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Curso sobre Nova Lei de Licitações
reuniu 480 gestores em Umuarama
Realizado em Umuarama na quarta e quinta-feira (28 e 29 de setembro), 
o curso sobre os pontos polêmicos da Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, promovido pelo Tribunal de Contas do Paraná, reu-
niu 480 gestores e servidores públicos do Noroeste. Foram abordados 
pontos sobre planejamento das contratações e segregação de funções; 

modalidades de licitação e critérios de julgamento; contratação direta 
por dispensa e inexigibilidade de licitação; critérios que devem ser uti-
lizados na aferição de inexequibilidade; critérios para estimular a par-
ticipação de micro e pequenas empresas nos certames; e elaboração 
de atas de registro de preços. l 4
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Presidente do
STF renova
confiança na

Justiça Eleitoral
l 3

Teatro de 
bonecos e
segurança 
no trabalho

O Campeonato Virtual Esportes Citadino de Futsal – Chave Ouro, considerado a maior competição da modalidade 
no interior do Estado, chega ao final hoje, após seis meses de jogos bem disputados e com muita adrenalina. 
Ao longo da disputa, as redes balançaram por 801 vezes. A rodada final será aberta às 19h, no Ginásio Amário 
Vieira da Costa para a disputa do 3º lugar entre as equipes Ó O Gás e Vale Sorte/Salada Grill. Às 20h30 começa 
o protocolo do jogo final e a entrada dos finalistas, Clínica Santa Clara x XBET99/CamTruck/Galles Importados/ 
Casa & Piscina, que se enfrentam a partir das 21h. l 12

Rodada 
final

Brasil gera
278,6 mil
empregos
em agosto
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País pode
ter carência
de 235 mil
professores
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Cão farejador
encontra drogas
com passageira

de ônibus
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ASSESSORIA/SECOM

Lei garante  
cão-guia nos  

espaços coletivos  
públicos e privados
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2 GERAL  Sexta-feira, 30 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 % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,36 - 4,39 8,73
IGP-M (FGV) -0,70 -0,95 6,61 8,25
IGP-DI (FGV) -0,55 - 6,84 8,67

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,1008 1,0859 1,0825
IGP-DI (FGV) 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

27/8 a 27/9 0,6430 0,6430 0,1423
28/8 a 28/9 0,6808 0,6808 0,1799
1/9 a 1/10 0,6814 0,6814 0,1805
2/9 a 2/10 0,6432 0,6432 0,1425
3/9 a 3/10 0,6152 0,6152 0,1146

Ações % R$
Petrobras PN +0,14% 29,31 
Vale ON +0,13% 68,43 
ItauUnibanco PN +1,49% 27,93 
Magazine Luiza ON -6,47% 4,05 
Azul PN -8,79% 14,42 
Gol PN -8,17% 8,65

IBOVESPA: -0,73% 107.664 pontos

Iene 144,47
Libra est. 0,91
Euro 1,02
Peso arg. 147,09

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,9% 5,3950 5,3960 +3,7%

PTAX  (BC) +0,6% 5,3910 5,3916 +4,1%

PARALELO +0,7% 5,2700 5,7200 +4,2%

TURISMO +0,7% 5,2700 5,7000 +4,2%

EURO +1,6% 5,2675 5,2703 +1,1%

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 29/09

Iene R$ 0,0373
Libra est. R$ 5,96
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.308,22 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/09 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 1.410,75 2,00 -1,9%
FARELO out/22 409,10 -12,70 -5,7%
MILHO dez/22 669,50 -1,00 -2,0%
TRIGO dez/22 896,25 -7,00 6,3%

SOJA 166,42 -0,3% -1,9% 164,00
MILHO 76,68 0,0% -0,8% 76,00
TRIGO 92,02 0,0% -14,2% 95,00
BOI GORDO 286,31 -0,2% -2,5% 283,00
SUINO 6,06 -4,4% -9,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 29/09 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 29/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 176,00 -0,6% -0,6%
SOJA Paranaguá 189,00 -0,5% -1,0%
MILHO Cascavel 83,00 -1,2% -1,2%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0099  ffííssiiccaass  1155//0099  ddoommééssttiiccooss  0066//0099

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Os astros enchem o seu astral de magia e você 
tende a se dedicar mais aos seus relacionamentos 
pessoais e profissionais. Na área amorosa, tem 
tudo pra estourar o nível de seducência. Seu jei-
to comunicativo pode atrair geral e logo tende a 
arranjar um crush pra curtir. Se já se amarrou, a 
energia é de descontração e animação.

Sua sexta promete ser melhor do que achar tre-
vo-de-quatro-folhas. Os astros avisam que deve 
ter sucesso no trabalho, sobretudo se atua com 
publicações ou propaganda. Se está na pista, seu 
jeito sociável e animado promete fazer sucesso e 
não deve demorar pra arrumar um crush. Com o 
mozão, pode pintar um divertimento atrás do outro 
pra curtirem juntos.

Sua sexta promete ser perfeita sem defeitos! Os 
astros trazem transformações positivas e há sinal 
de prosperidade, sobretudo se trabalha de casa ou 
num negócio da família. Na saúde, é possível que 
alcance a cura de um perrengue e melhore seu 
bem-estar. Com o mozão, tudo indica que irá de-
sencanar e não vai levar tudo a ferro e fogo. 

Os astros indicam muito sucesso, sobretudo se 
trabalha sozinho (a), com as finanças de outras 
pessoas ou num negócio familiar. Sua ambição 
deve ficar mais forte e você tem grandes chances 
de alcançar seus objetivos profissionais. Se está 
na pista, a Lua desperta seu lado aventureiro e há 
chance de rolar um “amorzin de arrepiar o cabe-
lo”, como diz a música.

Os astros dão a maior força pra você resolver 
os perrengues e correr atrás dos seus objetivos. 
Pode ter sucesso, sobretudo se atua em área li-
gada ao ensino, escrita, comunicação, viagem ou 
transporte. Com o mozão, o papo, a diversão e as 
risadas devem ir longe, o que promete renovar a 
relação. Se está na pista, boas chances de rolar 
um clima envolvente.

Peixes, meu cristalzinho, os astros acendem seu 
interesse pela profissão. E tudo indica que os 
seus esforços no trabalho vão render mais grana 
no bolso, sobretudo se atua com vendas, expor-
tações ou viagens. Com o mozão, tudo indica que 
não vai querer marasmo e aí deve ter ideias dife-
rentes pra curtir o romance. 

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 30 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Capricór-
nio. São muito responsáveis, mas costumam ser meditativos e um pouco desajustados, no 
seio da própria família ou da terra em que nasceram. Ocupam cargos de honra e dignidade. 
Podem estudar administração, hotelaria, comunicação, propaganda e marketing. Seu número 
principal é o 37, formado de Júpiter e Netuno. Que inclina para estudos e pesquisas no cam-
po espiritual e místico. Juntos são iguais a 10, número que simplificado dá o 1, do Sol, que 
confere liderança, brilho, sucesso, poder e solidão.

Horóscopo nascido em 30 de setembro

Os astros estão numa boa no seu Horóscopo e 
despejam energias positivas na sua sexta. Tudo 
indica que o emprego será lucrativo e vão pintar 
excelentes oportunidades de serviço. Se está na 
pista, seu jeito animado e aventureiro deve fazer 
sucesso. No romance, tudo indica que desejará 
sinceridade e entrega total do mozão.

Sextou com os astros levantando a sua bola e te 
deixando na cara do gol – como diz o Galvão, 
“haja coração”! Tudo indica que o seu otimismo 
em alta vai fazer a sua popularidade bombar na 
profissão. Na saúde, bons hábitos de alimentação 
tendem a fortalecer seu corpo e bem-estar. Se já 
se amarrou, seu lado flexível e prestativo deve te 
levar a cuidar mais do mozão.  

Tudo indica que levará a sério os negócios e fi-
nanças, sobretudo se lida com o dindim dos ou-
tros, e tem boas chances de subir na vida. E se 
pintar algum sufoco, deve contar com ajuda. Se 
está na pista, seu poder de seducência bomba e 
você deve ganhar muitos matches. Com o mozão, 
talvez leve as coisas de maneira mais leve. 

A sorte deve sorrir pra você logo cedo e há sinal 
de ótimas oportunidades de abrir seus horizontes. 
Prepare-se para brilhar muito, Áries, meu consa-
grado! Nos estudos, sobretudo de faculdade, tem 
tudo pra se destacar. Com o mozão, vocês tendem 
a pensar em novas aventuras, inclusive uma mu-
dança de cidade.

Além de contar com habilidade para se comunicar 
bem e expor ideias, você tem tudo pra negociar 
acordos e fechar parcerias muito vantajosas. Se 
vai viajar ou dar um rolê, você conta com muito 
pique e iniciativa – as pessoas podem te seguir de 
boa. Com o love, o clima é de descontração, com 
direito a troca de mensagens fofas, declarações e 
memes engraçados. 

Sextou com os astros derramando sorte no seu 
dia, meu consagrado/minha consagrada! A Lua 
se muda para o seu signo e destaca o seu amor 
pela liberdade, aventuras e descontração. Pode ter 
ideias inventivas e sucesso em seus planos diver-
sos. Com o mozão, seu humor pode oscilar, mas 
logo compensa com seu jeito criativo e agitado. 
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Crescente
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Cheia
09/10 - 17h54
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ESF
MANDIBULA

SPCARAMAR
RVRUIVO

PERECERA
SARANUDF

CAMBALHOTA
DOERAMEM
ETIAAIA

GOLECAPA
NAPIPAS

RISCADOSVE
BONAGIL
UMEDECIDO

ESTIARZAS

Osso do
queixo
(Anat.)

Que existe
apenas 

na imagi-
nação

Grupo do
sucesso
"Mineiri-

nho" (Mús.)

Pôr tela
de metal

em 

Que
deixa de
existir

O cabelo 
averme-

lhado

É coberta
com

esmalte

O sonho
do jovem

artista

Sílaba de
"sarda"

Mano-
bra do

palhaço
no circo

O sabor
do suco
de limão

Produto
postal

colado em 
cartas (pl.)

"Curtindo
a (?) 

Adoidado",
filme

Leve-
mente

molhado

Mato
Grosso
(sigla)

Cessar de
chover 

O olfato 
do cão
Matéria

vulcânica

Avista;
enxerga 

Material do
professor

Brinquedo
voador
Passei 

por filtro

Proteção 
do livro

Mamífero
chinês

Descama-
ção capilar
Som de pan-
cada (HQ)

Final de
oração

Arruma-
deira

Desaparecer
(gíria) 

Caixa do tesouro 
do pirata

Companhia que explo-
ra o transporte urbano

Letra não usada
antes de "P" e "B"

Monte de
areia

Armadilha
da aranha

Irmã da
mãe

As, em
espanhol

Palavra do
dicionário
Galho de
árvores

Rápido;
ligeiro

Terminação
de "varrer"

Trago de
bebida
Rabis-
cados

Machucar 
(?)-book,
livro ele-
trônico

(?)
Peixoto,
repórter

3/las — spc. 6/estiar — perece. 9/mandíbula. 10/cambalhota.
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R H B O C H A E
E P O C A R R

A T O L D I R E
P R E P A R A T O R I O

A doença
de quem
adora ir 

ao médico

Vogais 
não prece-
didas de

"ç"

A parte
líquida e 

coagulável
do sangue

Guta
Stresser,

atriz para-
naense

A típica
narrativa

do folhetim
(Lit.)

Nosso, em
inglês

A indu-
mentária

dos atores
em cena

Salto do
projétil ao
bater no

chão

O usuário
de apa-
relhos

auditivos

Fator pre-
judicial 

à concen-
tração 

Caráter do
continente

de
Atlântida

250, em
romanos

Cada carta
maior do
jogo de 

tarô
Vírus cau-
sador de
febre he-
morrágica

"Bom (?)
Brasil",

noticiário
de TV

Organiza 
o Enem e 
o Saeb
(sigla) 

Resposta
afirmativa 
monossi-

lábica

Ação ino-
portuna
em atos
solenes 

Diz-se de
curso co-
mo o pré-
vestibular

Completa 
os assentos
disponíveis
do teatro

Recurso usual no 2º
turno da eleição

Animal de estimação
dos Flintstones (TV)

Ferramenta
do coveiro

Maior poema épico 
da língua portuguesa
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Brasil gera 278,6 mil empregos
formais em agosto, diz Caged

O Brasil gerou 278.639 pos-
tos de trabalho em agosto 
deste ano, resultado de 
2.051.800 admissões e de 
1.773.161 desligamentos de 
empregos com carteira assi-
nada. No acumulado de 2022, 
o saldo é de 1.853.298 novos 
trabalhadores no mercado for-
mal. Os dados são do Ministério 
do Trabalho e Previdência, 
que divulgou ontem (29), em 
Brasília, as Estatísticas Mensais 
do Emprego Formal, o Novo 
Caged.

O estoque de empregos for-
mais no país, que é a quanti-
dade total de vínculos celetis-
tas ativos, chegou a 42.531.653 
em agosto, o que representa 
um aumento de 0,66% em rela-
ção ao mês anterior.

No mês passado, o saldo 
de empregos foi positivo nos 
cinco grupamentos de ativi-
dades econômicas: serviços, 
com a criação de 141.113 
postos distribuídos princi-
palmente nas atividades de 
informação, comunicação e 
atividades financeiras, imobi-
liárias, profissionais e adminis-
trativas; indústria, com 52.760 
novos postos, concentrado 
na indústria de transforma-
ção; comércio, saldo positivo 
de 41.886 postos; construção, 
mais 35.156 postos de tra-
balho gerados; e agricultura, 

pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura, que criou 
7.724 novos empregos.

O ministro do Trabalho 
e Previdência, José Carlos 
Oliveira, destacou que é o 
terceiro mês em que o setor 
industrial registra alta nas con-
tratações, o que contribui para 
elevar a renda da população.

“Isso quer dizer que esta-
mos retomando o movimento 
da indústria brasileira e isso 
é importante porque traz um 
valor agregado aos nossos 
produtos e também vai ele-
var a média dos salários dos 
brasileiros. A indústria, via de 
regra, requer uma melhor qua-
lificação, consequentemente, 
o setor crescendo, a média 
do salário do brasileiro acaba 
crescendo também”, explicou.

VARIAÇÕES POR REGIÃO
Todas as regiões do país 

tiveram saldo positivo na 
geração de emprego no mês 
passado, sendo que houve 
aumento de trabalho formal 
nas 27 unidades da federação.

Em termos relativos, dos 
estados com maior varia-
ção na criação de empregos 
em relação ao estoque do 
mês anterior, os destaques 
são para Roraima, com a 
abertura de 1.081 postos, 
aumento de 1 ,59% ;  R io 

Grande do Norte, que criou 
6.338 novas vagas (1,41%); e 
Amapá, com saldo positivo 
de 1.016 postos (1,35%).

Os estados com menor 
variação relativa de empre-
gos em agosto, em relação a 
julho, são Santa Catarina, que 
criou 10.223 postos, aumento 
de 0,43%; Rio Grande do Sul, 
com saldo positivo de 9.691, 
alta de 0,37%; e Piauí, que 
encerrou o mês passado com 
mais 831 postos de trabalho 
formal, crescimento de ape-
nas 0,27%.

Em termos absolutos, 
as unidades da federação 
com maior saldo no mês 
passado foram São Paulo, 
com 74.973 postos (0,57%); 
Rio de Janeiro, com 30.838 
vagas criadas (0,92%); e 
Minas Gerais, com a geração 
de 27.381 postos (0,61%). Já 
os estados com menor saldo 
absoluto foram Amapá, com 
1.016 postos (1,35%); Acre, 
com 858 novas vagas (0,93%); 
e Piauí, que gerou 831 coloca-
ções (0,27%).

Em todo o país, o salário 
médio de admissão em agosto 
de 2022 foi de R$ 1.949,84. 
Comparado ao mês anterior, 
houve acréscimo real de R$ 
29,27 no salário médio de 
admissão, uma variação posi-
tiva de 1,52%.
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Presidente do STF
renova confiança
na Justiça Eleitoral

A presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), minis-
tra Rosa Weber reiterou ontem 
(quinta-feira, 29), sua con-
fiança na Justiça Eleitoral e 
na certeza de que as eleições 
do próximo domingo (2) serão 
íntegras, seguras e em paz, 
como a sociedade merece. Ela 
participou da abertura do pro-
grama de observadores e con-
vidados internacionais para as 
eleições gerais deste ano, pro-
movido pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

“Em tempos turbulentos 
como os atuais, mais do que 
nunca se há de proclamar a 
irrestrita confiança que devo-
tamos à Justiça Eleitoral 
quanto à integridade das 
eleições e à legitimidade 
dos resultados eleitorais. 
Estamos certos da atuação 
sempre firme do TSE a asse-
gurar que nada tumultue a 
escolha livre e consciente 
dos cidadãos brasileiros do 
que entendam ser o melhor 
para o país, em absoluto 
respeito ao processo demo-
c rá t i co,  ta l  co m o  o co r-
reu em 2018, quando, na 

CAC’s com armas estão proibidos
antes, durante e depois eleições

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) decidiu 
ontem (29), por unanimidade, 
proibir o transporte de armas e 
munições por colecionadores, 
atiradores e caçadores (CAC’s) 
no dia das eleições, bem como 
nos dias anterior e posterior à 
votação.

A proibição foi acrescen-
tada à resolução que trata das 
disposições gerais sobre as 
Eleições 2022. “A medida tem 
por objetivo proteger o exercí-
cio do voto de toda e qualquer 
ameaça, concreta ou potencial. 
Além disso busca prevenir con-
frontos armados derivados da 
violência política”, disse o TSE, 
em nota, logo após a decisão.

Pelo texto aprovado, “o 
descumprimento da referida 
proibição acarretará a prisão 

em flagrante por porte ilegal 
de arma sem prejuízo do crime 
eleitoral correspondente”. A 
medida se baseia no poder de 
polícia da Justiça Eleitoral, diz 
a decisão do plenário do TSE.

Em seu voto, que foi 
seguido pelos demais minis-
tros sem observações, Moraes 
ressaltou a existência de 
decreto presidencial que per-
mite aos CAC’s o transporte de 
armas e munições quando se 
dirigem a clubes de tiro, o que 
na prática autoriza o porte das 
armas, motivo pelo qual se faz 
necessária a atuação do TSE, 
frisou o ministro. 

“No dia da eleição, no dia 
posterior e no dia anterior 
da eleição, principalmente 
pela grande aglomeração de 
pessoas, não se justifica essa 

verdadeira licença geral, esse 
verdadeiro habeas corpus pre-
ventivo, para que as pessoas 
possam transportar armas”, 
disse o presidente do TSE.

Em 30 de agosto, o plenário 
do TSE já havia decidido proi-
bir o porte de armas num raio 
de 100 metros das seções elei-
torais. De acordo com Moraes, 
em reunião com os 27 chefes 
de Polícia Civil dos estados e 
do Distrito Federal, foi feito o 
pedido para que os clubes de 
tiro fossem fechados no dia da 
eleição, evitando assim a cir-
culação de armas autorizada 
pelo decreto.

Em vez de fechar os clubes 
de tiro, Moraes decidiu propor a 
restrição ao transporte de armas 
pelos CAC’s, o que foi aceito 
pelos demais ministros do TSE.

presidência do TSE, diplo-
mei os candidatos vencedo-
res nas urnas”, afirmou.

SISTEMA CONFIÁVEL
De acordo com a presidente 

do STF, a Justiça Eleitoral é 
patrimônio do povo brasileiro, 
e a urna eletrônica, o melhor 
exemplo da obra coletiva dos 
que sucessivamente, há déca-
das, se dedicam no TSE ao for-
talecimento da democracia, 
proporcionando sistema elei-
toral confiável, seguro e audi-
tável, que serve de modelo 
para todos.

TOLERÂNCIA
A ministra Rosa Weber refor-

çou que a democracia é con-
quista diária e permanente e 
pressupõe diálogo, tolerância, 
convivência pacífica com os 
defensores de ideias antagôni-
cas, que são adversários, e não 
inimigos. “A democracia exige 
observância às regras do jogo. 
Nela não se faculta à vontade da 
maioria, cuja legitimidade não 
se contesta, suprimir ou abafar 
a opinião dos grupos minoritá-
rios, muito menos tolher-lhes 
os direitos constitucionalmente 
assegurados”, disse.

ROSA Weber participou da abertura do programa de observadores e convidados internacio-
nais para as eleições gerais deste ano, promovido pelo TSE

DIVULGAÇÃO

Voto ‘inútil’

O ex-diretor do Banco Central Alexandre Schwartsman rebateu 
ontem (29), economistas que lançaram uma carta de apoio ao 

“voto útil” em Lula, apesar de discordarem das propostas do PT. 
O documento afirma que o petista é “a única liderança capaz 
de derrotar o atraso maior representado pelo atual governo”. 

Schwartsman diz que não pretende votar em nenhum dos 
dois candidatos que lideram a corrida à Presidência. Para o 

economista, nem Lula nem Bolsonaro têm comprometimento 
com a democracia. “Não a assinei, nem pretendo fazê-lo, assim 
como não tenho a menor intenção de entregar meu voto, inútil, 
ao ex-presidente (muito menos ao atual, já adianto)”, afirmou. 

Maiores bancadas
Estudo feito pelo 
Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap) 
mostra que o PL e a federação 
PT, PCdoB e PV devem eleger, 
respectivamente, as maiores 
bancadas para a Câmara dos 
Deputados nas eleições de 
domingo. Segundo a entidade, 
o PL deve eleger em torno de 
76 parlamentares; a federação 
formada por PT, PCdoB e 
PV deve eleger outros 68 
deputados – esse será o 
primeiro pleito de vigência 
dos consórcios partidários; 
PP deve ter, no início do ano 
que vem, 58 congressistas e a 
União Brasil, 51.

Live suspensa
O plenário do TSE confirmou ontem (29) uma liminar 
determinando a remoção de trechos de uma live transmitida 
pela campanha do candidato Lula, em que o ex-presidente 
interage com artistas e outras personalidades. A remoção 
havia sido determinada na quarta (28) pelo relator do caso, 
ministro Benedito Gonçalves, que atendeu, em parte, a um 
pedido da campanha de Bolsonaro, que acusou o adversário 
de promover uma superlive de cinco horas com a performance 
ao vivo de diversos artistas.

Showmício online
Em seu voto, Gonçalves disse que “tendo em vista a 
magnitude da estrutura montada e o ineditismo do tema, 
os trechos das performances musicais, ainda que não 
contemplem repertório comercial, podem produzir efeitos 
anti-isonômicos na disputa eleitoral, que devem ser 
inibidos”. Pela decisão do plenário, o PT, partido de Lula, fica 
obrigado a remover do vídeo da live os trechos com jingles 
cantados por artistas. A campanha de Lula também não 
poderá mais utilizar as imagens. O relator destacou que os 
showmícios – comícios animados por artistas, pagos ou não 
– não são permitidos pela Justiça Eleitoral.

Quem não entra
Ainda segundo o 
Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar, 
Patriota, PTB e PROS correm o 
risco de não eleger deputados 
no próximo domingo. Segundo 
o Diap, a projeção foi feita com 
base nos seguintes parâmetros: 
pesquisas de intenções de 
votos; histórico eleitoral dos 
partidos e dos candidatos; 
coligações majoritárias em 
cada Estado; projeções dos 
próprios partidos; estrutura 
da campanha dos candidatos, 
inclusive recursos financeiros 
e acesso ao horário eleitoral 
gratuito e estratégias 
partidárias.

DIVULGAÇÃO
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Infraestrutura
Candidato à reeleição 
na disputa de outubro, o 
governador do Paraná, Carlos 
Massa Ratinho Junior (PSD), 
afirmou que a quantidade 
de obras previstas na nova 
concessão rodoviária 
desenhada pelo governo 
federal é “mais importante” do 
que o debate que se faz sobre a 
tarifa do pedágio. “Claro que 
temos que ter um preço justo, 
mas nós estamos avançando 
para um projeto moderno, 
que prevê R$ 55 bilhões em 
obras no Estado”, defendeu 
ele, durante entrevista à 
Gazeta do Povo.

Vacinação
Entre os dias 13 e 22 de 
outubro, Foz do Iguaçu e 
Ciudad del Este, no Paraguai, 
farão campanha de vacinação 
para todas as idades. A ação 
faz parte do projeto “Vacinação 
nas Fronteiras” do Ministério 
da Saúde para aumentar a 
proteção vacinal nas cidades 
de fronteira. A coordenadora 
do Programa de Imunização, 
Adriana Izuka, adianta que 
todas as unidades básicas de 
saúde estarão envolvidas na 
ação, e serão aplicadas doses 
de vacinas para atualização 
da carteirinha, como a 
contra covid-19, influenza, 
poliomielite, sarampo, 
entre outras.

Cicloturismo
No dia 16 de outubro, Foz 
do Iguaçu irá receber a 10º 
etapa do Circuito Regional 
de Cicloturismo, que reúne 
ciclistas da região Oeste 
e também dos países 
vizinhos. As inscrições já 
estão abertas no www.
adeturcataratasecaminhos.
org.br/cicloturismo. O percurso 
tem como paisagem as 
Cataratas do Iguaçu. Serão dois 
trajetos para escolher: o maior 
irá percorrer 48,4 km, com 
grau de dificuldade moderado. 
O menor será de 26,5 km, 
considerado leve.

Apelação
O TRE-PR notificou o candidato ao Senado, Sergio Moro, por 

veicular em suas redes sociais informações falsas sobre o 
senador Alvaro Dias. A decisão aponta que uma publicação 

impulsionada do ex-ministro conta “com informações inverídicas 
e de cunho negativo”. Conforme o documento, “também torna 

a propaganda com nítido caráter negativo, pelo se concluir 
que neste ponto a medida cautelar deva incidir”. Sergio Moro 

deve retirar o trecho com as informações falsas, caso não siga a 
ordem, será aplicada multa diária de R$ 10 mil.

Vagas na UFPR
A Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) abriu 65 vagas 
destinadas a migrantes, 
refugiados, solicitantes de 
refúgio ou pessoas com visto 
humanitário que desejam 
continuar cursos de graduação 
iniciados em outros países. 
As inscrições vão de 3 a 28 de 
outubro e devem ser feitas no 
site do Núcleo de Concursos 
da UFPR. Segundo a UFPR, as 
vagas estão distribuídas entre 59 
cursos e podem ser conferidas 
no edital do processo.

Dia das crianças
Sondagem realizada pela 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Paraná (Fecomércio PR) e pelo 
Sebrae/PR, indica que o Dia 
das Crianças será bastante 
animado, uma vez que 74,4% 
dos paranaenses pretendem 
presentear nesta data. Este 
é o maior percentual da 
série histórica da pesquisa, 
iniciada em 2016. De acordo 
com o coordenador de 
Desenvolvimento Empresarial 
da Fecomércio PR, Rodrigo 
Schmidt, a maior intenção 
de presentear neste ano no 
Dia das Crianças pode ser 
atribuída, entre outros fatores, 
à maior circulação de pessoas 
comparativamente aos dois 
anos anteriores.

Redução
A partir de sábado, 1º de 
outubro, o preço do querosene 
de aviação (QAV) terá uma 
redução de 0,84%, a terceira 
queda no preço do combustível 
em três meses. Em setembro, 
o preço teve uma redução de 
10,4% e em agosto a queda 
foi de 2,6%. O valor pago pelo 
querosene de aviação é um dos 
mais importantes obstáculos 
para o desenvolvimento do 
setor aéreo no país e, segundo 
a Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear), o 
QAV representa mais de um 
terço dos custos totais das 
companhias aéreas.

Curso sobre a Nova
Lei de Licitações reúne
480 em Umuarama

Realizado em Umuarama 
na quarta e quinta-feira (28 
e 29 de setembro), o curso 
sobre os pontos polêmicos 
da Nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 
promovido pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR), reuniu 480 gesto-
res e servidores públicos da 
Região Noroeste do Estado. 
Nos dois dias, a capacitação foi 
ministrada no Centro Cultural 
Vera Schubert, pertencente 
à Prefeitura de Umuarama, 
apoiadora do evento.

Os conteúdos mais con-
troversos da Lei 14.133/21 
foram abordados pelo procu-
rador do Ministério Público de 
Contas do Paraná (MPC-PR) 
Flávio Berti, e os auditores de 
controle externo do TCE-PR 
Gihad Menezes, Ivano Rangel, 
e Wilmar Martins Junior, além 
de Edilson Liberal, diretor 
da Escola de Gestão Pública  
(EGP) do Tribunal.

Entre os pontos aborda-
dos no curso estão plane-
jamento das contratações 
e segregação de funções; 
modalidades de licitação e 
critérios de julgamento; con-
tratação direta por dispensa 

Aumento de remuneração
em consórcio público

A majoração de remune-
ração e a criação de gratifi-
cações no âmbito dos con-
sórcios públicos, autorizadas 
pela assembleia-geral, ape-
nas têm incidência a partir da 
data de vigência da última lei 
ratificadora dos entes consor-
ciados, em observância às dis-
posições do artigo 12 da Lei nº 
11.107/2005, que dispõe sobre 
normas gerais de contratação 
de consórcios públicos.

E s s a  é  a  o r i e n ta çã o 
do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, em res-
posta à Consulta formu-
lada pelo Consórcio Público 
Intermunicipal de Gestão da 
Associação dos Municípios 
do Setentrião Paranaense - 
Amusep (Proamusep), por 
meio da qual questionou a 
partir de que momento se con-
sidera majorada a remunera-
ção ou criada a gratificação 

A capacitação também trata das sanções que responsabilizam agentes envolvidos em irregu-
laridades em processos licitatórios e os impactos da NLLC no Código Penal 

DIVULGAÇÃO

e inexigibilidade de licitação; 
critérios que devem ser utiliza-
dos na aferição de inexequibili-
dade; critérios para estimular a 
participação de micro e peque-
nas empresas nos certames; e 
elaboração de atas de registro 
de preços. A capacitação tam-
bém trata das sanções previs-
tas na Lei 14.133/21 para a 
responsabilização de agen-
tes envolvidos em irregulari-
dades em processos licitató-
rios e os impactos da NLLC no 

Código Penal.
A Nova Lei de Licitações 

e Contratos substituirá a 
Lei de Licitações anterior 
(8.666/1993), a Lei do Pregão 
Eletrônico (10.520/2002) e 
artigos da Lei do Regime 
Diferenciado de Contratação 
(12.462/2011). No período de 
transição de dois anos, até 
abril de 2023, a administração 
pública poderá optar entre 
as duas legislações em seus 
procedimentos.

aprovada em assembleia-geral 
de consórcio público.

A Coordenadoria de Gestão 
Municipal (CGM) do TCE lem-
brou que a definição do 
número, das formas de pro-
vimento e da remuneração 
dos empregados do consórcio 
público é cláusula necessária 
do protocolo de intenções e, 
consequentemente, do con-
trato de consórcio público.

A unidade técnica ressaltou 
que é imprescindível que haja 

a alteração das disposições 
inicialmente firmadas no con-
trato de consórcio público se 
houver necessidade de criação 
de novos cargos, aumentos de 
remunerações, criação de novas 
vantagens e gratificações.

A CGM também destacou 
que a alteração do contrato 
de consórcio depende de 
instrumento aprovado pela 
assembleia-geral e ratificado 
mediante lei por todos os 
entes consorciados.
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Brasil poderá ter
carência de 235 mil
professores em 2024

Uma pesquisa  divul-
gada ontem (quinta-feira, 
29)  pelo  Sindicato das 
Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino 
Superior no Estado de São 
Paulo (Semesp) mostra que até 
2040 o Brasil poderá ter uma 
carência de 235 mil professo-
res de educação básica. 

O estudo aponta para 
um crescente desinteresse, 
especialmente dos jovens, 
em seguir a carreira docente. 
Segundo o estudo, o cresci-
mento no número de ingres-
santes em cursos de licen-
ciatura foi menor do que no 
restante do ensino superior. De 
2010 a 2020, houve um cresci-
mento de 53,8% no ingresso 
em graduações que tem como 
carreira o ensino, enquanto 
nos demais cursos o aumento 
ficou em 76% no período.

O estudo aponta ainda o 
problema da evasão. Nos dez 
anos analisados, o percentual 
de estudantes que concluiu os 
cursos de licenciatura aumen-
tou apenas 4,3%.

O levantamento foi feito 
a partir de dados disponibili-
zados pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), que é vinculado ao 
Ministério da Educação. Ainda 
a partir dessa base de dados, a 
pesquisa mostra que o percen-
tual de novos alunos em cur-
sos de licenciatura com até 29 
anos de idade caiu de 62,8%, 

Desinteresse
Entre os fatores que levam ao afastamento dos jovens da carreira 
de professor, o estudo destaca a baixa remuneração. Em 2020, os 
professores do ensino médio recebiam, em média, R$ 5,4 mil por 
mês, o que representa 82% da renda média das pessoas emprega-
das com ensino superior (R$ 6,5 mil).  Além disso, o estudo aponta 

para “o abandono da profissão devido às condições de trabalho 
precárias, como infraestrutura ruim de algumas escolas, falta de 

equipamentos e materiais de apoio, violência na sala de aula e pro-
blemas de saúde, agravados com a pandemia de covid-19”.

em 2010, para 53%, em 2020.
Assim, a carreira vem regis-

trando, segundo a pesquisa, 
um envelhecimento dos pro-
fissionais. Entre 2009 e 2021, 
o número de professores em 
início de carreira, com até 24 
anos de idade, caiu de 116 mil 
para 67 mil, uma retração de 
42,4%. Ao mesmo tempo, o 
percentual de docentes do 
ensino básico com 50 anos ou 
mais cresceu 109% no período.

A presidente do Semesp, 
Lúcia Teixeira, destaca que a 
formação de professores com 
mais de 29 anos não significa, 
necessariamente, a entrada 
de novos professores na car-
reira. Segundo ela, esses pro-
fissionais são, na maioria das 
vezes, pessoas que já traba-
lham na área. “Isso acontece 
em razão da lei que obriga o 
professor em exercício a ter 
formação mínima na área de 
pedagogia ou em licenciaturas 
para o magistério na educação 
básica”, explica.

CURSOS
Algumas carreiras estão em 

situação mais delicada do que 

outras. A pesquisa mostra que 
caiu em 21,3% o número de 
alunos que concluiu o curso 
de licenciatura em biologia 
entre 2016 e 2020. Em química, 
a redução ficou em 12,8% no 
período e, em letras, 10,1%.

De acordo com a pesquisa, 
o número total de docentes 
da educação básica está 
estabilizado em cerca de 2,2 
milhões desde 2014, após 
ter tido um crescimento de 
10,8% em comparação com 
2009. Esses professores aten-
dem uma população de apro-
ximadamente 44,6 milhões 
de jovens com idade entre 3 
e 17 anos.

A projeção do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) é que, em 
2040, o Brasil tenha cerca de 
40 milhões de jovens nessa 
faixa etária. Para manter a 
proporção atual de professo-
res e alunos, seria necessário 
ter 1,97 milhão de docentes. 
No entanto, o estudo projeta, 
a partir das taxas observadas 
até 2021, que o país chegue 
a esse momento com apenas 
1,74 milhão de professores.

Saúde distribui 1 milhão de
vacinas contra a Covid-19

O Ministério da Saúde infor-
mou que conclui, nos próximos 
dias, a distribuição de cerca de 
1 milhão de doses de vacinas 
contra a covid-19. O imuni-
zante CoronaVac, segundo a 
pasta, já passou por todas as 
etapas de certificação neces-
sárias e chega aos estados 
pronto para utilização.

Um balanço da pasta mos-
tra que, desde o início da cam-
panha de vacinação, cerca de 
520 milhões de doses foram 

enviadas aos estados e ao 
Distrito Federal. Os imunizantes 
são distribuídos de acordo com 
solicitação feita pelas secreta-
rias estaduais de Saúde, respon-
sáveis por direcionar as vacinas 
aos municípios.

Até o momento, de acordo 
com o ministério, 483 milhões 
de doses foram aplicadas e 
166 milhões de pessoas estão 
com o esquema vacinal com-
pleto - duas doses ou dose 
única-, o que equivale a 78% 

da população.
Por meio de nota, a pasta 

destacou que a média móvel 
de mortes por Covid no país 
está no menor patamar desde 
abril de 2020.

“Para manter os índices em 
baixa, o Ministério da Saúde 
reforça a necessidade de todos 
os públicos elegíveis buscarem 
postos de vacinação para com-
pletar o calendário vacinal pri-
mário, além da aplicação das 
doses de reforço”, diz a nota.

Nogueira acredita
Contrariando todas as previsões dos institutos de pesquisas, o chefe 
da Casa Civil do Planalto, Ciro Nogueira (Progressistas), crava que o 
presidente Jair Bolsonaro aparece na frente de Lula da Silva (PT) no 
resultado da eleição na segunda-feira, dia 3. Ciro é o único ministro 
de Bolsonaro que tem coragem de prever o resultado, baseado em 
trackings diários aos quais tem acesso. Ele parou de citar expoentes 
petistas nas redes sociais e mira direto no presidenciável. Deixou de 
lado a discrição de outras épocas – já foi aliado do PT – e passou a 

atacar Lula sem dó no seu Twitter. Indica, assim, que não tem ponte ou 
chance de acordo com o Barba se ele ganhar a eleição. 

Torcida do Palácio
Enquanto parte da claque 
vive clima de fim de 
Governo no Planalto, outros 
palacianos torcem para que 
haja 2º turno em São Paulo, 
Bahia e Minas Gerais. Na tese 
dos aliados de Bolsonaro, 
os candidatos a governador 
Rodrigo Garcia (SP) – mesmo 
se não passar – Romeu 
Zema (MG) e ACM Neto (BA) 
terão de anunciar apoio ao 
presidente num eventual 
2º turno presidencial. Esse 
apoio é esperado para 
reverter a situação. 

Presentão
Ex-presidente do Patriota 
(que já foi PEN), hoje filiado 
ao Partido Liberal, Adilson 
Barroso se lançou a deputado 
federal com um presentão de 
Valdemar da Costa Neto, dono 
do PL: recebeu R$ 3 milhões 
para a sua campanha. Barroso 
se gaba de já ter sido boia-fria 
e quase filiou Bolsonaro ao 
Patriota em 2018 para disputar 
a Presidência.

Super Mega 

Quem acertar a Mega Sena 
neste sábado ganha uma 
bolada de R$ 310 milhões, mas 
a Receita Federal também. 
E o “Leão” não esquece um 
prêmio assim. O ganhador e 
ou ganhadores terão de pagar 
um total de R$ 80 milhões 
em impostos para retirar o 
prêmio. As filas estão gigantes 
nas lotéricas das capitais. 

Tá apertado
 Micro e pequenas indústrias 
do Centro-Oeste e Norte têm 
tido dificuldade em manter 
o capital de giro. Em agosto, 
52% dos empresários tiveram 
capital do mês insuficiente para 
manter o negócio, segundo o 
Indicador Nacional das Micro e 
Pequenas Indústrias, realizado 
pelo Datafolha, a pedido do 
Sindicato de Micro e Pequenas 
Indústrias do Estado de São 
Paulo. Por outro lado, cerca 
de 57% obtiveram aumentos 
significativos nos valores de 
produção, em especial com 
matéria-prima e insumos (40%).
 

Publi avança  
O mercado publicitário digital 
está em alta. Somente no 1º 
semestre registrou crescimento 
de 12% em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
movimentando R$ 14,7 bilhões 
de janeiro a junho. Pesquisa 
realizada pelo IAB Brasil mostra 
que mais da metade do total 
investido nesse setor se destinou 
às plataformas de mídias sociais 
(52%), sites de buscas (29%) e 
publishers e verticais (18%). 

Esplanadeira
# Vanessa Jaccoud, 
psicossomatista, cria Projeto 
TranquilaMENTE. # Exposição “As 
Primeiras Damas do Atletismo 
Brasileiro” acontece amanhã com 
presença da medalhista olímpica 
Rosangela dos Santos. # Clovis 
Levi lança dia 10 de outubro livro 
infantil “Quero Minha Escola de 
Volta”, no Rio. # Marcelo Sarquis 
abre 1ª loja física da Aba, no RJ. # 
Alceu Valença e Orquestra Ouro 
Preto lançam álbum “Valencianas 
II” nas plataformas digitais. # 
Podcast ‘RH que Transforma’, 
do Alicerce Educação, recebe 
Fabio Rosé, Diretor Geral de 
Pessoas e Cultura na Dasa. # 
General Pazuello (PL) candidato a 
deputado federal teve whatsapp 
denunciado pela oposição e 
perdeu mensagens.
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Cão farejador encontra drogas com
passageira de ônibus em Umuarama

O cão de faro Nero, da 4ª Cia 
do BPFron (Batalhão de Polícia de 
Fronteira), encontrou, durante uma 
abordagem no início da noite da última 
quarta-feira (28), 900 gramas de Haxixe 
e 1.850 quilo de Skunk que estavam 
escondidos nas roupas de uma passa-
geira de ônibus, em Umuarama.

De acordo com os policiais, a 
abordagem realizada no âmbito da 
Operação Hórus, aconteceu em um 
ônibus de empresa de Umuarama, que 
seguia na linha Dourados a São Paulo. 
Durante a averiguação, Nero indicou 
positivamente a presença de entorpe-
centes no corpo de uma passageira que 
estava em uma das poltronas.

Ao ser questionada, ela confessou 
que estava transportando produtos 
derivados de maconha envolvidos em 
seu abdômen.

A mulher foi convidada a acom-
panhar a equipe até a companhia do 
BPFron de Umuarama, onde foi revis-
tada por uma policial feminina que 
realizou a remoção da droga. Foram 
encontrados 900 gramas de Haxixe e 
1.850 quilo de Skunk, que totalizam um 
prejuízo estimado de R$ 73 mil ao crime 
organizado e ao tráfico de drogas.

A mulher recebeu voz de prisão e 
foi encaminhada junto com a droga 
para a Delegacia de Polícia Civil de 
Umuarama. (Colaboração – Obemdito)

Carro da Saúde é flagrado com
material de candidato a deputado

Um veículo da Secretaria Estadual 
de Saúde, utilizado por servidor 
público do Município de Moreira Sales 
(cidade localizada a 58 quilômetros de 
Umuarama), foi flagrado por patrulhei-
ros rodoviários estaduais que atuam 
em Cruzeiro do Oeste, transportando 
material de campanha de um candi-
dato a deputado federal pelo Paraná.

A apreensão aconteceu na tarde de 
ontem (quinta-feira, 29), depois que uma 
denúncia foi feita por uma vereadora, que 
flagrou o momento em que o material 
era carregado no veículo, quando estava 
estacionado em frente a um comitê no 
município de Cruzeiro do Oeste.

Segundo informações repassadas 
pela Polícia Rodoviária, a denúncia foi 
feita pela vereadora, enquanto fazia o 
deslocamento pela rodovia PR-323 em 
direção à Umuarama.

A abordagem ao veículo Volkswagen 
Gol, de cor branca, com emblemas 
da Secretaria de Saúde do Estado do 
Paraná, aconteceu em frente ao Posto 
de Fiscalização de Cruzeiro do Oeste.

No interior foram encontrados paco-
tes fechados com santinhos, além de 
bandeiras e panfletos com números, 
nomes e fotos dos candidatos.

Ainda de acordo com os patrulhei-
ros rodoviários estaduais o condutor de 
51 anos de idade, que é servidor lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde de 
Moreira Sales, foi liberado, bem como 
o veículo. Ele disse aos policiais apenas 

Policiais do BPFron e do 25º BPM apreenderam, na noite da quarta 
(28), um veículo Chevrolet Trailblazer que estava carregado com Skunk 
e Haxixe. A apreensão aconteceu após uma intensa perseguição ao 
veículo pela PR-323, próximo ao Parque Industrial de Umuarama. Na 
fuga, o condutor jogou o veículo com violência para cima de policiais 
que faiam um bloqueio na pista. Houve disparos de arma contra os 
pneus da Trailblazer para forçar a parada. O método funcionou, porém, 
ao desembarcar o suspeito escapou correndo por uma região de mata. 
No interior do veículo foram encontrados 167,850 quilos de Skunk 
e 1,047 quilo de Haxixe. O Trailblazer havia sido roubado em Maria 
Helena, no dia 29 de janeiro de 2022.

DROGAS estavam envoltas embaixo das roupas da 
mulher que foi descoberta pelo cão farejador da polícia
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que estava seguindo para Umuarama. 
O material de campanha política per-
maneceu recolhido.

Um boletim de ocorrências, refe-
rente à apreensão foi lavrado e o 
crime denominado no documento foi 
de improbidade administrativa. Em 
seguida, o mesmo boletim foi encami-
nhado à Polícia Civil de Umuarama.

Ainda ontem à tarde, o delegado 
chefe da 7ª Subdivisão Policial (SDP), 
Gabriel Meneses, que retornava de 
Curitiba, informou a reportagem do 
Jornal Tribuna Hoje News que já ficou 
sabendo do fato, mas ainda analisaria 
os documentos quando estivesse em 
Umuarama, relatando que nesta sexta-
-feira (30), emitiria nota oficial sobre os 
procedimentos a serem tomados pela 
Polícia Judiciária.
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Escolas vão substituir sirenes para
não prejudicar alunos com autismo

A educação inclusiva é uma deter-
minação e uma realidade na rede 
municipal de ensino de Umuarama. 
Uma prova disso é a aprovação da 
Lei sancionada há 10 dias pelo pre-
feito Hermes Pimentel, e que prevê 
a substituição de todos os sinais 
sonoros que possam afetar negati-
vamente as crianças com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), tanto nas 
escolas quanto nos CMEIs (Centros 
Municipais de Educação Infantil).

A secretária de Educação, Mauriza 
Gonçalves de Lima Menegasso, destaca 
que todos os profissionais que fazem 
parte da rede municipal de ensino 
já trabalhavam de forma a garantir 
o conforto e a segurança dos alunos 
com TEA. “A Lei é muito bem-vinda, 
claro, pois estabelece e regulamenta 
de forma pétrea um cuidado que já 
vínhamos garantindo na divisão de 
Coordenação de Educação Especial 
(CEE)”, comenta.

Gradativamente os sinais sonoros 
serão substituídos por equipamentos 

que sejam os mais adequados e indica-
dos por especialistas, conforme infor-
mam Maria de Lourdes Castanha de 
Freitas e Angela Pinto Tavares Baccarin, 
do CEE. “As Unidades Educacionais já 
são orientadas quanto aos cuidados 
com os estudantes com autismo e sua 
hipersensibilidade auditiva, tomando 
as devidas precauções para reduzir o 
estresse e a ansiedade que podem ser 
causados pela sobrecarga sensorial 
que esses estudantes podem sentir ao 
ouvir alguns tipos de sons. Desta forma, 
os alunos não serão, de forma alguma, 
constrangidos ou abalados”, detalham.

De autoria do vereador Cleber 
Marcos Nogueira, o Clebão dos Pneus, 
legislação indica que as sirenes 
comuns, nos horários de início e tér-
mino das aulas, bem como em outras 
ocasiões em que seja necessária a uti-
lização de sinais sonoros para alertar 
ou comunicar algo aos alunos, devem 
ser substituídos por outros tipos de 
toques, tais como trechos de músicas 
ou de poesias, entre outros.

NO lugar das sirenes comuns, nos horários de início e término das aulas, outros tipos de toques serão usados, tais 
como trechos de músicas ou de poesias
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COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Palavras cruzadas

Os astros enchem o seu astral de magia e você 
tende a se dedicar mais aos seus relacionamentos 
pessoais e profissionais. Na área amorosa, tem 
tudo pra estourar o nível de seducência. Seu jei-
to comunicativo pode atrair geral e logo tende a 
arranjar um crush pra curtir. Se já se amarrou, a 
energia é de descontração e animação.

Sua sexta promete ser melhor do que achar tre-
vo-de-quatro-folhas. Os astros avisam que deve 
ter sucesso no trabalho, sobretudo se atua com 
publicações ou propaganda. Se está na pista, seu 
jeito sociável e animado promete fazer sucesso e 
não deve demorar pra arrumar um crush. Com o 
mozão, pode pintar um divertimento atrás do outro 
pra curtirem juntos.

Sua sexta promete ser perfeita sem defeitos! Os 
astros trazem transformações positivas e há sinal 
de prosperidade, sobretudo se trabalha de casa ou 
num negócio da família. Na saúde, é possível que 
alcance a cura de um perrengue e melhore seu 
bem-estar. Com o mozão, tudo indica que irá de-
sencanar e não vai levar tudo a ferro e fogo. 

Os astros indicam muito sucesso, sobretudo se 
trabalha sozinho (a), com as finanças de outras 
pessoas ou num negócio familiar. Sua ambição 
deve ficar mais forte e você tem grandes chances 
de alcançar seus objetivos profissionais. Se está 
na pista, a Lua desperta seu lado aventureiro e há 
chance de rolar um “amorzin de arrepiar o cabe-
lo”, como diz a música.

Os astros dão a maior força pra você resolver 
os perrengues e correr atrás dos seus objetivos. 
Pode ter sucesso, sobretudo se atua em área li-
gada ao ensino, escrita, comunicação, viagem ou 
transporte. Com o mozão, o papo, a diversão e as 
risadas devem ir longe, o que promete renovar a 
relação. Se está na pista, boas chances de rolar 
um clima envolvente.

Peixes, meu cristalzinho, os astros acendem seu 
interesse pela profissão. E tudo indica que os 
seus esforços no trabalho vão render mais grana 
no bolso, sobretudo se atua com vendas, expor-
tações ou viagens. Com o mozão, tudo indica que 
não vai querer marasmo e aí deve ter ideias dife-
rentes pra curtir o romance. 

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 30 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Capricór-
nio. São muito responsáveis, mas costumam ser meditativos e um pouco desajustados, no 
seio da própria família ou da terra em que nasceram. Ocupam cargos de honra e dignidade. 
Podem estudar administração, hotelaria, comunicação, propaganda e marketing. Seu número 
principal é o 37, formado de Júpiter e Netuno. Que inclina para estudos e pesquisas no cam-
po espiritual e místico. Juntos são iguais a 10, número que simplificado dá o 1, do Sol, que 
confere liderança, brilho, sucesso, poder e solidão.

Horóscopo nascido em 30 de setembro

Os astros estão numa boa no seu Horóscopo e 
despejam energias positivas na sua sexta. Tudo 
indica que o emprego será lucrativo e vão pintar 
excelentes oportunidades de serviço. Se está na 
pista, seu jeito animado e aventureiro deve fazer 
sucesso. No romance, tudo indica que desejará 
sinceridade e entrega total do mozão.

Sextou com os astros levantando a sua bola e te 
deixando na cara do gol – como diz o Galvão, 
“haja coração”! Tudo indica que o seu otimismo 
em alta vai fazer a sua popularidade bombar na 
profissão. Na saúde, bons hábitos de alimentação 
tendem a fortalecer seu corpo e bem-estar. Se já 
se amarrou, seu lado flexível e prestativo deve te 
levar a cuidar mais do mozão.  

Tudo indica que levará a sério os negócios e fi-
nanças, sobretudo se lida com o dindim dos ou-
tros, e tem boas chances de subir na vida. E se 
pintar algum sufoco, deve contar com ajuda. Se 
está na pista, seu poder de seducência bomba e 
você deve ganhar muitos matches. Com o mozão, 
talvez leve as coisas de maneira mais leve. 

A sorte deve sorrir pra você logo cedo e há sinal 
de ótimas oportunidades de abrir seus horizontes. 
Prepare-se para brilhar muito, Áries, meu consa-
grado! Nos estudos, sobretudo de faculdade, tem 
tudo pra se destacar. Com o mozão, vocês tendem 
a pensar em novas aventuras, inclusive uma mu-
dança de cidade.

Além de contar com habilidade para se comunicar 
bem e expor ideias, você tem tudo pra negociar 
acordos e fechar parcerias muito vantajosas. Se 
vai viajar ou dar um rolê, você conta com muito 
pique e iniciativa – as pessoas podem te seguir de 
boa. Com o love, o clima é de descontração, com 
direito a troca de mensagens fofas, declarações e 
memes engraçados. 

Sextou com os astros derramando sorte no seu 
dia, meu consagrado/minha consagrada! A Lua 
se muda para o seu signo e destaca o seu amor 
pela liberdade, aventuras e descontração. Pode ter 
ideias inventivas e sucesso em seus planos diver-
sos. Com o mozão, seu humor pode oscilar, mas 
logo compensa com seu jeito criativo e agitado. 
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Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 30/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 18
min 16

max 22
min 15

Cascavel
max 20 
min 13

Foz do Iguaçu
max 22
min 18

max 21
min 13

Curitiba
max 13
min 10

FASES 
DA LUA

Sábado 1º/10/2022

Sol
Domingo 2/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 661
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 00 04 02 00 08 09 08

Super Sete concurso: 301C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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concurso: 2371Lotomania

65.721
43.479
71.602
37.547
62.054

13 14 27 33 46 49 60 
AMÉRICA/MG

08 09 27 76 77
concurso: 5961

03 20 22 37 41 43

05 13 16 20 23 25 27 44 45 52
55 62 63 67 68 86 87 89 91 97

concurso: 2625Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

ESF
MANDIBULA

SPCARAMAR
RVRUIVO

PERECERA
SARANUDF

CAMBALHOTA
DOERAMEM
ETIAAIA

GOLECAPA
NAPIPAS

RISCADOSVE
BONAGIL
UMEDECIDO

ESTIARZAS

Osso do
queixo
(Anat.)

Que existe
apenas 

na imagi-
nação

Grupo do
sucesso
"Mineiri-

nho" (Mús.)

Pôr tela
de metal

em 

Que
deixa de
existir

O cabelo 
averme-

lhado

É coberta
com

esmalte

O sonho
do jovem

artista

Sílaba de
"sarda"

Mano-
bra do

palhaço
no circo

O sabor
do suco
de limão

Produto
postal

colado em 
cartas (pl.)

"Curtindo
a (?) 

Adoidado",
filme

Leve-
mente

molhado

Mato
Grosso
(sigla)

Cessar de
chover 

O olfato 
do cão
Matéria

vulcânica

Avista;
enxerga 

Material do
professor

Brinquedo
voador
Passei 

por filtro

Proteção 
do livro

Mamífero
chinês

Descama-
ção capilar
Som de pan-
cada (HQ)

Final de
oração

Arruma-
deira

Desaparecer
(gíria) 

Caixa do tesouro 
do pirata

Companhia que explo-
ra o transporte urbano

Letra não usada
antes de "P" e "B"

Monte de
areia

Armadilha
da aranha

Irmã da
mãe

As, em
espanhol

Palavra do
dicionário
Galho de
árvores

Rápido;
ligeiro

Terminação
de "varrer"

Trago de
bebida
Rabis-
cados

Machucar 
(?)-book,
livro ele-
trônico

(?)
Peixoto,
repórter

3/las — spc. 6/estiar — perece. 9/mandíbula. 10/cambalhota.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

ESF
MANDIBULA

SPCARAMAR
RVRUIVO

PERECERA
SARANUDF

CAMBALHOTA
DOERAMEM
ETIAAIA

GOLECAPA
NAPIPAS

RISCADOSVE
BONAGIL
UMEDECIDO

ESTIARZAS

Osso do
queixo
(Anat.)

Que existe
apenas 

na imagi-
nação

Grupo do
sucesso
"Mineiri-

nho" (Mús.)

Pôr tela
de metal

em 

Que
deixa de
existir

O cabelo 
averme-

lhado

É coberta
com

esmalte

O sonho
do jovem

artista

Sílaba de
"sarda"

Mano-
bra do

palhaço
no circo

O sabor
do suco
de limão

Produto
postal

colado em 
cartas (pl.)

"Curtindo
a (?) 

Adoidado",
filme

Leve-
mente

molhado

Mato
Grosso
(sigla)

Cessar de
chover 

O olfato 
do cão
Matéria

vulcânica

Avista;
enxerga 

Material do
professor

Brinquedo
voador
Passei 

por filtro

Proteção 
do livro

Mamífero
chinês

Descama-
ção capilar
Som de pan-
cada (HQ)

Final de
oração

Arruma-
deira

Desaparecer
(gíria) 

Caixa do tesouro 
do pirata

Companhia que explo-
ra o transporte urbano

Letra não usada
antes de "P" e "B"

Monte de
areia

Armadilha
da aranha

Irmã da
mãe

As, em
espanhol

Palavra do
dicionário
Galho de
árvores

Rápido;
ligeiro

Terminação
de "varrer"

Trago de
bebida
Rabis-
cados

Machucar 
(?)-book,
livro ele-
trônico

(?)
Peixoto,
repórter

3/las — spc. 6/estiar — perece. 9/mandíbula. 10/cambalhota.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO35

W C T
H I P O C O N D R I A
P L A S M A I E B

L L L I N E A R
F I G U R I N O I I

A S S A Z O N G
M I Ã S U R D O
T R A M O I A A A

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

N O S A D O N A I
M E C E E D I A

R H B O C H A E
E P O C A R R

A T O L D I R E
P R E P A R A T O R I O

A doença
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3/mon — our — pop — son. 4/rest — tree. 13/william turner.

Acupuntura e Homeopatia contra doenças de inverno – Parte II
Existem pontos usados 

em Acupuntura, que podem 
ser estimulados com agulhas, 
Laser, magnetos, cristais radiô-
nicos e outros, que aumentam 
a imunidade, dificultando 
assim o aparecimento da Gripe 
e do Resfriado.

Existem Homeopatias que 
também fazem isso, ou seja, 
aumentam a imunidade de 
crianças, jovens, adultos e 
idosos. Além disso, existem 
Homeopatias consagradas que 
atuam na vigência das Gripes e 
Resfriados, diminuindo o curso 

da doença, não deixando que 
ela perdure pelo tempo normal 
ou que se agrave.

Desta forma, oriento os 
meus pacientes para que nessa 
época de meio de Outono e 
começo do Inverno procu-
rem seus Acupunturistas e 
seus Homeopatas, para faze-
rem as sessões de Acupuntura 
ou tomar as Homeopatias 
de maneira preventiva. No 
caso de estarem já doentes, 
sugiro também procurar, pois 
ambas as técnicas melhoram 
muito a energia do indivíduo, 

contribuindo para que o orga-
nismo busque um equilíbrio 
e saia logo do quadro agudo, 
sem complicar a doença.

A l é m  d a  G r i p e  e  d o 
Resfriado, temos ainda as 
Rinites Alérgicas e as Sinusites, 
que normalmente atacam 
nestas duas Estações do Ano. 
Pela minha experiência, as 
duas técnicas (Acupuntura e 
Homeopatia) são fortes alia-
dos para resolver essas desor-
dens. Assim, não há a necessi-
dade de usar tantos remédios 
alopáticos, cheios de contra 

indicações e de efeitos colate-
rais, principalmente quando 
tomados por conta própria e 
sem orientação profissional.

Independente da estação 
do ano, mas principalmente 
no Outono/Inverno, recebo em 
meu consultório pacientes de 
todas as idades com quadro de 
Rinite Alérgica e Sinusite. Os 
resultados das técnicas cita-
das são fantásticos!

Bem, como na Medicina 
Tradicional Chinesa, o mais 
importante é prevenir, por isso 
vou dar algumas dicas que vão 

fazer a diferença para as pessoas 
que normalmente ficam gripa-
das, resfriadas e com sinusites 
ou rinites nessa época do ano. 
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
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Há duas épocas na vida, infância e 
velhice, em que a felicidade está numa 

caixa de bombons. 
Carlos Drummond de Andrade

SHOPPING PALLADIUM

KIDS
A festa pelo Dia das Crianças já está sendo organizada em Umuarama. Diversas secretarias estarão envolvidas na realização 
de uma série de atividades especiais, que começam no dia 9 de outubro (domingo). Na quarta-feira, dia 12, Dia das Crianças, 
terá festa  de encerramento no Bosque Uirapuru, que vai receber o toboágua de 70 metros entre 13h e 17h.

PESCA
O 1º Torneio de Pesca Infanto 

Juvenil do Lago Turucuvi, que vai 
distribuir R$ 1.500 em prêmios aos 
participantes está agendado para o 
dia 1º de Outubro. De acordo com o  
prefeito Hermes Pimentel o objetivo 
do torneio de pesca é proporcionar 

momentos de lazer e interação entre 
pais e filhos. As inscrições para o 

1º Torneio de Pesca Infanto Juvenil 
serão abertas no dia 3 e vão até o 
dia 6 de outubro na Secretaria de 
Meio Ambiente, que fica no Paço 

Municipal. . Serão apenas 300 vagas 
para crianças entre 5 e 14 anos e 

todas devem estar acompanhadas de 
um responsável.

TOBOGÃ
Além do torneio de pesca, a criança-
da terá a oportunidade de se divertir 
com o super toboágua de 70 metros, 

que será instalado no local coor-
denado por uma equipe de profis-
sionais da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer com brincadeiras e 

atividades, garantindo momentos de 
muita emoção para as crianças com  

Praça de Alimentação e música.

CHEVROLET S10 CABINE DUPLA!
A força e tecnologia que o campo precisa

A S10 Cabine Dupla tem a tradição de oferecer o melhor em segurança. São 
6 airbags (laterais, frontais e de cortina), alerta de pedestres e outras inova-
ções para deixar você e seus passageiros mais seguros. O motor 2.8l turbo-
-diesel de alta performance e 200cv de potência são perfeitos pro dia a dia 
do campo. O sistema de tração 4x4 com reduzida supera qualquer desafio 
e ainda tem 51mfkg de torque e capacidade de carga para mais de uma 

tonelada. Estar on-line faz toda diferença, seja pra encontrar um caminho 
ou fechar um negócio. Por isso a S10 Cabine Dupla tem Wi-Fi a bordo 12 
vezes mais estável, que pega mesmo onde o celular não dá sinal e pode 
conectar em até 7 aparelhos. As inovações na S10 Cabine Dupla também 

são visuais. “Com as lanternas em LED e as novas rodas de 18” fica impos-
sível passar despercebido. O redesenho que deixou o modelo ainda mais 
impressionante inclui rack de teto, bancos com revestimento premium e 
muito espaço interno. Vá conhecer na Concessionária Uvel   a S10 com 

motor 2.8l turbo-diesel de alta performance e 200cv de potência, a S10 é 
perfeita para o dia a dia do campo. Um detalhe: a S10 pode suportar até 

1.303kg na versão cabine simples e 1.208kg na cabine dupla. Aproveite as 
facilidades do Feirão Chevrolet e garanta sua S10 0km.

 UVEL, A ALEGRIA DE SER CHEVROLET!

ARQUIVO CHEVROLET

E MAIS...
*Câmera de ré HD -, Estacione sem 
olhar para trás. Acompanhe o que 
acontece na traseira do carro en-

quanto você visualiza tudo na tela do 
Chevrolet MyLink.

*Tecnologia e conforto -, Explore o 
prazer em dirigir com ajuste eletrô-

nico de assentos. Faça viagens muito 
mais confortáveis com o ar-condicio-
nado digital e o controle de rádio e 
celular pelo volante e muito mais.

 
*Chevrolet MyLink -, Central de entre-
tenimento que se conecta ao celular 
e permite escolher rotas, fazer down-
load de aplicativos e até acessar suas 

músicas por comando de voz
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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

Saiba quais cuidados são necessários
com a lubrificação de carros híbridos

Os veículos híbridos são 
assim chamados por possuí-
rem dois motores, um a com-
bustão e outro totalmente 
elétrico, que é acionado no 
momento da partida do veí-
culo e, após determinada velo-
cidade e exigência de potência, 
o motor a combustão é acio-
nado. Nesse momento, o óleo 
lubrificante entra em ação 
para lubrificar e permitir a 
mobilidade das peças internas, 
evitando atritos e preservando 
a durabilidade do motor.

S e g u n d o  d a d o s  d a 
Associação Brasileira do 
Veículo Elétrico (ABVE), no 
primeiro semestre de 2022, o 
mercado de eletrificados bra-
sileiro cresceu 47% em compa-
ração com o mesmo período 
do ano anterior. No último 
mês de agosto, o país bateu o 
número de 100 mil eletrificados 
emplacados. Desse total, cerca 
de 83% são de modelos híbri-
dos. Previsões indicam que 
esse número deve continuar 

subindo, chegando próximo de 
um milhão de veículos em 2030. 

Em linha com os avanços da 
tecnologia de eletrificação dos 
carros, as empresas automo-
bilísticas desenvolvem produ-
tos específicos para melhorar o 
desempenho e gerar uma vida 
útil de qualidade aos modelos 
híbridos, como é o caso da 
indústria de lubrificantes.

Para Pablo Bueno, enge-
nheiro mecânico da YPF 
Brasil, o desenvolvimento de 
novos produtos da vertente 
elétrica é essencial para o 
avanço da categoria no Brasil: 
“O número de carros eletrifi-
cados está crescendo, princi-
palmente o de carros híbridos. 
Desenvolver produtos como os 
óleos lubrificantes para esse 
nicho, aumenta a confiança do 
brasileiro na hora de comprar 
um modelo híbrido”, explica.

QUAIS ÓLEOS 
Atualmente, os lubrifican-

tes para motores híbridos 

apresentam viscosidade baixa, 
como 5W-30, 0W-20 ou até 
mesmo um 0W-16. Eles carre-
gam funções muitos similares 
aos lubrificantes utilizados em 
motores a combustão como 
limpeza, redução de desgaste 
e controle de temperatura.

Um dos resultados nos 
motores híbridos é a econo-
mia e redução de emissão de 
poluentes na atmosfera. Nesse 
sentido, o mercado apresenta 
uma tendência de redução de 
motores de maneira geral, seja 
híbrido ou não. Essa redução 
é chamada de downsizing, os 
motores são menores, mas há 
boa entrega de potência atra-
vés dos turbos. Essa tendên-
cia também foca na economia 
de combustível e redução de 
impactos ambientais. 

“Aos condutores, os moto-
res híbridos oferecem uma 
experiência de uso diferen-
ciada em relação aos moto-
res puramente a combustão. 
Eles sentirão a diferença no 

bolso”, comenta o engenheiro 
mecânico.

COMBUSTÃO X HÍBRIDOS
São três as categorias de 

motorização de eletrificados 
no Brasil e cada uma possui 
uma especificação diferente:

HEV - elétricos híbridos - 
Carros com motor a combus-
tão e motor elétrico alimen-
tado por baterias, carregado 
pela própria energia cinética 
do veículo. 

PHEV - híbridos plug-in - 
Carros com motor a combus-
tão e motor elétrico alimen-
tado por bateria, carregado 
por energia elétrica.  

BEV - elétricos à bateria - 
Carros com um motor elétrico 
alimentado por bateria, carre-
gado por energia elétrica. 

Nas motorizações híbridas, 
o óleo lubrificante percorre 
todas as partes do motor que 
são desenvolvidas para com-
bustão, e cada montadora 
imprime exigências específicas 

para determinada aplicação. 
Nesse sentido, a YPF desen-
volveu três produtos específi-
cos da linha Elaion Auro para 
a categoria de híbridos, sendo 
eles:  Elaion Auro DPF 530, 
Elaion Auro D1 530 e Elaion 
Auro D1 020.

O óleo usado nos motores híbridos propor-
ciona economia e redução de emissão de 
poluentes na atmosfera
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Honda melhora o motor da PCX
A PCX representa mais 

uma história de sucesso da 
Honda no Brasil e no mundo. 
Lançada no mercado nacional 
em 2012, produzida na fábrica 
da Honda em Manaus (AM), a 
scooter imediatamente alcan-
çou a preferência do público 
consumidor. Desde então é 
o modelo mais vendido em 
sua categoria do mercado 
brasileiro, um sucesso contí-
nuo que se deve à uma fór-
mula inteligente, que conci-
lia design forte e moderno a 
dimensões compactas, além 
da tradicional tecnologia de 
vanguarda inerente à todos os 
produtos Honda.

Economia de combustível, 
robustez, excelente perfor-
mance, facilidade de uso, pra-
ticidade e conforto são sinôni-
mos da PCX, modelo que para 
2023 recebe uma potente reno-
vação em itens fundamentais 
como motor e ciclística, mas 
sem perder o caráter que fez 
dela a principal referência de 

PREÇO SUGERIDOS 
BASE DISTRITO FEDERAL

PCX CBS: R$ 15.460,00 - Cinza metálico
PCX ABS: R$ 17.000,00 - Branco perolizado
PCX DLX ABS: 17.400,00 – Azul metálico

seu segmento.
Admirada por um público 

formado tanto por novatos 
como pelos mais experien-
tes ao guidão, a PCX atende a 
pessoas que tanto a usam para 
lazer como para transporte ou 
trabalho. Ela é um verdadeiro 
“coringa”, servindo com com-
petência a todos os propósi-
tos de utilização. A posição 
de pilotagem bem estudada 
e a praticidade do comparti-
mento sob o assento são ele-
mentos de destaque, que se 
unem à excelente qualidade 
construtiva e imbatível relação 
custo-benefício.

 
MOTOR

O motor da PCX é um mono-
cilíndrico SOHC de quatro 

válvulas arrefecido a líquido, 
que se vale da tecnologia eSP+ 
– enhanced Smart Power Plus 
–, conceito construtivo que 
explora a redução de atrito 
interno e outras tecnologias 
voltadas para otimização da 
eficiência. A potência máxima 
passou de 13,2 cv para 16 cv, 
com torque máximo subindo 
de 1,38 kgm.f para 1,5 kgm.f. 
O diâmetro do cilindro passou 
de 57,3 mm no motor de 150 
cc para 60,0 mm no motor 160 
cc. O curso foi reduzido de 57,9 
mm para 55,5 mm. Já a taxa 
de compressão foi elevada de 
10,6:1 para 12,0:1. Ao recorrer 
ao curso mais curto do pistão, 
conseguiu-se não apenas o 
espaço para as duas válvulas 
adicionais no cabeçote como 

também foi reduzido o atrito 
de deslizamento no cilindro.

A capacidade de aceleração 
e a velocidade máxima foram 
beneficiadas com a adoção do 
novo motor, e o mesmo pode 
ser dito em relação à eficiência 

energética, uma vez que o 
aumento de performance não 
implicou em maior consumo 
de combustível. O tanque 
de 8,0 L permite autonomia 
superior a 350 km entre os 
reabastecimentos.

DIVULGAÇÃO

A scooter nº 1 do Brasil evolui em estilo e tecnologia através do motor eSP+ – enhanced 
Smart Power Plus, com cabeçote de quatro válvulas
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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

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

  EXTRAVIO DE ALVARÁ DE 
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
L. DOS SANTOS FANTIM-
VIA COUNTRY, CNPJ/MF 
23.090.304/0001-92, SEDIADA 
NA CIDADE DE UMUARAMA, 
ESTADO DO PARANÁ, A RUA 
MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, 
Nº 4882 – QUADRA 09 – LOTE 
08 – LOJA 06 – ZONA III - CEP 
87502-070.  TORNA PÚBLICA O 
EXTRAVIO DE SEU ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO. 

Lei municipal garante acesso de cão-guia 
aos espaços coletivos públicos e privados

Acesso de cães guia e de 
assistência para pessoas com 
deficiência em locais públi-
cos ou privados e meios de 
transporte público coletivo, 
bem como a permanência 

nesses espaços, agora é lei 
em Umuarama. A Câmara de 
Vereadores aprovou projeto 
neste sentido, de autoria do 
vereador Delegado Colombo, 
e o prefeito Hermes Pimentel 

sancionou a lei 4.591, que dis-
põe sobre o tema.

Conforme a norma, pes-
soas com deficiência física 
que se utilizam de cão-guia 
terão livre acesso e estadia 
com o animal em todo e qual-
quer local, público ou privado 
de uso coletivo, sem exigência 
de focinheiras ou equivalente 
para a circulação dos animais 
adestrados para esse fim.

Nos estabelecimentos de 
saúde, a entrada do cão-guia 

para visitação de pacientes 
internados deverá conside-
rar os critérios definidos pelo 
estabelecimento. Fica proi-
bido a entrada do animal nos 
locais onde é obrigatória a 
esterilização individual. Não 
deve haver restrições em con-
domínios (incluindo regimento 
interno ou regulamento) nem 
cobrança de valor para o 
ingresso ou permanência do 
animal à disposição da pessoa 
com deficiência.

Qualquer ato direcionado 
a dificultar ou impossibilitar 
usufruir do direito previsto na 
lei vai configurar discrimina-
ção, com penalidade admi-
nistrativa de interdição e 
multa nos termos do decreto 
federal 5.904/06. A norma 
define também regras para 
identificação do cão-guia ou 
de assistência, equipamen-
tos necessários (coleira, guia 
e arreio com alça) e adestra-
mento do animal.

NOS estabelecimentos de saúde, por exemplo, a entrada do cão-guia para visitação de 
pacientes internados deverá considerar os critérios definidos pelo estabelecimento
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Rodada final do Citadino de Futsal
define hoje campeão da Chave Ouro

O Campeonato Virtual 
Esportes Citadino de Futsal 
– Chave Ouro, considerado a 
maior competição da moda-
lidade no interior do Estado, 
chega ao final hoje (sexta-feira, 
30), após seis meses de jogos 
bem disputados e muita adre-
nalina. Ao longo da disputa, 
as redes balançaram por 801 
vezes – a maior média de gols 
dos últimos tempos.

Time da Assemu conquista mais um 
título, desta vez em Serra dos Dourados

O time de futebol da 
Associação dos Servidores 
Municipais de Umuarama 
(Assemu) faturou o segundo 
título desde que voltou às 
atividades no período pós-
-pandemia de coronavírus. 
Desta vez a conquista foi em 
torneio realizado no distrito 
de Serra dos Dourados, no 
último fim de semana. A 
competição teve a partici-
pação de oito equipes.

O torneio reuniu times da 
localidade Três Placas, dis-
trito de Lovat, JGM Umuarama, 
Cama Inbox, Real Madruga de 
Ivaté, Aceru de Umuarama e o 
distrito de Santa Eliza, além da 
Assemu. A campanha do time 
campeão teve vitórias contra 
a Aceru (1 a 0 com gol de Leo), 
2 a 1 contra o Real Madruga, 
com gols de Mangolim e Denis, 
e 2 a 0 na partida final, contra 
a equipe da empresa Cama 
Inbox, gols de Tiago e Lucas.

A Assemu disputou a 
competição escalada com 
o goleiro Dennis e os atle-
tas Mangolim, Bruno, João, 
Cebola, Thiaguinho, Pelé, 

Com teatro de bonecos, 
equipe divulga medidas para 

segurança do trabalhador
Prevenção de acidentes de 

trabalho e de doenças ocupa-
cionais com uso correto dos equi-
pamentos de proteção individual 
(EPI) foram os temas de uma 
ação da equipe de Vigilância em 
Saúde do Trabalhador (Visat), da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
realizada junto aos trabalhado-
res da indústria Levo Alimentos.

O trabalho, que atendeu 
convite da empresa, foi con-
duzido pela coordenadora da 
Visat, Celma Azevedo Leite, 
e contou com a participação 
dos fiscais Carlos Roberto da 
Silva, Anna Carolina Braz da 
Silva e Carlos César de Melo, 
com a supervisão do diretor da 
Vigilância em Saúde, Franzimar 
Siqueira de Morais.

A equipe de educação em 
saúde da vigilância apresen-
tou os cuidados em forma de 
teatro de bonecos, com os per-
sonagens abordando diversos 
pontos relacionados à segu-
rança no trabalho, apresentado 
pelas educadoras Ana Paula 
Paixão e Franciele Cristina do 
Nascimento, do Serviço de 
Vigilância em Saúde Ambiental.

“São conhecimentos que 
podem fazer a diferença no dia a 

“Tivemos viradas fantás-
ticas, placares elásticos e 
jogos equilibrados, além de 
lindos gols que emociona-
ram os torcedores. Agora che-
gou a hora de ver quem está 
mais motivado e preparado 
para erguer o troféu de cam-
peão e faturar um caro zero-
-quilômetro oferecido pelo 
nosso patrocinador master, 
a Virtual Esportes”, anunciou 

o secretário de Esporte e 
Lazer do município, Jeferson 
Ferreira.

A rodada final será aberta 
às 19h, no Ginásio de Esportes 
Amário Vieira da Costa para 
a disputa do 3º lugar entre 
as equipes Ó O Gás e Vale 
Sorte/Salada Grill. Às 20h30 
começa o protocolo do jogo 
final e a entrada dos finalistas, 
Clínica Santa Clara x XBET99/

CamTruck/Galles Importados/ 
Casa & Piscina, que se enfren-
tam a partir das 21h. “A entrada 
será gratuita e teremos o sor-
teio de muitos brindes para os 
torcedores que vierem presti-
giar o evento”, convida a coor-
denadora da competição, pro-
fessora Karina Moraes.

A entrega da premiação 
ocorrerá ao final da disputa 
do título. Além de um carro 0 

km para o campeão, a orga-
nização premiará o segundo 
lugar com R$ 2 mil e o terceiro 
colocado vai faturar R$ 1 mil. 
O prefeito Hermes Pimentel 
agradece a todos os atletas 
e dirigentes das equipes que 
participaram da competição 
neste ano e assegurou apoio 
para que em 2023 a próxima 
edição da festa esportiva seja 
ainda maior.

Joãozinho, Leo, Jairo e Petruk. 
Depois entraram Maycon 
e Lukinha, sob o comando 
do treinador Adenilson da 
Silva (o Mancuso). A equipe 
Cama Inbox foi a vice-campeã 
depois de uma decisão bem 
disputada.

Em agosto deste ano, a 
Assemu venceu de forma 
invicta a Copa CCA Esportes de 
Suíço, que reuniu 20 times da 
cidade e região. Na final, dis-
putada na Arena Lopes, o time 
dos servidores municipais der-
rotou o Ki Delícia Salgados por 

dia dos trabalhadores e até sal-
var vidas. Temos acompanhado 
muitos acidentes de trabalho no 
noticiário, alguns fatais, e por 
isso é importante contribuir 
com a prevenção, orientando 
e conscientizando as equipes 
antes que os sinistros ocorram”, 
destacou Franzimar.

A coordenadora da Visat 
informou que a equipe realiza, 
reforma rotineira, vistorias em 
empresas públicas e privadas 
dos mais variados setores, ava-
liando as condições de trabalho 
e saúde do trabalhador. “Nossa 
programação para outubro inclui 
a prevenção à exposição ao ben-
zeno. Visitaremos todos os postos 
de combustíveis para ver as con-
dições de trabalho e orientar os 
colaboradores”, informou.

Por ser bastante presente em 
derivados do petróleo, principal-
mente por conta da evaporação 
da gasolina e de outros com-
bustíveis, o benzeno é um risco 
para os funcionários de postos 
de combustíveis, ainda mais 
pela exposição prolongada ao 
agente químico. “Há formas de 
minimizar os riscos e é isso que 
abordaremos nas visitas”, com-
pletou Celma Azevedo.

2 a 0, faturando troféu, meda-
lhas e uma premiação de R$ 3 
mil.

“Nossos atletas voltaram 
com tudo depois da pande-
mia. Jogaram as duas com-
petições com sede de gols 
e as vitórias foram aconte-
cendo. Foram 15 gols no tor-
neio de suíço e mais cinco 
agora no torneio de Serra 
dos Dourados. A equipe está 
de parabéns por mais esta 
conquista”, disse o gerente 
de futebol, Francisco Arnaldo 
Fernandes – popular França.

O time da Assemu faturou o segundo título desde que voltou às atividades no período pós-
-pandemia de coronavírus
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