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Saúde indica dois casos suspeitos de
varíola dos macacos em Umuarama
O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde indicou dois casos suspeitos de
Monkeypox em Umuarama. A doença é popularmente conhecida como varíola
dos macacos e já foram registrados 153 casos confirmados no Paraná. Hoje deve

ser divulgado um novo informativo para atualização do quadro geral. Os dados
são de um levantamento publicado no dia 6 de setembro. Um novo relatório pode
trazer a confirmação ou o descarte destes encontrados na cidade.
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Penas mais
pesadas para
agressores
de animais
l2

Justiça registra
10,8 mil casos
de propaganda
eleitoral irregular
l3

STF tem cinco
votos para
suspender piso
da enfermagem
l4

Quadrilha desbaratada
JOSÉ A. SABINO/SECOM

Uma operação da Polícia Civil de Umuarama deu fim a uma organização criminosa que vinha praticando vários
fur tos e roubos na cidade. Quatro homens foram presos e diversos bens foram recuperados. Eles são suspeitos de pelo menos cinco assaltos. O bando foi detido em um esconderijo no Parque Industrial quando se
preparava para praticar um novo crime.
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Treinamento
Integrantes da Guarda Municipal realizaram ontem um estágio de tiro prático. A intenção foi qualificar a equipe para a manutenção do
porte de armas de forma regular, no curso de qualificação que é realizado anualmente.
l11

2

@tribunahojenewsumuarama

GERAL Quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Em vigor no PR penalidades mais
rígidas para agressores de animais
Lotofácil
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Crescente

Denúncias podem levar às pessoas
que alimentam cobras com filhotes
02/10 - 21h15

A Saau (Sociedade de
Amparo aos Animais), espera
por denúncias que podem levar
à identificação de pessoas que
teriam usado filhotes de cães e
gatos como comida para cobras.
Cães e gatos recém-nascidos
estariam sendo servidos como
alimento para os repteis mantidos em cativeiro em Umuarama.
Uma denúncia já havia sido feita
à Saau em agosto deste ano, mas
não havia subsídios que pudessem levar à identificação do dono
das cobras.
Segundo Ana Polaquini,
presidente da ONG, chamados

relatando este tipo de crime
aumentaram.
“Eu não sei o tipo de sentimento que essas pessoas têm.
É muita crueldade. Não consigo nem imaginar isso acontecendo”, disse. “Ficamos chocados, porque tem gente que
ainda se diverte vendo algo tão
horrível, como se fosse normal”,
acrescentou.
Ana também reforça que
todos os casos de adoção de
animais feitos pela ONG são cuidadosamente analisados e uma
ficha mantém o registro das pessoas que levaram os animais.
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A Lei Estadual que promove alterações no
Código Estadual de Proteção aos Animais,
foi sancionada no último dia 6 de setembro

“Nós temos, dentro das nossas
limitações, buscado a Delegacia,
para fazer o BO (Boletim de
Ocorrência) e até mesmo ido ao
Ministério Público. Em muitos
casos, quando chegamos para
salvar os bichinhos, já é tarde
demais”, reforça sobre os casos
de maus tratos.
Quanto à alimentação ilegal
de cobras com filhotes de cães
e gatos, ela aguarda denúncias
que possam levar à identificação das pessoas que praticam
o ato. Só assim é que podem
levar o caso para investigação
da Polícia Civil.
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% dia compra
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% mês

COMERCIAL +1,8% 5,1870 5,1880

-0,3%

PTAX (BC)

+1,2% 5,1788 5,1794

0,0%

PARALELO

+1,9% 5,0700 5,5000

+0,2%

TURISMO

+1,9% 5,0700 5,4800

+0,2%

EURO

-0,1% 5,1762 5,1789

-0,6%

MOEDAS X REAL

US$ 1 É IGUAL A:
Iene
Libra est.
Euro
Peso arg.

144,34
0,87
1,00
142,58

Iene
R$ 0,0359
Libra est.
R$ 5,97
Peso arg.
R$ 0,036
R$1: 1.340,48 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica
13/8 a 13/9
14/8 a 14/9
15/8 a 15/9
16/8 a 16/9
17/8 a 17/9

0,6526
0,6803
0,7082
0,7084
0,7086

0,6526
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0,7082
0,7084
0,7086

0,1518
0,1794
0,2072
0,2074
0,2076
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-1,00%
26,80
-1,07%
19,42
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R$ 1680,80
IV
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Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.
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-0,68 -0,36
4,39 8,73
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AGO
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TJLP (%)
7,01
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Megasena

COMP. AGOSTO

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre 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) Recebe de jurídicas: a empresa recolhe 11% sobre o máximo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do autônomo. 3) Recebe jurídicas e físicas: desconto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a
diferença até R$ 7.087,22. 4) Aut. especial: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.

Empregados - taxas de desconto

Até um salário mínimo (R$ 1.212,00)
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35
De R$ 2.427,36 a 3.641,03
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22

7,5%
9%
12%
14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os valores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)
Venc.: emp. 20/09 físicas 15/09 domésticos 06/09

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06
Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 13/09
PR
SOJA
168,88
MILHO
76,63
TRIGO
93,94
BOI GORDO 289,92
SUINO
6,28

DIA
30d. Casc.
1,6% -1,8% 167,00
0,0% -1,1% 76,00
-1,9% -16,0% 96,00
-0,1% -3,3% 290,00
0,2%
1,0%
-

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gordo arroba e frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 13/09
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
set/22 1.534,25
set/22
462,10
set/22
709,00
set/22
842,75

DIA
-15,50
-10,80
-3,25
1,50

30d.
0,0%
-0,6%
10,8%
4,6%

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

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)
Em 13/09
PRAÇA R$/sc
SOJA
Cascavel 179,00
SOJA
Paranaguá 192,00
MILHO
Cascavel 84,00

SEM
0,0%
0,5%
1,2%

30d.
0,0%
0,0%
-2,3%
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Justiça Eleitoral recebe
10,8 mil denúncias de
propaganda irregular
O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) informou que recebeu 10,8
mil denúncias de propaganda
eleitoral irregular em todo o
país. Os indícios de irregularidades foram notificados entre
16 de agosto e 12 de setembro.
As denúncias foram enviadas pelo aplicativo Pardal,
ferramenta digital criada em
2014 e que permite que o
cidadão registre reclamações
contra as campanhas. Após o

recebimento, as queixas são
enviadas ao Ministério Público
Eleitoral (MPE).
O maior número de
denúncias foi registrado em
Pernambuco (1,5 mil), seguido
por São Paulo (1,3 mil), Minas
Gerais (1,1 mil) e Rio Grande do
Sul (1 mil).
De acordo com os dados,
foram recebidas 3,6 mil denúncias referentes a candidatos a
deputado estadual, 3,4 mil a

deputado federal, 1,4 mil a
presidente e 738 a governador.
O aplicativo Pardal está disponível nas lojas virtuais APP
Store e Google Play ou por
meio do site do TSE.
Pela plataforma, também
é possível denunciar compra
de votos, abuso de poder econômico e político, uso indevido da máquina pública e
dos meios de comunicação
durante a campanha.

Prazo do TSE para prestação de
contas parcial terminou ontem
Terminou às 23h59 de
ontem (terça-feira, 13) o
prazo para os partidos políticos, as candidatas e os candidatos nas Eleições 2022
enviarem à Justiça Eleitoral a
primeira parcial da prestação
de contas de campanha. Os
dados tinham que ser enviados por meio do Sistema
de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE) e precisam
detalhar a movimentação
financeira e/ou estimável
em dinheiro ocorrida de 16
de agosto a 8 de setembro.
A regra está prevista na Lei
das Eleições (artigos. 28, § 4º,
II, da Lei nº 9.504/1997) e em
Resolução do TSE. Essa prestação de contas parcial deve
conter os relatórios discriminando as transferências do
DIVULGAÇÃO

Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados no período. Também
devem conter a indicação dos
nomes, do CPF das pessoas
físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou das
candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores; a
especificação dos respectivos
valores doados; a identificação dos gastos realizados,
com detalhamento das fornecedoras ou dos fornecedores;
e a indicação da advogada
ou do advogado responsável
pelas contas de campanha.
A não apresentação da
prestação de contas no prazo

fixado em lei ou a entrega de
forma que não corresponda
à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar
infração grave, a ser apurada
na ocasião do julgamento da
prestação de contas final.
As doações em dinheiro
devem ser informadas pelo
SPCE em até 72 horas contadas do seu recebimento. Já a
prestação de contas final deve
ser feita até o 30º dia posterior
às eleições para todos os candidatos que não concorreram
no segundo turno e para os
partidos políticos, incluídas as
contas dos respectivos comitês
financeiros. Havendo segundo
turno, as contas referentes aos
dois turnos deverão ser prestadas até o 30º dia posterior a
sua realização.

Precisando ter uma maior penetração na internet, o ex-presidente Lula lidera os gastos
eleitorais com publicidade nas plataformas
do Google até o momento, segundo dados
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A menos de 20 dias da eleição, o petista gastou
R$ 1,9 milhão em propagandas no Youtube. O segundo colocado em gastos desse
tipo é o candidato ao governo do estado
do Ceará, Roberto Cláudio (PDT). Ele
já investiu R$ 733 mil em publicidade no
Google. Entre os presidenciáveis, Lula gastou 13 vezes mais que Ciro Gomes (PDT)
– este investiu R$ 146 em propaganda nas
plataformas virtuais – e 16 vezes mais que
Soraya Thronicke (União). Bolsonaro não
gastou ainda com publicidade no Google.
Ele focou basicamente no Facebook, onde
investiu R$ 70 mil até o momento.

Propaganda com Pix
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A ministra Maria
Claudia Bucchianeri,
do TSE, negou
um pedido do
PDT para impedir
Jair Bolsonaro de
fazer propaganda
eleitoral alegando
ter criado o Pix. Na
ação, o partido de
Ciro Gomes afirmou
que a propaganda,
veiculada no
horário eleitoral
e em aplicativos
de mensagens,
“possui conteúdo
desinformativo e
detém o condão de
ludibriar os eleitores”. Lançado na gestão de Jair Bolsonaro, o
sistema de pagamento começou a ser desenvolvido pelo Banco
Central ainda no governo de Michel Temer. Para a ministra,
no entanto, a publicação não tem “conteúdo manifestamente
inverídico que gere grave desinformação, não se vislumbrando
a alegada afronta à legislação eleitoral”.

RPV dos municípios

O Supremo Tribunal
Federal (STF) reafirmou,
por unanimidade,
jurisprudência dominante
de que os municípios podem
estabelecer teto para
requisições de pequeno valor
(RPV) inferior ao previsto
no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias
(ADCT), levando em conta
sua capacidade econômica
e a proporcionalidade. Em
sessão virtual, a Corte proveu
o Recurso Extraordinário (RE)
1359139, com repercussão
geral (Tema 1.231). RPV
é a espécie de requisição
de pagamento de quantia
em que o ente público foi
condenado por meio de
processo judicial. Cada ente
devedor poderá fixar um valor
para expedição de RPV, desde
que não seja inferior ao valor
do maior benefício do Regime
Geral de Previdência Social.

Teto municipal

O recurso extraordinário foi
interposto pelo Município
de Fortaleza contra decisão
da 3ª Turma Recursal
do Estado do Ceará que
considerou inconstitucional
a Lei municipal que fixa
como teto para pagamento
de RPV o equivalente ao
maior benefício do regime
geral de previdência. A
norma não observou o valor
de 30 salários mínimos,
estabelecido no artigo 87
do ADCT aos municípios.
O município sustentava
que a decisão divergia da
jurisprudência pacífica do STF
sobre a matéria. Segundo sua
argumentação, as frequentes
decisões das Turmas Recursais
do Ceará têm causado
severos abalos nas finanças
municipais, com repercussões
econômicas, sociais e jurídicas
que ultrapassariam os limites
da demanda inicial.

Capacidade financeira

Os ministros reconheceram a existência de repercussão
geral da matéria, diante da multiplicidade de processos,
na origem, que tratam da mesma questão. Em relação ao
mérito, a Corte acompanhou o voto do relator, ministro
Luiz Fux, que citou julgados do STF em que foi admitida a
possibilidade de os entes federados editarem norma própria
que institua quantia inferior à prevista no ADCT.

Sem descompasso

Segundo Fux, não foi demonstrado descompasso entre
o limite estabelecido para pagamento das obrigações de
pequeno valor e a capacidade financeira do município,
incluindo os graus de endividamento e de litigiosidade.
Assim, votou pelo provimento do RE para afastar a
inconstitucionalidade da Lei municipal 10.562/2017 e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de
que prossiga o julgamento do cumprimento de sentença.
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Liberados

O governador Ratinho Junior (PSD) afirmou nea segunda-feira,
12, no jantar do restaurante Madalosso em Santa Felicidade que
os prefeitos estão liberados a fazer a sua opção e apoio entre as
candidaturas ao Senado nas eleições de 2 de outubro. Além dos
três candidatos presentes no jantar – Paulo Martins (PL), Orlando
Pessuti (MDB) e Sérgio Moro (União Brasil) – Ratinho Júnior citou
ainda o senador Alvaro Dias (Podemos).

Apoio dos prefeitos

Martins, Pessuti e Moro
pediram apoio dos prefeitos e
coube ao prefeito de Curitiba,
Rafael Greca (PSD), destacar seu
apoio a Álvaro Dias. Além de
Greca, o senador do Podemos já
recebeu apoio de 200 prefeitos,
entre eles, Marcelo Belinati
(Londrina), Leonaldo Paranhos
(Cascavel), Ulisses Maia
(Maringá) e Chico Brasileiro (Foz
do Iguaçu).

vacinação reforçada. O
Ministério da Saúde lançou
o programa para melhorar a
imunização em cidades de dez
estados. Segundo o Ministério
da Saúde, o Brasil tem 588
municípios localizados na faixa
de fronteiras, correspondendo
a 16,7% do território brasileiro.
Desse total, 33 são classificados
como cidades gêmeas por
estarem demarcados pela linha
de fronteira seca ou fluvial.

Debate de candidatos

Quais vacinas?

A Rede Bandeirantes de
Televisão do Paraná promove
neste sábado (17) às 21h45
o debate de candidatos ao
Senado Federal. O debate deve
reunir Aline Sleutjes (Pros),
Álvaro Dias (Podemos), Desiree
Salgado (PDT), Laércio Matias
(Psol), Orlando Pessuti (MDB),
Paulo Martins (PL), Rosane
Ferreira (PV) e Sergio Moro
(União Brasil). Não houve a
confirmação de participação
dos candidatos Dr. Saboia
(PMN) e Roberto França da Silva
Junior (PCO).

Controla Paraná

O ′Seminário Controla Paraná′
está sendo realizado nesta
terça, 13, e quarta-feira, 14, em
Maringá. O evento é promovido
pela Secretaria de Compliance
e Controle da Prefeitura de
Maringá, Associação dos
Municípios do Setentrião
Paranaense (Amusep) e
Controladoria Geral do Estado
do Paraná. Integrantes da
Controladoria Geral do Estado
do Paraná debaterão as práticas
no âmbito da transparência,
ferramentas de gestão e
inteligência, controle interno e
auditorias, práticas sistêmicas
para corregedorias e outras
ações da administração pública.
Maringá aderiu ao Controla
Paraná em 2021.

Vacinação nas
fronteiras

Até dezembro, 33 municípios
brasileiros que fazem fronteira
seca ou fluviais com cidades
de outros países terão a

A meta do Ministério da Saúde
é atualizar a situação vacinal da
população de todas as faixas
etárias nessas localidades.
Tanto a população residente
nos municípios brasileiros como
os estrangeiros residentes no
Brasil receberão as seguintes
vacinas: contra a poliomielite;
tríplice viral; covid-19; contra a
febre amarela; pentavalente e
pneumocócica-10.

Estados alcançados

Os países e os municípios
fronteiriços foram convidados
a aderir ao plano de ação. O
plano de ação será aplicado
no Acre, Amapá, Amazonas,
Rondônia, Roraima, Santa
Catarina, Paraná, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e Rio
Grande do Sul. Esses estados
abrigam os 33 municípios
que têm cidades gêmeas na
Argentina, Bolívia, Guiana,
Guiana Francesa, Paraguai, Peru
e Uruguai.

Horário de Verão

O governo federal avalia
a volta do Horário de
Verão, encerrado em 2019.
A retomada do horário
especial, lançado em 1931 no
governo de Getúlio Vargas,
é uma bandeira histórica
de entidades de turismo do
Paraná, da Bahia e de Santa
Catarina. Em 2020 e no
ano passado, as entidades
retomaram a luta, garantindo
fôlego financeiro para o setor,
um dos mais afetados pela
pandemia coronavírus, “ainda
que não reflita em economia
de energia elétrica”.

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

STF tem cinco votos
para manter suspensão
do piso da enfermagem
O Supremo Tribunal Federal
(STF) formou o placar de 5
votos a 3 para manter a decisão do ministro Luís Roberto
Barroso que suspendeu o piso
salarial da enfermagem. O julgamento virtual continua para
a tomada dos demais votos.
No dia 4 de setembro, o
ministro atendeu ao pedido de
liminar feito pela Confederação
Nacional de Saúde, Hospitais
e Estabelecimentos e Serviços
(CNSaúde) e concedeu prazo
de 60 dias para que os envolvidos na questão pudessem
encontrar soluções para garantir o pagamento.
Após a decisão, o caso foi
levado à referendo dos demais
ministros da Corte no plenário
virtual, modalidade de votação
na qual os votos são inseridos
em um sistema eletrônico e
não há deliberação presencial.
O julgamento foi iniciado na
sexta-feira (9) e está previsto
para acabar somente na próxima sexta-feira (16).
Até às 21h da segunda-feira
(12), além de Barroso, os ministros Ricardo Lewandowski,
Cármen Lúcia, Alexandre de
Moraes, Dias Toffoli votaram
para manter a suspensão.
Os ministros Nunes

OBEMDITO

ENFERMEIROS de Umuarama fizeram uma manifestação na última sexta-feira na Praça
Miguel Rossafa
Marques, André Mendonça e
Edson Fachin foram a favor da
derrubada da liminar.
Faltam os votos da presidente do STF, Rosa Weber,
e dos ministros Luiz Fux e
Gilmar Mendes.
Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a Lei
14.434/2022 institui o piso
salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Para
enfermeiros, o piso previsto
é de R$ 4.750. Para técnicos,
o valor corresponde a 70% do
piso, enquanto auxiliares e

parteiras terão direito a 50%.
N a s e m a n a pa s s a d a ,
Barroso afirmou que a decisão foi tomada que é preciso
uma fonte de recursos para
viabilizar o pagamento do piso
salarial. O ministro disse que é
favor do piso salarial da enfermagem, mas aceitou a suspensão diante do risco de descumprimento imediato da lei.
Entre as possibilidades de
financiamento do piso estão a
correção dos valores da tabela
do SUS, a desoneração da folha
de pagamento do setor da saúde
e compensação das dívidas dos
estados com a União.

Defesa do Estado Democrático de
Direito é compromisso de Rosa Weber
Depois de tomar posse
como presidente do STF e do
Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), a ministra Rosa Weber
afirmou compromisso com o
Estado Democrático de Direito,
a laicidade do Estado e a separação dos Poderes.
Rosa Weber expressou repúdio aos discursos de ódio e às
práticas de intolerância e defendeu a liberdade de manifestação do pensamento. “Sem um
Poder Judiciário independente
e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre não
há democracia”, disse.
ATAQUES
O foco de sua gestão será
a defesa da Constituição e

do Estado Democrático de
Direito. Destacou que o país
vive tempos particularmente
difíceis na vida institucional.
Para Rosa Weber, o Supremo
não pode desconhecer esta
realidade, “até porque tem
sido alvo de ataques injustos
e reiterados, inclusive sob a
pecha de um mal compreendido ativismo judicial” por pessoas que desconhecem o texto
constitucional.

Rosa Weber lembrou
que o STF é o guardião da
Constituição não porque atribui a si mesmo esse papel,
mas por expresso comando
do artigo 102 da Constituição.
“Cabe-lhe filtrar os atos estatais e os comportamentos
governamentais sobre as lentes da Constituição, o que é
feito na estrita conformidade
dos instrumentos processuais
nela previstos”, afirmou.

Eleições

Ao lembrar sua passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), “o
tribunal da democracia”, Rosa Weber manifestou a confiança de
que a Corte, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, garantirá
a regularidade do processo eleitoral e a legitimidade dos resultados
das urnas, “em observância ao primado da vontade soberana do
povo, que é a fonte real de todo o poder no âmbito das sociedades
estruturadas em bases democráticas”.

@tribunahojenewsumuarama

Uma operação do Grupo
de Diligências Especiais (GDE)
da 7ª SDP deu fim a uma organização criminosa que vinha
praticando vários furtos e roubos em Umuarama. Quatro
homens foram presos e diversos bens foram recuperados.
Eles são suspeitos de pelo
menos cinco roubos.
Os policiais receberam na
tarde de ontem (terça-feira, 13),
informações de que os suspeitos se preparavam para cometer mais um roubo na cidade. As
equipes foram até o local informado, no Parque Industrial, e
lá encontraram quatro homens
reunidos, e um deles, de 26
anos, portava um revolver de
calibre 38. Ele possui três mandados de prisão em aberto,
sendo um por homicídio, outro
por tentativa de homicídio e o
terceiro por envolvimento em
crime de roubo.
No local foram localizados
vários objetos semelhantes aos
roubados em crimes anteriores. Pelo menos cinco telefones

celulares, um deles ainda na
caixa, munições, uma corrente,
um relógio, máscaras, bebidas,
um capacete e documentos
foram apreendidos. Além de
rolo de papel alumínio, provavelmente usados para preparação de porções de droga.
Os outros três presos, de 19,
21 e 24 anos, já possuem passagem pelo crime de tráfico de
drogas, e um deles usa tornozeleira eletrônica.
De acordo com os levantamentos feitos pelos investigadores de Umuarama, comandados pelo delegado Gabriel
Meneses, os crimes praticados pelo bando aconteceram em uma clínica médica,
em uma conveniência, outro
quando um homem saia do
supermercado e teve sua
caminhonete levada, além
de um quarto roubo foi praticado em uma fábrica de
estofados, onde também foi
levada uma caminhonete.
Outra ocorrência também foi
registrada em Perobal, onde

DIVULGAÇÃO

PC derruba quadrilha
suspeita de vários
roubos em Umuarama
REVOLVER de calibre 38 encontrado com
um dos integrantes do bando no momento
da abordagem policial
na ocasião, os bandidos levaram uma arma de fogo, que
foi recuperada ontem.
Segundo os policiais, até o
final da tarde de ontem, várias
vítimas reconheceram os objetos recuperados e também
foram reconhecidos alguns
dos suspeitos que seguem
recolhidos à Cadeia Pública de
Umuarama. Todos eles serão
autuados em flagrante pelo
crime de envolvimento em
organização criminosa.

O número de casos de Covid19 em Umuarama tem apresentado uma queda importante
durante este mês de setembro.
Em 13 dias, 72 pessoas foram
diagnosticadas com a doença,
o que representa uma média
de 5 casos diários. Para se ter
uma ideia, o mês de fevereiro
deste ano registrou média de
257 por dia (com pico de 601).
A Secretaria de Saúde ressalta
que a vacinação é fundamental
para que o processo de redução continue.
De acordo com o Boletim
Covid divulgado ontem (terça-feira, 13), mais cinco
casos foram confirmados,
sendo três mulheres, dois
homens e nenhuma criança.
Não houve nenhuma morte
confirmada nesta data e o
total de óbitos é de 355 (este
ano 21 pessoas faleceram –
cinco em janeiro, 15 em fevereiro e uma em março).
Em 256 dias (de 1° de janeiro
até 13 de setembro), 18.786
pessoas receberam resultado

ASSESSORIA/SECOM

Média de casos diários de Covid cai
em setembro, sem internados em UTIs

EM 256 dias, 18.786 pessoas receberam resultado positivo para a doença – foram 9.631
mulheres, 7.036 homens e 2.119 crianças
positivo para a doença – foram
9.631 mulheres, 7.036 homens
e 2.119 crianças. O total de
casos ativos está em 46 e o
número de casos suspeitos é
de 17, indicando que 63 pessoas estão em isolamento
domiciliar. Desde o início da
pandemia de coronavírus, em
março de 2020, 39.246 pessoas
foram diagnosticadas com a
doença e deste total 38.861 se
recuperaram.
O informativo da

terça-feira indicou ainda
que, com relação às ocupações de leitos exclusivos
para tratamento da doença
na cidade, existe um homem
de 82 anos, que tomou três
doses da vacina, está internado na enfermaria do hospital Uopeccan. A Secretaria
de Estado da Saúde (Sesa)
faz o cruzamento da taxa de
positividade com o índice de
internamentos e classifica a
cidade com “Bandeira Verde”.
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Floresta eleitoral

Numa canetada com vistas a votos, o presidente Jair Bolsonaro
(PL), que tenta a reeleição, regularizou duas invasões ilegais
dentro da Floresta Nacional de Brasília, criada há décadas para
preservação da natureza no cerrado no entorno da capital. E não
está sozinho nisso. O projeto de lei sancionado é de autoria da
deputada Flávia Arruda (PL-DF), que agora concorre ao Senado, e
relatado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF), que disputava o GDF.
Todos visaram votos. Hoje moram cerca de 40 mil pessoas nos
“assentamentos” 26 de Setembro e Maranata. A área tem serviços
do Governo do DF mas é de responsabilidade do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Questionado
pela Coluna, o órgão não se pronunciou. A Flona passa a ter agora
pouco mais de 5 mil hectares, ante os 9 mil hectares de antes
da lei que legalizou a invasão – e isso é preocupante, porque
estimula novas invasões do restante da reserva, com vistas a outras
canetadas futuras. O ICMBio não informou também se haverá, e
onde, a compensação pela perda por esta parte do bioma para a
especulação imobiliária e grileiros.

Radiografia das
embaixadas

Isso causa racha também em
Brasília entre o MPF e a PF. Um
mistério continua. Enquanto
o MP aponta indícios de
envolvimento de Allan com
o jogo do bicho, não explica
por que documentos sigilosos
da operação no Jacarezinho,
carimbados pelo MP, foram
encontrados com traficantes
alvos.

E o ensino?
As embaixadas no Brasil tratam
as eleições com prioridade.
Diplomatas buscam analistas
para entender o movimento
das ruas e o que eles sabem
das relações com o Governo.
Marcelo Rech, diretor do
Instituto InfoRel, palestrou em
quatro embaixadas em uma
semana. Segundo Rech, as
percepções dos estrangeiros
são diferentes quanto ao
tratamento. Nos telegramas,
embaixadores reconhecem
que o Brasil vai muito bem se
comparado com a América
Latina, os EUA e Europa.
Publicamente, preferem não
tecer comentários que possam
ser vistos como de apoio ao
presidente Bolsonaro.

Mistério no Rio

A surpreendente prisão do
ex-chefe de Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro,
Allan Turnowski, que disputa a
eleição para deputado federal,
reacendeu a briga velada
entre a Polícia e o Ministério
Público – autor do pedido de
mandado de prisão – sobre
o poder de inquérito que os
procuradores sonham ter.

Nos últimos quatro anos os
gastos do Governo Federal
com o ensino médio da região
Centro-Oeste diminuíram
drasticamente. Dados
do Instituto de Estudos
Socioeconômicos mostram
que, em Goiás, o Fundo da
Educação de 2020 apresentou
queda de cerca de R$ 2 bilhões
em relação ao ano anterior.
No Distrito Federal, o valor
autorizado para 2022 foi de R$
5 bilhões, sendo menor que os
R$ 5,6 bilhões de 2021.

Avanços

A FGV prevê crescimento
entre 4,5% e 5% do mercado
imobiliário. De acordo com o
IBGE, o setor avançou 2,7%
no 2º trimestre de 2022,
em relação ao 1º trimestre
do mesmo ano. Em outra
ponta, o Índice Abrasmercado
mostra que os preços de
alimentos básicos como óleo
de soja, feijão, arroz, açúcar
e hortifruti tiveram quedas
em julho, aumentando o
consumo nos lares brasileiros
em cerca de 7,75%. No
ano, o consumo nos lares
acumula alta de 2,57%. Na
comparação com junho de
2021, a alta é de 8,02%.
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Anulado pedido de desapropriação do
terreno para construção de presídio
Provisório Feminino de
Goioerê. O presídio terá
capacidade para abrigar 200
detentas, a partir de 2024.
O Ministério Público havia
requerido por meio de liminar, a suspensão do decreto
expropriatório e a paralisação
da desapropriação até que os

critérios de escolha e viabilidade de outros imóveis fossem
suficientemente esclarecidos,
assim como o investimento
financeiro do município.
O Juiz da Comarca entendeu que a situação a envolver
a atual cadeia pública feminina é grave e os problemas

são conhecidos, de modo que
a paralisação do processo não
atende ao interesse público.
Esclareceu ainda, que não
há indícios de danos ao erário,
tendo em vista que o imóvel foi
avaliado e, ao menos inicialmente, o valor é condizente
com o preço de mercado.

A decisão foi publicada no
final de semana e agora a prefeitura aguarda a liberação
do pedido de desapropriação para os próximos dias,
afim de dar andamento nos
trâmites de transferência do
terreno para o Governo do
Estado.

PRF apreende mais de 100 quilos de
maconha que seguiam para Umuarama

DIVULGAÇÃO

Agentes da Polícia Federal realizaram ontem (terça-feira, 13) a apreensão de
grande carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. A ação aconteceu
durante a manhã, quando eram desenvolvidas diligências de repressão aos
crimes de contrabando e tráfico de drogas, realizadas nas estradas da região
de Maringá, equipes da Polícia Federal, apreenderam a carreta carregada
com cigarros de origem paraguaia, na cidade de Jussara (97 quilômetros de
Umuarama). Segundo os agentes, ao tentar abordar o veículo que trafegava
na rodovia PR-323, o motorista se evadiu da pista, segundo com a carreta
dentro de uma plantação. Depois abandonou a carreta e fugiu. Ao verificar
a carga, constataram que se tratava de cerca de 800 caixas de cigarros
paraguaios, o equivalente à 400 mil maços. As investigações continuam para
identificação do autor.

Policiais rodoviários federais
tentaram abordar um motorista
na rodovia BR-163, na Ponte
Ayrton Senna, em Guaíra, mas o
suspeito desobedeceu a ordem
e fugiu em alta velocidade. Em
seguida, entrou no perímetro
urbano de Guaíra, colocando
pedestres em risco, até que
perdeu o controle do Fiat Palio
que pilotava e foi imobilizado.
Segundo os agentes da PRF, ele
ainda tentou fugir a pé, mas foi
alcançado e detido em um terreno baldio.
Na vistoria feita no interior
do veículo, os policiais encontraram 203 tabletes de maconha, dispostos no interior dos
bancos, painel e nas laterais,
além do assoalho, totalizando
137 quilos da droga. Além
disso, encontraram 5,6 quilos de skunk, a versão mais
potente da droga.
O motorista disse aos policiais que pegou o carro já carregado em Salto del Guairá e

DIVULGAÇÃO

O Juiz Substituto da
Comarca de Goioerê, Dr.
Rodolfo Figueiredo de Faria,
negou liminar que poderia
suspender o processo de
desapropriação do imóvel
adquirido pela prefeitura
municipal destinado à instalação do Centro de Detenção

NA vistoria feita no interior do veículo, os policiais encontraram 137 quilos de maconha e
5,6 quilos de skunk, a versão mais potente da droga
faria a entrega em Umuarama.
A droga, o carro e o motorista
foram encaminhados para a
Delegacia da Polícia Federal,

onde foi registrada a queixa
dos crimes de desobediência,
tráfico de drogas e direção
perigosa.

PF e BPFron recuperam caminhão tomado de assalto em Umuarama
Policiais da ação integrada entre Polícia Federal
(PF) e Batalhão de Polícia
de Fronteira (BPFron) localizaram em uma propriedade
rural em Terra Roxa, um caminhão tomado de assalto no
mês de julho em Umuarama.
Na ocasião do roubo da
carreta Scania LS, o motorista de 42 anos e o filho de
16 anos foram feitos reféns
e mantidos em cárcere por
cerca de 6 horas. O veículo foi
encaminhado à Delegacia de
Polícia Civil em Umuarama.
Na ocasião do crime, as
vítimas foram atraídas para
uma entrega a ser coletada
na cidade e acabaram caindo

em uma armadilha, ficando
por cerca de 6 horas reféns,
além de terem o caminhão,
dinheiro e outros pertences
levados por criminosos.
O condutor disse ter realizado uma entrega em Cascavel
e, procurando outra entrega
na região em um aplicativo de

fretes, encontrou uma carga
em Umuarama que poderia
ser entregue no caminho para
casa, em Santa Catarina.
Foi então que, em
Umuarama, o homem chegou
ao suposto local – aparentemente na entrada da cidade –
nos arredores da avenida Dr.

Ângelo Moreira da Fonseca.
Ele estacionou o veículo e foi
orientado a aguardar os procedimentos para o suposto
carregamento.
Ao se deslocar para onde
seria o escritório, foi abordado por três homens bem
vestidos que anunciaram

o sequestro, dizendo que
levariam o veículo para realizar um serviço. O caminhoneiro e seu filho forma levados ao cativeiro e obrigados
a acessar um aplicativo de
banco. Os bandidos exigiram
dinheiro, o celular do filho,
além do veículo.

@tribunahojenewsumuarama
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“Pare! Você não vê que a
estação de metrô está cheia?
Pare!”, gritou um supervisor
exausto enquanto os monitores vestidos em coletes verdes juntavam os braços para
conter os milhares de torcedores que saíam do estádio
que sediará a final da Copa
do Mundo de futebol no Catar.
Já passava da meia-noite da
sexta-feira (9) e, por horas,
quase 78 mil pessoas deixavam o estádio depois que
uma partida quase lotada testou a prontidão do pequeno
país árabe para o torneio, que
começa em 20 de novembro.
“Deixe-nos passar! Estamos

com crianças”, gritou um
homem carregando seu filho
suado no colo. “Precisamos
de água. Tem água aí” indagou uma mulher da parte de
trás da fila. Não havia água
no local. As arquibancadas do
estádio ficaram sem água no
intervalo do jogo, e não havia
nada do lado de fora, onde a
temperatura de final de verão
chegava aos 34 graus, mas
parecia muito mais quente por
conta da umidade. A partida
da sexta-feira (9), a Supertaça
de Lusail, marcou a primeira
vez em que o novo estádio de
Lusail recebeu um público tão
grande. Com 80 mil assentos,

a arena é a maior das oito da
Copa do Mundo do Catar, e é o
palco da partida final do torneio em 18 de dezembro.
Os organizadores disseram
que exatamente 77.575 pessoas passaram pelas catracas na sexta (9), a maior multidão já registrada no Catar.
Famílias levaram crianças ao
estádio, chegando antes de
uma apresentação do cantor
egípcio Amr Diab. Centenas
de torcedores sauditas vestiram a camisa azul do Al Hilal,
time saudita que derrotou o
Zamalek, do Egito, nos pênaltis após um empate em 1 a 1.
Questionado sobre os

DIVULGAÇÃO

Longas filas e falta de água marcam
o teste de principal estádio da Copa

OS organizadores disseram que exatamente 77.575 pessoas passaram pelas catracas, a
maior multidão já registrada no Catar
do Mundo “impecável”. “Todas
as equipes envolvidas na organização do evento ganharam
uma experiência inestimável
que levarão para o torneio deste
ano”, acrescentou o porta-voz
em comunicado.

problemas iniciais, um porta-voz dos organizadores, o
Comitê Supremo de Entrega e
Legado, disse à Reuters que o
jogo foi projetado para identificar problemas operacionais e
aprender lições para uma Copa

Os irmãos Maria José Ferreira Santos e Reinaldo Ferreira Santos, representaram muito bem Umuarama no Troféu Brasil de Atletismo Master que aconteceu entre sexta-feira (9) e domingo (11) no Centro de Desportos da
UFSC, em Florianópolis/SC. Atletas de 30 a 94 anos de vários estados e
países da América do Sul participaram da 16ª edição, competindo em 28
modalidades disputadas por 195 homens e 105 mulheres. Maria José foi
medalha de ouro nos 80 metros com barreira e prata nos 100 e nos 200
metros rasos. O irmão Reinaldo Ferreira foi 5º colocado nos 400 metros
rasos e 4º colocado nos 800 e nos 1.500 metros rasos.

O técnico do Paris SaintGermain, Christophe Galtier,
elogiou o trabalho de Neymar
ontem (terça-feira, 13) após
o excelente início de temporada do brasileiro. O PSG viaja
para enfrentar o Maccabi Haifa
hoje (14) no segundo jogo do
Grupo H da Liga dos Campeões
e poderá contar com o que
parece ser a melhor versão de
Neymar no time francês.
O atacante de 30 anos, que
não mostrou todo o seu potencial nas temporadas anteriores, já marcou oito gols e
deu seis assistências em sete
jogos do Campeonato Francês.
Ele também deu uma linda
assistência na vitória do PSG
por 2 a 1 sobre a Juventus na
estreia da Liga dos Campeões
na última terça-feira (6).
“Não somos apenas eu e
minha comissão. Ele teve uma

percepção depois da última
temporada, em que estava
com desempenho inferior”,
disse Galtier em entrevista
coletiva. “Ele tem objetivos
muito altos. Começou a temporada em forma, muito em
forma. Temos tentado colocá-lo nas melhores condições
possíveis. Ele é um criador,
um artista e quando está bem
fisicamente, retribui muito".
"Ele é um jogador que tem
trabalhado muito, tanto ofensivamente quanto defensivamente”, completou.
Entre o formidável trio
formado por Neymar, Kylian
Mbappé e Lionel Messi, o
brasileiro tem sido o jogador
que mais tem feito o trabalho
defensivo, provando ser uma
peça essencial do sistema de
alta pressão de Galtier. Seus
esforços serão mais do que

DIVULGAÇÃO

Técnico do PSG elogia o
desempenho de Neymar

DIVULGAÇÃO

TIME francês encara israelense Macaiba
Haifa às 16h de hoje
bem-vindos na quarta-feira,
já que os campeões franceses estarão sem o defensor
Presnel Kimpembe, que, com
uma lesão muscular, ficará
fora por até seis semanas,
disse o clube. O PSG está em
segundo no Grupo H, atrás do
Benfica, que viaja para encarar
a Juventus, pelo saldo de gols.

PROGRAMAS DE
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MEDICINA INTENSIVA
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ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA
02 vagas

s
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www.amp.org.br
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Local: Universidade Positivo - Curitiba/PR
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Saúde indicou 2 casos suspeitos de
varíola dos macacos em Umuarama
O último boletim da
Secretaria Estadual de Saúde
(Sesa) indicou dois casos
suspeitos de Monkeypox em
Umuarama. A doença é popularmente conhecida como

varíola dos macacos e já foram
registrados 153 casos confirmados no Paraná.
Anda hoje quarta-feira (14)
deve ser divulgado um novo
boletim, com atualizações. Os

dados constantes na reportagem são do levantamento publicado no dia 6 de setembro. O
novo relatório pode trazer a
confirmação ou o descarte dos
casos suspeitos em Umuarama.

Na área de abrangência da
12ª Regional de Saúde, com
sede na Capital da Amizade, não
há nenhum caso confirmado
da varíola dos macacos. Até o
momento foram 6 suspeitas,

sendo 4 descartadas (nos municípios de Alto Piquiri, Cafezal
do Sul, Cruzeiro do Oeste e
Douradina), além dos dois casos
suspeitos ainda aguardando o
resultado de exames.

Já há vários anos
Umuarama é uma das principais cidades do Paraná com
relação ao setor da construção.
O número de projetos aprovados manteve a média mesmo
durante os dois anos mais críticos da pandemia de coronavírus. E agora, de acordo com
relatório apresentado nesta
terça-feira (13) pela Secretaria
Municipal de Obras, apenas
nos primeiros oito meses de
2022, o município já atingiu a
média histórica de quase 23
mil m² aprovados, mais que as
médias atingidas em 12 meses
desde 2016.
Outro recorde obtido,
segundo o levantamento
realizado pela Diretoria de

CONSTRUÇÃO CIVIL –
PROJETOS APROVADOS

ANO*.............................. M²
2013......................... 166.486,30
2014......................... 191.959,68
2015......................... 210.088,03
2016......................... 152.345,64
2017......................... 164.684,89
2018......................... 153.712,50
2019......................... 145.229,47
2020......................... 165.406,69
2021......................... 158.988,13
2022......................... 183.326,21

Planejamento Urbano, é que
de janeiro a agosto de 2022,
foram aprovados 183.326,21
m² de obras na cidade, valor só
ultrapassado nos anos de 2014
(com 191.959,68 m²) e em 2015
(com 210.088,03 m²). “Que a
cidade cresce a olhos vistos,
ninguém tem dúvida: todos
os dias novas casas, sobrados,
prédios e salões comerciais
começam a ser construídos em
todas as regiões do município.
E isso representa muito, pois
estão construindo o futuro,
apostando em Umuarama”,
comenta o secretário Gleison
Alves de Andrade.
Já o diretor de Planejamento
Urbano, Antonio Carlos
Lavagnini, observa que, se a
média deste ano for mantida,
projetará um crescimento de
3% em 2022 em relação ao ano
de 2021 e de 7% em relação aos
três anos anteriores. “Os primeiros oito meses de 2022 já
se mostraram promissores e,
com os novos projetos habitacionais idealizados pelo prefeito
Hermes Pimentel – e que devem
ser iniciados ainda este ano –,
teremos números ainda mais

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Construção civil superou em seis meses o recorde de 2015

SE a média deste ano for mantida, a cidade projetará um crescimento de 3% em 2022 em relação ao ano de 2021 e de 7% em relação aos
três anos anteriores
impressionantes”, pontuou.
Pimentel lembra ainda que
a construção civil é responsável
por fazer girar as engrenagens
da economia de Umuarama,
pois envolve vários setores.

“Movimentamos o comércio
de móveis, eletrodomésticos,
decoração, materiais de construção e elétricos, segurança
e monitoramento, comunicação e muitos outros. Isso sem

falar na prestação de serviços,
na geração de empregos, nos
cursos de capacitação, enfim,
todos saem ganhando com o
desenvolvimento gerado pelo
setor”, analisa.

Formação do comitê que acompanhará população de rua
Instituído pelo decreto
168/2022, o Comitê Intersetorial
de Acompanhamento e
Monitoramento da População
em Situação de Rua (CiampRua) começa a ganhar corpo em
Umuarama. A comissão provisória de implantação do comitê
definiu em assembleia ontem
(terça-feira, 13), quais entidades
terão lugar na diretoria.
A escolha das organizações
da sociedade civil para compor
o Ciamp-Rua, na SecretariaExecutiva dos Conselhos, teve
a condução da comissão provisória composta por membros da Secretaria Municipal
de Assistência Social e pelo
promotor Marcos Antônio de

Souza, em nome do Ministério
Público Estadual.
O comitê terá sete integrantes de organizações da
sociedade civil com mandato
de dois, sendo dois de instituições que prestam serviços
de assistência social, dois de
entidades de classe profissional, um representante dos
direitos humanos, outro de
entidades de cunho religioso
e o último de instituições de
ensino superior.
As entidades contempladas foram a Associação de
Apoio a Promoção Profissional
(Apromo), a Casa da Sopa Dr.
Leopoldino, Comissão de
Direitos Humanos da Ordem

dos Advogados do Brasil (OAB),
Catedral do Divino Espírito
Santo, o Nucress Umuarama
– Conselho Regional de
Serviço Social, a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB)
- 6ª Subseção e a UniAlfa
Faculdade (após acordo com
representante da Universidade
Paranaense - Unipar, que também se inscreveu).
As entidades terão até
16/9 para indicar os nomes e
os contatos de seus representantes (titular e suplente) que
vão compor o comitê. Após
a nomeação, seus integrantes serão convocados para a
posse e início dos trabalhos.
O presidente da comissão

provisória, Ivo Galdino, destacou o trabalho iniciado ainda
em 2017 pela chefe da Divisão
de Proteção Especial, Sandra
Prates, com apoio da secretária da Assistência Social,
Adnetra Vieira Santana.
“Um longo trabalho está
sendo concluído com a criação do comitê. Teremos enfim
um órgão com vários olhares
para definir políticas públicas de qualidade e ações para
garantia de direitos a uma
população muito carente, que
são as pessoas em situação
de rua”, disse Adnetra. O procurador federal do Trabalho,
André Vinícius Melatti, destacou a importância de oferecer

qualificação profissional para
uma mudança de vida e parabenizou os envolvidos na criação do Ciamp-Rua.
Sandra Prates relembrou
as visitas de trabalho, reuniões e discussões para chegar à organização do comitê,
que vai precisar da dedicação
de todos para desenvolver um
plano de ação eficaz e abrangente, definindo as responsabilidades de cada entidade.
Participaram ainda representantes da Defensoria Pública do
Estado e da União, Secretaria
da Justiça, Família e Trabalho,
Centro Pop e conselhos municipais, além das entidades que
vão compor o comitê.
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Conheça
hoje na Coluna Viva Bem a Mesa Radiônica

@oparana hojenews
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Em poucas palavras, Mesa
Radiônica é uma terapia de reequilíbrio energético, que possibilita a mudança do campo
vibracional do interagente (seja
uma pessoa, um animal, um
objeto ou uma residência).
HISTÓRIA
Nossa pequena jornada aqui
começa em um estudo muito
antigo chamado Radiestesia
ou Radiestese (que no latim/
grego significa sensibilidade à
radiação). Ou seja: é a capacidade que temos de mensurar o
campo vibracional da matéria.

Para fazer essas mensurações
utilizam-se diversos instrumentos, sendo o mais comum
de todos o Pêndulo. Esse muito
provavelmente você já viu ou
ouviu falar sobre.
Os primeiros vestígios do
uso de pêndulos foram encontrados nas civilizações egípcias,
nas tumbas dos faraós. Como
sabemos, os egípcios foram
povos extremamente inteligentes. O pêndulo também já
era utilizado na cultura chinesa
para encontrar água, minérios
e na agricultura.
A partir daí os primeiros

Palavras cruzadas

estudos registrados se deram
no século XVIII, mais especificamente em 1780, pelos médicos
Dr. Thouvenel e Dr. Bleton, com o
livro Memória física e medicinal e
depois por dois abades franceses,
Mermet e Bouly. A partir desses
estudos muitas pessoas dedicaram suas vidas a essa ciência.
A Radiestesia diz basicamente que tudo vibra e, através de instrumentos como o
pêndulo, podemos mensurar
essas energias.
Assim, com um gráfico
radiestésico, um pêndulo e
um radiestesista habilidoso, é

© Revistas COQUETEL

Situação desfavorável em que
Auto dos (?),
folguedo alagoano vários fatores contribuem para o
Barla- Presentear Campo petrolífero da seu agravamento
Bacia de Campos
vento

Esqueleto
de
edifícios
(Arquit.)

Marca das
relações Romance
entre Irã de William
Faulkner
e EUA

possível mensurar a vibração
de qualquer objeto, pessoa,
ambiente ou situação.
RADIESTESIA
Através da Radiônica, temos
a capacidade de mudar o padrão
vibracional de nós, dos seres e
dos ambientes – seja uma pessoa, animal, objeto, residência
ou comércio, sendo utilizada até
mesmo na agricultura!
A Mesa é buscada, principalmente, quando você sente
que tem algo bloqueando uma
ou diversas áreas da sua vida.
Sabe quando algo parece não

ÁRIES

21/3 a 20/4

A Lua traz excelentes notícias sobre sua vida financeira: há boas chances de terminar um servi© Revistas COQUETEL ço, contrato ou projeto e encher o bolso. A vida
amorosa também tende a se beneficiar com a sua
Situação desfavorável em que
Auto dos (?),
criatividade em alta. Com o mozão, experiências
folguedo
alagoano vários fatores contribuem para o
O mundo
Campo petrolífero da seu agraque Presentear
o ateu
Barladiferentes podem agitar a relação. Não é seu anivamento
Bacia de Campos
ventonão acrediversário, mas presentinhos serão bem-vindos.
ta existir

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Esqueleto
de
edifícios
(Arquit.)

Marca das
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entre Irã de William
Faulkner
e EUA
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MARLI C. TOLEDO
TERAUPEUTA HOMEOPATA

ir pra frente ou um tem uma
“energia estranha” ali? É um
bom momento para buscar
uma Mesa Radiônica.

VIRGEM
5

LIBRA

ESCORPIÃO

23/10 a 21/11

Na área profissional, tudo indica que conseguirá
fechar aquele acordo, negócio ou parceria que
vinha batalhando há um tempinho. Já na vida
pessoal, seus relacionamentos ganham destaque
e as emoções devem transbordar hoje. Se está na
pista, pode dar match num crush independente,
mente aberta e pra lá de atraente.

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Sinal verdinho para o sucesso! No trabalho, tudo
indica que planos, projetos ou ideias vão começar
a virar realidade agora. Se está em busca de uma
vaga de emprego, há grandes chances de receber
uma boa notícia. Com o mozão, tudo indica que
irá a sair do arroz com feijão e inovar na relação
– nem a rotina nem o tédio devem chegar perto.
A hora de você brilhar chegou! A Lua derrama
energias positivas e estimula o seu signo a buscar
o que te dá mais alegria e satisfação. Bom dia pra
mostrar seus talentos, inclusive aqueles dons que
não revela pra ninguém. Se já encontrou seu love,
não deve faltar criatividade pra agitar a relação.

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

Alerta de spoiler: as emoções tendem a ficar à
flor da pele. Tudo indica que sentirá uma ligação
forte com os parentes e irá se envolver mais nos
assuntos domésticos. Pode sentir o seu lar como
o melhor refúgio. Se está na pista, há chance de
conhecer alguém interessante num jantar ou reunião de família.

23/8 a 22/9

A Lua manda avisar que as sensações e emoções
devem ficar aguçadas hoje. Há chance de investir
no autoconhecimento e descobrir um novo caminho a seguir. Trabalho ou projeto que envolva
pessoas de fora estão em destaque. Se busca um
amor, pode iniciar um lance promissor com um
crush parecido com você, inclusive a distância.

23/9 a 22/10

Os negócios estão em foco, sobretudo parcerias
e associações. Há chance de finalizar um projeto
ou serviço que vinha realizando com outras pessoas e colher bons resultados desse trabalho em
equipe. Com o mozão, a relação talvez passe por
mudanças, mas devem ser pra melhor. Na intimidade, atitudes diferentes devem trazer muitos
prazeres e alegrias.

22/7 a 22/8

Há boas chances de encerrar um ciclo e iniciar uma
nova função na carreira, migo/miga. Aquela promoção tão sonhada pode chegar. Aleluia! Ciente do seu
potencial, tem tudo pra arrasar em apresentações,
contato com clientes ou público. Com o mozão,
deve agitar a relação com ideias originais e há chance de realizar suas altas expectativas.

"Tudo",
em "onipotente"
"Tudo",

mineiro

21/6 a 21/7

Seu jeito encantador em alta promete favorecer
seus contatos. Você tende a se envolver mais em
suas amizades, sejam no ambiente profissional
ou na sua vida pessoal. Há chance, inclusive, de
fazer novos amigos. Se está na solteirice, uma
amizade pode mudar de status e se tornar um relacionamento amoroso.

Letra central do
Fenômeno
de influ- escudo do Palmeiras
ência
Exerce o poder
lunissolar
na plutocracia

o lendário
Uma das cidades enestúdio dos
volvidas na Guerra dos
Beatles
Mascates O antigo
Uma das cidades enblush
(cosmét.)
volvidas na Guerra dos

21/5 a 20/6

Tudo indica que o seu signo estará mais profundo,
fechado e voltado para as suas emoções. É hora
de olhar para dentro de si e procurar ver quais são
as suas qualidades e como utilizá-las para alcançar os seus desejos. Os assuntos do coração prometem ficar do jeitinho que Gêmeos curte: com
muitas novidades e zero marasmo.

Vermelho,
em inglês
Combustível fóssil

Abbey (?),
o lendário
estúdio dos
Abbey (?),
Beatles

21/4 a 20/5

Prepare-se para colher os frutos do seu trabalho,
coleguinha! Ótimo momento pra cuidar da beleza,
como cortar os cabelos para que cresçam mais
fortes, fazer uma hidratação de pele e outros procedimentos estéticos. Se está na pista, tudo indica que vai ter um radar para escolher bem o crush
e pode se jogar nesse lance.

GÊMEOS

Corrente Réptil
caçado no
marítima
Pantanal
originada
no ÁrticoGenitor
Réptil DesinfeA arma
caçado no
dos bantante de
Pantanalboxes
deirantes
Genitor(símbolo)
(Hist.)
A arma
DesinfeRecibo
dos bantante de
de deirantes
pagaboxes
mento
a
(Hist.)
(símbolo)

Parte do corpo que
deve ser higienizada
para evitar o contágio
Partecoronavírus
do corpo que
do deve
novo
ser higienizada
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Rubem Braga,
Boletim de cronista
Ocorrência capixaba
O mundo
(abrev.) Inundada
que o ateu
não acrediTipo de
ta existir
saque no
Rubem Braga, tênis
Boletim de cronista (Esp.)
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Horóscopo do dia
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PEIXES

20/2 a 20/3

Alô, alô, Peixes! Tô vendo aqui que é uma boa hora
pra se mostrar. É que a energia lunar estimula a visibilidade e exposição, e aí o momento é excelente
pra vender o seu peixe e alcançar os seus objetivos.
Com o seu amore, um clima de agitação tende a dominar o seu corpinho e aí você pode abusar da sua
criatividade para espantar a monotonia.

Horóscopo nascido em 14 de setembro

Os nascidos em 14 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Touro.
São dos mais equilibrados do signo, já que guardam as características principais dos
signos de terra. Seu número principal é o 20, formado de 2, o símbolo da Lua, e de zero.
A Lua que representa a mãe no zodíaco. Revela amor pela família e pelas tradições e
raízes, pela terra em que nasceu e pelas suas origens. Seu lado leviano é muito forte e
pode envolvê-lo em situações delicadas.
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Automóveis

por Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS

Iveco lança programa de
transporte sustentável
Mais que agenda institucional, o ESG se tornou o norte
para empresas de diferentes
segmentos atuarem com mais
ênfase em temas ambientais,
sociais e de governança. No
setor de transportes, a abordagem ganha ainda mais importância, em função da utilização
de combustíveis fósseis nos
veículos. Mas a mudança está
a caminho. Nesse sentido, a
Iveco utiliza a expertise global
da marca no desenvolvimento
de produtos com tração alternativa e apresenta o Brasil
Natural Power, programa que
tem a missão de desenvolver
um ecossistema estruturado e
produzir veículos comerciais –
cargas e passageiros – movidos
a combustíveis alternativos.
Com aporte de R$ 60
milhões, a iniciativa visa atender as peculiaridades operacionais do transporte no Brasil
e tem início pela utilização do
gás natural e do biometano.
“O futuro é construído por
ações realizadas no presente,
e é com esse pensamento que
a Iveco realiza iniciativas concretas, como o Brasil Natural
Power, no sentido da descarbonização e da promoção de
um transporte mais limpo. A
Iveco não para e continuaremos em movimento buscando
soluções inovadoras e transformando produtos e serviços em
sustentabilidade e produtividade para nossos clientes”, diz
Marcio Querichelli, presidente
da Iveco para a América Latina.
O pontapé inicial da montadora será por meio da venda
assistida de 20 unidades, em
operações que serão monitoradas em grandes transportadores do Brasil até 2023,
do Hi-Way NG 6X2 600S46T,
movido a gás natural pelo
motor Cursor 13 de 460 cv de
potência da FPT Industrial. A
operação é realizada em parceria com um grande grupo
econômico do setor de terceirização de frotas. Também
participam do programa a
Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras de
Gás Canalizado (ABEGÁS),
intermediando a relação com

DIVULGAÇÃO

OS caminhões que participam do programa, que demandou 70 mil horas de desenvolvimento, têm autonomia de até 500 quilômetros
a rede de distribuição para
promover a expansão da
infraestrutura do gás natural
no Brasil; a ZF, com a produção da transmissão que equipa
os caminhões; e a Bosch, que
reunirá os dados do veículo e
utilizará a informação como
parâmetro para, em conjunto
com a montadora, implementar melhorias na versão de produção em série do produto,
baseado nas missões reais
monitoradas.
Os caminhões que participam do programa, que demandou 70 mil horas de desenvolvimento, têm a melhor relação
potência/economia do segmento, autonomia de até 500
quilômetros e validarão, do
ponto de vista do cliente, em
missões reais e diversificadas,
a experiência do transportador
e do motorista com a performance dos veículos.
Bernardo Brandão, diretor
de Marketing e de Portfólio

de Produto da Iveco para a
América Latina, afirma que,
a princípio, o Brasil Natural
Power terá o gás natural e o
biometano como base, mas
destaca que outras opções de
propulsão já estão sendo analisadas para o futuro.
EXPERIÊNCIA
A Iveco tem ampla experiência na utilização do gás
natural em seu portfólio.
Na Europa, são aproximadamente 35 mil veículos da
marca rodando com o combustível e na América Latina,
duas mil unidades.
Na Argentina, a montadora
se destaca neste cenário como
a primeira do país a ter o certificado de homologação para
fabricar caminhões movidos a
gás natural comprimido (GNC),
com a licença LCM (Model
Configuration License) para o
Tector 160E21 e com como a
entrega de 100 unidades do

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

Stralis NP Cursor 13 GNC para
a NRG Argentina SA, fornecedora de areia de fratura para a
indústria petrolífera, em especial na região de Vaca Muerta,
próximo à Patagônia, onde
está localizado um dos maiores reservatórios de petróleo e
gás do mundo.
Em outros países da
América do Sul, produtos da
Iveco para o transporte de
cargas e de passageiros rodam
movidos a gás. No Chile, destaque para a empresa de transporte San Gabriel que adquiriu
35 unidades do Stralis NP GNL
(Gás Natural Liquefeito) 4x2
Euro VI. Na Colômbia, a IVECO
venceu a licitação promovida
pela prefeitura do município de Valledupar, por meio
de pregão, para fornecer 130
micro-ônibus encarroçados
sobre o chassi modelo Daily
Scudato 70C14G, CNG que
atuarão no transporte local de
passageiros.

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

Pesquisa revela que
83% dos brasileiros
querem trocar de carro
até o fim do ano
Nova pesquisa de intenção
de compra e venda de carros
realizada com exclusividade
pela Webmotors com dois mil
usuários da plataforma em
âmbito nacional revela que
83% dos brasileiros querem
trocar de modelo até o final
de 2022.
De acordo com o levantamento, 41% dos 1.660 con sumidores dispostos a uma
mudança de veículo ainda
neste ano desejam principalmente um SUV com motor
flex. Na hora de pagar a conta,
o financiamento parcial figura
como a melhor escolha para
quase 60% dos entrevistados.
“Temos observado um interesse cada vez maior por SUVs
entre quem já possui um veículo – inclusive, essa é uma
das categorias mais buscadas
na Webmotors”, afirma Cris
Rother, CMO da Webmotors.
“Por ser um carro versátil,
os SUVs caíram no gosto do
Brasileiro. Atende um público
variável, desde os solteiros
que gostam de viajar quanto
as famílias que buscam espaço
e conforto”.
PERFIL DO USUÁRIO
O estudo destaca também
um segundo perfil de usuário:
17% dos respondentes não
possuem carro, mas consi deram efetuar a compra de
um veículo ainda este ano.
Para eles, os modelos hatch
(40%) e sedã (33%) são as
melhores opções.
“É natural que quem ainda
não tem um veículo busque
uma opção mais acessível,
por isso era esperada uma
predominância nas carrocerias hatch e sedã, que contam
com muitas opções de carros
de ‘entrada’, com menos itens,
porém com um custo mais
atrativo”, comenta Rother.

Adquira o cupom
no valor de R$ 210,00.
CASCAVEL

Sua doação será destinada para a manutenção

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

do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

UMUARAMA

Sorteio 30/11/2022
pela extração da Loteria Federal
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Guardas municipais treinam tiro
prático para manutenção do porte
Integrantes da Guarda
Municipal de Umuarama realizaram estágio de tiro prático
ontem (terça-feira, 13), no
estande de tiro Pescarama,
na Estrada Guarani. Iniciada
por volta das 8h, a atividade
se estendeu até as 14h com
o objetivo de qualificar os
participantes para a manutenção do porte de armas de
forma regular.
O curso de qualificação
é realizado anualmente,
segundo o comandante da
corporação, o diretor Valdiney
Rissato. “Este é um estágio
anual de qualificação profissional que garante aos guardas
municipais a autorização para
o porte de arma no exercício
de suas funções. Nesta etapa
temos 27 guardas se qualificando de acordo com a regulamentação estabelecida pela

Polícia Federal”, explicou.
No ano passado membros
da Guarda Municipal tiveram
atividades práticas e um treinamento de 60 horas para
trabalhar com arma longa
(escopeta calibre 12), tendo
como instrutores os inspetores Thiago e Douglas. Rissato
destacou que é importante
preparar bem os agentes que
utilizam armamentos nas rondas, o que exige habilidades
específicas e muito treinamento, além do curso e credenciamento obrigatório.
“O objetivo é dar mais segurança à população e também
à vida do agente, que diariamente se depara com situações de alto risco”, apontou
o inspetor, parabenizando os
guardas pela perícia demonstrada no curso. Normalmente
são executados mais de 50

Motorista perde o
controle e colide
contra poste em Pérola
OBEMDITO

VEÍCULO ficou muito danificado depois que o motorista perdeu o controle e colidiu contra
o posto de energia elétrica
Um acidente foi registrado na
madrugada de ontem (terça-feira,
13) na frente da rodoviária de
Pérola, na avenida Celso Ramos.
A Polícia Militar (PM) registrou a
ocorrência e orientou o condutor.
No momento do fato, havia muita
neblina sobre a pista.
A princípio, o condutor teria
perdido o controle da direção e
colidiu em um poste de transmissão de energia elétrica. Na
sequência, o veículo atravessou um canteiro e foi parar no

estacionamento do terminal
rodoviário.
Foi verificado que o motorista não sofreu ferimentos. Ele
conduzia o carro licenciado em
outro município.
O poste ficou bastante danificado. Conforme a PM, no fim
da tarde ainda havia moradores sem energia elétrica.
A situação repercutiu na
cidade, onde vários acidentes
com colisão em postes foram
registrados nos últimos meses.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

tiros de revólver e pistola automática nas atividades práticas.
A reciclagem também objetiva
melhorar a eficiência, em caso
de utilização do armamento. O
treinamento é anual e obrigatório a partir da concessão de
porte de arma para os guardas.
NESTA etapa temos 27 guardas se qualificando de acordo com a regulamentação estabelecida pela Polícia Federal

AMAROK V6 HIGH
AMAROK V6 EXTREME
BOLT PREMIER 100% ELETRICO
COBALT 1.8AT LTZ
CRUZE LT TURBO
CRUZE LT TURBO
CRUZE SPORT6 PREMIER
ONIX 1.0 TURBO PREMIER
PRISMA 1.4 LTZ
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4
T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER
TRACKER 1.0 TURBO LTZ
TRACKER 1.0 TURBO PREMIER
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER

18/18
19/19
20/20
18/19
17/17
17/18
20/20
19/20
18/19
19/20
21/21
17/18
21/22
20/21
21/21

PRATA
BRANCO
PRETO
CINZA
PRETO
PRATA
MARROM
PRATA
VERMELHO
BRANCO
PRATA
BRANCO
BRANCO
PRETO
BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, TS
COMPLETO, AUT
COMPLETO, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, TS
COMPLETO, AUT
COMPLETO, AUT, COURO
COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 214.900,00
R$ 249.900,00
R$ 259.900,00
R$ 75.900,00
R$ 89.900,00
R$ 99.900,00
R$ 129.900,00
R$ 94.900,00
R$ 74.900,00
R$ 224.900,00
R$ 129.900,00
R$ 99.900,00
R$ 129.900,00
R$ 135.900,00
R$ 139.900,00
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A + LINDA!

Começa hoje (14) o confinamento para o concurso Miss Paraná Teen 2022, a finalíssima será no sábado (17) a partir das
20h no Centro Cultural Vera Schubert em Umuarama. A vencedora do título representará o Paraná no Miss Brasil Teen,
que acontece em novembro na cidade de São Paulo. A PróArte Eventos vai dar show.

Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

“A maior parte daqueles que
pensam em mudar de ideia
nunca teve nenhuma.”
Miguel Unamuno

TEENAGER

PAULO QUINALIA

MUSEU

Após nove anos fechado para visitação, o Museu do Ipiranga da USP
reabriu para o público no último
dia 8 como um dos mais completos
e modernos museus da América
Latina. Nos últimos três anos, o
museu passou por uma reforma que
angariou o maior valor já captado
entre a iniciativa privada pela Lei
Federal de Incentivo à Cultura. O
custo da reforma é estimado em R$
235 milhões -- além dos recursos
incentivados, que são a maioria, há
investimentos privados sem incentivo fiscal e também aportes públicos.

MAIORIA

***

Dados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2021
mostram que, pela primeira vez, a
maioria dos alunos matriculados em
instituições de ensino superior no país
estão na modalidade à distância, com
52% do total. Mas a avaliação indicou
que esses universitários não tiveram
notas melhores que estudantes do
modo presencial, tanto em conhecimentos gerais quanto em áreas específicas. Nesta edição, o Enade avaliou os
cursos de licenciatura, que formarão os
próximos professores do país. (g1)

Reaberto, o Museu do Ipiranga tem
sua área construída dobrada e área
expositiva triplicada, além de acessibilidade a todos os pavimentos do
edifício, e a recuperação do Jardim
Francês e suas fontes. A expectativa é de que a instituição passe a
receber entre 900 mil e 1 milhão de
visitantes por ano. O Museu disponibiliza o lote semanal de ingressos
toda sexta-feira, a partir das 10h,
mediante agendamento no site ou
pela plataforma Sympla.

BRIGA

Não é novidade que a Meta vem tentando transformar o Instagram no aplicativo
rival TikTok. Mas isso não tem sido fácil
para a empresa de Mark Zuckerberg.
Segundo documento interno obtido pelo
Wall Street Journal, o engajamento do
Reels, recurso de vídeos curtos lançado
em 2020, caiu e usuários estão insatisfeitos com a reciclagem de conteúdo.
Os usuários do Instagram acumulam
17,6 milhões de horas diárias assistindo Reels. No entanto, o número é bem
abaixo do registrado pelo TikTok, com
197,8 milhões de horas diárias. Outros
problemas incluem a baixa constância
de publicações e republicação de vídeos
produzidos para outras plataformas —
em geral, o TikTok.

***

ZOOM

JULIANA COUTO representa a Capital da Amizade no concurso Miss
Teen Paraná que no sábado vai coroar a mais bela teen do Estado. Nos
bastidores Nayara Varini e Cris Ranzani.

SHOPPING PALLADIUM

Até o dia 6 de novembro, os
ingressos serão gratuitos. No dia
seguinte, os valores serão equivalentes àqueles praticados por
museus públicos, com um dia de
entrada franca na semana. O Museu
do Ipiranga funciona de terça a
domingo, das 11h às 17h, e no
mês de setembro, seguirá em esquema de soft opening, com cerca
de mil visitantes por dia. Haverá
bicicletário e estacionamento para
público PCD. O Jardim Francês tem
entrada livre, das 11h às 20h.

