização das tendas é uma das formas 
que Pimentel encontrou para incentivar a produção artística e econômica dos 
artesãos. As tendas medem 2 m x 1 m, têm estrutura de metal, prateleiras 
de madeiras e cobertura em lona plástica, identificadas com o brasão do mu-
nicípio. “Nós encomendamos 50 tendas e vamos repassar neste momento 
31 delas aos artesãos que estão cadastrados e fazem parte deste grupo que 
já está estruturado. O material é cedido, sem custo algum, por meio de um 
termo de uso, onde cada profissional artesão fica responsável pela manuten-
ção de seu equipamento”, detalha Pimentel.

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

Zélia Casoni
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O carisma é a expressão da alma. Quando a 
alma fala, sua essência espiritual e divina 
se manifesta, e a pessoa brilha, conquista, 

aparece. É nela que reside sua força e poder. 
Zíbia Gasparetto

@tribunahojenewsumuarama

DANÇA
Um fantástico espetáculo da Curitiba Cia. De Dança, com direção geral de Nicole Vanoni e coreografias de Carlos Laerte e Rosa 
Antuña. Neste sábado ( 10 de setembro), às 20 horas, no Centro Cultural Vera Schubert em Umuarama. ENTRADA FRANCA.

IGUAL?
Após a conferência de apresentação 
dos novos smartphones da Apple, 
uma postagem da filha caçula do 

co-fundador da empresa, Steve Jobs, 
chamou a atenção da internet. Eve 
Jobs, de 24, filha de Jobs com a 

empresária Laurence Powell, publicou 
um meme comparando a semelhança 
entre o novo iPhone 14 e o iPhone 

13. Ela não foi a única a fazer piada 
com as mudanças anunciadas no 

novo celular. A Samsung também sol-
tou algumas farpas em seu perfil no 
Twitter, mas sem mencionar a rival. 

ENCERRAR?
A plataforma de comércio eletrônico 

Shopee vai encerrar suas operações no 
Chile, Colômbia, Argentina e México. 
O Brasil não foi afetado pelo corte. A 
Sea, empresa que controla a Shopee, 

informou que ainda haverá atendimen-
to internacional no Chile, Colômbia e 
México. No entanto, o atendimento na 
Argentina foi integralmente encerrado. 
O presidente da empresa asiática, Chris 
Feng, explicou que era necessário “fo-
car recursos nas operações principais”. 

***
A decisão acontece depois que a 

Shopee suspendeu a contratação de 
novos funcionários e relatou preju-
ízos e crescimento lento de receita, 
aumentando os rumores de uma crise 

financeira.

ZOOM
MARIA EUGÊNIA ZAMARA PREVI-
DI, Miss Paraná Teen Altônia, que 
vai estar na passarela do Miss Teen 
Paraná, no Centro Cultural Schubert.

GUACAMOLE!
Não tem receita mais fácil e gostosa. O pulo do gato está na escolha dos 

avocados, eles precisam estar bem maduros. Sirva como acompanhamento de 
peixes, grelhados, ou da maneira tradicional, como aperitivo. 

INGREDIENTES
4 avocados (abacate) maduros
1 tomate maduro
caldo de 1 limão
2 colheres (sopa) de azeite
Coentro picado a gosto
Sal e pimenta-do-reino moída na hora 
a gosto

MODO DE PREPARO
Lave e seque os avocados, o tomate e 
o coentro. Com a faca, corte o avocado 

ARQUIVO PESSOAL

 INTERNET / PANELINHA

ao meio, no sentido do comprimento, 
e descarte o caroço. Descasque, corte 
cada metade em cubos e transfira para 
uma tigela. Regue o avocado com o cal-
do de limão e amasse com um garfo até 
formar um purê rústico. Corte o tomate 
ao meio, descarte as sementes, e corte 
as metades em cubos pequenos. Pique 
grosseiramente as folhas de coentro. 
Junte ao avocado amassado, tempere 
com o azeite, sal e pimenta a gosto. 
Misture bem e sirva imediatamente.


	01-cor
	02-pb
	03-pb
	04-pb
	05-pb
	06-cor
	07-cor
	08-pb
	09-pb
	10-pb
	11-pb
	12-cor

