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Audiência define em R$ 721 milhões
o orçamento do município para 2023
Tanto a Constituição, quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal deter-
minam que a administração municipal deve produzir sua Lei Orça-
mentária Anual (LOA), que é uma previsão de quanto dinheiro o 
município vai arrecadar no ano, especificando no mesmo documento 

onde esses recursos serão gastos. E para apresentar o documento 
à população, a Prefeitura realizou ontem uma audiência pública 
online, apresentando um orçamento estimado em R$ 721.760.000 
para o exercício de 2023. l 9
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Projeção
da inflação
cai de 6%

para 5,88%
l 2

Operação
Eleições já

começou em
todo o Brasil

l 4

Solidariedade

O processo de criação de um programa municipal com a finalidade de fomentar a agricultura familiar e melhorar 
a qualidade de negociações entre o Poder Público e o pequeno produtor rural, foi iniciado ontem, através da 
tramitação regimental entre poderes Executivo e Legislativo. Um projeto de Lei encaminhado à Câmara, cria o 
programa “Alimenta Umuarama”.

Subsídio 
para a Viação 
pode chegar a 

R$ 200 mil
l 5

l 5

Alimenta 
Umuarama

l Pág. 3
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Sanepar
amplia serviço

de esgoto
na cidade
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2 GERAL  Terça-feira, 27 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

23/8 a 23/9 0,7087 0,7087 0,2077
24/8 a 24/9 0,7087 0,7087 0,2077
25/8 a 25/9 0,6809 0,6809 0,1800
26/8 a 26/9 0,6527 0,6527 0,1519
27/8 a 27/9 0,6430 0,6430 0,1423

Ações % R$
Petrobras PN -1,60% 29,46 
Vale ON -0,83% 68,00 
ItauUnibanco PN -1,80% 27,79 
Bradesco PN -1,59% 19,78 
Magazine Luiza ON -6,26% 4,34 
3R Petroleo ON -6,83% 34,80

IBOVESPA: -2,33% 109.114 pontos

Iene 144,48
Libra est. 0,93
Euro 1,04
Peso arg. 146,27

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +2,5% 5,3800 5,3810 +3,4%

PTAX  (BC) +2,5% 5,3542 5,3548 +3,4%

PARALELO +2,3% 5,2700 5,7100 +4,0%

TURISMO +2,3% 5,2700 5,6900 +4,0%

EURO +1,4% 5,1507 5,1524 -1,2%

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 26/09

Iene R$ 0,0371
Libra est. R$ 5,73
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.309,24 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/09 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 1.411,25 -14,50 -3,4%
FARELO out/22 432,60 -7,30 -0,3%
MILHO dez/22 666,25 -10,50 0,3%
TRIGO dez/22 858,00 -22,50 6,6%

SOJA 166,22 0,3% -2,1% 164,00
MILHO 75,79 0,2% -2,0% 75,00
TRIGO 92,02 0,2% -15,0% 95,00
BOI GORDO 289,13 0,2% -1,7% 290,00
SUINO 6,39 -0,2% -5,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 26/09 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 26/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 26/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 177,00 -0,6% -1,1%
SOJA Paranaguá 190,00 0,0% -1,3%
MILHO Cascavel 83,00 -1,2% -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//0099  ffííssiiccaass  1155//0099  ddoommééssttiiccooss  0066//0099

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Há sinal de transformações, mas tudo indica que 
serão pra glorificar de pé! Além de contar com 
ideias criativas, você deve ter maior facilidade para 
pesquisar e aprender. Com o mozão, talvez você 
seja capaz de fazer sacrifícios pelo bem do relacio-
namento. Se está na pista, os contatinhos podem 
bombar. 

Há sinal de mudanças muito positivas no trabalho 
e no seu bolso! Com dedicação, esforço e excelen-
tes ideias, você tem tudo pra ganhar mais dinheiro 
e melhorar sua situação. Além de se sentir super 
bem no conforto do lar, sua generosidade tende a 
ser reconhecida pela família. Se está na pista, ten-
de a buscar um amor que te apoie. 

Se depender dos astros, seu signo estará mais alerta, 
falante, cheio de energia e esperteza. Seu lado curioso 
também fica aceso e você tende a se interessar por as-
suntos que despertem a sua mente. Com o seu xodó, 
seu lado apaixonado, caloroso e sensual deve dar as 
caras e animar a relação. Se está na pista, pode se en-
volver com um colega de estudos ou de outra cidade. 

O dia começa com ótimas energias e possibilida-
des de mudanças. Sua capacidade de discursar e 
convencer está em alta e há boas chances de me-
lhorar sua condição no ambiente de trabalho. Se 
está na pista, boas chances de se envolver com 
alguém bem diferente de você. Amizade pode virar 
paixão e um romance gostosinho.

Podem rolar transformações muito boas no traba-
lho. Além de se expressar bem, sua mente tende a 
ficar mais analítica e crítica. Área ligada à ciência, 
pesquisa, seguros, impostos, associações ou psi-
cologia em alta. Há sinal de envolvimento poderoso 
com um colega de profissão. 

Os relacionamentos estão em foco e prometem 
muita coisa boa. Sociável, você pode ter con-
versas estimulantes com parceiros, colegas ou 
público. Também tende a atrair as pessoas e 
recebe convite para formar uma aliança vanta-
josa. Com o mozão, aguarde emoções intensas. 
Se está na pista, só deve dar match no crush se 
rolar sintonia entre vocês.

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 a 27 de setembro são do signo de Libra, com a personalidade Libra e Áries. São 
altamente sociáveis, simpáticos e possuem espírito diplomático. Gostam de viajar, passear e se 
divertir. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 34, formado 
de 3, Júpiter e de 4, Urano. A soma dá o 7, de Netuno, que os leva a ser intuitivos ou a ter outros 
dons para normais valiosos. Dá solidariedade, embora cause timidez e um comportamento cheio 
de segredos. 

Horóscopo nascido em 27 de setembro

Esbanjando talento com as palavras e habilidade 
em convencer, você tem tudo pra vender seu pei-
xe, atrair as pessoas, fazer contatos com quem tem 
objetivos em comum e conquistar aliados úteis. 
Com o mozão, a sensualidade está no ar e promete 
esquentar a intimidade. Mas o ciúme também pode 
pintar, então maneire pra não estragar o clima! 

Tô vendo aqui que você tem tudo pra lacrar tanto na 
área pessoal quanto profissional! Com seu jeito co-
municativo e sua mente cheia de boas ideias, pode 
conhecer muitas pessoas e atrair parcerias vanta-
josas. Com o mozão, aguarde muito romantismo 
e diversão. Se está na pista, seu jeito sensual deve 
cativar o crush.

O céu está num clima delicinha e o dia promete 
ser tudo de bom. Nos estudos, com destaque para 
quem faz faculdade, sinal de muitos aprendizados 
e conquistas. Na saúde, há risco de surgirem osci-
lações, culpa da impaciência, estresse e vontade 
de controlar as coisas. No romance, a paixão está 
acesa e promete ótimos momentos com o mozão. 

Meninos e meninas de Áries, a carreira recebe 
poderosas energias e você tem tudo pra subir na 
vida. Só cautela com falsianes e cobronas, que po-
dem pintar no seu caminho e tentar te passar uma 
rasteira. O romance tem tudo pra se aprofundar e 
proporcionar fortes emoções. Se está só, um crush 
experiente talvez desperte o seu coração. 

Além de se comunicar com mais discrição e cuida-
do, o interesse por mistérios, assuntos secretos e 
segredos tem tudo pra crescer. Trabalho que envol-
ve pesquisas, psicologia e estudos está favoreci-
do. Se está na pista, há chance de pintar um crush 
ponta firme. Com o mozão, clima de sinceridade e 
segurança material.

Você conta com habilidade para as finanças e tem 
tudo pra engordar suas economias. De quebra, seu 
jeito comunicativo, sociável e diplomático deve te 
render uma boa reputação na profissão. Se está na 
pista, pensar antes de se envolver pode ser uma 
boa pedida pra evitar dores de cabeça. Com o mo-
zão, há chance de aprofundar o relacionamento.
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Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 27/9/2022

Chuva

Paranaguá
max 21
min 17

max 24
min 17

Cascavel
max 18 
min 16

Foz do Iguaçu
max 24
min 17

max 23
min 16

Curitiba
max 20
min 13

FASES 
DA LUA

Quarta 28/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 29/9/2022

Chuva

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 660
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 00 08 05 02 00 05 06

Super Sete concurso: 299C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

DEZEMBRO

07 08 09 11 17 23 28

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 06 08 09 
10 12 13 17 19 20 25 concurso: 2523Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2369Lotomania

00.799
95.962
74.575
78.379
52.985

13 22 39 63 72 75 80
AMÉRICA/MG

01 11 14 35 69
concurso: 5958

01 10 27 36 37 45

05 20 21 23 29 33 36 40 49 50
52 57 70 71 75 76 84 85 90 99

concurso: 2622Lotofácil
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RGAE
PERSONAGEM

AELARALA
BCGDICAS

TAREFAIS
SERFATO
TAPEÇARIA

SERIELCR
CCCIRO
ISOLADOG

EDITADOPO
ONEEAGIR

USIMAR
ENCHARCADO

CASPAEAS

C

Cada pa-
pel a ser 

interpreta-
do (Teatro)

As duas
primeiras
vogais do
alfabeto

A sexta
nota

musical

Fere de
leve, arra-

nhando

Vacina
preventiva 
da tuber-
culose

Quebrado 
(comér-

cio)
Remo,

em inglês

Trabalho
a ser exe-

cutado

Recorte 
que separa
o cheque 

do canhoto

Aconte-
cimento;

ocor-
rência

Loja que
vende

tapetes

Assento
da sala 
de estar

Jogo de
mesa que

utiliza
tacos

(?) Gomes,
político
paulista

Espécie
de boina

(pl.)

História
do livro

de humor

Sujeira
retirada

pelo
aspirador

Tecla de
som de
televi-
sores

Resposta 
comum dos

noivos 
no altar

Conteúdo
da garrafa

vazia

Desca-
mação 

do couro
cabeludo

Tipo de
exame de

urina
(sigla)

Brincar; divertir-se 

Cheio novamente 
(o tanque dos
automóveis) Pratica o esporte de

César Cielo

A meta
no futebol

Conceder
honrarias

Ano letivo
escolar
(bras.)

Afastado
dos

demais
Publicado
(o livro)

Segredos
culinários
(?) Shop, 
tipo de loja

Aves dos
cerrados
Que se po-
de esticar

Consoantes
de "caro"
Rondônia

(sigla)

Inteira-
mente

molhado

Nicolas
Cage, ator 
americano

Forma do funil

Tomar
atitude 

O cantor
de funk

3/bcg — eas — oar — sap. 4/agir — free. 7/recrear.
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T F D
S A Q U E A D O R

B O B E N V I E I
L U C R O T N T
D A J P O Ç O

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

C O M O D I D A D E
R E L R O L O S

B A S I C O I F
S N U R A I Z

H O R A R I O G E
F E S C OR A R

D E B O C H A D O
S O M R E P A R O S

Conjunto
de ceri-
mônias

religiosas

Saldo
positivo

do comer-
ciante

De cor
entre o

branco e
o preto

Rente
(o corte 

de cabelo)

Bem-
estar;

conforto

São
dois no
número

100

Serviço fei-
to na ofi-

cina mecâ-
nica (pl.)

Cirrose e
hepatite

Frases; ex-
pressões

Ração seca que se
dá ao gado

Universidade esta-
dual do RJ (sigla)

Aquele
que rouba
(?) Marley,

cantor 
Mandei;
remeti 

Papel de
cartazes

Explosivo
de minas
Buraco

profundo

Capital
do Egito

Domicílio;
moradia

500, em
romanos
Alta tem-
peratura

Religião
(abrev.)

Essencial;
principal

Máquina
de tecer

O menor é
fevereiro

Suzy Rê-
go, atriz
Une-se 

em pacto

Forma do 
durex (pl.)
Seta do
mouse

Marca
o plural

O rigor do 
povo inglês

A base
da planta
A vogal
do pingo

Privado
de roupas
Vítima de
sequestro

Ruborizar
a face
Código
postal 

Alceu
Valença,
compo-

sitor

Pão de
(?), bolo

muito fofo

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Militar sem
graduação

Proibição de
natureza social

Se, em
inglês

Penhasco;
rochedo

Fazer
preces a

Deus

Ferro (símbolo)

Pena; 
compaixão

Gozador;
gaiato
(pop.)

Fenômeno
acústico

2/if. 4/feno — tabu. 6/básico. 9/saqueador. 10/comodidade.

Parcialmente nublado com 
pancadas de chuva

Chuva Chuva

@tribunahojenewsumuarama

Cheia
09/10 - 17h54

Nova
25/09 - 18h54

Crescente
02/10 - 21h15

Minguante
17/10 - 14h16

Mercado financeiro reduz novamente
projeção da inflação de 6% para 5,88%

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
N a c i o n a l  d e  P re ço s  a o 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial 
do país, caiu de 6% para 5,88% 
neste ano. É a 13ª redução 
consecutiva da projeção.

A estimativa está no 
Boletim Focus divulgado 
ontem (segunda-feira, 26), 
pelo Banco Central (BC), com 
a expectativa de instituições 
para os principais indicadores 
econômicos.

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

A previsão para 2022 está 
acima da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo BC. A 

O Banco Central estabeleceu limites para a 
cobrança da tarifa de intercâmbio (TIC) e para 
o prazo de liquidação de operações de cartões 
pré-pagos e de cartões de débito. A TIC é a 
remuneração paga ao emissor do cartão, a cada 
transação, pelo credenciador do estabelecimento 
comercial, que é quem aluga as maquininhas de 
cartão para os comerciantes. A nova regulação 
estabelece o limite máximo de 0,5% a ser aplica-
do em qualquer transação de cartões de débito e 
0,7% aplicado em qualquer transação de cartões 
pré-pagos. Também deverá ser obedecido o 
mesmo prazo para disponibilização dos recursos aos 

estabelecimentos comerciais, independentemente de o cartão ser de débito ou pré-pago. A resolução foi adotada pelo BC 
após consulta pública e passa a vigorar a partir de 1º de abril de 2023. Segundo o órgão, esta tarifa representa um custo 
que o credenciador repassa ao estabelecimento comercial que, por sua vez, repassa ao consumidor.

meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 3,5% 
para este ano, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior 
é 2% e o superior 5%.

Em agosto, a inflação teve 
recuo de 0,36%, após queda 
de 0,68% em julho. Com o 
resultado, o IPCA acumula alta 
de 4,39% no ano e 8,73% em 
12 meses, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre o ano com 13,75%. 
Para o fim de 2023, a estima-
tiva é de que a taxa básica caia 
para 11,25% ao ano. Já para 
2024 e 2025, a previsão é de 
Selic em 8% ao ano e 7,63% 

ao ano, respectivamente.

PIB E CÂMBIO
As instituições financeiras 

consultadas pelo BC elevaram 
a projeção para o crescimento 
da economia brasileira neste 
ano de 2,65% para 2,67%. 
Para 2023, a expectativa para 
o Produto Interno Bruto (PIB) – 
a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país – é de 
crescimento de 0,5%. Em 2024 
e 2025, o mercado financeiro 
projeta expansão do PIB em 
1,75% e 2%, respectivamente.

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

DIVULGAÇÃO
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Presidente recebe
missão da OEA que
observará eleições

O presidente Jair Bolsonaro 
recebeu ontem (segunda-feira, 
26) integrantes da missão 
da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) que observará 
as eleições no Brasil. A delega-
ção é chefiada pelo ex-chance-
ler do Paraguai, Rubén Ramírez 
Lezcano. “A nossa missão é de 
observação, no respeito da ins-
titucionalidade do Brasil, pro-
movendo a participação dos 
cidadãos brasileiros ao voto”, 
disse Lezcano após a reunião 
no Palácio do Planalto.

Segundo ele, na agenda da 
delegação estão encontros com 
os candidatos à Presidência, 
com representantes de parti-
dos políticos, de instituições 
do governo, como o Tribunal 
Superior Eleitoral, de organiza-
ções da sociedade civil e obser-
vadores locais. O resultado 
desses encontros, somados à 
observação direta do pleito e 
à análise dos regulamentos, 
serão apresentados pela OEA 
em relatório preliminar, com 

STF derruba destinação de
ICMS a reservas indígenas

O Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) inva-
lidou a Lei 12.690/1999, do 
Paraná, que obriga os muni-
cípios a aplicarem 50% do 
repasse constitucional do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
diretamente em áreas indíge-
nas localizadas em seus terri-
tórios. O colegiado, por una-
nimidade, julgou procedente 
o pedido formulado na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 2355.

A ação foi ajuizada pela 
P r o c u r a d o r i a - G e r a l  d a 
República (PGR), para quem a 
lei estadual fere a autonomia 
dos municípios para gerir o 
próprio orçamento e o destino 
que os recursos devem ter.

A decisão de mérito con-
firma a liminar, anterior-
mente deferida pela Corte, 
que havia suspendido os 

efeitos da lei. O colegiado 
seguiu o voto do relator, 
ministro Nunes Marques, que 
lembrou que a jurisprudência 
do Supremo se firmou no sen-
tido de que a parcela devida 
aos municípios na repartição 
constitucional de receitas lhes 
pertence “de pleno direito”, 
não cabendo qualquer forma 
de condicionamento ou de 
retenção pelos estados.

“Uma vez incorporados os 
valores ao patrimônio, o titular 
poderá dar-lhes a destinação 
orçamentária que entender 
pertinente”, afirmou.

O relator ressaltou ainda que 
a autonomia municipal mereceu 

especial atenção do constituinte 
de 1988, que incluiu o tema 
entre os princípios sensíveis da 
Constituição Federal, aptos a 
autorizar a intervenção federal 
nos Estados.

No caso da lei paranaense, 
Nunes Marques explicou que o 
fato de o Estado eleger como 
critério para a repartição dos 
recursos do ICMS a presença 
de reservas indígenas em uni-
dades ambientais não altera a 
titularidade da quota de repar-
tição. “A destinação a ser dada 
ao repasse depende de deci-
são autônoma do Município 
beneficiário, a qual o Estado 
não pode restringir”, concluiu. 

observações e recomendações 
sobre as eleições no país.

Integrada por 55 especialis-
tas e observadores de 17 nacio-
nalidades, a missão estará 
presente no Distrito Federal 
e em 15 estados – Amazonas, 
Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, São Paulo. 
Além disso, no dia da eleição, 
integrantes da missão observa-
rão a votação em três cidades 
no exterior: Porto, em Portugal, 
e Miami e Washington, nos 
Estados Unidos.

A equipe conta com espe-
cialistas que irão monitorar 
aspectos diferentes das elei-
ções, são eles: tecnologia e 
organização eleitoral, vota-
ção no exterior, justiça elei-
toral, financiamento polí-
tico, campanhas e liberdade 
de expressão, participação 
política de mulheres, parti-
cipação de grupos indígenas 

e afrodescendentes e violên-
cia eleitoral.

Esta é a terceira ocasião em 
que a OEA envia uma missão 
para observar os processos 
eleitorais no Brasil. O primeiro 
turno das eleições deste ano 
será no próximo domingo (2) e 
o segundo, em 30 de outubro. 
Serão escolhidos o presidente 
da República, governadores, 
senadores, deputados fede-
rais, estaduais e distritais.

CHEFE da Missão de Observação Eleitoral 
da OEA, ex-chanceler do Paraguai, Rubén 
Ramírez Lezcano, está na direção da comitiva

DIVULGAÇÃO

Contestação
A Câmara de 
Curitiba deve 
contestar no 
STF liminar 
que reverteu 
cassação de 
Renato Freitas “A 
Câmara Municipal 
de Curitiba 
[CMC], diante da 
repercussão da 
notícia sobre a 
decisão liminar 
concedida pelo 
ministro Luis 
Roberto Barroso, 
vem reafirmar a lisura e a correção do processo que 
culminou na perda do mandato do vereador Renato 
Freitas (PT).Tão logo seja intimada da decisão, dará 
cumprimento e, no momento oportuno, apresentará suas 
razões à Corte Suprema”, afirmou ontem (26), em nome 
do Legislativo, o presidente, Tico Kuzma (Pros).

Qual poder?
O presidente relata ainda 
que há o “reconhecimento 
da quebra do decoro 
parlamentar como questão 
interna corporis, ou seja, 
cuja análise do mérito 
compete tão somente 
ao Poder Legislativo”. 
Há o ressalto de que “a 
decisão liminar destoa da 
jurisprudência nacional, 
inclusive do próprio STF, 
como admite o relator 
ministro Barroso em seu 
voto. Não foi à toa que o 
Poder Judiciário paranaense 
afastou a aplicação da 
Súmula Vinculante 46 e 
reconheceu a correção do 
processo de cassação com 
base no Regimento Interno 
da Câmara”, justificou
o presidente.

Disparo de mensagens
O ministro Benedito Gonçalves, do TSE, determinou 
que empresas envolvidas no disparo de mensagens de 
texto com ameaças ao STF e apoio à reeleição de Jair 
Bolsonaro (PL) apresentem esclarecimentos sobre o caso. 
A decisão foi motivada pelo disparo de mensagens via 
SMS a eleitores através do Paraná Inteligência Artificial 
(PIÁ), sistema de comunicação do governo estadual, com 
os dizeres: “Vai dar Bolsonaro no primeiro turno! Senão, 
vamos a rua para protestar! Vamos invadir o congresso e o 
STF! Presidente Bolsonaro conta com todos nós!!”.

Intimada
O ministro determinou a intimação da Celepar e da Algar 
Telecom S.A para que expliquem, em 24 horas, se foram 
interrompidos os disparos de SMS irregulares, de caráter 
eleitoral e/ou atentatório às instituições democráticas sob 
pena de multa diária de R$ 50 mil. No domingo, Gonçalves 
disse que até agora não foram apresentados indícios de que 
o presidente Bolsonaro tenha envolvimento no disparo de 
mensagens. Gonçalves deu prazo de cinco dias para que 
Bolsonaro apresente sua defesa na ação eleitoral.

Invasão
Freitas perdeu o mandato 
em razão de o plenário 
da CMC confirmar 
o entendimento do 
Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar que 
ele teria exacerbado 
suas prerrogativas 
parlamentares ao perturbar 
culto religioso e realizar 
manifestação dentro de 
templo. A CMC aguardará a 
notificação formal pelo STF e, 
dentro do prazo regimental, 
reconduzirá Renato Freitas 
ao mandato hoje ocupado 
pela suplente do PT, Ana 
Júlia, que, na tribuna, disse 
ver na liminar de Barroso 
uma “histórica decisão”, 
que opina sobre “nulidades 
procedimentais” e reconhece 
“o racismo institucional”.

DIVULGAÇÃO
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Operação Eleições
começou ontem
em todo o Brasil

Garantir a segurança e pro-
teção aos cidadãos, eleitores e 
servidores da Justiça Eleitoral 
é o objetivo da Operação 
Eleições 2022, coordenada 
pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, por meio 
da Secretaria de Operações 
Integradas (Seopi), desde 
ontem (segunda-feira, 26).

A ação conjunta durante 
o primeiro turno das eleições 
gerais de 2022 está sendo 
acompanhada, em tempo 
real, por representantes do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), das polícias Civis e 
Militares, da Polícia Federal 
(PF), Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), do Corpo de Bombeiro 
Militares, Ministério da Defesa, 
da Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin), das secre-
tarias de Segurança Pública e 
Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (Sedec).

No próximo domingo, dia 2 
de outubro, as forças de segu-
rança pública atuarão – nos 26 
estados e no Distrito Federal – 
em cartórios eleitorais, locais 
de votação e de apuração dos 
votos, vias públicas e estações 
de transporte.

Entre os impactos na segu-
rança pública que poderão 
ser observados durante o 
pleito, estão possíveis crimes 

Indicadores 2020
Ainda segundo dados divulgados pelo Ministério da Justiça, 

nas eleições municipais de 2020 foram presas 2,7 mil pessoas e 
apreendidos 35 menores. As principais ocorrências foram rela-
cionadas a apreensões com destaque para material de campa-

nha. Do total de 94,3 mil ocorrências, 93,7 mil foram de material 
de campanha, 394 de veículos e 111 de armas. A segunda maior 
quantidade de ocorrências foi relacionada à desinformação com 
8,9 mil – a maior parte de disparo de mensagem em massa (8,2 
mil). As demais foram de indicações de desinformação sobre o 

processo eleitoral, com 559, no total.

Requião terá que tirar propaganda
que liga Ratinho Jr a Bolsonaro

O juiz auxiliar do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE/PR), Roberto Aurichio 
J ú n i o r,  co n ce d e u  l i m i -
nar determinando que a 
Federação Brasil Esperança, 
do candidato ao governo, 
Roberto Requião (MDB), retire 
do ar propaganda que aponta 
a ligação entre o governa-
dor e candidato à reeleição, 
Ratinho Júnior (PSD) e a 
candidatura à reeleição do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL). Na ação, a defesa de 
Ratinho Jr alega que “o mate-
rial tenta emprestar defeitos 
suscitados em material de 

eleitorais (boca de urna, trans-
porte ilegal de eleitores, com-
pras de votos, entre outros), 
manifestações pacíficas e/ou 
violentas, bloqueio de vias, 
rixas, ameaças e atentados, 
temporais e/ou alagamen-
tos e quedas de energias em 
locais de votação e de apura-
ção dos votos.

BOLETIM
Os indicadores gerados por 

estes possíveis impactos irão 
alimentar os boletins informa-
tivos que serão divulgados, a 
partir das 9h, com periodicidade 
de três horas, por meio do site e 
das redes sociais do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública.

Os trabalhos serão monito-
rados pelo Centro Integrado de 
Comando e Controle Nacional 
(CICCN) e pelos Centros 
Integrados de Comando e 
Controle Estadual (CICCE).

terceiros sobre candidato a 
cargo presidencial ao can-
didato aqui, do Governo do 
Estado, tentando incutir no 
eleitor a ideia de que, por 
receber apoio de Bolsonaro, 
Ratinho Junior automatica-
mente herdaria dele even-
tuais fatos desabonadores e 
características negativas gra-
ves ostentadas pelo primeiro 
(segundo o material do PT 
Nacional)”; segundo, porque 
houve extrapolação do limite 
de 25% para participação de 
apoiador, mesmo que seja, 
no caso, apoiador do adver-
sário, com intenção negativa.

Boca de urna
O levantamento revela ainda que crimes eleitorais como boca 

de urna, compra de votos, concentração de eleitores, transporte 
ilegal de eleitores e outros, somaram 4,6 mil ocorrências. Crimes 
comuns como ameaça, furto, homicídio, tentativa de homicídio, 

lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, roubo e vias de 
fato, tiveram 943 ocorrências. Com relação a incidentes de segu-
rança pública e defesa social no entorno dos locais de votação, o 
total de ocorrências foi de 250. Houve atendimentos de urgência 
e emergência, bloqueios de vias, falta de energia elétrica, incên-
dios e manifestações. As ocorrências de crimes contra candida-
tos, entre ameaças, homicídio, tentativa de homicídio e lesão 

corporal, resultaram em 172 ocorrências.
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A campanha do governador também alega 
que a propaganda em bloco, resulta 85,8% 
do total da propaganda de Requião

Eleições 2022 I
Mais de 156 milhões de 
brasileiros estão aptos a 
comparecer às urnas no 
próximo domingo (2), no 
primeiro turno das eleições 
2022, e votar para eleger 
deputado estadual, deputado 
federal, senador, governador 
e presidente da República. 
E para que ninguém tenha 
a surpresa desagradável de 
descobrir só na hora de votar 
que seu local de votação foi 
mudado, é importante fazer 
uma verificação de forma 
antecipada.

Eleições 2022 II
Para saber se houve ou 
não alteração do seu local 
de votação basta acessar o 
site do TSE, na aba eleitor e 
eleições, informar o número 
do CPF ou do título de eleitor, 
a data de nascimento e o 
nome da mãe. O resultado 
indicará os números da zona 
eleitoral, da seção eleitoral 
e o endereço do local de 
votação. Outra forma de 
verificar o local é pelo app 
e-Título.

Seções com 
acessibilidade
No dia 2 de outubro, 
163 mil seções com 
acessibilidade devem 
receber 1,2 milhão de 
eleitores com deficiência em 
todo o Brasil, segundo dados 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Há ainda 476 pessoas 
que concorrem a algum cargo 
no pleito de 2022. Mais da 
metade (264) são candidatos 
com deficiência física, 
seguidos pelas deficiências 
visual (115) e auditiva (59). 
Entre os candidatos,13 são 
pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA).

Prêmio Sebrae
Criado com o intuito de valorizar o papel da imprensa no 

fortalecimento e visibilidade do empreendedorismo e dos 
pequenos negócios, o Prêmio Sebrae de Jornalismo tem nove 
trabalhos finalistas na etapa estadual. Na sua nona edição em 
nível de Brasil, realizada pela primeira vez no Paraná, a etapa 

estadual teve 73 trabalhos inscritos, sendo 49 classificados para 
a fase de avaliação do júri nas quatro categorias: Áudio, Foto, 
Texto e Vídeo. Os vencedores estaduais serão conhecidos na 

cerimônia de premiação, em 5 de outubro, com início previsto 
para às 8h30, na sede do Sebrae/PR, em Curitiba. Os trabalhos 

classificados seguem na disputa nas etapas Regional e Nacional. 
A etapa nacional será finalizada em dezembro.

Vamos investigar
O TSE encaminhou ao MPE 
o caso de disparo em massa 
de mensagens via SMS por 
canais oficiais do governo 
do Paraná, com ameaças 
antidemocráticas e apoio ao 
candidato a presidente Jair 
Bolsonaro (PL).  A Secretaria 
Estadual de Segura informou 
também que o Núcleo de 
Combate aos Cibercrimes 
da Polícia Civil já iniciou as 
investigações para apurar os 
responsáveis pelo disparo. “A 
SESP empregará seus policiais 
especializados que deverão 
atuar em colaboração a 
órgãos federais”.

Orçamento público
A Prefeitura de Curitiba prevê 
um orçamento superior a R$ 
10 bilhões em 2023, o que 
representa um aumento de 
12% na comparação com este 
ano. O orçamento líquido para 
o próximo ano é estimado em 
R$ 10,2 bilhões, 12% a mais 
que os R$ 9 bilhões previstos 
para 2022. O projeto da Lei 
Orçamentária 2023 será 
encaminhado até o final de 
setembro à Câmara Municipal 
de Curitiba, onde deve ser 
votado até o final do ano 
legislativo.

OktobeerFest
OktobeerFest, a tradicional 
festa alemã, difundida em 
todo o mundo, retorna à 
Pinhais após a primeira edição 
em 2019. Diversas atrações, 
entre música e gastronomia, 
estão na programação deste 
grande evento, a exemplo 
das já famosas cervejarias 
da Rota da Cerveja 
Artesanal. Com entrada 
gratuita, o público poderá 
se divertir e confraternizar 
com toda a família durante 
os dias 8 e 9 de outubro.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Começa o processo da
criação do Programa
Alimenta Umuarama

O processo de criação de um 
programa municipal que tem a 
finalidade de fomentar a agri-
cultura familiar e melhorar a 
qualidade de negociações entre 
o Poder Público do Município e 
o pequeno produtor rural, foi 
iniciado ontem, através da tra-
mitação regimental entre pode-
res Executivo e Legislativo.

Um projeto de Lei foi enca-
minhado à Câmara, discutido e 
votado em sessão extraordiná-
ria na tarde de ontem (segun-
da-feira, 26).

O projeto de Lei 96/2022 
institui o Programa Municipal 
de Aquisição de Alimentos da 
Agricultura Familiar, denomi-
nado “Alimenta Umuarama”, 
regulamentando a modalidade 
de Compra Institucional.

Na mensagem encaminhada 
ao presidente do Legislativo, 
vereador Fernando Galmassi, o 
prefeito Hermes Pimentel des-
taca que a Medida Provisória n° 
1.061/2021 instituiu o Programa 
Alimenta Brasil (PAB), substi-
tuindo assim o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA). 
Um dos objetivos do PAB foi 
consolidar as normas já exis-
tentes, garantindo transparên-
cia e visibilidade às compras 
públicas da agricultura familiar. 
Segundo o chefe do Executivo, 
é por meio deste programa que 
o Governo Federal passou a 
comprar alimentos produzidos 
pela agricultura familiar, com 
a proposta de garantir renda 
mínima aos produtores.

“Assim, para o alcance desses 
dois objetivos, que são transpa-
rência nas compras públicas e 
garantia de renda aos produ-
tores, o PAB passou a comprar 

Subsídio à Viação Umuarama
pode subir para R$ 200 mil

Vereadores discutiram 
ontem (26) em sessão extraor-
dinária, um projeto de auto-
ria do Poder Executivo, que 
concede subsídio tarifário à 
Viação Umuarama. A inten-
ção é disponibilizar à conces-
sionária que presta serviços 
de transporte urbano coletivo 
um subsídio mensal de até 
R$ 200 mil. Consta no texto 
enviado à Câmara que o equa-
cionamento contábil realizado 
pela Secretaria Municipal 

O programa comprará alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de lici-
tação, destinando-os a pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

de Fazenda, aponta que a 
empresa se comprometeu a 
aumentar as linhas e horários 
de ônibus ofertados, especial-
mente nos finais de semana. 
Ainda, a concessionária assu-
miu o serviço de manutenção e 
limpeza do Terminal de ônibus 
Urbano e deverá proceder com 
o fechamento do Terminal, de 
modo que somente os usuá-
rios do serviço de transporte 
público tenham acesso ao seu 
entorno, garantindo assim 

mais segurança aos passagei-
ros. O mesmo projeto de lei 
também autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial, no 
valor de R$ 800 mil no orça-
mento do município, relativo 
ao corrente exercício finan-
ceiro de 2022 (setembro, 
outubro, novembro e dezem-
bro), porquanto necessário 
ao custeio do aporte finan-
ceiro que se pretende insti-
tuir pela mesma proposta 
legislativa.

alimentos produzidos pela agri-
cultura familiar, com dispensa de 
licitação, destinando-os a pes-
soas que se encontrem em situa-
ção de insegurança alimentar e 
nutricional, bem como àquelas 
atendidas pela rede socioas-
sistencial, pelos equipamentos 
públicos de segurança alimentar 
e nutricional”, explica o prefeito, 
no texto da proposição.

MESMOS MOLDES
Pimentel destaca também, 

que o Programa Alimenta Brasil 
do Governo Federal está sus-
penso, por esta razão, a insti-
tuição do Programa Municipal 
de Aquisição de Alimentos 
da Agricultura Familiar nos 
mesmos moldes do PAB é 
necessária, considerando a 
necessidade de promoção do 
desenvolvimento da agricul-
tura familiar em Umuarama, 
assim como a manutenção do 
abastecimento da rede socioas-
sistencial, o abastecimento de 
equipamentos de alimentação 
e nutrição, além do atendi-
mento às famílias em situação 
de vulnerabilidade.

O prefeito resume a pro-
posta, apontando que o 

Programa Alimenta Umuarama 
buscará incentivar a produção 
de alimentos produzidos por 
agricultores familiares ins-
critos e com cadastro ativo 
no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), aqui na 
cidade.

Ele ainda reforça, dizendo 
que, depois da compra, os ali-
mentos adquiridos serão des-
tinados ao atendimento das 
necessidades da suplemen-
tação alimentar das pessoas 
que se encontram em risco de 
vulnerabilidade social e/ou em 
estado de insegurança alimen-
tar e nutricional, cadastradas 
nos programas locais como 
CRAS e Creas, tendo como enti-
dade responsável pelo recebi-
mento e distribuição o Banco 
de Alimentos.

GESTÃO OPERACIONAL
De acordo com o prefeito, a 

gestão e a operacionalização do 
Programa Alimenta Umuarama 
será de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de 
Agricultura, mediante partici-
pação e fomento da Secretaria 
Municipal da Assistência Social.

A tinta da impunidade 
O vereador Renato Freitas (PT) retomou o mandato numa 

canetada do ministro do STF Luiz Roberto Barroso. Ele 
visitava o Papa Francisco quando recebeu a notícia há dias. 
“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu 
tenho fé”, escreveu. Amém? Nada! Ele invadiu uma igreja 

em Curitiba no meio de uma missa, com uma claque, e 
desrespeitou o templo. Foi cassado duas vezes por quebra 

de decoro, por grande maioria dos votos, e não por racismo 
– como ele alega. Barroso atropelou o regimento e rito 

da Casa, a quem coube a decisão da cassação em votação 
democrática. A defesa do vereador alega que a Câmara 

não seguiu o rito. Barroso citou um “racismo estrutural da 
sociedade”. Fica assim: se um dia que um grupo invadir 
o plenário do STF em protesto no meio de uma sessão, 

interrompendo os trabalhos e desrespeitando o Judiciário, os 
ministros anistiam a turma. Freitas é candidato a deputado 

estadual pelo PT. Não é exagero comparar a canetada 
monocrática de Barroso para livrar o rapaz da lei, da canetada 
do presidente Jair Bolsonaro que anistiou o deputado Daniel 

Silveira (PTB), condenado pelo STF por ataques à Corte. A tinta 
da impunidade é a mesma para ambos. 

Morte de policiais 
No 1º semestre deste ano 
morreram em serviço 67 
profissionais de segurança 
pública no Brasil, segundo 
o Ministério da Justiça. Dois 
Estados se sobressaem. O 
Rio de Janeiro contabilizou 
a morte em serviço de sete 
policiais militares e dois 
civis entre janeiro e julho. 
No Estado de São Paulo, 
sete PMs e três policiais 
civis foram a óbito. Os 
dados por ora estão abaixo 
dos contados em 2021. 
O Rio registrou no ano 
passado a morte de 10 
policiais. São Paulo lidera o 
ranking do País: foram 22 
mortes em 2021. 

Vilão de si 

Eike Batista, então o 
empresário mais rico 
do Brasil, sonhou ter 
uma cinebiografia em 
Hollywood, com o ator 
Leonardo Di Caprio em 
seu papel, contam pessoas 

próximas do brasileiro. 
Com script queimado, 
preso e solto, ainda 
enrolado judicialmente, 
passou a embarcar em 
voos comerciais, e virou 
filme, sim: no Brasil, sobre 
seu retumbante fracasso, 
e com outro ator como 
protagonista. Em exibição 
nas salas de cinema.

Cabo Mourão 
Enquanto luta voto a 
voto com Ana Amélia 
(Progressistas) pela única 
vaga ao Senado, do Rio 
Grande do Sul o vice-
presidente General Mourão 
(PL) tem reservado um 
pouco de tempo para 
gravar vídeos de apoio 
a candidatos ao Senado 
em outros Estados. 
Mourão é requisitado por 
bolsonaristas para o front 
– na tela, pelo menos, à 
distância.

Sobre trilhos
Mais de 150 empresários 
brasileiros do setor 
desembarcaram em Berlim 
nesta semana para a 
InnoTrans 2022, principal 
feira mundial de tecnologia 
de transporte ferroviário. 
O mundo está de olho no 
País. O Governo comemora 
o marco regulatório das 
ferrovias e espera bilhões 
em investimentos aqui nos 
próximos anos. 
A conferir.
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Alvejado com 3 balaços em Mariluz
é levado para hospital em Umuarama

Um atentado contra a vida 
de uma pessoa foi atendido 
na cidade de Mariluz. A situa-
ção que envolveu disparos de 
arma de fogo, foi registrada no 
último domingo (25), por volta 
das 21h55 quando uma equipe 
da Polícia Militar foi solicitada 
para comparecer no Pronto 
Atendimento Municipal. Para 
lá é que foi levado o cidadão 
alvejado com os tiros.

Segundo a equipe médica 
de plantão, havia dado entrada 
na unidade um jovem de ape-
nas 18 anos, vítima de 3 dispa-
ros de arma de fogo. Os tiros 
atingiram o ombro esquerdo, o 
tórax e a parte inferior traseira 
da cabeça, no lado esquerdo.

A Polícia Militar divul-
gou que, conforme relato da 
vítima, ele estava com mais 
outros indivíduos consumindo 

bebidas alcoólicas em uma 
residência (local do fato) desde 
as 18h. Posteriormente o autor 
dos disparos chegou com duas 
armas de fogo (tipo revólver) 
e começaram a atirar em sua 
direção. Ao perceberem que 
haviam acertado o alvo, os 
atiradores fugiram, tomando 
rumo ignorado.

Uma ambulância foi acio-
nada e conduziu o rapaz até o 

Pronto Atendimento Municipal. 
Ele recebeu os cuidados médi-
cos preliminares e foi ques-
tionado sobre a motivação 
dos fatos, o rapaz disse que 
não possuía até o momento 
nenhuma desavença com o 
autor do crime.

Devido à gravidade dos 
ferimentos causados pelos 
disparos, a equipe médica 
transferiu a vítima até um 

hospital de Umuarama. Os 
policiais solicitaram escolta 
para a ambulância até o 
estabelecimento de saúde, 
a pedido da equipe médica. 
O temor era de que o autor 
poderia atentar novamente 
contra a vida da vítima.

Após todos estes procedi-
mentos, foram realizadas bus-
cas com intuito de localizar o 
autor, todavia, sem êxito.

Casal é mantido refém por
assaltante em Umuarama

Um casal viveu momen-
tos de terror no Parque 
Metropolitano, em Umuarama, 
nas primeiras horas da manhã 
do último domingo (25). À polí-
cia, as vítimas relataram que 
foram surpreendidas por um 
rapaz que pulou o muro da 
residência e bateu na porta 
de vidro anunciando o assal-
to.O ladrão, conforme o casal, 
estava armado com um revól-
ver. Assustado e temendo que 
o bandido disparasse, um dos 
moradores abriu a porta. O 
criminoso, a todo momento, 
pedia dinheiro. Diante da 
negativa das vítimas, pegou a 
TV de 32 polegadas e o celular 
Xiaomi Note 11 que estavam 
na sala.

Na saída da casa, deu uma 

Sinistro
O Corpo de Bombeiros de 
Umuarama foi acionado para 
combater o incêndio em uma 
residência localizada na rua São 
Cipriano, bairro San Martin. 
Não houve feridos. Todos os 
integrantes da família estavam 
fora da casa no momento em 
que o fogo começou. A ocorrência 
foi registrada no início da tarde 
do último domingo (25). Existe 
a suspeita de que a causa do 
incêndio tenha sido uma caixa de 
som que estava ligada em um dos 
quartos. Porém, de acordo com 
os bombeiros que atenderam 
à ocorrência, não foi possível 
apurar detalhadamente o que 
gerou as chamas. Todos os móveis 
que estavam no quarto ficaram 
destruídos. Dois caminhões dos 
bombeiros foram encaminhados 
para o local. O fogo foi controlado 
rapidamente pelas equipes.

BPFron apreendeu contrabando
avaliado em mais de R$ 3 milhões

O BPFron (Batalhão de 
Polícia da Fronteira) apreen-
deu, no início da noite do último 
domingo (25), dois caminhões 
carregados com 55 mil paco-
tes de cigarros oriundos do 
Paraguai, além de uma cami-
nhonete Toyota Hilux e um Fiat 
Uno na zona rural de Ivaté.

De acordo com o relato 
policial, a apreensão acon-
teceu durante um patrulha-
mento pela região, onde as 
equipes teriam avistado os 
dois veículos de grande porte 
em uma região de mata.

Ao se aproximar, os suspei-
tos que ali estavam acabaram 
fugindo a pé, deixando para 
trás os dois caminhões, a cami-
nhonete e o carro.

A guarnição da Polícia Militar em Francisco Alves recuperou no último 
domingo (25) um caminhão com queixa de roubo e encaminhou um 
homem de 33 anos para a Delegacia de Iporã. Ele foi acusado de 
receptação. O motorista, que estava de posse do veículo, foi abordado 
no distrito de João XXIII, na PR-182. Conforme a PM, o caminhão, 
um Mercedes Benz Accelo 1016, foi roubado no dia 27 de maio 
último, no Estado do Rio de Janeiro.

POLÍCIA acredita que carregamento de produto ilícito e os veículos apreendidos estejam 
avaliados em mais de R$ 3 milhões
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Em checagem, os policiais 
encontraram os milhares de paco-
tes de cigarros oriundos de con-
trabando que segundo apurado, 
somariam um valor de R$2.750 
milhões em contrabando.

O contrabando junto com 

os caminhões e os veículos 
foram entregues na sede da 
Receita Federal em Guaíra.

Os policiais estimam que 
esta apreensão some um pre-
juízo de R$3.330 milhões ao 
crime organizado.

coronhada na cabeça no mora-
dor, causando-lhe ferimento. O 
rapaz ainda furtou um Monza 
que estava na rua, com a chave 
na ignição, mas abandonou o 
veículo poucos metros à frente, 
por conta de dois pneus que 
estouraram no curto trajeto.

De acordo com as vítimas, 
o ladrão trajava blusa cinza e 
calça preta, ambas de mole-
tom. Tem estatura média e pele 
negra. Em nota à imprensa, 
encaminhada às 18h, a Polícia 
Militar informou fez diligências 
para tentar localizar o autor, 
mas que até aquele momento 
não havia obtido êxito.

O Samu (Ser viço de 
Atendimento Móvel de Urgência) 
foi acionado para prestar 
socorro ao morador ferido.

DIVULGAÇÃO
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Semana do Trânsito termina, mas
as ações continuarão nas escolas

As atividades preparadas para a 
Semana Nacional do Trânsito pela 
Secretaria de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana (Sestram), por meio 
da Diretoria de Trânsito (Umutrans) e 
da Guarda Municipal, terminaram no 
último domingo, 25, com uma ação 
na feira da avenida Parigot de Souza 
envolvendo públicos de todas as ida-
des. Porém o trabalho educativo con-
tinuará nas próximas semanas, com 
orientações e visitas nas escolas e colé-
gios públicos e privados.

“Estamos planejando ações para 
dar continuidade ao trabalho educa-
tivo nas escolas. Teremos equipes visi-
tando todas as instituições de ensino 
para falar com os alunos, pois é funda-
mental o poder público e a sociedade 
investirem na formação dos jovens, 
que são os futuros motoristas de nossa 
cidade”, destacou a diretora de Trânsito 
do município, Dianês Maria Piffer.

O caráter educativo, aliás, foi a 
tônica da Semana do Trânsito em 
Umuarama. Foram várias blitze com 
distribuição de panfletos e orientações 

Galeria dos vencedores do 
HCC no final de semana

Quinta Etapa Ranking Beach Tênis
Classe A - Masculino
Jaca/Rafael
Mayke/Paraiba

Quinta Etapa Ranking Beach Tênis
Classe C - Feminino
Sunye/Beatriz
Karini/Jaqueline

Quinta Etapa Ranking Beach Tênis
Classe B - Feminino
Bruna/Isabela
Michele/Simeire

Quinta Etapa Ranking Beach Tênis
Classe A - Feminino
Andressa/Ana Paula
Julia/Bruna

Quinta Etapa Ranking Beach Tênis
Classe B - Masculino
Leo/João Rossi
Thulio/Guga
(foto hcc 2)

Regional de Bocha Individual
Marquinhos (Jesuítas)
Teleu (HCC)
Nilton (HCC)
Dauri (Umuarama)

prestadas a condutores e pedestres 
em pontos de grande movimento da 
cidade, entradas e saídas de várias 
escolas, além de palestras, fisaliza-
ção de trânsito, visita à minicidade da 
Umutrans e ações educativas nas feiras 
de quarta e de domingo.

No fim de semana, foram bordados 
crianças, jovens e adultos na feira ao 
lado do Bosque dos Xetá, convidados a 
realizar uma experiência com os óculos 
simuladores de embriaguez e o teste 
rápido de alcoolemia.

“Os participantes perceberam os 
efeitos que a bebida causa ao orga-
nismo com os óculos, fizeram o teste 
do bafômetro descartável e receberam 
material informativo sobre cuidados 
no trânsito que podem salvar vidas. A 
ação foi um sucesso, apesar da chuva 
em alguns períodos”, acrescentou a 
diretora, que finalizou agradecendo 
aos parceiros envolvidos nas ações 
da Semana do Trânsito – a Guarda 
Municipal, o Corpo de Bombeiros, a 
Polícia Militar, o Detran e a cooperativa 
de crédito Sicoob.
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Do passado  
para o futuro

Ex-alunos do programa Jovem Agricultor Aprendiz 
(JAA), do Sistema FAEP/SENAR-PR, tiveram a 
oportunidade de reconectar ao passado. Eles abriram 
uma “arca do futuro”, que continha cartas escritas 
12 anos atrás – em 2010 –, quando frequentavam a 
capacitação. A abertura da cápsula do tempo ocorreu 
em uma cerimônia realizada em 5 de setembro, na 
Câmara Municipal de Rio Azul, na região Sudeste do 
Paraná, que contou a participação do prefeito e de 
outras lideranças políticas locais.

Entre os egressos do programa, Sebastião de 
Paula – hoje com 28 anos –, lembrou que a carta que 
escreveu manifestava esperança em dias melhores. 
Na avaliação dele, suas previsões se concretizaram: 
destaca o empenho do setor agropecuário com 
a preservação dos solos e de Áreas de Proteção 
Permanente. Outro ex-aluno, Edevaldo Pelepeka 
destacou a importância do JAA para criar condições 
que os jovens permaneçam no campo.

Essa ponte entre o passado e o futuro não é 
apenas metafórica. É real. Desde 2005, quando 
foi lançado, o Jovem Agricultor Aprendiz vem 
preparando jovens de 14 a 18 anos ligados ao meio 
rural para os novos tempos, levando conhecimento 
técnico básico e desper tando o interesse na 
par ticipação da administração da propriedade 
familiar e incentivando a continuidade nos estudos. 
Tudo isso, cria novas opor tunidades. Em outras 
palavras, o programa ajuda criar a geração do futuro 
do setor agropecuário.

sistemafaep.org.br

Sanepar investe meio milhão no Noroeste
e amplia serviço de esgoto em Umuarama

A Sanepar investiu R$ 
545,3 milhões em ações de 
saneamento em municípios 
das regiões Centro-Oeste e 
Noroeste do Paraná, em pouco 
mais de três anos ( janeiro de 
2019 a junho de 2022). Em 
Umuarama a companhia 
está expandindo o serviço de 
esgotamento sanitário com 
a construção de uma nova 
estação elevatória de esgoto 
e a ampliação da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
Pinhalzinho, que recebe nova 
tecnologia para o reaproveita-
mento energético do biogás.

De acordo com a Sanepar, 
o investimento em obras soma 
R$ 3,8 bilhões ao longo de três 
anos e meio. Neste período a 
empresa construiu 14 novas 
estações de tratamento de 

Candidatos a 
deputado expõem
propostas em 
evento do Conjove

O Conselho do Jovem 
Empresário (Conjove) da Aciu 
promove hoje (terça-feira, 27), 
às 19h, na Sala de Vídeo da 
Unipar sede (praça Mascarenhas 
de Moraes), um encontro entre 
candidatos a deputados federal 
e estadual. Segundo os orga-
nizadores, o evento ‘Conecta 
Políticos’ foi idealizado não para 
ser um debate, mas para abrir 
espaço para a exposição dos 
projetos dos postulantes.

“Os participantes terão 
alguns minutos para apresen-
tarem suas proposições e em 
seguida teremos um espaço 
reservado para questiona-
mentos dos presentes e da 
imprensa”, explica o vice-pre-
sidente do Conjove, Felipe 
Espolador Scarpeta.

Até a tarde de ontem 
(segunda-feira,  26) con-
f i r m a ra m  pa r t i c i pa çõ e s 
Alan Medeiros (estadual/
Cidadania), Bruno Camargo 
( federal/PDT),  Cid  Clay 
Gabarrão (estadual/PP), Carla 
Rosane Rezende De Oliveira 
(estadual/PSC), Claudio Palozi 
(federal/PSB), Fabrício Batista 
(etadual/PTB), Giuliano Turetta 
(estadual/PROS), Mateus 
Barreto (federal/Podemos) e 
Sandro Gregório (federal/PP).

esgoto e implantou quase 4 
mil km de rede coletora, sem 
falar na ampliação e na melho-
ria da eficiência dos sistemas 
já existentes.

Investiu, ainda, R$ 1,86 
bilhão em sistemas de esgota-
mento sanitário até o primeiro 

semestre de 2022. Esses inves-
timentos beneficiaram 325.418 
famílias que passaram a ter o 
serviço de coleta de esgoto 
em seus imóveis. Esse con-
junto de ações elevou o índice 
de esgotamento sanitário de 
73,6%, em 2019, para 77,9% da 

Investimento na região 
ao longo dos anos

2019 – R$ 129.309.300,90
2020 – R$ 125.554.471,88
2021 – R$ 186.288.901,10
2022 – R$ 104.182.082,88 
(junho)
Total: R$ 545,3 milhões

A companhia está expandindo o serviço de esgotamento sanitário com a construção de uma 
nova estação elevatória de esgoto e a ampliação da ETE Pinhalzinho
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população, no primeiro semes-
tre de 2022, e 100% do esgoto 
é tratado.

Esse é um dos mais altos 
indicadores do Brasil, que 
tem 43% do esgoto cole-
tado – e 55% de tratamento 
–, e aproxima os municípios 
paranaenses da meta de 90% 
estabelecida pelo novo marco 
de saneamento até o ano 
de 2033. Para chegar a esse 

patamar, o Plano Plurianual 
de Investimentos prevê R$ 5 
bilhões de 2022 a 2026.
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Palavras cruzadas

Há sinal de transformações, mas tudo indica que 
serão pra glorificar de pé! Além de contar com 
ideias criativas, você deve ter maior facilidade para 
pesquisar e aprender. Com o mozão, talvez você 
seja capaz de fazer sacrifícios pelo bem do relacio-
namento. Se está na pista, os contatinhos podem 
bombar. 

Há sinal de mudanças muito positivas no trabalho 
e no seu bolso! Com dedicação, esforço e excelen-
tes ideias, você tem tudo pra ganhar mais dinheiro 
e melhorar sua situação. Além de se sentir super 
bem no conforto do lar, sua generosidade tende a 
ser reconhecida pela família. Se está na pista, ten-
de a buscar um amor que te apoie. 

Se depender dos astros, seu signo estará mais alerta, 
falante, cheio de energia e esperteza. Seu lado curioso 
também fica aceso e você tende a se interessar por as-
suntos que despertem a sua mente. Com o seu xodó, 
seu lado apaixonado, caloroso e sensual deve dar as 
caras e animar a relação. Se está na pista, pode se en-
volver com um colega de estudos ou de outra cidade. 

O dia começa com ótimas energias e possibilida-
des de mudanças. Sua capacidade de discursar e 
convencer está em alta e há boas chances de me-
lhorar sua condição no ambiente de trabalho. Se 
está na pista, boas chances de se envolver com 
alguém bem diferente de você. Amizade pode virar 
paixão e um romance gostosinho.

Podem rolar transformações muito boas no traba-
lho. Além de se expressar bem, sua mente tende a 
ficar mais analítica e crítica. Área ligada à ciência, 
pesquisa, seguros, impostos, associações ou psi-
cologia em alta. Há sinal de envolvimento poderoso 
com um colega de profissão. 

Os relacionamentos estão em foco e prometem 
muita coisa boa. Sociável, você pode ter con-
versas estimulantes com parceiros, colegas ou 
público. Também tende a atrair as pessoas e 
recebe convite para formar uma aliança vanta-
josa. Com o mozão, aguarde emoções intensas. 
Se está na pista, só deve dar match no crush se 
rolar sintonia entre vocês.

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 a 27 de setembro são do signo de Libra, com a personalidade Libra e Áries. São 
altamente sociáveis, simpáticos e possuem espírito diplomático. Gostam de viajar, passear e se 
divertir. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 34, formado 
de 3, Júpiter e de 4, Urano. A soma dá o 7, de Netuno, que os leva a ser intuitivos ou a ter outros 
dons para normais valiosos. Dá solidariedade, embora cause timidez e um comportamento cheio 
de segredos. 

Horóscopo nascido em 27 de setembro

Esbanjando talento com as palavras e habilidade 
em convencer, você tem tudo pra vender seu pei-
xe, atrair as pessoas, fazer contatos com quem tem 
objetivos em comum e conquistar aliados úteis. 
Com o mozão, a sensualidade está no ar e promete 
esquentar a intimidade. Mas o ciúme também pode 
pintar, então maneire pra não estragar o clima! 

Tô vendo aqui que você tem tudo pra lacrar tanto na 
área pessoal quanto profissional! Com seu jeito co-
municativo e sua mente cheia de boas ideias, pode 
conhecer muitas pessoas e atrair parcerias vanta-
josas. Com o mozão, aguarde muito romantismo 
e diversão. Se está na pista, seu jeito sensual deve 
cativar o crush.

O céu está num clima delicinha e o dia promete 
ser tudo de bom. Nos estudos, com destaque para 
quem faz faculdade, sinal de muitos aprendizados 
e conquistas. Na saúde, há risco de surgirem osci-
lações, culpa da impaciência, estresse e vontade 
de controlar as coisas. No romance, a paixão está 
acesa e promete ótimos momentos com o mozão. 

Meninos e meninas de Áries, a carreira recebe 
poderosas energias e você tem tudo pra subir na 
vida. Só cautela com falsianes e cobronas, que po-
dem pintar no seu caminho e tentar te passar uma 
rasteira. O romance tem tudo pra se aprofundar e 
proporcionar fortes emoções. Se está só, um crush 
experiente talvez desperte o seu coração. 

Além de se comunicar com mais discrição e cuida-
do, o interesse por mistérios, assuntos secretos e 
segredos tem tudo pra crescer. Trabalho que envol-
ve pesquisas, psicologia e estudos está favoreci-
do. Se está na pista, há chance de pintar um crush 
ponta firme. Com o mozão, clima de sinceridade e 
segurança material.

Você conta com habilidade para as finanças e tem 
tudo pra engordar suas economias. De quebra, seu 
jeito comunicativo, sociável e diplomático deve te 
render uma boa reputação na profissão. Se está na 
pista, pensar antes de se envolver pode ser uma 
boa pedida pra evitar dores de cabeça. Com o mo-
zão, há chance de aprofundar o relacionamento.
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Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 27/9/2022

Chuva

Paranaguá
max 21
min 17

max 24
min 17

Cascavel
max 18 
min 16

Foz do Iguaçu
max 24
min 17

max 23
min 16

Curitiba
max 20
min 13

FASES 
DA LUA

Quarta 28/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 29/9/2022

Chuva

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 660
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 00 08 05 02 00 05 06

Super Sete concurso: 299C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

DEZEMBRO

07 08 09 11 17 23 28

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 06 08 09 
10 12 13 17 19 20 25 concurso: 2523Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
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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: 2369Lotomania

00.799
95.962
74.575
78.379
52.985

13 22 39 63 72 75 80
AMÉRICA/MG

01 11 14 35 69
concurso: 5958

01 10 27 36 37 45

05 20 21 23 29 33 36 40 49 50
52 57 70 71 75 76 84 85 90 99

concurso: 2622Lotofácil
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RGAE
PERSONAGEM

AELARALA
BCGDICAS

TAREFAIS
SERFATO
TAPEÇARIA

SERIELCR
CCCIRO
ISOLADOG

EDITADOPO
ONEEAGIR

USIMAR
ENCHARCADO

CASPAEAS

C

Cada pa-
pel a ser 

interpreta-
do (Teatro)

As duas
primeiras
vogais do
alfabeto

A sexta
nota

musical

Fere de
leve, arra-

nhando

Vacina
preventiva 
da tuber-
culose

Quebrado 
(comér-

cio)
Remo,

em inglês

Trabalho
a ser exe-

cutado

Recorte 
que separa
o cheque 

do canhoto

Aconte-
cimento;

ocor-
rência

Loja que
vende

tapetes

Assento
da sala 
de estar

Jogo de
mesa que

utiliza
tacos

(?) Gomes,
político
paulista

Espécie
de boina

(pl.)

História
do livro

de humor

Sujeira
retirada

pelo
aspirador

Tecla de
som de
televi-
sores

Resposta 
comum dos

noivos 
no altar

Conteúdo
da garrafa

vazia

Desca-
mação 

do couro
cabeludo

Tipo de
exame de

urina
(sigla)

Brincar; divertir-se 

Cheio novamente 
(o tanque dos
automóveis) Pratica o esporte de

César Cielo

A meta
no futebol

Conceder
honrarias

Ano letivo
escolar
(bras.)

Afastado
dos

demais
Publicado
(o livro)

Segredos
culinários
(?) Shop, 
tipo de loja

Aves dos
cerrados
Que se po-
de esticar

Consoantes
de "caro"
Rondônia

(sigla)

Inteira-
mente

molhado

Nicolas
Cage, ator 
americano

Forma do funil

Tomar
atitude 

O cantor
de funk

3/bcg — eas — oar — sap. 4/agir — free. 7/recrear.
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T F D
S A Q U E A D O R

B O B E N V I E I
L U C R O T N T
D A J P O Ç O

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

C O M O D I D A D E
R E L R O L O S

B A S I C O I F
S N U R A I Z

H O R A R I O G E
F E S C OR A R

D E B O C H A D O
S O M R E P A R O S

Conjunto
de ceri-
mônias

religiosas

Saldo
positivo

do comer-
ciante

De cor
entre o

branco e
o preto

Rente
(o corte 

de cabelo)

Bem-
estar;

conforto

São
dois no
número

100

Serviço fei-
to na ofi-

cina mecâ-
nica (pl.)

Cirrose e
hepatite

Frases; ex-
pressões

Ração seca que se
dá ao gado

Universidade esta-
dual do RJ (sigla)

Aquele
que rouba
(?) Marley,

cantor 
Mandei;
remeti 

Papel de
cartazes

Explosivo
de minas
Buraco

profundo

Capital
do Egito

Domicílio;
moradia

500, em
romanos
Alta tem-
peratura

Religião
(abrev.)

Essencial;
principal

Máquina
de tecer

O menor é
fevereiro

Suzy Rê-
go, atriz
Une-se 

em pacto

Forma do 
durex (pl.)
Seta do
mouse

Marca
o plural

O rigor do 
povo inglês

A base
da planta
A vogal
do pingo

Privado
de roupas
Vítima de
sequestro

Ruborizar
a face
Código
postal 

Alceu
Valença,
compo-

sitor

Pão de
(?), bolo

muito fofo

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Militar sem
graduação

Proibição de
natureza social

Se, em
inglês

Penhasco;
rochedo

Fazer
preces a

Deus

Ferro (símbolo)

Pena; 
compaixão

Gozador;
gaiato
(pop.)

Fenômeno
acústico

2/if. 4/feno — tabu. 6/básico. 9/saqueador. 10/comodidade.

No                    
tem lançamento
toda semana!

cinema

@CINEVIPOFICIAL

E PREÇO ÚNICO NOS INGRESSOS!

SAIBA MAIS
R$ 10,00
@CINEVIPUMUARAMA WWW.CINEVIP.COM.BR

Audiência estima orçamento de 2023 em R$ 721 milhões
Tanto a Constituição, quanto 

a Lei de Responsabilidade Fiscal 
determinam que a administra-
ção municipal produza sua 
Lei Orçamentária Anual (LOA), 
previsão de quanto dinheiro 
o município vai arrecadar 
no ano, especificando onde 
os recursos serão gastos. A 
Prefeitura de Umuarama rea-
lizou ontem (26) audiência 
pública on-line, onde sugeriu 
um orçamento para 2023 esti-
mado em R$ 721.760.000.

A LOA estabelece metas e 

prioridades para o exercício 
financeiro subsequente, dando 
ênfase aos programas e ações 
planejados. A audiência foi 
apresentada pelo controlador 
interno Daniel Dutra. “O orça-
mento anual é uma previsão 
de tudo o que será arrecadado, 
atrelado a uma estimativa de 
tudo o que será gasto. O ideal é 
que se consiga zerar esse valor 
estimado, de R$ 721.600.000, 
por exemplo”, explicou.

As estimativas, segundo a 
secretária de Fazenda, Gislaine 

Alves Vieira de Marins, são pre-
visões feitas obedecendo a 
uma série de estudos. “As três 
principais fontes de receita 
devem vir de transferências 
correntes, em R$ 385 milhões, 
dos impostos, taxas e contri-
buições de melhorias, em R$ 
169 milhões e das receitas de 
capital, em R$ 65 milhões. Já 
as principais despesas orça-
mentárias devem ser destina-
das às secretarias de Saúde 
– R$ 194 milhões –, Educação 
– R$ 127 milhões – e Obras – R$ 

86 milhões”, esclareceu.
Agora, depois de reali-

zada a audiência pública, o 

a proposta do Projeto de Lei 
será enviada à Câmara de 
Vereadores.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

A Allison Transmission, 
designer e fabricante de solu-
ções de propulsão de veículos 
convencionais, híbridos elé-
tricos e totalmente elétricos, 
anuncia a realização de tes-
tes a célula de combustível de 
hidrogênio e gás natural com-
primido (GNC) em seu Centro 
de Eletrificação de Veículos + 
Testes Ambientais (VE + ET).

Os fabricantes de veículos 
elétricos, incluindo baterias 
elétricas, célula a combustível 
de hidrogênio e sistemas híbri-
dos-elétricos estão reconhe-
cendo o valor da redução dos 
prazos de desenvolvimento e 

validação de produtos, utili-
zando o Centro de Eletrificação 
de Veículos + Testes Ambien-
tais Allison para avaliar seus 
veículos em um ambiente ter-
micamente controlado e capaz 
de simular um ampla gama de 
ciclos de trabalho”, diz David 
Proctor, gerente geral do Cen-
tro de Eletrificação de Veícu-
los + Testes Ambientais da 
empresa. “Estamos empolga-
dos em expandir os recursos 
das instalações para apoiar 
nossos parceiros fabricantes de 
veículos à medida que desen-
volvem e otimizam combustí-
veis alternativos destinados a 

reduzir as emissões”.
“Como parte do nosso obje-

tivo em apoiar o desenvolvi-
mento e a implantação de veí-
culos movidos a combustíveis 
alternativos que reduzem as 
emissões, a empresa concluiu 
suas instalações de recur-
sos para hidrogênio em duas 
fases. A primeira tem a capa-
cidade de detectar e gerenciar 
com segurança o hidrogênio 
ou chamas na célula de teste. 
Este mesmo sistema também 
é capaz de detectar e gerenciar 
usinas de GNV. A fase dois inclui 
o fornecimento constante e de 
baixa pressão do hidrogênio 

alimentado diretamente na 
célula de combustível do veí-
culo, proporcionando testes 
prolongados e minimizando 
o tempo de inatividade para 
reabastecimento. Esses recur-
sos de avaliação demonstram 
o compromisso da Allison com 
a inovação e com a liderança 
no desenvolvimento de opções 
de combustíveis alternativos 
para a indústria de veículos 
comerciais”.

Recentemente a Allison 
colaborou com um de seus 
parceiros fabricantes para 
concluir com sucesso o teste 
do primeiro veículo a célula 

de combustível de hidrogênio 
no Centro de Eletrificação de 
Veículos + Testes Ambientais. 
Outros fabricantes de veículos 
comerciais também avaliam 
projetos de desenvolvimento 
de veículos movidos a célula 
de combustível para o final 
deste ano. As instalações agora 
têm capacidade para oferecer 
suporte a programas de testes 
e validações de clientes exter-
nos para veículos movidos por 
todos os principais tipos de 
propulsão, incluindo diesel, 
gasolina, gás natural, bateria 
elétrica e célula de combustível 
de hidrogênio. 

 Entender sobre alinha-
mento e balanceamento é 
mais simples do que se ima-
gina, o que torna possível iden-
tificar quando o carro está em 
perfeitas condições para uso e 
o que significam cada um de 
seus “sinais”, caso o veículo 
apresente deformidades na 
performance. No caso do ali-
nhamento e balanceamento a 
diferença é bem simples: ali-
nhamento é sobre o sistema 
de direção do veículo e balan-
ceamento trata da vibração.

O alinhamento visa alinhar 
os ângulos das rodas do carro 
para que elas fiquem retas em 
relação ao solo e paralelas entre 
si. Ele é importante para ajudar 
o motorista a manter o controle 
do veículo, por exemplo. Além 
disso, evita o desgaste irregu-
lar dos pneus, economiza com-
bustível e assegura uma direção 
firme para quem dirige. 

Já o balanceamento é 
a manutenção feita com o 

Saiba qual a diferença entre 
alinhamento e balanceamento

propósito das rodas girarem 
sem vibrações. É essencial 
deixar o carro balanceado, 
pois isso garante o equilíbrio 
do conjunto de pneus e rodas.

Com o objetivo de ajudar 
na identificação dos dois pro-
blemas, a Super Visão, rede de 
vistorias automotivas do Bra-
sil, separou algumas dicas.

ALINHAMENTO
Para saber se o carro pre-

cisa de alinhamento, quando 
estiver dirigindo em linha reta 
“afrouxe” a mão no volante. 
Se o veículo for sozinho, para 
a esquerda ou direita, já é um 
bom sinal de que o alinha-
mento se faz necessário. Além 
disso, é importante verificar o 
estado do veículo após algum 
acidente, mesmo que a colisão 
seja simples, como quando a 
roda bate no meio fio ou em 
algum objeto.

Também é possível saber se 
o carro precisa de alinhamento 

quando há desgaste anormal 
ou desigual dos pneus; no caso 
de problemas no controle do 
volante; quando a direção 
não retorna facilmente após 
uma curva u vai para a direita 
ou esquerda sozinho em uma 
linha reta. É importante fazer 
o alinhamento quando trocar 
componentes da suspensão ou 
direção e após a troca do con-
junto de pneus.

BALANCEAMENTO
O balanceamento precisa 

ser feito periodicamente, 
mesmo que o carro não apre-
sente nenhuma alteração de 
funcionamento. Ele deve ser 
feito: a cada 10 mil quilôme-
tros rodados; sempre que hou-
ver substituição ou conserto 
de pneus; substituição de ele-
mentos do conjunto rodante, 
como pastilhas de freio, rola-
mento da roda e peças de sus-
pensão. Porém, ao sentir tre-
pidações no volante, agende 

 DIVULGAÇÃO 

Allison testa veículos a hidrogênio

o balanceamento imediata-
mente, pois o carro desbalan-
ceado fica instável e pode causar 
acidentes. Além disso, o balan-
ceamento previne o desgaste 
excessivo dos pneus, evitando 
problemas nos componentes da 
suspensão e da direção.

De acordo com a Super 
visão, manter o carro com um 

bom alinhamento e balancea-
mento é o básico para garan-
tir a segurança do veículo e 
dos passageiros. Por isso, é 
recomendado, ao comprar 
um carro usado, realizar uma 
vistoria veicular com uma 
empresa de confiança, que 
poderá identificar a existência 
dos problemas.

Desgaste irregular dos pneus, trepidação no volante, carro indo 
sozinho para a direita ou para a esquerda, cuidado! Isso pode 
provocar acidentes



11Terça-feira, 27 de setembro de 2022   LOCAL

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

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$ 72.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00

TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00

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.

Assistência Social recebe colchões
para famílias atingidas pelas chuvas

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social recebeu ontem 
(segunda-feira, 26), a doação de 
20 colchões, para atender famí-
lias atingidas pelas chuvas dos 
últimos dias. São dez unidades 
de casal e outras dez de solteiro, 
doadas pela indústria de estofa-
dos Hellen. Os colchões serão dis-
tribuídos conforme as demandas 
que chegarem à secretaria, tendo 

em vista as previsões da meteo-
rologia de que as chuvas devem 
continuar.

“Nossas equipes monito-
ram as famílias nas regiões de 
maior risco. Havendo necessi-
dade vamos destinar os col-
chões e outros donativos que 
temos recebido. Importante 
destacar que essas doações 
destinam-se a famílias que 

tiveram problemas em virtude 
das chuvas da última semana 
e também de intempéries 
que podem ocorrer nos pró-
ximos dias”, apontou a secre-
tária da Assistência Social do 
município, Adnetra Vieira dos 
Prazeres Santana.

Ainda há famílias preci-
sando de outros donativos, 
por isso a secretária pede 
que a população e as empre-
sas doem também roupas de 
cama, cobertores e travessei-
ros. “Além disso, tivemos um 

incêndio no final de semana 
e uma família perdeu prati-
camente tudo que tinha na 
casa. Eles precisam muito de 
roupas infantis, pois contam 
com várias crianças. Por infeli-
cidade, praticamente não rece-
bemos doações de roupas de 
criança”, disse Adnetra.

A chefe de Divisão da 
Proteção Social Básica, Dayanne 
Paola Demozzi, lembra que na 
última semana o município 
recebeu 13 colchões para aten-
dimento às famílias atingidas 

pelas chuvas. “A solidariedade é 
uma marca registrada da nossa 
população”, disse.

“Em nome do prefeito 
Hermes Pimentel agradece-
mos a todos pelas doações, 
especialmente à Estofados 
Hellen, neste momento. Assim, 
conseguimos ampliar o raio 
de ação da assistência social, 
levando um pouco de con-
forto a cada vez mais famílias 
em situação de vulnerabili-
dade”, completou a secretária 
Adnetra Santana.

Semana da Cultura traz uma
série de espetáculos gratuitos

O  t e a t r o  d o  C e n t r o 
Cultural Vera Schubert será 
palco de uma série de espe-
táculos gratuitos na “Semana 
da Cultura”, entre os dias 10 e 
16 de outubro. Além de muita 
música, dança e teatro, o des-
taque fica para a realização 
da etapa final do Femucam 
Kids (Festival de Música 
Capital da Amizade – versão 
exclusiva para crianças) no 
encerramento das atividades.

A diretora superintendente, 
Rosana Palhoto Dias, conta 
que a ação foi pensada espe-
cialmente para comemorar o 
Dia das Crianças, mas toda a 
sociedade terá oportunidade 
de prestigiar as manifestações 
artísticas. “É importante traba-
lharmos a formação de plateias, 
investir nos talentos de nossa 
cidade e da região”, comenta.

O espetáculo musical 
“Klassico”, que a Companhia 
de Teatro Eskéte de Cruzeiro 
do Oeste, abre os trabalhos na 
segunda (10), às 20h. O diretor 
Vinícius Guerra relata que trata-
-se de uma releitura de versões 
de histórias que o público já 
conhece bem.

Na quarta (12), Dia das 
Crianças, será o único dia em 
que a festa deixa o teatro e 
vai para o Bosque Uirapuru, 
com intensa programação que 
será realizada com a equipe de 
profissionais da Secretaria de 
Esporte e Lazer. “Vamos montar 
um toboágua com 70 metros de 

pura diversão. Entre 13h e 17h, 
a criançada vai se divertir muito 
com esse escorregador gigante, 
além de outras atividades, brin-
cadeiras e música”, relata.

Na quinta (13), é a vez da 
encenação do espetáculo 
‘Neon’, que conta a história 
da menina Clara que mora no 
reino de Pirilampo.

Outro espetáculo que 
volta ao palco do teatro Vera 
Schubert é o musical ‘A Arca de 
Noé’, na sexta-feira, dia 14. Um 
dos maiores sucessos da histó-
ria do teatro infantil de todos 
os tempos, o musical traz can-
ções de Vinícius de Moraes e 
tem direção musical do maes-
tro Marco Aurélio Tavares e 
coreografia de Tatiana Biaca, 
com interpretação de artistas 
umuaramenses. “Com roteiro 
assinado por Anderson Arilson 
de Freitas e figurinos cuidado-
samente confeccionados à mão 
– para dar mais vida a cada ani-
mal –, o musical encanta tam-
bém pela cenografia”, pontua.
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Quanto mais gosto da humanidade em 
geral, menos aprecio as pessoas em 

particular, como indivíduos.
 Dostoiévski

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

DEBATE
O Conselho do Jovem Empresário promove nesta terça-feira (27), na Sala de Vídeos da Unipar sede (praça Mascarenhas de 
Moraes), às 19h, um debate com a participação de candidatos a deputados federais e estaduais domiciliados em Umuarama. 
O objetivo é contribuir para que o eleitorado conheça melhor os postulantes e suas proposições.

O SÍNDICO
Tim Maia, um dos maiores ícones da 

música no Brasil, completaria 80 anos 
amanhã, 28 de setembro de 2022. Para 
homenageá-lo, o Canal Brasil exibe na 
quarta, 28, às 21h30, os dois episódios 
da série “Tim Maia -- Vale o Que Vier”, 
que retrata a sua trajetória pessoal e 

artística.Protagonizada pelo ator Babu 
Santana, a produção conta também 
com Alinne Moraes, Cauã Reymond e 
Jonathan Azevedo no elenco. Robson 
Nunes dá vida ao cantor na juventude 
e Babu está na pele do artista na fase 

mais madura.

+ LONGOS
Os usuários do Instagram agora podem 

publicar Stories mais longos. A rede 
social liberou na semana passada 

Stories de 60 segundos, que deixam 
de ser cortados automaticamente em 

clipes de 15 segundos. A empresa 
começou a testar a mudança no final 
do ano passado e agora implementou 
para todos os usuários. Essa não é a 

primeira vez que a rede social aumenta 
o limite de tempo dos seus produtos. 
Recentemente, a plataforma também 
aumentou a duração dos Reels, de 30 

para 90 segundos. (Yahoo)

PARCERIA
Uma parceria entre a prefeitura e a 
Aciu novamente colocará Umuara-
ma em destaque com seu tradicio-
nal Natal de Luz. Mais de 250 por-
tais serão instalados nas avenidas 
centrais e algumas ruas da área 

central da cidade. Os equipamen-
tos já estão sendo fabricados no 

Pátio Municipal. A Aciu adquiriu as 
ferragens e outros equipamentos e 
a administração municipal contra-
tou um metalúrgico para coordenar 

os trabalhos de confecção.

 ***

Além dos portais, árvores das vias 
centrais também devem receber 

iluminação especial e o Papai Noel 
vai ganhar mais uma casa, que 
será construída na Praça Miguel 

Rossafa. E as novidades não param 
por aí. Decorações e programações 

especiais serão levadas ao Lago 
Aratimbó. As praças Arthur Thomaz 

e Santos Dumont também serão 
iluminadas e devem receber pro-
gramação especial em alguns dias 

de dezembro.

CATEDRAL
O Rotary Club de Umuarama Catedral 
recebeu em Setembro a visita oficial 
do Governador 2022/33 do Distrito 
4630, Eloi Ricardo Bonkoski e sua 
esposa Cíntia Ávila Bonkoski. No clique 
a Presidente Valdete Sperandio Cruz, 
Gestão 22/23 , Sebastião Cruz e o 
Governador Distrito 4630.

É PIQUE!
Os integrantes da nova diretoria da 
ACIU  comemoraram os 58 anos da 
entidade com direito a Parabéns e 
muitos aplausos pelo sucesso. Fica 
aqui o registro da coluna.

FACEBOOK

FACEBOOK
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