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Umuarama começa contabilizar
estragos deixados pelo temporal
Seguramente a região mais afetada pela força das chuvas que atingi-
ram Umuarama na tarde da quarta (21) foi a do Parque Industrial, con-
forme relatório de atendimentos apresentado pela Defesa Civil. Várias 
casas ficaram alagadas, fossas transbordaram, calçadas quebraram e 

o asfalto ficou destruído em vários pontos do bairro. Foram quase 80 
mm, acompanhados de uma forte ventania que deixaram um rastro de 
destruição e levaram à execução de uma força-tarefa para atendimento 
às famílias, inclusive durante a madrugada de ontem. l 7

l 11

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Copom mantém
juros básicos

da economia em
13,75% ao ano

l 2

PMU contrata 
estagiários

Uma obra de readequação da Secretaria de Serviços Rodoviários beneficiará motoristas que trafegam pela Estrada 
Boiadeira, entre os distritos de Santa Eliza e Serra dos Dourados. O asfalto termina a cerca de 2,5 mil metros 
da PR-182 e o trajeto, em leito natural, dificulta as condições de tráfego por conta do areião e de poças de lama, 
em períodos chuvosos. Com a pavimentação da Boiadeira, muitos motoristas deixaram de circular pela PR-082 
(entre Icaraíma a Ivaté, e depois a Umuarama) para percorrerem a nova rodovia. Acompanharam o prefeito Hermes 
Pimentel na vistoria, o chefe de Gabinete, André Rodrigues dos Santos, e o vereador Antonio ‘Pé Duro’.

l Pág. 4

Projeto no
Senado repatria
recursos ao piso
da enfermagem

l 3

Boiadeira
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2 GERAL  Sexta-feira, 23 de setembro de 2022

Umuarama

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

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,68 -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:: 5ª parcela
vence em 30/09, com juros Selic de 4,22%.

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

20/8 a 20/9 0,6524 0,6524 0,1516
21/8 a 21/9 0,6801 0,6801 0,1792
22/8 a 22/9 0,7079 0,7079 0,2069
23/8 a 23/9 0,7087 0,7087 0,2077
24/8 a 24/9 0,7087 0,7087 0,2077

Ações % R$
Petrobras PN +2,47% 31,94 
Vale ON +2,29% 70,02 
ItauUnibanco PN +2,01% 28,87 
Bradesco PN +2,30% 20,50 
Magazine Luiza ON -3,16% 4,60 
Cogna ON +8,76% 2,98

IBOVESPA: +1,91% 114.070 pontos

Iene 142,17
Libra est. 0,89
Euro 1,02
Peso arg. 145,17

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,1% 5,1130 5,1140 -1,7%

PTAX  (BC) 0,0% 5,1671 5,1677 -0,2%

PARALELO -1,1% 5,0000 5,4200 -1,3%

TURISMO -1,1% 5,0000 5,4000 -1,3%

EURO -0,4% 5,0834 5,0861 -2,4%

R$/m2 JUL AGO %m %ano %12m
Paraná 2.206,04 2.111,18 0,23 10,38 12,07
Norte 2.051,35 2.177,08 6,13 12,05 2,89
Oeste 2.241,57 2.246,56 0,22 10,08 11,42

DÓLAR 22/09

Iene R$ 0,0364
Libra est. R$ 5,82
Peso arg. R$ 0,036
R$1: 1.356,85 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/09 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. AGOSTO

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)

JJUULL AAGGOO SSEETT
TJLP (%) 7,01 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 nov/22 1.457,00 -4,25 1,5%
FARELO out/22 445,90 -8,80 6,0%
MILHO dez/22 688,25 2,75 9,4%
TRIGO dez/22 910,75 7,00 15,5%

SOJA 168,40 0,0% 0,7% 166,00
MILHO 75,79 0,1% 0,2% 75,00
TRIGO 92,08 -0,5% -15,6% 95,00
BOI GORDO 288,76 0,2% -2,8% 290,00
SUINO 6,40 0,0% -6,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/09 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 22/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 177,00 0,0% -0,6%
SOJA Paranaguá 190,00 -0,5% -0,5%
MILHO Cascavel 84,00 0,0% 0,0%

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//0099  ffííssiiccaass  1155//0099  ddoommééssttiiccooss  0066//0099

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Sextou com seu signo mais prudente e atento com 
os detalhes. Tudo indica que vai fazer seu trabalho 
com perfeccionismo e irá assumir tarefas importan-
tes. No lar, os momentos com seus queridos devem 
ser arretados de bons. Tá na pista? Um parente pode 
dar uma de Cupido e te apresentar alguém beeem 
interessante. O lance tem tudo pra crescer.

Seu jeito expansivo, proativo e criativo em alta pro-
mete te ajudar a se destacar no serviço e ganhar elo-
gios da chefia. De quebra, você conta com facilidade 
para escolher bons aliados e tende a fazer contatos 
com bastante naturalidade. Sociável e bom de papo, 
tudo indica que será mamão com açúcar se aproxi-
mar do crush e iniciar um relacionamento. 

A Lua embarca no seu signo e destaca as suas qua-
lidades, virginianos e virginianas. Além de mostrar 
praticidade, organização e perfeccionismo em suas 
tarefas, tudo indica que irá arrasar em seus contatos 
com seu jeito mais tranquilo e prestativo. Tudo in-
dica que será ser mais fácil escolher um contatinho 
que tenha os itens da sua lista de desejos. 

O desejo de aprender coisas novas e abrir seus ho-
rizontes deve ficar forte e te empurrar rumo ao su-
cesso. Seu senso prático, responsável e organizado 
também tende a beneficiar o serviço e os estudos, 
sobretudo se faz faculdade. Se já se amarrou, um 
tempo a sós com o mozão tem tudo pra renovar a 
relação – aposte numa saidinha ou rolê ao ar livre.  

A Lua inicia o rolê na sua Casa das Transforma-
ções e há sinal de mudanças. Você conta com 
mais organização, praticidade e prudência, o que 
promete beneficiar o trabalho. Pode pintar uma 
herança ou ajuda financeira de um parceiro. Se 
está na pista, alguém experiente tem chance de 
virar seu esquema preferido. 

Sextou com seu lado prestativo e sensível às neces-
sidades dos outros em destaque – para o choque de 
zero pessoas, não é? E tudo indica que irá agir com 
cautela e modéstia na carreira, sobretudo com os 
colegas e parceiros. Se busca de sua cara-metade, 
seu jeitinho mais tímido e reservado promete fazer o 
maior sucesso. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 23 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Gêmeos. São 
expansivos, comunicativos e solidários. Possuem facilidade no aprendizado de línguas, podem 
estudar diplomacia e trabalharem fora do país, em missões diplomáticas, de paz e de entendimen-
tos e acordos.  Seu número principal é o 30, formado de Júpiter, 3, e de zero. O 3 que representa 
comunicação ampla e fraternidade, interesse pelos estudos, por línguas estrangeiras, literatura e dá 
vocação para o magistério, para Direito e tudo o que esteja ligado às Leis e à Justiça. 

Horóscopo nascido em 23 de setembro

Sextou com previsão de bom entendimento com 
amigos, colegas de trabalho, conhecidos e até com 
pessoas diferentes de você. Mais prestativo, seu sig-
no tende a ajudar quem precisa e pode ganhar uma 
mãozinha também - como dizem o ditado, uma mão 
lava a outra. Uma amizade tem chance de se apro-
fundar e virar paixão.

O céu tá mostrando que seu lado minucioso e pre-
ocupado pode vir à tona, e aí deve usar sua energia 
e foco pra fazer o que precisa com perfeição. De 
quebra, você conta com agilidade mental e ótimas 
ideias, o que favorece o trabalho e os estudos. Se 
está na pista, boas chances de rolar envolvimento 
com alguém conhecido, vizinho ou de longe. 

Mostrando seu jeito prático, eficiente e detalhista, 
pode assumir responsabilidades e ter sucesso em 
suas tarefas. Tudo indica que irá trabalhar primeiro 
e se divertir depois. No amor, desenrola, bate, joga o 
seu charme! A Lua destaca seu lado mais reservado, 
elegante e sedutor, e aí você tem tudo pra ganhar 
vários matches. 

Tudo indica que o seu signo estará igual maratonis-
ta, cheio de pique pra correr atrás das suas coisas. 
De acordo com o céu, você pode se dedicar mais às 
suas tarefas no trabalho e tudo promete sair do seu 
jeitinho. Na saúde, hábitos saudáveis e alimentação 
equilibrada não devem deixar nenhum perrengue te 
derrubar. 

Reservado e moderado, talvez seu signo prefira se 
afastar das pessoas e ter sossego. Se puder realizar 
suas tarefas longe de furdunço, melhor. Com Mercú-
rio retrógrado no seu inferno astral, há risco de de-
safios. Programinha tranquilo só com o mozão deve 
ser uma boa pedida. Tá na pista? Deve pensar bem 
antes de dar match no crush. 

Sagitário, meu cristalzinho, a área profissão está em 
foco hoje. Tudo indica que o seu signo irá arregaçar 
as mangas e ralar bastante, podendo assumir res-
ponsabilidades e ser mais prestativo com os cole-
guinhas. Seus planos pedem calma, um olhar mais 
crítico e reflexão. Com o mozão, a rotina deve passar 
longe da relação.

   

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina
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FASES 
DA LUA

Sábado 24/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 25/9/2022

Sol

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 658
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 05 09 01 01 07 09 01

Super Sete concurso: 298C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

SETEMBRO

09 16 17 23 26 28 31

Loterias
Megasena

03 04 05 06 07 09 10 11 
12 13 15 16 17 20 25 

concurso: 2522Megasena

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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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2368Lotomania

49.645
75.411
57.474
53.147
00.418

09 20 27 40 44 48 69
AMÉRICA-MG

05 14 32 49 79
concurso: 5955

04 05 25 32 39 40

03 05 07 08 09 13 14 16 20 32
36 38 40 57 69 75 79 88 91 92

concurso: 2619Lotofácil
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Copom mantém os juros básicos
da economia em 13,75% ao ano

A queda da inflação fez o 
Banco Central (BC) interromper 
o ciclo de alta dos juros após um 
ano e meio de reajustes segui-
dos. Por 7 votos a 2, o Comitê 
de Política Monetária (Copom) 
manteve na última quarta-feira 
(21) a taxa Selic, juros básicos da 
economia, em 13,75% ao ano. A 
decisão era esperada pelos ana-
listas financeiros.

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos Neto, 
e os diretores Bruno Serra 
Fernandes, Carolina de Assis 
Barros, Diogo Abry Guillen, 
Maurício Costa de Moura, 
Otávio Ribeiro Damaso e Paulo 
Sérgio Neves de Souza votaram 
pela manutenção da taxa. Os 
diretores Fernanda Magalhães 
Rumenos Guardado e Renato 
Dias de Brito Gomes votaram 
pela elevação em 0,25 ponto.

Em comunicado, o Copom 
informou que continuará a 

monitorar a economia e poderá 
voltar a subir a taxa Selic caso 
a inflação não caia como espe-
rado. “O comitê reforça que irá 
perseverar até que se conso-
lide não apenas o processo de 
desinflação como também a 
ancoragem das expectativas em 
torno de suas metas. O comitê 
enfatiza que os passos futuros 
da política monetária poderão 
ser ajustados e não hesitará em 
retomar o ciclo de ajuste caso 
o processo de desinflação não 
transcorra como esperado”, des-
tacou o texto.

A taxa continua no maior 
nível desde janeiro de 2017, 
quando também estava em 
13,75% ao ano. Essa foi a pri-
meira pausa nas elevações após 
12 altas consecutivas, num ciclo 
que começou em meio à alta 
dos preços de alimentos, de 
energia e de combustíveis.

De março a junho do ano 

passado, o Copom tinha elevado 
a taxa em 0,75 ponto percentual 
em cada encontro. No início de 
agosto, o BC passou a aumentar 
a Selic em 1 ponto a cada reu-
nião. Com a alta da inflação e 
o agravamento das tensões no 
mercado financeiro, a Selic foi 
elevada em 1,5 ponto de outu-
bro do ano passado até fevereiro 
deste ano. O Copom promoveu 
dois aumentos de 1 ponto, em 
março e maio, e dois aumentos 
de 0,5 ponto, em junho e agosto.

Antes do início do ciclo de 
alta, a Selic tinha sido reduzida 
para 2% ao ano, no nível mais 
baixo da série histórica iniciada 
em 1986. Por causa da contra-
ção econômica gerada pela 
pandemia de covid-19, o Banco 
Central tinha derrubado a taxa 
para estimular a produção e o 
consumo. A taxa ficou no menor 
patamar da história de agosto 
de 2020 a março de 2021.

Menos da metade dos reajustes
salariais ficou abaixo do INPC

Menos da metade (43,4%) 
dos reajustes salariais nego-
ciados em agosto f icou 
abaixo do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), 
e 30,2% dos reajustes ficaram 
acima. Pelo terceiro mês con-
secutivo, o reajuste mediano 
empatou com o INPC acu-
mulado de 10,1%. O piso 
mediano, por sua vez, ficou 

em R$ 1.390, valor 14,7% 
acima do salário mínimo.

Os números constam 
no boletim Salariômetro 
– Mercado de Trabalho e 
N e go c i a çõ e s  C o l et i va s , 
divulgado mensalmente 
pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), 
disponibilizado ontem (22).

O estudo mostra também 

que a prévia de setembro já 
reflete a queda da inflação, 
com 63,5% dos reajustes acima 
da inflação, até o momento.

A entidade alerta que os 
resultados da prévia estão sujei-
tos a flutuações e podem alterar 
com a inclusão de mais instru-
mentos. Até o fechamento da 
prévia, apenas 52 instrumentos 
haviam sido tabulados.
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Senado analisa projeto
que repatria recursos
ao piso da enfermagem

Entre as matérias a serem 
apreciadas pelo Senado para 
custear o piso nacional da 
enfermagem está o projeto 
de lei que reabre por 120 dias 
o prazo de adesão ao Regime 
Especial de Regularização 
Cambial e Tributária (RERCT).

O Programa de Repatriação 
de Recursos foi criado em 2016 
e, até o ano seguinte, trouxe de 
volta ao Brasil cerca de R$ 175 
bilhões. De autoria do atual 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, o texto aguarda 
parecer do relator, o senador 
licenciado Renan Calheiros 
(MDB-AL).

Na avaliação de Rodrigo 
Pacheco, o RERCT demons-
trou ser uma alternativa legis-
lativa bem-sucedida para regu-
larização de recursos, bens e 
valores, de origem lícita, cuja 
existência não tenha sido 
declarada tempestivamente 
aos órgãos públicos brasilei-
ros. Inúmeras pessoas físi-
cas e jurídicas fizeram uso 
do programa. Inicialmente, o 
período de adesão se esgotou 
no fim de 2016. O prazo foi rea-
berto em 2017, por força da Lei 
13.428, daquele ano. Ao final, 
o governo federal estima que 
cerca de R$ 175 bilhões foram 
repatriados, com grande 

Publicada lei que derruba rol taxativo
para a cobertura de planos de saúde

Com a publicação da Lei 
14.454 no Diário Oficial da 
União da última quarta-feira 
(21), está definitivamente 
derrubado o chamado “rol 
taxatixo” para a cobertura de 
planos de saúde. Assim, as 
operadoras de assistência à 
saúde poderão ser obrigadas 
a oferecer cobertura de exa-
mes ou tratamentos que não 
estão incluídos no rol de proce-
dimentos e eventos em saúde 
suplementar.

A norma é oriunda do 
Projeto de Lei aprovado no 
fim de agosto no Senado. 
O texto, que alterou a Lei, 
estabelece que o Rol de 
Procedimentos e Eventos em 
Saúde (Reps), atualizado pela 
Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), servirá 
apenas como referência básica 
para os planos privados de 
saúde contratados a partir de 
1º de janeiro de 1999.

Caberá sempre à ANS edi-
tar norma com a amplitude 
das coberturas no âmbito da 
saúde suplementar, inclusive 
de transplantes e procedimen-
tos de alta complexidade.

Tratamentos fora dessa 
lista deverão ser aceitos, 
desde que cumpram uma das 
condicionantes: ter eficácia, 
à luz das ciências da saúde, 
baseada em evidências cien-
tíficas e plano terapêutico; ter 
recomendações da Comissão 
Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no Sistema Único 
de Saúde (Conitec); ou ter 

recomendação de, no mínimo, 
um órgão de avaliação de tec-
nologias em saúde que tenha 
renome internacional.

MOBILIZAÇÃO 
A lei foi uma resposta da 

mobilização de associações de 
pacientes usuários de planos 
de saúde contra decisão do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) que, em junho deste ano, 
decidiu que os planos só esta-
riam obrigados a financiar tra-
tamentos listados no Reps.

Para o relator da matéria no 
Senado, a sanção da Lei 14.454 
significa que milhões de pes-
soas voltarão a ter seus tra-
tamentos, terapias e medica-
mentos custeados pelos seus 
planos de saúde. 

impacto positivo para os cofres 
públicos, em virtude das mul-
tas e dos impostos recolhidos.

O Projeto de Lei deixa claro 
que o contribuinte que aderir 
ao RERCT deverá identificar 
a origem dos bens e declarar 
que eles têm origem em ati-
vidade econômica lícita, sem 
obrigatoriedade de compro-
vação. Assim, o ônus da prova 
de demonstrar que as infor-
mações prestadas são falsas 
recai, em qualquer tempo, 
sobre a Receita Federal, res-
salta Rodrigo Pacheco na jus-
tificativa do projeto.

De acordo com o autor da 
proposição, o projeto propõe 

multa de 167 % do valor do 
imposto devido, de modo que o 
percentual total a ser pago pelo 
declarante que aderir ao RERCT 
durante o novo prazo será de 
40% sobre o valor do ativo 
objeto de regularização, em 
contraponto aos 35,25% e 30% 
devidos em prazos anteriores.

Ao defender a aprovação 
do projeto, Rodrigo Pacheco 
avalia que a abertura de 
novo período para adesão ao 
RERCT poderá colaborar para 
que novos recursos advindos 
do exterior auxiliem o Brasil a 
superar a atual crise econô-
mica que atinge a sociedade 
brasileira.

SEGUNDO Pacheco, o RERCT é a alternativa legislativa bem-sucedida para regularização 
de recursos, bens e valores, de origem lícita
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Maior beneficiário
O ex-procurador da 
República Deltan Dallagnol, 
candidato a deputado 
federal pelo Paraná, foi 
privilegiado na distribuição 
do fundo eleitoral destinado 
aos concorrentes à Câmara 
dos Deputados pelo 
Podemos. Ao todo, a sigla 
transferiu R$ 1,3 milhão 
do fundão a Dallagnol. O 
montante representa o dobro do recebido por outros dois 
candidatos que são aposta do Podemos no Paraná: Bibiana 
Orsi, que recebeu R$ 680 mil, e o ex-deputado federal Luiz 
Carlos Hauly, agraciado com R$ 600 mil. Antes da campanha, 
lembra Gadelha, Dallagnol era crítico do fundo eleitoral. 
Quando o Congresso Nacional aprovou o aumento do fundo, 
em dezembro de 2021, o ex-procurador fez questão de ir às 
redes sociais criticar a decisão dos parlamentares.

Primeira mulher
A advogada Adriana Schier 
é a nova presidentes do 
Instituto Paranaense de 
Direito Administrativo (IPDA). 
Ela foi eleita durante o XXIII 
Congresso Paranaense de 
Direito Administrativo, que 
está sendo realizado nesta 
semana na sede da OAB 
Paraná. Primeira mulher a 
ser eleita para a presidência 
da entidade, Adriana é 
graduada em Direito pela 
Universidade Federal do 
Paraná e mestre e doutora 
pela mesma instituição. 
Ela é professora do Centro 
Universitário Autônomo 
do Brasil (UniBrasil) e do 
Instituto de Direito Romeu 
Felipe Bacellar. Foi vice-
presidente do IPDA na gestão 
anterior, é membro da Rede 
Docente Eurolatinoamericana 
de Direito Administrativo 
e presidente da Comissão 
de Serviços Públicos do 
Instituto Brasileiro de Direito 
Administrativo.

Tributo zero
Duas MPs que estão aguardando votação do Senado podem 
ser apreciadas na sessão da segunda (26). Uma delas é a 
MP que suspende crédito tributário sobre combustível com 
alíquota zero. A MP suspende até o final do ano a utilização 
de créditos tributários decorrentes de contribuições sociais 
pagas por compradores finais de combustíveis. Segundo o 
Executivo, a matéria busca evitar situações de insegurança 
jurídica provocadas pela Lei Complementar sancionada 
em março, que permitia o creditamento tributário mesmo 
no caso de produtos comercializados com alíquota zero. 
Segundo o Planalto, “a hipótese não tem sentido, pois 
aquisições de produtos vendidos com alíquotas zero das 
contribuições não ensejam direito a créditos”.

Mas só até o final do ano
A MP mantém até 31 de dezembro a alíquota zero sobre 
combustíveis no caso da Contribuição para o PIS/Pasep 
e da Cofins. No entanto, o aproveitamento de créditos 
tributários pelos adquirentes finais fica suspenso. É o caso dos 
contribuintes que compram combustível para uso próprio, 
como empresas de transporte e caminhoneiros autônomos.

DIVULGAÇÃO

Discriminação
A Justiça Federal condenou 
o município de Diamante 
D’Oeste, no Paraná, ao 
pagamento de R$ 30 mil a 
dois indígenas que sofreram 
tratamento discriminatório 
durante o período da 
pandemia. A decisão do juiz 
federal Wesley Schneider 
Collyer, da 1ª Vara Federal de 
Toledo, estipulou R$ 15 mil 
reais para cada um a título de 
indenização por danos morais. 
O valor será acrescido de juros 
a partir do evento em que o 
episódio aconteceu, julho de 
2020. A sentença está sujeita 
a recurso. Os autores da ação 
vivem na comunidade Tekoha 
Añetete, cerca de 20 km da 
cidade. Ao entrar em um 
supermercado local, alegam 
que foram surpreendidos 
por recusa de atendimento 
no estabelecimento sob 
a justificativa de que 
constituíam vetores de 
transmissão do vírus da 
Covid-19.
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

AVISO N.º 140/2022 – DER SEDE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2022 DER/DOP

GMS 085/2022 (CP)
RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DATA DE 

ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
OBJETO: Execução de serviços de conservação e manutenção, sob responsabilidade da 
Diretoria de Operações (DOP), visando reparar ou sanar defeitos no pavimento, totalizando 
238,25 km de rodovias da Superintendência Regional Noroeste, denominado “Lote C”.
Critério de Preço: Menor Preço
Após análise pela Comissão de Julgamento, comunicamos às empresas participantes do 
processo de licitação do Edital de Concorrência n.º 025/2022 (GMS 085/2022), o resultado 
da análise das propostas de preços, conforme segue:

Classi-
ficação

Empresa
Preço

Proposto (R$)
Preço Corrigido 

(R$) Resultado

1

COMPASA DO 
BRASIL 
DISTRIBUIDORA DE 
DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA

36.333.943,86 36.333.943,86 Classificada

2
ECO SUL BRASIL 
CONSTRUTORA 
EIRELI0

37.516.685,06 37.516.685,06 Classificada

3
ASPHALT 
PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA LTDA

38.895.000,02 38.895.000,02 Classificada

4
WEILLER 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA

39.497.157,60 - Não avaliada

5
EXTRACON 
MINERAÇÃO E 
OBRAS LTDA.

43.120.320,52 - Não avaliada

6

TV - TÉCNICA 
VIÁRIA 
CONSTRUÇÕES 
LTDA

44.407.196,94 - Não avaliada

7

PEDREIRA ITAIPU 
INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE 
BRITAS E ASFALTO 
LTDA

46.856.324,86 - Não avaliada

8
KLM CONSTRUÇÃO 
DE RODOVIAS LTDA

47.140.322,54 - Não avaliada

9
GAISSLER MOREIRA 
ENGENHARIA CIVIL 
EIRELI

47.777.248,98 - Não avaliada

O prazo para interposição de recursos será até o dia 30/09/2022.
Em decorrência, fica marcada a abertura dos envelopes dos documentos de habilitação das 
empresas classificadas, conforme segue: 
Data: 11/10/2022.
Horário: 15:00 horas.
Local: DER/PR, auditório 1º andar (mesmo local da abertura das propostas de preços). 
Observar comunicado sobre a prevenção do COVID 19 no portal GMS.

Curitiba, 22 de setembro de 2022.
Thais Volttani Koyama

Presidente da Comissão de Julgamento

Sancionado projeto que
autoriza criar loterias
da saúde e do turismo

O governo federal san-
cionou o projeto de lei que 
autoriza o Poder Executivo a 
criar a Loteria da Saúde e a 
Loteria do Turismo. De acordo 
com a Secretaria-Geral da 
Presidência da República, a 
proposta é gerar receitas adi-
cionais para gestores da saúde 
e do turismo, com o financia-
mento de iniciativas desti-
nadas a mitigar os efeitos da 
pandemia.

O texto, publicado na edi-
ção de ontem (quinta-feira, 22) 
do Diário Oficial da União, auto-
riza a concessão à iniciativa pri-
vada da exploração das loterias, 
além da adoção das modalida-
des de prognósticos esportivos, 

apostas de quota fixa e de prog-
nósticos numéricos.

O valor total arrecadado 
com a exploração das lote-
rias será destinado primei-
ramente ao pagamento dos 
prêmios, do imposto de renda 
incidente sobre a premiação 
e da parcela da seguridade 
social. Em seguida, parte da 
arrecadação será destinada 
ao Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) e à Agência Brasileira de 
Promoção Internacional do 
Turismo (Embratur).

“Valores dos prêmios relati-
vos aos produtos lotéricos não 
reclamados pelos apostadores 
que tiverem sido contempla-
dos no prazo de prescrição na 

Loteria da Saúde e na Loteria 
do Turismo serão revertidos, 
respectivamente, ao FNS e à 
Embratur, observada a progra-
mação financeira e orçamentá-
ria do Poder Executivo federal”.

VETO
Ficou vetado, por incons-

titucionalidade, o dispo-
sitivo que dispunha que o 
Ministério da Economia dis-
ciplinaria, no prazo máximo 
de 30 dias após a publica-
ção da proposição, as regras 
para a concessão da explo-
ração da Loteria da Saúde 
pelo Ministério da Saúde e 
da Loteria do Turismo pelo 
Ministério do Turismo.

Operação da PF combate lavagem de 
dinheiro no mercado de criptomoedas

A Polícia Federal (PF) e 
a Receita Federal deflagra-
ram ontem (quinta-feira, 22) 
a Operação Colossus para 
combater organização crimi-
nosa dedicada à lavagem de 
dinheiro. De acordo com a cor-
poração, o grupo utilizava um 
“intrincado” sistema de remes-
sas de recursos ilícitos ao exte-
rior, por intermédio da compra 
e venda de criptoativos.

A estimativa da PF é de que 
mais de R$ 2 bilhões tenham 
sido movimentados em opera-
ções de câmbio suspeitas. “Tais 
recursos ingressaram e circu-
laram pelo sistema financeiro 
oficial, mediante empresas de 
fachada, sem capacidade eco-
nômico-financeira, e transita-
ram por contas de passagem 
até a sua conversão em crip-
toativos que poderiam ser uti-
lizados no exterior”.

A 6ª Vara Criminal Federal 
de São Paulo expediu man-
dados de busca e apreensão 
que estão sendo cumpridos no 
próprio estado de São Paulo 
e também no Rio de Janeiro, 
na Bahia e em Santa Catarina. 
Participam da operação 28 ser-
vidores da Receita Federal e 
cerca de 130 policiais federais.

Os investigados podem ser 
acusados dos crimes de desvio 
de fundos, tráfico de drogas, 
lavagem de dinheiro e crime con-
tra o sistema financeiro nacional.

A disposição
O senador Alvaro Dias 
(Podemos) voltou a afirmar 
sua disposição em continuar 
como Senador da República 
pelo Paraná porque o “Paraná 
investiu em mim, desde 
vereador, governador do 
Estado, onde realizamos 
muitas obras, e senador. Tenho 
uma gratidão por isso, adquiri 
muita experiência e quero 
participar das tão necessárias 
reformas que o Brasil precisa. 
Quero continuar no Congresso 
Nacional para participar 
das reformas que devem ser 
propostas e realizadas pelo 
presidente da República, seja 
ele quem for”, disse.

Ponte da Integração
Foi instalada a última laje pré-
fabricada de concreto da Ponte 
da Integração Brasil-Paraguai, 
completando o tabuleiro da 
futura pista. Na sequência vem 
a camada asfáltica, instalação 
do sistema de iluminação e 
as barreiras de contenção. 
Também estão previstas grades 
anti-suicídio e a sinalização. A 
obra começou em 2019, em uma 
parceria entre Itaipu e o governo 
do Paraná. O investimento 
foi de aproximadamente 
R$ 463 milhões. O plano 
integral da infraestrutura 
inclui ainda desapropriações 
e a construção da Perimetral, 
via de aproximadamente 
15 quilômetros, que ligará a 
aduana da nova via à aduana da 
Argentina e à BR-277, na saída 
de Foz do Iguaçu.

Norte e Vale do Ivaí
O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) está licitando a conservação 
e manutenção de 434,46 
quilômetros de rodovias 
estaduais das regiões Norte e 
Vale do Ivaí. O investimento 
previsto é de R$ 57.856.022,16, 
atendendo 23 municípios, em 
um total estimado de mais de 
900 mil habitantes. A licitação 
prevê a execução de serviços 
como remendos profundos 
e superficiais, selagem de 
trinca, melhorias no sistema 
de drenagem e na sinalização 
horizontal, entre outros. O prazo 
de execução é de 365 dias, 
após assinatura de contratos e 
emissão de ordem de serviço.

Compromisso
Em entrevista, o governador Ratinho Júnior (PSD) reafirmou 

o compromisso com o funcionalismo público e afirmou que o 
objetivo do governo é realizar concurso anualmente para os 

cargos da polícia. O candidato se comprometeu a tornar anual a 
contratação de 500 a mil policiais militares pelo estado. “Acho um 
erro como é feito hoje, um concurso a cada 3 ou 4 anos, visto que 

todos os anos se aposentam 800 policiais no Paraná”, falou ele.

Ensino de superior
O Governo do Paraná chegou a 
2022 com o maior investimento 
em ensino superior dos últimos 
anos. A fatia executada do 
orçamento destinada às sete 
instituições e quatro hospitais 
chegou a 6,91% da Receita 
Corrente Líquida neste ano. 
O percentual representa um 
aporte de R$ 2,9 bilhões com 
as universidades e hospitais, e 
a previsão é atingir, ainda em 
2022, 7,32%, ou R$ 3,1 bilhões, 
ante RCL de R$ 43,1 bilhões. 
Em 2019, o investimento total 
nas universidades estaduais 
também ajudou a custear e 
reequipar os hospitais das 
universidades estaduais de 
Londrina (UEM), Ponta Grossa 
(UEPG), Maringá (UEM) e do 
Oeste do Paraná (Unioeste).

Resultado comprovado
Os resultados são 
incontestáveis e podem ser 
medidos com indicadores 
recentes. As universidades 
estaduais de Londrina (UEL), 
Maringá (UEM), Ponta Grossa 
(UEPG), do Centro-Oeste 
(Unicentro), do Norte do 
Paraná (UENP) e do Paraná 
(Unespar) somam 70 cursos de 
graduação com alto nível de 
qualidade, segundo o Exame 
Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade) de 
2021, divulgado neste mês. 
As instituições estaduais 
paranaenses participaram 
da avaliação com 168 
cursos, entre licenciaturas e 
bacharelados. Desse total, seis 
cursos conquistaram nota 5.

Nova presidente
A advogada Adriana Schier 
é a nova presidente do 
Instituto Paranaense de Direito 
Administrativo (IPDA). Ela foi 
eleita durante o XXIII Congresso 
Paranaense de Direito 
Administrativo, que está sendo 
realizado nesta semana na sede 
da OAB Paraná. Primeira mulher 
a ser eleita para a presidência da 
entidade, Adriana é graduada 
em Direito pela Universidade 
Federal do Paraná e mestre e 
doutora pela mesma instituição. 
Ela é professora do Centro 
Universitário Autônomo do 
Brasil (UniBrasil) e do Instituto 
de Direito Romeu Felipe Bacellar.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Aciu está perto de
atingir a marca de
1,6 mil associados

A Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Umuarama (Aciu) chega aos 58 
anos de representatividade. 
Renovada e inspirada por uma 
trajetória recheada de epi-
sódios históricos, a entidade 
conta com aproximadamente 
1,6 mil associados e segue 
sendo destaque no Paraná e 
em outros Estados.

“A maravilhosa palestra 
com Felipe Titto é um sintoma 
desse novo ciclo”, avalia o pre-
sidente Miguel Fuentes Romero 
Neto. “As atuações da atual 
diretoria, dos conselhos da 
Mulher Empresária e Executiva 
e do Jovem Empresário 
(Conjove) refletem uma fase 
que busca diferenciais para 
atender as demandas da pró-
pria sociedade, de forma plu-
ral e com foco na inovação”, 
complementa.

O prefeito Hermes Pimentel 
parabenizou a entidade. 
“Aproveito a data do aniver-
sário de fundação da Aciu 
para expressar meu profundo 

Entidade em movimento
Sem dúvida, a retomada do Natal de Luz, em parceria com a Pre-
feitura, é o projeto de maior relevância do segundo semestre. A 

tradicional celebração colocará Umuarama em destaque, com mais 
de 250 portais (serão instalados nas avenidas Paraná, Maringá, 

Rolândia e algumas ruas da área central da cidade). A Aciu adquiriu 
as ferragens e outros equipamentos e a administração municipal 

contratou um metalúrgico para coordenar os trabalhos de confec-
ção dos portais. Ao todo, serão fabricadas 5.750 estrelas para a 

montagem dos mesmos. Além dos portais, árvores das vias centrais 
também devem receber iluminação especial e o Papai Noel terá 

mais uma casa, na Praça Miguel Rossafa. Muitas outras novidades 
serão divulgadas em breve.

Show da vida da Uopeccan premia
mulher com Chevrolet Onix 0km

A 3ª edição do Show da Vida 
se encerrou no sábado (10) e 
na quarta (21), a ganhadora do 
Chevrolet Onix 0km, Vivian dos 
Santos, recebeu o grande prê-
mio. Vivian é residente de Santa 
Terezinha e conta que comprou 
5 cartelas.

“Eu sempre ajudei causas 
sociais, então na verdade não 
comprei pensando em ganhar, 
mas sim em colaborar com a 
Uopeccan, que é tão impor-
tante para a comunidade”.

Ela conta que ao receber a 
notícia, não conseguiu acre-
ditar. “Eu falei para o meu 
marido que era a vencedora, 
mas demoramos a acreditar, 
só ficou real depois que peguei 
a chave do carro na mão”.

Além do carro, foram sor-
teados também, 4 geladeiras e 
4 camas box. O Show da Vida 
foi realizado em parceria com 
a Gazin, com extração pela 
Loteria Federal.

“O Show da Vida é uma ação 
que busca recursos para ajudar 
a cobrir o déficit mensal que 

respeito aos integrantes de sua 
diretoria, meus respeitos aos 
empresários fundadores da ins-
tituição, ao mesmo tempo que 
externo minha confiança na 
atual geração empresarial que 
tem se empenhado em garantir 
o permanente crescimento eco-
nômico e social do nosso muni-
cípio. Salve a Aciu pelos seus 58 
anos”, contextualizou.

PRIMÓRDIOS
A Associação Comercial, 

Industrial e Agrícola de 
Umuarama foi fundada em 1964 

por um grupo de 14 empresá-
rios, devotados a aumentar a 
representatividade de classe 
junto às esferas municipal, 
estadual e federal. Segundo 
registros, a precariedade era 
extrema, a ponto de o municí-
pio sequer contar com energia 
elétrica. Telefone era algo utó-
pico no nono ano de emanci-
pação política de Umuarama. 
Como não poderia deixar de ser, 
a chegada da luz elétrica acabou 
sendo uma das primeiras lutas 
da Aciu, vindo a seguir a pavi-
mentação asfáltica da PR-323.

nós temos. É um projeto aces-
sível a todas as camadas da 
população, por ser apenas R$ 
10. Então todos podem ajudar, 
comunidade, amigos e familia-
res de pacientes e até mesmo 
os pacientes, concorrendo aos 
prêmios e demostrando sua 
forma de gratidão pelo atendi-
mento”, explica a coordenadora 
do projeto, Neusa Farias.

A data da próxima edição está 
em fase de definição e deverá ser 

divulgada nos próximos meses.
O 2º prêmio – 1 Refrigerador 

Brastemp 540L; 1 Refrigerador 
Brastemp 443L e uma Cama box 
– foi para Diandra M. Mezzomo, 
de Foz do Iguaçu. O 3º prêmio – 
1 Refrigerador Brastemp 540L e 
uma Cama box foi para Ronaldo 
de Araujo Silva, de Iporã e o 
4º prêmio – 1 Refrigerador 
Brastemp 443L e uma Cama 
box – saiu para Emerson Rafael 
Pereira, também de Iporã.

VIVIAN dos Santos, recebeu o grande prêmio. Vivian é residente de Santa Terezinha e conta 
que comprou 5 cartelas
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Contra a caça 

A cada dez brasileiros, nove 
não aprovam a ideia de 
autorizar a caça no Brasil, de 
acordo com levantamento 
do Instituto Datafolha para 
WWF-Brasil. Do total de 
entrevistados, 90% discordam 
da ideia de autorizar a caça 
e 9% concordam. Quando 
perguntados sobre votar em 
candidatos que apoiam a 
caça, 88% afirmam que não 
votariam e 10% votariam. 
A pesquisa ouviu 2.088 
brasileiros de 5 a 8 de julho 
de 2022.

Fake nas redes
O termo “fake news” foi 
um dos mais relacionados e 
usados durante as eleições de 
2018. Já na campanha eleitoral 
deste ano, a expressão 
está com maior destaque. 
Levantamento realizado pela 
Walk The Talk mostrou que o 
número de posts com o termo 
“fake news”, nas redes sociais 
no mês de agosto de 2022 foi 
de 155.849 mil, 95% maior 
do que o mesmo período de 
2018 com 79.343 publicações. 
A pesquisa teve foco nas 
principais redes sociais, como 
Facebook, Instagram, TikTok, 
Twitter e YouTube. 

STF eleitoreiro
Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão reforçando 

contra eles próprios o ônus da famigerada expressão 
Judicialização do Legislativo. É cada dia mais notório em 

diferentes setores – de bancas de advogados a entidades do 
terceiro setor, passando por escritórios de grandes empresas 
– que a Corte, em vez de se posicionar prioritariamente para 
assuntos constitucionais que não as questões políticas, tem 
dado tiros nos pés dos togados. O Congresso Nacional não 

ajuda. Leva para o Supremo todas as insatisfações regimentais 
ou políticas as quais poderiam resolver nas Casas. Já no STF, as 

decisões recentes monocráticas de barrar o decreto presidencial 
sobre a venda de armas e de impedir o aumento do piso salarial 
dos enfermeiros foram muito mal vistos por variados segmentos 
da sociedade. Principalmente na saúde, setor no qual os únicos 
beneficiados são os donos dos hospitais privados (que ganham 
milhões de reais por mês), e os governadores (que administram 

mal as unidades estaduais).

Bilhões do MEI
Os Microempreendedores 
Individuais (MEI) e as pequenas 
empresas se destacaram no 
setor de concessão de crédito, 
registrando alta de 57% no 2º 
trimestre em comparação com 
os três primeiros meses do ano, 
totalizando R$ 92,8 bilhões. 
Levantamento realizado pelo 
Sebrae com base em dados 
do Banco Central mostra 
ainda que de janeiro a junho 
as instituições financeiras 
liberaram R$ 151,9 bilhões 
para o setor.

Mais cidadania
Um mês após entrar em vigor 
a Lei Federal nº 14.382/22 que 
reduziu prazos de habilitação 
e celebração do matrimônio, o 
DF registrou aumento de quase 
14% no número de casamentos 
civis. Além disso, 83 pessoas no 
DF modificaram seu primeiro 
nome em Cartório de Registro 
Civil sem a necessidade de 
entrar com ação judicial – 
uma outra vantagem da lei. 
Os dados são da Associação 
Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais.

Café com Tiro
O Clube de Tiro ATACC de 
Brasília organiza para um 
dia antes das eleições (1º de 
outubro) a 5º Edição do Café 
com Tiro, na capital. “As armas 
e o café da manhã serão por 
conta da ATACC”, diz anúncio 
virtual. Os atletas terão que 
pagar as munições, alvos e 
demais itens que utilizarem no 
evento. É uma resposta direta 
da turma do coldre para quem 
pediu na justiça para fechar os 
clubes durante a eleição.
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Obras na Boiadeira entre Icaraíma
e Umuarama entraram na reta final

As obras na Estrada Boiadeira, no 
Noroeste do estado, estão em sua reta 
final para serem entregues à popu-
lação. Segundo o Departamento de 
Estradas de Rodagem do Paraná (DER/
PR), restam finalizar serviços em alguns 
quilômetros da rodovia, em um viaduto 
em Icaraíma, além dos últimos ajustes 
de drenagem superficial e proteção 
vegetal. A previsão de conclusão atual 
é para o fim de dezembro deste ano.

Os trechos que restam para serem 
finalizados são do km 23,73 ao km 
20,84, do km 12,74 ao km 11,90, e do 
km 9,5 ao km 10,5. Já no viaduto 2, 
em Icaraíma, estão sendo concluídas 
a mesoestrutura e a superestrutura da 
obra de arte especial, com a implanta-
ção de pilares, lajes e vigas.

A obra tem o seu início em 
Icaraíma, no distrito de Porto 
Camargo, na divisa com o Mato 
Grosso do Sul, e vai até Serra dos 
Dourados, distrito de Umuarama, 
com dois contornos, um no distrito 
de Santa Eliza e outro em Icaraíma.

As obras fazem parte do lote 1A 
da revitalização completa da Estrada 
Boiadeira. O trecho tem 46,41 quilô-
metros de extensão, sendo 13,3 km 
de restauração entre Porto Camargo 
e Icaraíma, e pavimento novo de 
Icaraíma até Serra dos Dourados, com 
direito a nove viadutos para facilitar 
acessos aos perímetros urbanos.

A pavimentação e restauração da 
Boiadeira é um dos empreendimentos 
mais simbólicos que estão em anda-
mento nas rodovias do Paraná. Ela é 
fruto de uma parceria entre Governo 
Federal, Governo do Paraná e a Itaipu 
Binacional, responsável pelos recur-
sos da obra.

O investimento total é de R$ 232,8 
milhões. A modernização da Boiadeira 
irá facilitar, agilizar e baratear a ligação 
do Paraná com o Mato Grosso do Sul, 
os dois maiores produtores do agrone-
gócio do Brasil.

Ao todo, os frutos dessa parceira 
já renderam o investimento de R$ 1,4 
bilhão no estado, como a construção 

da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, 
entre Foz do Iguaçu e Presidente 
Franco; a Perimetral Leste de Foz do 
Iguaçu, e a ampliação da pista do aero-
porto internacional, também em Foz; 
a duplicação do Contorno Oeste e da 

Veículo abordado seguia para 
Umuarama cheio de maconha

Um automóvel que transportava mais 
de 50 quilos de maconha foi apreendido, 
após a Polícia Federal e BPFron recebe-
rem a informação que estaria se deslo-
cando de Guaíra para Umuarama.

O automóvel foi visualizado próximo 
à cidade de Cafezal do Sul e, após longo 
trajeto de acompanhamento tático, foi 
possível a abordagem próxima à cidade 
de Perobal, momento em que o moto-
rista desembarcou e correu em direção 

A pavimentação e restauração da Boiadeira é um dos empreendimentos mais simbólicos que estão em andamento 
nas rodovias do Paraná
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Corredor Bioceânico
A Estrada Boiadeira irá ligar o Noroeste do Paraná ao Mato Grosso do Sul, mais espe-
cificamente, ao município de Porto Murtinho. É nesta rota em que está localizado o 
projeto rodoviário do Corredor Bioceânico. O plano é encabeçado por alguns países 
do Mercosul para ligar os portos brasileiros de Paranaguá, no Paraná, e Santos, em 

São Paulo, aos portos do norte do Chile, no Oceano Pacífico, fazendo também ligação 
com Paraguai e Argentina.

BR-277, em Cascavel; a revitalização 
da Ponte Ayrton Senna, em Guaíra; a 
implementação de iluminação viária 
em trechos da BR-277, na região Oeste; 
e a pavimentação da ligação entre 
Ramilândia e Santa Helena.

a um pasto. Ele foi localizado posterior-
mente e preso.

No interior do veículo, foram loca-
lizados aproximadamente 50,750 qui-
los de maconha. O entorpecente, o 
carro e o homem, foram entregues na 
Delegacia Polícia de Umuarama.

O veículo foi perseguido pelos policiais na rodovia PR-
323 e abordado perto de Cafezal do Sul
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Umuarama começa a contabilizar
os estragos deixados pelo temporal

Seguramente a região mais afetada 
pela força das chuvas que atingiram 
Umuarama na tarde da última quarta 
(21) foi a do Parque Industrial, con-
forme relatório de atendimentos apre-
sentado pela Defesa Civil. Casas fica-
ram alagadas, fossas transbordaram, 
calçadas quebraram e o asfalto ficou 
destruído em vários pontos. Segundo 
o Cemaden (Centro de Monitoramento 
e Alertas de Desastres), em algumas 
horas, choveu quase 80 mm.

Uma verdadeira força-tarefa foi 
montada para atendimento às famí-
lias, inclusive durante a madrugada. 
As equipes das secretarias de Obras e 
de Serviços Públicos atuam em horário 
especial para reparar, o quanto antes, 
os pontos mais críticos. “Reparos e rea-
dequações só poderão ser realizados 
quando o tempo estiver mais firme”, 
pontuou Gleison Alves de Andrade, 
secretário de Obras.

Profissionais do Cras iniciaram 
o atendimento aos moradores do 
bairro antes das 8h de ontem (22), 
que buscaram ajuda na Associação 
Vida e Solidariedade – Dona Maria 
da Sopa. A Secretaria de Assistência 

Social ofereceu todo apoio necessário. 
“Iniciamos a arrecadação de colchões 
junto à comunidade e já começaram 
a chegar. Também destacamos uma 
equipe para ir buscar as doações nas 
casas de pessoas que não tinham como 
levar até a sede da assistência social”, 
comenta a secretária Adnetra Santana.

Ela conta que foram entregues rou-
pas, cobertores e cestas básicas, além 
de feito todo um cadastramento de 
famílias que vão precisar de móveis 
e outras doações. “Quem não puder 
entregar e tiver como contribuir, pedi-
mos a gentileza de que entrem em con-
tato pelo telefone (44) 3906-1020 que 
vamos programar para que as equipes 
da administração municipal possam ir 
retirar”, avisa.

Além do Industrial, outros bairros 
foram atingidos – com menor inten-
sidade, porém trazendo vários pre-
juízos financeiros para os moradores 
e para a prefeitura. Segundo a Defesa 
Civil, nenhuma lona precisou ser distri-
buída. “O que ocorreu foram grandes 
enxurradas, então as águas passaram 
por baixo, quebrando calçadas e preju-
dicando ruas asfaltadas e sem asfalto, 

bocas de lobo, galerias. Também temos 
vários profissionais a campo cuidando 
dos casos de quedas de galhos de árvo-
res em várias regiões da cidade”, acres-
centa João Paulo de Souza, secretário 
de Serviços Públicos.

O prefeito Hermes Pimentel comen-
tou que sobre as estradas rurais, 
nenhum chamado sobre regiões 
intransitáveis foi registrado, mas que 
as equipes estão correndo a região para 

certificar que tudo está bem. “Na agri-
cultura, nenhuma perda foi registrada. 
Na região do cemitério, as galerias de 
águas pluviais transbordaram, mas 
as equipes de obras estavam lá para 
garantir a segurança dos moradores 
dos bairros que ficam ao fundo. Não 
houve nenhum chamado de emergên-
cia para socorro a vítimas e graças a 
Deus não registramos feridos ou mor-
tos”, afirmou.

PARQUE Industrial foi o mais afetado pelos 80 mm de chuvas que causaram alagamento e destruição em vários 
pontos do bairro

JO
S

É
 A

. S
A

B
IN

O
/S

E
C

O
M



8 LOCAL   Sexta-feira, 23 de setembro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

Famílias umuaramenses sofrendo o
risco de perderem o Auxilio Brasil

Apenas em setembro deste 
ano, 468 famílias umuaramen-
ses descumpriram alguma das 
condicionalidades do princi-
pal programa de transferên-
cia de renda do país, o Auxílio 
Brasil, e entraram para uma 
lista perigosa: se descumpri-
rem outra condicionalidade, 
terão o benefício bloqueado. 
Por enquanto elas receberam 
apenas uma advertência.

O alerta é a da coordena-
dora do Cadastro Único e do 
Auxílio Brasil na Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, Tania Marques. Ela 
lembra que o programa asse-
gura a transferência direta 
de renda do governo federal 
para as famílias beneficiadas, 
porém impõe algumas condi-
cionalidades que devem ser 
respeitadas.

Blitze educativas são foco das
ações da Semana do Trânsito

Dentre as ações da Semana 
Nacional do Trânsito,  a 
Umutrans e a Guarda Municipal 
têm realizado um amplo traba-
lho de orientação aos condu-
tores. A equipe, que envolve 
guardas, agentes de trânsito, 
Polícia Militar e voluntários, 
tem visitado vários estabeleci-
mentos de ensino nos horários 
de entrada e saída dos alunos, 
durante a manhã e também na 
parte da tarde.

Além da fiscalização – 
que retira de circulação veí-
culos com irregularidades e 
condutores inabilitados –, a 
Umutrans tem priorizado as 
ações educativas. “Até agora, 
nesta semana, tivemos apenas 
uma blitz para verificar a docu-
mentação de veículos e con-
dutores. Praticamente todas as 
ações se concentram na orienta-
ção e educação dos motoristas, 
por meio de material produzido 
com o patrocínio do nosso par-
ceiro na campanha, o Sicoob”, 
destacou a diretora de Trânsito, 
Dianês Maria Piffer.

O sentido maior da Semana 
Nacional do Trânsito é preven-
ção. “Nas escolas as nossas 
equipes estão apenas entre-
gando panfletos e orientando 

Números da covid
O Boletim Covid divulgado 
ontem (22) informa que 
cinco novos casos foram 
confirmados, sendo uma 
mulher, quatro homens 
e nenhuma criança. 
Não houve alteração no 
relatório de ocupação 
de leitos exclusivos para 
tratamento de Covid-19 
disponibilizados pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde) 
e um senhor de 71 anos, 
que tomou três doses da 
vacina, continua internado 
na enfermaria do hospital 
Uopeccan. Também 
não houve alteração 
nos números de casos 
ativos (são 19) e no total 
de casos suspeitos (4), 
indicando que 23 pessoas 
estão em isolamento 
domiciliar. Desde o início 
da pandemia, em março 
de 2020, 39.278 pessoas 
foram diagnosticadas com a 
doença e deste total 38.920 
se recuperaram. O número 
de óbitos nesse período de 
30 meses é de 355. O total 
de pessoas diagnosticadas 
com coronavírus em 
2022 chegou a 18.853, 
sendo 9.670 mulheres, 
7.064 homens e 2.119 
crianças. A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) 
faz o cruzamento da taxa 
de positividade com o 
índice de internamentos 
e classifica a cidade com 
“Bandeira Verde”.

os pais dos alunos, aprovei-
tando a concentração de moto-
ristas que ocorre nos horários 
de entrada e saída. Nosso obje-
tivo é manter a trajetória de 
queda no número de vítimas 
de acidentes, notada a partir 
de 2019, apesar do aumento 
constante da frota de veículos 
do município”, acrescentou a 
diretora.

De acordo com dados 
da Secretaria de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram), as principais causas 
dos acidentes são imprudência, 

imperícia e negligência, excesso 
de velocidade e embriaguez ao 
volante. A frota de Umuarama 
conta hoje com 93.852 veículos, 
sendo 27 mil motos.

Para aumentar o nível de 
segurança ao trânsito, além 
das campanhas educativas 
o município tem investido 
em melhorias na sinalização 
viária horizontal e vertical, 
implantação de equipamentos 
educativos de velocidade (os 
‘anjinhos’), aumento na fiscali-
zação eletrônica de velocidade 
e avanço de sinal vermelho e 

implantação da área de espera 
para motocicletas em cruza-
mentos semaforizados.

Porém, o fator mais impor-
tante depende exclusivamente 
dos motoristas: dirigir com 
atenção, respeitar a sinaliza-
ção de trânsito e os limites de 
velocidade e, acima de tudo, 
respeitar a vida das pessoas 
com quem convivem no trân-
sito. “Todos nós temos a res-
ponsabilidade de evitar aci-
dentes. No trânsito, todos nós 
podemos salvar vidas”, com-
pletou Dianês Piffer.

“São compromissos assu-
midos pelas famílias e pelo 
poder público nas áreas de 
educação, saúde e assistência 
social para continuidade do 
recebimento dos benefícios 
do Auxílio Brasil”, explica a 
coordenadora.

O acompanhamento des-
sas condicionantes permite ao 
poder público identificar crian-
ças, adolescentes e gestantes 
em situação de pobreza ou 
extrema pobreza que tenham 
dificuldade de acesso aos ser-
viços disponíveis nas áreas 
da saúde, da educação e da 
assistência social. “Durante 
a pandemia o governo fede-
ral suspendeu os efeitos dos 
descumprimentos das condi-
cionalidades, mas a situação 
foi normalizada em março 
deste ano, conforme Portaria 

MC 682/2021, e as exigências 
retornaram”, orienta.

Na educação as condiciona-
lidades são: frequência escolar 
mensal mínima de 60% para 
os beneficiários de 4 e 5 anos 
e de 75% para os beneficiá-
rios de 6 a 15 anos e de 16 a 21 
anos incompletos, que tenham 
benefícios atrelados a eles.

Na questão da saúde é 
necessário estar com a vaci-
nação em dia e o acompa-
nhamento nutricional (peso e 
altura) para crianças menores 
de 7 anos e para todos os bene-
ficiários que vierem na lista do 
governo federal. As gestantes 
também devem realizar o pré-
-natal regularmente. Já na assis-
tência social, é preciso manter o 
Cadastro Único atualizado.

Os efeitos dos descumpri-
mentos das condicionalidades 

são gradativos, começando 
por uma simples mensagem 
de advertência que a famí-
lia recebe em seu extrato de 
pagamento do benefício. 
“Após a advertência vem o blo-
queio do benefício e depois a 

suspensão. Caso a família 
descumpra novamente algum 
critério, o benefício do Auxílio 
Brasil será cancelado. Portanto 
é importante ficar alerta, ainda 
mais após receber a advertên-
cia”, completa Tania Marques.

ATÉ agora, 468 famílias umuaramenses descumpriram alguma das condicionalidades do 
principal programa de transferência de renda do país 

ASSESSORIA/SECOM

ALÉM da fiscalização – que retira de circulação veículos com irregularidades e condutores inabilitados –, a Umutrans tem priorizado as 
ações educativas

JOSÉ A.SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Sextou com seu signo mais prudente e atento com 
os detalhes. Tudo indica que vai fazer seu trabalho 
com perfeccionismo e irá assumir tarefas importan-
tes. No lar, os momentos com seus queridos devem 
ser arretados de bons. Tá na pista? Um parente pode 
dar uma de Cupido e te apresentar alguém beeem 
interessante. O lance tem tudo pra crescer.

Seu jeito expansivo, proativo e criativo em alta pro-
mete te ajudar a se destacar no serviço e ganhar elo-
gios da chefia. De quebra, você conta com facilidade 
para escolher bons aliados e tende a fazer contatos 
com bastante naturalidade. Sociável e bom de papo, 
tudo indica que será mamão com açúcar se aproxi-
mar do crush e iniciar um relacionamento. 

A Lua embarca no seu signo e destaca as suas qua-
lidades, virginianos e virginianas. Além de mostrar 
praticidade, organização e perfeccionismo em suas 
tarefas, tudo indica que irá arrasar em seus contatos 
com seu jeito mais tranquilo e prestativo. Tudo in-
dica que será ser mais fácil escolher um contatinho 
que tenha os itens da sua lista de desejos. 

O desejo de aprender coisas novas e abrir seus ho-
rizontes deve ficar forte e te empurrar rumo ao su-
cesso. Seu senso prático, responsável e organizado 
também tende a beneficiar o serviço e os estudos, 
sobretudo se faz faculdade. Se já se amarrou, um 
tempo a sós com o mozão tem tudo pra renovar a 
relação – aposte numa saidinha ou rolê ao ar livre.  

A Lua inicia o rolê na sua Casa das Transforma-
ções e há sinal de mudanças. Você conta com 
mais organização, praticidade e prudência, o que 
promete beneficiar o trabalho. Pode pintar uma 
herança ou ajuda financeira de um parceiro. Se 
está na pista, alguém experiente tem chance de 
virar seu esquema preferido. 

Sextou com seu lado prestativo e sensível às neces-
sidades dos outros em destaque – para o choque de 
zero pessoas, não é? E tudo indica que irá agir com 
cautela e modéstia na carreira, sobretudo com os 
colegas e parceiros. Se busca de sua cara-metade, 
seu jeitinho mais tímido e reservado promete fazer o 
maior sucesso. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 23 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Gêmeos. São 
expansivos, comunicativos e solidários. Possuem facilidade no aprendizado de línguas, podem 
estudar diplomacia e trabalharem fora do país, em missões diplomáticas, de paz e de entendimen-
tos e acordos.  Seu número principal é o 30, formado de Júpiter, 3, e de zero. O 3 que representa 
comunicação ampla e fraternidade, interesse pelos estudos, por línguas estrangeiras, literatura e dá 
vocação para o magistério, para Direito e tudo o que esteja ligado às Leis e à Justiça. 

Horóscopo nascido em 23 de setembro

Sextou com previsão de bom entendimento com 
amigos, colegas de trabalho, conhecidos e até com 
pessoas diferentes de você. Mais prestativo, seu sig-
no tende a ajudar quem precisa e pode ganhar uma 
mãozinha também - como dizem o ditado, uma mão 
lava a outra. Uma amizade tem chance de se apro-
fundar e virar paixão.

O céu tá mostrando que seu lado minucioso e pre-
ocupado pode vir à tona, e aí deve usar sua energia 
e foco pra fazer o que precisa com perfeição. De 
quebra, você conta com agilidade mental e ótimas 
ideias, o que favorece o trabalho e os estudos. Se 
está na pista, boas chances de rolar envolvimento 
com alguém conhecido, vizinho ou de longe. 

Mostrando seu jeito prático, eficiente e detalhista, 
pode assumir responsabilidades e ter sucesso em 
suas tarefas. Tudo indica que irá trabalhar primeiro 
e se divertir depois. No amor, desenrola, bate, joga o 
seu charme! A Lua destaca seu lado mais reservado, 
elegante e sedutor, e aí você tem tudo pra ganhar 
vários matches. 

Tudo indica que o seu signo estará igual maratonis-
ta, cheio de pique pra correr atrás das suas coisas. 
De acordo com o céu, você pode se dedicar mais às 
suas tarefas no trabalho e tudo promete sair do seu 
jeitinho. Na saúde, hábitos saudáveis e alimentação 
equilibrada não devem deixar nenhum perrengue te 
derrubar. 

Reservado e moderado, talvez seu signo prefira se 
afastar das pessoas e ter sossego. Se puder realizar 
suas tarefas longe de furdunço, melhor. Com Mercú-
rio retrógrado no seu inferno astral, há risco de de-
safios. Programinha tranquilo só com o mozão deve 
ser uma boa pedida. Tá na pista? Deve pensar bem 
antes de dar match no crush. 

Sagitário, meu cristalzinho, a área profissão está em 
foco hoje. Tudo indica que o seu signo irá arregaçar 
as mangas e ralar bastante, podendo assumir res-
ponsabilidades e ser mais prestativo com os cole-
guinhas. Seus planos pedem calma, um olhar mais 
crítico e reflexão. Com o mozão, a rotina deve passar 
longe da relação.

   

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 23/9/2022

Sol

Paranaguá
max 21
min 15

max 19
min 10

Cascavel
max 15
min 7

Foz do Iguaçu
max 19
min 10

max 20
min 10

Curitiba
max 15
min 6

FASES 
DA LUA

Sábado 24/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 25/9/2022

Sol

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 658
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 05 09 01 01 07 09 01

Super Sete concurso: 298C O L U N A S
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TIME DO ♥

concurso: 2368Lotomania

49.645
75.411
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53.147
00.418

09 20 27 40 44 48 69
AMÉRICA-MG

05 14 32 49 79
concurso: 5955

04 05 25 32 39 40
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concurso: 2619Lotofácil
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GTF
CRITERIOSOS

AMAMENTAM
COPIADORA

CITALISA
LORMADRO
ICARNEV

PARARASCO
NABOSPAM
OPANOTAM

URANOLEA
ASEPILAR
MTARSILA

LOTADOTAJ
SÃSAMENO

B

F

B

Autor do
livro "Vi-

das Secas"
(Lit.)  

(?) de
Páscoa,
doce de

chocolate

"Lixo" do
correio

eletrônico

(?) Parker,
cineasta
dos EUA

(?) do
Amaral,
pintora

(?) Mahal,
famoso
palácio
indiano 

(?) e
salvas:
ilesas

O clima
valorizado
na serra

Comando
Militar da
Amazônia

(sigla) 

Ilha brasi-
leira com
criação

de búfalos

Bloco de 
prestações
Fiscais de

feiras

Decifra
(um texto) 
A frente
do barco

Escrevem
o recado 

Filhas
da filha

Nojo;
aversão

Consoantes
de "sino"

Curar;
sanar 

Resultado
da adição

Imagens
enviadas do espaço

Ponde-
rados;

sensatos
Aleitam

Não
enrugada
Habitat da

baleia

Avião de
exibição
Pancada 

com a mão

Coluna
simples

 Sílaba de 
admissão

Não
continuar

Parte
maior da
vassoura

A máquina
de xerox
Faz refe-
rência a 

A moeda
nacional

Cidade
dos EUA

Tive medo

Pátio ao
redor de
igrejas

O sétimo
planeta
(Astr.)

Raiz roxa
usada

em sopas

Vegetal
como a

rosa

Alicerce;
fundação
Cheio por
completo
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H A A C F
Z A B U M B A D L
O L I G O P O L I O

I N A L A R S U O R
A I R E T R E
H E D I O N D O S

C A P A T A Z B A T
B A D S I L I C A
I E N I M F I T

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

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

L E V I T A R U C
A I D S A G A

A L F R E D N O B E L

Qualidade
apreciada
no jogador
de futebol

Cidade
portuária

dos
cananeus

(?) e or-
dem, con-
ceitos di-
cotômicos

Pesar pela
morte de
alguém 

(?)
Richelieu,
divisão do

Louvre 

Órgão que
emite o
título de
eleitor

(?) hidro-
gráficas:
Platina e 

Amazônica

O braço
direito do
senhor de
engenho

Material
da "cas-
ca" da fi-
bra óptica

Como
(?), in-
dicação 
de bulas

Ação
judicial em
instância
superior

Ilha da
Indonésia
de religião
hinduísta

Folha, em
inglês

O extremo
de um sen-

timento

Região ao redor de
uma estrela com

condições propícias ao
surgimento de formas

de vida

Domínio
comercial

Instru-
mento de
grupos de

forró

Ecossistema como a
Mata Atlântica

Criador do "new look"
na alta-costura

A Cidade
Eterna 

Área verde
do deserto

Líquido da
sudorese
Lipase e
esterase

Álbum de
Michael
Jackson

Solenidade

Debilite
(fig.)

Festival 
de Teatro 

(?) Howard,
cineasta 
Tipo de
sangue

Apartamen-
to (red.) 
Sufixo de
"metanol"

Morcego, em inglês
Itamar Franco: suce-
deu a Collor na Pre-
sidência do Brasil

Adoçante
de dietas
naturais

Criador do mais alto
prêmio dado a um

cientista

Flutuar
acima do soloNarrativa ficcional

com muitas aventuras
Página da

agenda
Norte

(abrev.)

Origem
social do

ronin 
Regressar

Mora; viveGato, em
inglês

(?) comum, "inimigo"
natural da Ciência

Perversa

Produto
para

depilação

Aspirar
(remédio)

Qualifica-
ção do

crime de
estupro de
vulnerável

3/bat — cat — fit. 4/leaf. 6/ugarit. 13/zona habitável.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Hoje na Coluna saiba o quanto sua Saúde Financeira te afeta
Ter uma vida saudável é o 

desejo de todos e para isso é 
importante dar especial atenção 
à saúde física, mental e também 
à saúde financeira, pois proble-
mas com finanças tiram nossa 
tranquilidade. Mas como ini-
ciar um projeto visando o tão 
sonhado equilíbrio financeiro?

Defina como será feito esse 
controle de receitas e despesas. 
Você pode fazer isso manual-
mente, em uma planilha ou há 
uma infinidade de aplicativos 
que facilitam esse controle e é 
muito importante incluir todos 
os familiares ou pessoas que 

residam com você, nesse pro-
jeto. Faça o controle mensal 
detalhado das receitas, despe-
sas fixas, despesas variáveis, 
empréstimos, faturas de car-
tão de crédito, financiamentos 
de imóvel e automóvel. Caso 
esteja pagando juros e multas 
pela utilização de limite de che-
que especial e cartão de cré-
dito, renegocie, visando reduzir 
esses encargos e escolha um 
prazo para renegociação, cujo 
valor de parcela esteja ade-
quado à sua atual capacidade 
de pagamento.

Dessa forma, após identificar 

o quanto será necessário redu-
zir de gastos para não fechar seu 
orçamento mensal no vermelho, 
alinhe com os familiares e pes-
soas que participam desse pro-
jeto, como será feito o corte de 
gastos para os próximos meses. 
Recomendamos que seja feita 
redução das despesas variá-
veis, como lazer, alimentação 
fora de casa, viagens e aquisição 
de produtos e serviços, que não 
sejam de extrema importância 
para esse momento. Além disso, 
também analise a possibilidade 
de aumentar a receita mensal, 
seja com horas extras ou até 

mesmo uma segunda fonte de 
renda, pois isso contribuirá e 
muito para que o resultado seja 
favorável.

CONTROLE E EQUILÍBRIO
Quando abordamos saúde 

financeira, buscamos não 
somente o controle e equilí-
brio entre receitas e despesas, 
também é necessário elaborar 
e executar um planejamento 
que possibilite atingir a tão 
sonhada independência finan-
ceira e garantia de tranquilidade 
futura. É algo que se constrói 
com planejamento de curto, 

médio e longo prazo, utilizando 
sabedoria, para ter qualidade 
de vida no presente e também 
no futuro. 
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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

Inspeção veicular 
garante segurança 

no trânsito
À medida que o veículo 

envelhece, os componentes 
atingem o fim de sua vida 
útil. Por isso, uma inspe-
ção periódica desses com-
ponentes, especialmente 
itens como direção, suspen-
são, freios e pneus, garante 
total segurança, melhora a 
confiabilidade do veículo e 
salva vidas. De acordo com 
a Administração Nacional de 
Segurança Rodoviária, 35% 
de todas as colisões de veí-
culos motorizados podem ser 
atribuídas à falha de um com-
ponente do veículo.

Para promover a conscien-
tização do consumidor sobre 
a manutenção adequada, 
principalmente de veículos 
comerciais, muito exigidos 
no transporte de cargas, a 
Dana recomenda a verificação 

periódica dos componentes, 
especialmente eixo cardan e 
eixo diferencial, a fim de evitar 
problemas mais sérios e one-
rosos nos componentes do sis-
tema de transmissão, além de 
garantir a segurança e disponi-
bilidade do veículo pelo usuário.

Muito utilizados no trans-
porte de mercadorias dentro 
das cidades, os VUCs – Veículos 
Urbanos de Cargas, merecem 
toda atenção, particular-
mente no eixo diferencial, a 
fim de garantir total segurança 
durante o uso. O Hyundai HD 
80, por exemplo, lançado em 
2018 pela montadora sul-co-
reana, sucessor do Hyundai HD 
78, de 2011, conta com motor 
diesel com turbo alimentação 
de duplo estágio e intercoo-
ler. A transmissão tem caixa 
de marchas de 5 velocidades, 

seguindo o padrão do seg-
mento, mas como se trata de 
um caminhão de uso urbano, o 
diferencial traseiro (Dana S-110) 
conta com nova relação entre 
pinhão e cremalheira (6,50:1), 
mais curta para priorizar o 
desempenho dentro da cidade.

 
CUIDADOS COM O 

DIFERENCIAL
Todo conjunto mecânico 

de alta precisão – e o eixo 
diferencial é um deles – pre-
cisa ser inspecionado perio-
dicamente, permitindo que 
possíveis componentes des-
gastados ou próximos do fim 
de sua vida útil sejam substi-
tuídos ou reparados.

 
DIAGNÓSTICO DE FALHAS
As cinco etapas a seguir são 

uma abordagem efetiva para 

um bom diagnóstico de falhas: 
Documentar o problema; Fazer 
uma investigação preliminar; 
Preparar as peças para inspe-
ção; Localizar a causa da falha; 
Corrigir a causa do problema.

Além da inspeção visual 
externa e verificação de fol-
gas e integridade dos compo-
nentes, pode ser necessário 
a desmontagem do eixo dife-
rencial para averiguar outros 
itens, principalmente coroa, 
pinhão, caixa, satélites, pla-
netárias e semieixos.

Uma vez desmontado, seja 
por manutenção corretiva ou 
preventiva, deve-se proceder 
à inspeção das partes do dife-
rencial com cuidado e aten-
ção para um correto diagnós-
tico de falhas e solucionar as 

Iveco fabrica ônibus a GNV na Argentina
A Iveco Bus, marca do Iveco 

Group, afirmou, mais uma 
vez, o compromisso com a 
produção sustentável e o cui-
dado com o meio ambiente 
por meio da apresentação 
de um novo veículo movido 
a energia limpa. Em celebra-
ção a Semana da Mobilidade 
Sustentável, a empresa lan-
çou o primeiro ônibus movido 
a Gás Natural Veicular (GNV) 
fabricado na Argentina. O 
evento ocorreu na fábrica da 
Iveco, em Córdoba. 

As ações da Iveco ligadas à 
sustentabilidade continuam a 
crescer e é por isso que a famí-
lia Natural Power incorpora 

causas prováveis.
Para realizar um diagnós-

tico de falhas é preciso obser-
var que a maioria das falhas no 
conjunto do eixo diferencial é 
causada por fatores como: 
Falta de manutenção; Não 
observância do uso correto do 
Peso Total; Nível de óleo baixo; 
Utilização de lubrificante 
impróprio; Operação incorreta 
do condutor do veículo.

Tais situações podem gerar 
problemas como desgaste pre-
maturo das engrenagens ou 
rolamentos, quebra de dentes 
das engrenagens, defeitos cau-
sados por desgaste natural ou 
características externas, como 
falta de lubrificação, lubrifi-
cante contaminado, manuseio 
incorreto e carga excessiva.

VERIFICAÇÃO periódica do eixo cardan e do eixo diferencial evita problemas sérios e 
garante segurança e disponibilidade do veículo pelo usuário

FOTOS:  DIVULGAÇÃO

um novo membro. “Em 2019 
fizemos sucesso na Argentina 
com o lançamento da família 
Natural Power. Em 2020 come-
çamos com a produção nacional 
do Tector GNV, e hoje nos posi-
cionamos como a marca mais 
comprometida com a comer-
cialização de soluções limpas e 
sustentáveis para nossos clien-
tes, com um portfólio de produ-
tos que se ajusta a cada neces-
sidade”, comenta o presidente 
do Iveco Group na Argentina, 
Santos Doncel Jones.

O  c h a s s i  d o  ô n i b u s 
170G21, que integra a famí-
lia Natural Power, será intei-
ramente feito na fábrica da 

marca em Córdoba.
O veículo terá capacidade 

para 48 passageiros, acomo-
dados com grande conforto, e 
foi projetado para o transporte 
urbano e interurbano, de curta 
e média distância. Segmento 
onde, atualmente, se concen-
tra o mercado de ônibus na 
Argentina.

Com motor  CNG FPT 
Industrial NEF de 6 cilindros 
e capacidade de 80 litros em 
cada cilindro, o veículo tem 
autonomia de 250 km. O 
170G21 alcança uma potência 
máxima de 204 cv e tem um 
torque de 760 Nm, atingindo 
uma velocidade máxima 

de 94 km/h. Por outro lado, 
seu motor silencioso reduz 
a poluição sonora e torna o 
ônibus ideal, também, para 
serviços noturnos.

“Para cuidar do meio 
ambiente não precisamos 
abrir mão de potência ou 
lucratividade. A tecnologia 

que utilizamos nos permite ter 
o mesmo desempenho de um 
veículo movido a diesel.    Dessa 
forma, diminuímos o custo ope-
racional e, também, oferecemos 
maior rentabilidade para as 
transportadoras”, diz Francisco 
Spasaro, diretor comercial da 
IVECO para a Argentina.

O primeiro ônibus a GNV fabricado na 
Argentina também será exportado para a 
América Latina
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00

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

CRUZE SPORT6 LT TURBO 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 104.900,00

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 22/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 132.900,00

TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 137.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 214.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

OPORTUNIDADE DE TRABALHO

ROMANCE MODA 

CONTRATA VENDEDOR 
EXTERNO EM UMUARAMA. 

Requisitos: CNH, Carro próprio, 
experiência em vendas. 
Interessados entrar em contato 
pelo Whatsapp (43) 99927-
8776 - Jackson

                           COMUNICADO
Sr. LOURIVAL NOGUEIRA BATISTA,  casado com a Sra.

ROSELI DA SILVA BATISTA,  residentes e domiciliados na 

Fazenda São Francisco, CEP 87450-000, na cidade de 

TUNEIRAS DO OESTE-PR, favor entrar em contato com a 

empresa CORRÊA E FAVARÃO IMÓVEIS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 

03.360.584/0001-02, com sede na Avenida Brasil, n° 

4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama - PR, telefone: (44) 

3622-5221, referente assuntos de vosso interesse.

Prefeitura abre processo seletivo
para contratação de estagiários

A Prefeitura de Umuarama 
realizará processo seletivo 
para contratação de estagiá-
rios. A operação será feita 
em parceria com a Fundação 
Cândido Garcia por meio do 
Centro de Incentivo à União 
Escola-Empresa (Ciunem). As 

inscrições já estão abertas e 
serão recebidas até às 18h do 
dia 30 de setembro.

Segundo o diretor de RH, 
Alexandre Falker Ribeiro, 
os estudantes interessados 
devem estar regularmente 
matriculados e devem se 

inscrever no endereço ele-
trônico disposto no site da 
prefeitura.

“O processo seletivo acon-
tece de forma on-line, con-
forme o edital 43/2022, que 
traz todos os detalhes e pode 
ser conferido no mesmo ende-
reço das inscrições”, instrui, 
acrescentando que o objetivo 
é completar os quadros de 
estagiários do município com 

alunos do nível médio, técnico, 
superior e pós-graduação.

O programa de estágio 
objetiva, entre outros pontos, 
proporcionar a complementa-
ção do ensino e aprendizagem 
dos alunos vinculados a insti-
tuições públicas e privadas.

As contratações são para 
preenchimento de vagas e for-
mação de cadastro de reserva 
de estágio remunerado nas 

unidades da Prefeitura, sendo 
que 10% delas são reservadas 
para estudantes com deficiên-
cia. As bolsas-auxílio variam 
de R$ 550 a R$ 1.120, mais R$ 
60 de vale-transporte, tota-
lizando R$ 610 a R$ 1.180 
mensais, para um período 
máximo de dois anos de con-
trato. Os estudantes podem 
entrar em contato pelo tele-
fone (44) 3621-4137.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
N

AT
A
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“O que importa é o grau de 

comprometimento envolvido numa causa, e 
não o número de seguidores”

Harry Potter

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

 PORTAIS
O Natal de Luz 2022, em parceria com a Prefeitura, é o projeto de maior relevância neste segundo semestre. A tradicional 
celebração colocará Umuarama em destaque, com mais de 250 portais, a Aciu adquiriu as ferragens e outros equipamentos 
e a administração municipal fará a confecção dos portais. Ao todo, serão fabricadas 5.750 estrelas para a montagem dos 
mesmos. Além dos portais, árvores das vias centrais também devem receber iluminação especial e o Papai Noel terá mais uma 
casa, na Praça Miguel Rossafa. Muitas outras novidades serão divulgadas em breve.

+ PASSOS
Caminhar entre 3.800 e 9.800 passos por 

dia ajuda a reduzir o risco de declínio 
mental. A conclusão é de um estudo pu-

blicado recentemente na revista científica 
JAMA Neurology. Pesquisadores dinamar-
queses e australianos analisaram dados de 
mais de 78 mil pessoas com idades entre 
40 e 79 anos que usaram acelerômetros 
de pulso. Eles contaram o número total 
de passos de cada pessoa por dia e, em 

seguida, os classificaram em duas catego-
rias: menos de 40 passos por minuto - que 
seria o equivalente a uma caminhada de 

um cômodo para outro - e mais de 40 pas-
sos por minuto, ou a chamada caminhada 

“intencional”. Bora andar!

.TOPO
O WhatsApp se tornou a plataforma mais po-
pular entre as empresas brasileiras, segundo 
a pesquisa TIC Empresas 2021, divulgada 

nesta semana pelo Comitê Gestor da Internet 
no Brasil Hoje, 72% dos negócios do país 

têm uma conta no aplicativo de mensagens, 
superando o uso do Facebook (65%). A 

última edição da pesquisa foi feita em 2019, 
ou seja, esta é a primeira que leva em conta 
os efeitos da pandemia. Em 2019, 54% das 
empresas tinham um perfil no WhatsApp. Já 

no Instagram, TikTok e Snapchat, o per-
centual de empresas com perfil em alguma 

dessas redes sociais cresceu de 44% em 2019 
para 66% em 2021. (Folha)

SEMPRE: CHEVROLET CRUZE!
O Cruze combina com você, tem  design esportivo arrojado e conta com tecnologia avançadíssima. Vá conhecer toda 
essa potência do motor turbo, soluções inteligentes de segurança e a exclusiva tecnologia de Wi-Fi nativo. Tudo isso 
você pode conferir com os consultores UVEL e com mais tempo disponível no sábado (24) no showroom da Concessio-
nária UVEL. Um excelente motivo para aproveitar e tomar o cafezinho mais saboroso da cidade, e sair de carro Zero Km.  
A vida atualmente é  online, por isso, a bordo do Cruze, você estará sempre conectado. Graças ao Wi-Fi nativo*, uma 
tecnologia pioneira da Chevrolet, você e sua família poderão ter toda a conectividade a bordo, com o seu smartphone, 

tablet ou notebook. A nova câmera de visão traseira digital HD te dá  mais resolução e qualidade de imagem na hora de 
estacionar, mesmo em ambientes escuros. A nova geração de MyLink chegou com um menu inicial ainda mais moderno 
e intuitivo. Agora, você pode conectar 2 celulares por meio de Bluetooth, conversar por mensagens, escolher rotas e 

acessar as suas playlists usando apenas a sua voz.  O Cruze tem um visual mais  inovador, com rodas aro 17, que contam 
com acabamento especial, lanternas em LED, grade frontal e para-choque mais esportivo. Dirigir o Cruze é uma experi-
ência superior em todos os aspectos: estilo, conforto e sofisticação. No Cruze, você tem motor turbo de 153 CV com um 
rendimento superior, câmbio automático de 6 velocidades e partida por controle remoto. Tudo para garantir a sua conve-

niência e uma maior eficiência de consumo, sempre. Aproveite as condições especiais na Concessionária Uvel.

#plantão #sábadodia24 #até17h #cruze #muitatecnologia #visualmarcante #segurança

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!

DIVULGAÇÃO


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

