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Umuarama poderá solicitar auxílio 
para o transporte público de idosos
A Prefeitura de Umuarama tem até o dia 9 de setembro para solicitar 
um auxílio destinado a custear a gratuidade de transporte público 
para pessoas idosas. A ação foi regulamentada por meio de uma 
Portaria Interministerial dos ministérios da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos e do Desenvolvimento Regional. O repasse servirá, 
exclusivamente, para financiar a gratuidade de pessoas com mais de 
65 anos em sistemas regulares de transporte público coletivo urbano, 
semiurbano ou metropolitano. l 6
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ALEX MIRANDA

IBGE aponta 
que produção 

industrial 
subiu 0,6%

l 2

TSE encerra 
cerimônia 

de lacração 
das urnas

l 3

LDO estadual 
entra em 

votação na 
segunda-feira

l 4

Sem piso nacional

A Sestram sinalizou o trecho da avenida Parigot de Souza que recebeu intervenção, no entroncamento com a Rua do 
Bosque. Conforme projeto da engenharia de trânsito, a Secretaria de Obras reduziu o canteiro central e implantou 
mais uma via de circulação, exclusiva para conversão à esquerda (sentido à avenida Ipiranga). O canteiro central foi 
estreitado em cerca de 150 metros, iniciando no final da avenida 19 de Dezembro.

   

O Lago Tucuruvi, principal 
opção de lazer dos 
moradores da região 
do Parque Dom Pedro e 
conjuntos 26 de Junho, 
Independência e Ouro 
Branco, está recebendo 
uma revitalização 
completa. Ontem o 
prefeito Hermes Pimentel 
visitou as obras que já 
estão bem adiantadas.  
l 11

Acusado de 
atacar mulher 
se apresenta 
e fica preso

l 7

Sinalizado

Visita
JOSÉ A. SABINO/SECOM

l 8

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Umuarama

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

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,68 - 4,77 10,07
IGP-M (FGV) 0,21 -0,70 7,63 8,59
IGP-DI (FGV) -0,38 - 7,44 9,13

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,1070 1,1008 1,0859
IGP-DI (FGV) 1,1112 1,0913 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,01%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 4ª parcela
vence em 31/08, com juros Selic de 3,05%.

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

1/8 a 1/9 0,7421 0,7421 0,2409
2/8 a 2/9 0,7420 0,7420 0,2408
3/8 a 3/9 0,7432 0,7432 0,2420
4/8 a 4/9 0,7083 0,7083 0,2073
5/8 a 5/9 0,6804 0,6804 0,1795

Ações % R$
Petrobras PN -1,27% 33,42 
Vale ON -1,52% 62,92 
ItauUnibanco PN +1,37% 26,55 
IRB Brasil ON -12,86% 1,22 
Ezetec ON +8,42% 20,09 
MRV ON +8,14% 11,95

IBOVESPA: +0,42% 110.864 pontos

Iene 140,06
Libra est. 0,86
Euro 1,00
Peso arg. 139,17

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,0% 5,1840 5,1850 -0,3%

PTAX  (BC) -0,2% 5,1872 5,1878 0,2%

PARALELO -1,4% 5,0500 5,4800 -0,2%

TURISMO -1,4% 5,0500 5,4600 -0,2%

EURO +0,6% 5,2017 5,2044 -0,2%

R$/m2 JUN JUL %m %ano %12m
Paraná 2.072,20 2.206,04 6,46 10,12 12,38
Norte 2.035,05 2.051,35 0,80 5,81 5,84
Oeste 2.227,55 2.241,57 0,63 9,83 12,01

DÓLAR 02/09

Iene R$ 0,0370
Libra est. R$ 6,01
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.331,74 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/09 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JULHO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

JJUUNN JJUULL AAGGOO
TJLP (%) 6,82 7,01 7,01
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA set/22 1.510,50 37,75 6,7%
FARELO set/22 444,10 -7,90 2,3%
MILHO set/22 669,00 10,75 13,2%
TRIGO set/22 793,00 17,50 2,4%

SOJA 171,64 0,9% 1,5% 170,00
MILHO 77,33 1,2% 3,1% 77,00
TRIGO 101,10 -0,3% -9,9% 105,00
BOI GORDO 292,55 0,0% -2,4% 290,00
SUINO 6,37 0,0% 6,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 02/09 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 02/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 02/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 181,00 1,1% 2,3%
SOJA Paranaguá 192,00 -0,3% 0,5%
MILHO Cascavel 83,00 -2,4% 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//0088  ffííssiiccaass  1155//0088,,  ddoommééssttiiccooss  0066//0088

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Com o mozão, energia favorável para fortalecer os laços 
e a intimidade, e o seu ninho de amor promete ser tudo 
o que precisa neste fim de semana. Se está atrás de 
um love, o céu te incentiva a tomar atitude e resolver a 
parada. Nessas, pode pintar alguém mais experiente - 
principalmente na cama!

Se está na solteirice, o céu avisa que chegou a hora de se 
amarrar! É um bom momento para iniciar um romance, pois 
os astros te dão a maior força. Com o amoreco, falar o que 
sente faz um bem danado. Mas seja com o crush ou com 
o mozão, a Lua no setor mais caliente te faz virar o zoinho! 

Na busca por um amorzinho, tudo indica que será mamão 
com açúcar de escolher e se aproximar do crush. Seu mag-
netismo fica barra pesada, e vai ser difícil resistir! Se já se 
amarrou, a energia é positiva para aparar as arestas. Depois 
pode contar com a ajuda do mozão para o que precisar!

Prepara o coraçãozinho, Leão, pois os assuntos amoro-
sos devem ser um bafo! Você consegue o que deseja, 
seja com o seu mozão, aquele rolo ou o crush. Na pista, 
marcar um encontro com o seu alvo tem tudo para dar 
bom. Com a sua cara-metade, um passeio ou viagem 
romântica rende vários momentos deliciosos. 

Na conquista, tem boas chances de conhecer alguém 
nota 10 através de um parente, e esse lance pode virar um 
relacionamento firme e forte! Com o mozão, tudo indica 
que irá rolar muito charme e carinho nos momentos de 
privacidade. Também podem mudar o que for necessário, 
para curtirem ainda mais juntos.

Sua vida amorosa está cheia de vibes mais do que good 
e o fim de semana promete, meu cristalzinho. Na pista, há 
chance de se atirar em aventuras deliciosas, inclusive com 
alguém de longe. Já no romance, aproveite para abrir o jogo, 
resolver os perrengues e buscar o que deseja.

Horóscopo semanal do dia 29 de agosto a 4 de setembro

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Se está na pista, talvez role atração por alguém conhe-
cido, e o clima fique mais íntimo. E pode glorificar de pé 
desde já, porque um romance iniciado agora tem gran-
des chances de durar. Com o mozão, sinal de segurança 
emocional e material. A Lua te incentiva a marcar pre-
sença para deixar a relação mais gostosinha.

Recado indispensável dos astros: sua confiança fica no 
modo mega turbinado neste fim de semana! Na pista, 
tome coragem e chame o crush para sair. O papo com 
um amigo também pode ficar mais íntimo. Com o love, o 
clima fica perfeito sem defeitos, e ideias criativas tendem 
a animar a relação.

O clima com o seu cobertor de orelha vai ser cheio de 
harmonia e felicidade, e tende a usar sua enorme criativi-
dade e espontaneidade para dar uma animada na relação. 
Na paquera, pode pintar alguém atraente e bem cobiçado 
– um amigo talvez dê um empurrãozinho nesse lance.

Leve e solta na pista, alguém misterioso talvez des-
perte seu interesse, e essa relação tem tudo para ser 
um tesouro. Seja numa relação séria ou em algo mais 
recente, as emoções devem se aprofundar. Além disso, 
você vai esbanjar pura criatividade e intensidade — o 
mozão que o diga!

Na pista, seu jeito extrovertido tá on, e tudo indica que você 
vai atrair quem desejar. Tem até chances de iniciar um lance 
a distância. Com o amoreco, o clima promete ser bem diver-
tido. Sua confiança só aumenta, e talvez fique igual ao clás-
sico: “pode vir quente que eu estou fervendo!”. 

Horóscopo nascido em 3 de setembro

Horóscopo nascido em 4 de setembro

Horóscopo nascido em 5 de setembro

Os nascidos em 4 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio. São pessoas 
de sorte e privilegiadas em vários sentidos. Encontram portas abertas e oportunidades junto a autoridades, 
patrões e pessoas de destaque. Necessitam sabedoria para poderem aproveitar as oportunidades surgidas. 
Seu número principal, 10, formado de 1, Sol e de zero. O Sol que é símbolo de grandeza, de liderança, 
de mando, autoridade e poder, mas que também o faz solitário e egocêntrico.

Os nascidos a 3 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Sagitário. Possuem sede de 
conhecimento e costumam se dedicar aos estudos de uma forma objetiva e concreta, em busca de uma profis-
são, de conhecimentos e cultura geral. Seu número principal é o 9, número de Marte, o astro que representa a 
coragem, a confiança em si, o otimismo, espírito atirado e aventureiro, que induz à ousadia, à agressividade e à 
franqueza excessiva.  Podem viajar para longe ou irem para o exterior, com desejo de vencer na vida.

Os nascidos no dia 5 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Aquário. São inte-
ligentes e perspicazes, espertos e antenados. Gostam de estar bem informados e conseguem conhe-
cimentos gerais dos mais variados. Seu número principal é o 11, número que não se divide e nem se 
simplifica, pois é um número especial, que nomeia os assuntos elevados, que reflete o progresso e o 
conhecimento, assim como dá um sentido social e elevado de bem comum e de solidariedade, inde-
pendência e liberdade. Mas a sua face negativa pode apresentar sentimento de vingança e crueldade.

Tá a fim de alguém? O sinal fica verdinho chegar no crush 
e abrir o seu coração — e o seu jeito amável tem tudo para 
te ajudar a ter sucesso! Com a metade da sua laranja, a 
energia é favorável para mudanças, e vocês têm tudo para 
aperfeiçoar a relação e as finanças do casal durante o fds. 

concurso: 650
Dia de Sorte
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Super Sete concurso: 290C O L U N A S
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Londrina
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2359Lotomania

07.082
55.035
01.255
45.238
71.190

24 25 29 37 38 56 73 
CAMPINENSE PB

06 32 34 51 60
concurso: 5939

03 12 19 41 45 54 

Muitas nuvens

Paranaguá
max 19
min 16

max 24
min 17

Cascavel
max 20
min 11

Foz do Iguaçu
max 22
min 13

max 24
min 17

Curitiba
max 16
min 9

FASES 
DA LUA

Domingo 4/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 5/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

05 09 11 14 16 21 34 47 53 61
64 68 69 75 76 86 95 96 98 99

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 2609
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BANCO 31

Pequeno
parágrafo
da Bíblia

Traje femi-
nino para
festa de

debutante 

Tempero
com den-
tes e cabe-
ça (Cul.)

Assento
pequeno
de bici-
cletas

Subdivi-
são de
uma

empresa

O que
falta no
vira-lata

Processo
de inter-

rupção da
gravidez

(?) Nas-
tácia, cri-
ação de 

Lobato (Lit.)

Adriana
Alves,
atriz

Adorno
símbolo

de forma-
tura

Contar
(uma

história)

Ordem
dos advo-

gados
(sigla) 

Integrante
de um

corpo de
balé

A vogal
do jogo
da velha

Ditongo
de "caule"

Haste
usada

para arre-
messo

(?)+F4, 
atalho para

fechar
(Inform.)

Ave
canora

brasileira
Sozinho;
solitário

Produto 
da trans-
piração

O divórcio
não

amigável

Tony
Belloto,

integrante
dos Titãs

Sílaba de
"gibão"

"Devagar
(?) vai ao

longe"
(dito)

Voltar à
atividade

(loja) 

Termina-
ção da

2  conju-
gação
a

Dispositivo
elétrico

Cerimônia
religiosa

Espan-
tado

Vesúvio
(Geog.)

Prefixo de "coautor":
companhia

Mulher mui-
to baixa

Barragem;
represa

Relativo
aos rins

Sarcasmo;
zombaria 

Coloca
em ordem
Átomo e-
nergizado

Menor nú-
mero par
Prover;

abastecer 

Líquido 
anestésico
Pegar (?):

surfar

A + os
(Gram.)
Chegar;

regressar 

Observa;
admira

RAPVA
VERSICULO

SELIMOLHA
SETORCO
TOANÃA

TIAAÇOAB
DANÇARINO
OAUETER
DARDOALT
ERENALO

SABIADOIS
ARRUMAAOS
IONNVNU
LITIGIOSO

REABRIRER

3/alt. 4/relé. 5/munir — pasmo — sabiá. 9/litigioso.
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T E G B
T R I S S I L A B A

A M A P A F I N
N P E R D A C

E S P O R A N H A
F A A C H A

R E D E R E C O R D
R A T L T E R
E R B A T O M

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

B A B A C E I L E
A C U M U L A R

OU R O S P O R O

A palavra
de três
sílabas

Local de
venda de
jornais

Estado
cuja

capital é
Macapá

Fim, em
espanhol

Peça da
bota do
vaqueiro

Aposento
das oda-

liscas

Quarta
nota na
escala

musical

(?)
cetera: e

as demais
coisas

Inscrição 
na porta do
banheiro
feminino

Doutor
(abrev.)

Emissora
do bispo

Edir
Macedo

Recipiente
com bico 
para servir
líquidos

(?) os 
pés no

chão: ser
realista 

Rato, em
inglês

Cosmético
para os
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Levantamento do IBGE apontou que a
produção industrial subiu 0,6% em julho

A produção industrial bra-
sileira subiu 0,6% em julho, 
após cair 0,3% em junho deste 
ano. Com isso, o setor ainda 
se encontra 0,8% abaixo do 
patamar pré-pandemia de 
Covid-19, em fevereiro de 

2020, e 17,3% abaixo do nível 
recorde alcançado em maio 
de 2011. Na comparação 
anual, a queda foi de 0,5% e a 
perda acumulada no ano é de 
2%. Em 12 meses, a indústria 
acumula retração de 3%.

Os dados da Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM) foram 
divulgados ontem (2) pelo 
IBGE. De acordo com o gerente 
da Pesquisa, André Macedo, 
apesar da perda acumulada 
no ano, é possível observar 
melhora ao logo do período.

“O setor industrial ao longo 
do ano de 2022 vem mos-
trando uma maior frequência 
de resultados positivos. São 
cinco meses de crescimento 
em sete oportunidades. 
Nesses resultados, observa-
-se a influência das medidas 
governamentais de estímulo 
e que ajudam a explicar a 
melhora registrada no ritmo 
da produção. Mas vale desta-
car que ainda assim a produ-
ção industrial não recuperou 
as perdas do passado”.

ATIVIDADES
Em julho, 16 atividades 

pesquisadas tiveram queda 
e outras dez registraram alta. 
A maior influência positiva 
veio do setor de produtos 
alimentícios, com a alta de 
4,3%. Macedo pontua que 
foi o terceiro mês seguido 
de avanço nessa atividade 
industrial,  que acumula 
ganho de 7,3%.

Também tiveram cres-
cimento as indústrias de 
coque, produtos derivados 
do petróleo e biocombus-
tíveis, com alta de 2% em 
julho após recuar 1,3% no 
mês anterior; e indústrias 
extrativas, que subiu 2,1%, 
acumulando expansão de 
5% em dois meses.

As principais quedas ocor-
reram em máquinas e equipa-
mentos, que caiu 10,4% em 
julho e 3,8% em junho; outros 
produtos químicos tiveram 
redução de 9% e acumu-
lam perda de 17,3% em três 
meses; e veículos automoto-
res, reboques e carrocerias 
registraram -5,7%, resultado 
que elimina parte do cresci-
mento de 10% acumulado em 
maio e junho de 2022.

Categorias 
econômicas

Entre as quatro grandes 
categorias econômicas, 

duas avançaram na passa-
gem de junho para julho. 
A maior elevação veio de 

bens intermediários (2,2%) 
que, com isso, eliminou a 
perda acumulada nos dois 
meses anteriores. Os bens 

de consumo semi e não 
duráveis subiram 1,6%, 
após queda de 0,9% em 
junho. As quedas vieram 

dos produtores de bens de 
consumo duráveis (-7,8%), 
interrompendo dois meses 
seguidos em que acumulou 
alta de 10,2%; e de bens de 
capital (-3,7%), intensifican-
do a queda de 1,9% regis-
trada em junho. De acordo 
com Macedo, o saldo ne-

gativo da indústria ocorreu 
pelas restrições de ofertas 
de insumos e componentes 
eletrônicos para a produ-
ção do bem final, além do 

cenário econômico que 
reprime a demanda domés-
tica e a piora nas condições 
dos empregos gerados no 

mercado de trabalho.

Comparação anual
Na comparação com julho de 2021, a principal influência nega-
tiva foi na atividade outros produtos químicos, que caiu 9,9% 

pressionada pela menor fabricação dos itens adubos ou fertili-
zantes, fungicidas para uso na agricultura, tintas e vernizes para 

construção, ureia e polietileno de alta e de baixa densidade.
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TSE encerra Cerimônia
de Assinatura Digital
e Lacração das urnas

Núcleo de Inteligência vai
combater a violência política

O Tribunal Superior Eleitoral 
instituiu o Núcleo de Inteligência 
voltado ao enfrentamento da 
violência política nas Eleições 
2022. A ação é fruto de uma par-
ceria firmada com o Conselho 
Nacional de Comandantes-
Gerais das Polícias Militares 
(CNCG). A forma de atua-
ção ainda será definida pelo 

O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 
Eleitoral (TSE) concluiu ontem 
(sexta-feira, 2) a Cerimônia de 
Assinatura Digital e Lacração 
dos Sistemas Eleitorais. O 
evento atesta a integridade e 
a autenticidade dos progra-
mas eleitorais que serão uti-
lizados nas urnas eletrônicas 
e demais equipamentos nas 
Eleições 2022.

Durante a cerimônia, os 
sistemas foram assinados 
digitalmente pelas seguintes 
autoridades: presidente do 
TSE, ministro Alexandre de 
Moraes; vice-procurador-ge-
ral eleitoral, Paulo Gonet; pre-
sidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), José Alberto 
Simonetti; chefe da Divisão de 
Contrainteligência da Polícia 
Federal, Ricardo Ruiz Silva; 
auditor federal de finanças 
e controle da Controladoria-
Geral da União (CGU), Felipe 
Ribeiro Freire; delegado do 
Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), Luiz Gustavo Pereira da 
Cunha; e pelo coronel Marcelo 
Nogueira de Souza, represen-
tante das Forças Armadas indi-
cado pelo Ministério da Defesa.

Após a assinatura digital 
dos sistemas eleitorais, foi exi-
bido um vídeo institucional, 
produzido pela Secretaria de 
Comunicação e Multimídia 
(Secom) do TSE, sobre o período 
de abertura para inspeção dos 
códigos-fonte da urna.

Em seguida, as autoridades 
fizeram a assinatura física das 
mídias (DVDs) que foram gera-
das nos eventos preliminares 

Inspeções
Ao mencionar o aumento do prazo – de seis meses para um ano 
antes do pleito – para que as entidades fiscalizadoras pudessem 
inspecionar os códigos-fonte dos programas, o ministro afirmou 

que o TSE deseja a transparência. Moraes disse que a Justiça Elei-
toral, assim como as brasileiras e os brasileiros, confia nos sistemas 

eleitorais e nas urnas eletrônicas. “Não há nada, nada, absoluta-
mente nada de secreto na Justiça Eleitoral. A única coisa secreta e 

sigilosa é o voto do eleitor, e que a Justiça Eleitoral garante que isso 
ocorrerá”, afirmou o ministro.

PRESIDENTE do TSE lembrou que a lacração dos sistemas demonstra transparência, 
segurança, seriedade e confiança da Justiça Eleitoral nas Eleições 2022

DIVULGAÇÃO

presidente do Tribunal, ministro 
Alexandre de Moraes, que exer-
cerá a presidência do núcleo. 
As ações devem ser definidas 
durante a primeira reunião entre 
os integrantes em data ainda 
não definida.

No dia 24 de julho, Moraes 
se reuniu com comandan-
tes das PMs dos Estados e do 

Distrito Federal para alinhar 
procedimentos e discutir ques-
tões relacionadas à segurança 
preventiva durante o pleito 
deste ano. Foi durante este 
encontro que ficou acordada 
a implantação do Núcleo de 
Inteligência, que terá a compo-
sição paritária, ou seja, equili-
brada entre as instituições.

ocorridos durante a semana 
da cerimônia, bem como as 
etiquetas que lacraram o enve-
lope contendo todas as mídias. 
Logo depois, os sistemas foram 
lacrados fisicamente e guarda-
dos na sala-cofre do Tribunal.

Além do presidente do TSE, 
compuseram a mesa os minis-
tros Nunes Marques, Benedito 
Gonçalves e Sérgio Banhos, 
o vice-procurador-geral elei-
toral, Paulo Gonet, e o repre-
sentante da OAB, José Alberto 
Simonetti.

TRANSPARÊNCIA 
E SEGURANÇA

Na cerimônia, o presi-
dente do TSE lembrou que, 
faltando 30 dias para as elei-
ções, a lacração dos sistemas 
demonstra a transparência, 

a segurança, a seriedade e a 
confiança da Justiça Eleitoral 
nas Eleições 2022. “A Justiça 
Eleitoral assegura às brasi-
leiras e aos brasileiros a total 
transparência nas eleições 
deste ano. No maior período 
de estabilidade democrática 
do Brasil republicano, a partir 
da Constituição de 1988, nós 
tivemos um passo a passo na 
evolução na fiscalização das 
eleições”, disse o ministro.

Alexandre de Moraes lem-
brou que, no período, houve o 
desenvolvimento, a instalação 
e a evolução das urnas eletrô-
nicas, “verdadeiro motivo de 
orgulho nacional”. O ministro 
destacou que a cerimônia tem 
o significado de encerrar uma 
etapa de desenvolvimento e ins-
peção dos sistemas eleitorais.

Condutas ilegais
O TSE e a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão ligado ao 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assinaram ontem (2), um 
termo de Cooperação para a definição de medidas e projetos 
com o objetivo de prevenir e reprimir condutas ilegítimas que 
possam causar perturbação ao processo eleitoral de 2022. As 
instituições se comprometem a realizar ações para prevenir 
crimes que atentem contra a legitimidade e a integridade do 
exercício de votar e ser votado. Além disso, a parceria prevê 
a possibilidade de coibir atos de violência que ameacem a 

integridade daqueles que participam das eleições para garantir 
a liberdade de expressão no dia da votação e no período 

subsequente até a posse dos eleitos.

Legitimidade
Alexandre de Moraes 
afirmou que o acordo vai 
ajudar ainda mais nas 
iniciativas de atuação da 
Justiça relacionadas a 
transparência, legitimidade 
e segurança do processo 
eleitoral. Segundo o 
presidente do TSE, a parceria 
vai fortalecer ainda mais 
o exercício da democracia 
plena no país. “O Tribunal 
vem atuando dessa maneira 
exatamente para garantir 
a todas as brasileiras e aos 
brasileiros que, no dia 2 de 
outubro, ao depositarem seu 
voto, terão em poucas horas, 
após o término do pleito 
eleitoral, os resultados das 
eleições de 2022. Do ponto 
de vista jurisdicional, a 
Justiça Eleitoral tem também 
a função de combater as 
fake news, discursos de ódio, 
propagandas negativas, e 
isso já vínhamos realizando”, 
destacou.

Propaganda antecipada
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná multou o senador 
Alvaro dias (Podemos-PR), candidato à reeleição, em R$ 10 mil 
por propaganda eleitoral antecipada. A decisão atende a uma 
representação apresentada pelo concorrente Sergio Moro (União 
Brasil), que também disputa o Senado Federal pelo Paraná. A 
Justiça Eleitoral entendeu que, antes do período permitido por 
lei, o candidato do Podemos fez um “pedido expresso” de voto 
ao enviar um e-mail a eleitores. “Peço que me escolha. Que os 
nossos corações pulsem juntos, no mesmo ritmo, como sempre 
fizemos até aqui”, afirma a mensagem enviada por Alvaro Dias. 
Na decisão, a juíza auxiliar Melissa de Azevedo Olivas afirmou 
que, “embora a palavra voto não tenha sido utilizada, tem-se que 
houve utilização da palavra ‘escolha’, com pedido expresso de 
que seja escolhido, o que configura as chamadas ‘magic words’, 
violando o permissivo legal”. 

Time da segurança
As forças de segurança do Paraná, inspiradas pelo capitão 
presidente da República, vão participar novamente com 
candidaturas nestas eleições. Para concorrer a deputado 
federal, entre as 632 candidaturas registradas no TRE-PR, 
constam as de dois coronéis, três capitães, dois tenentes, oito 
sargentos e cinco cabos, além de alguns soldados. Aparecem 
ainda seis delegados de polícia buscando uma vaga na Câmara 
dos Deputados. Na Assembleia o número também é grande. 
São quatro coronéis, nove sargentos, dois tenentes, dois sub-
tenentes, um capitão, mais 12 delegados e quatro policiais. 
Dos delegados, o Delegado Barichello aparece de preto em sua 
propaganda eleitoral e mostra um fuzil R-15.

Prevenção
Para o corregedor nacional 
de justiça, ministro Luis 
Felipe Salomão, a parceria 
vai ajudar a implementar 
ações preventivas contra atos 
de violência direcionados 
à campanha eleitoral, ao 
procedimento de votação, 
ao sistema de apuração 
de votos, à divulgação de 
resultados das Eleições 2022 
e a conclusão da posse dos 
eleitos. “Essa ponte que 
celebramos aqui vai permitir 
que a corregedoria adote 
providências no âmbito 
disciplinar de atuação de 
juízes, do funcionamento 
das varas criminais, cuja a 
repressão para esse tipo de 
crime tem papel relevante. 
É mais uma ferramenta 
para que o Judiciário possa 
prevenir esse tipo de 
atuação e garantir segurança 
a todos durante o período 
pré-eleitoral e para o dia 
do pleito”.
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LDO estadual entra
em votação na Alep
na segunda-feira

A Assembleia Legislativa do 
Paraná vota na segunda-feira 
(5) o projeto de lei 141/2022, 
que define as diretrizes orça-
mentárias do Estado para 
o exercício fiscal de 2023. A 
matéria está pautada para 
ser votada em primeira e 
em segunda votações, e em 
redação final, ao longo de 
três sessões plenárias, sendo 
uma ordinária do dia, outra, 
também ordinária, anteci-
pada de terça-feira (6) e uma 
extraordinária.

O texto, que tramita na 
forma de um substitutivo geral 
da Comissão de Orçamento, 
prevê receitas para o ano que 
vem de R$ 58,2 bilhões. O pro-
jeto chega para votação em 
plenário com 65 emendas 
dos parlamentares acatadas 
de modo integral, entre as 92 
emendas propostas. Foram 26 
emendas rejeitadas, além de 
uma acatada parcialmente.

O substitutivo traz ainda a 
possibilidade de riscos fiscais no 
valor de R$ 3,6 bilhões referen-
tes ao contrato celebrado entre 
o Estado e o Banestado, vendido 
ao Itaú em 2000. Aguarda-se 
decisão do STF sobre a moda-
lidade de pagamento, por pre-
catórios ou penhora judicial de 
ações da Copel.

Há ainda a possibilidade 
de frustração de arrecadação 
de R$ 4,1 bilhões. No entanto 
existe a previsão de um acrés-
cimo de receita para o ano que 
vem em relação ao que está 
disponível em 2022. Os per-
centuais de repasses efetiva-
dos aos Poderes Judiciário e 
Legislativo, Ministério Público 
e Defensoria Pública não sofre-
ram alterações.

Lotepar
Será votado também em segunda e em terceira votações, e 

em redação final, o projeto de lei 405/2022, que altera Lei n° 
20.945/2021, que institui o serviço público de loteria no Estado do 

Paraná (Lotepar). A proposta tem como objetivo ampliar a segu-
rança institucional e jurídica em relação à matéria, que trata da 
geração de recursos destinados ao financiamento de atividades 

sociais relevantes voltadas à promoção de direitos sociais, por meio 
da exploração das modalidades lotéricas previstas na Lei Federal n° 

13.756, de 12 de dezembro de 2018.

Comissão Executiva
O projeto de decreto legislativo 6/2022, da Comissão Executiva da 

Assembleia, relativo à homologação de decretos do Executivo que alte-
ram o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS), também consta 
nas pautas de votações das sessões da segunda-feira. A matéria está 

pautada para ser votada em primeira e em segunda discussões. O texto 
homologa decretos que concedem isenção do ICMS nas operações de 
medicamentos destinados a órgãos da Administração Pública; redução 

de até 90% na base de cálculo do ICMS nas saídas de alho realizadas 
por produtores rurais e cooperativas; isenção de ICMS em operações 

com o medicamento TRIKAFTA, utilizado ao tratamento da Fibrose 
Cística, operações com medicamentos destinados ao tratamento dos 
portadores de HIV; internaliza o Convênio ICMS 99/1998, que dispõe 
acerca de isenções destinadas a estabelecimentos localizados em Zo-
nas de Processamento de Exportação (ZPE) e que ampliam o valor de 

veículos que poderão ser adquiridos por pessoas com deficiência física, 
visual, mental ou autistas.

A  L e i  d e  D i r e t r i z e s 
Orçamentárias estabelece as 
diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), fixa metas e prio-
ridades da administração esta-
dual e eventuais ajustes do 
Plano Plurianual (PPA).

QOA
A Assembleia ainda vota 

nas sessões da segunda-feira 
o projeto de lei 746/2021, que 
trata da criação do Quadro 
de Oficiais de Administração 
(QOA) da Policia Militar do 
Estado do Paraná (PMPR) 
e determina a extinção do 
Quadro Especial de Oficiais 
da Policia Militar do Paraná 
(QOPM). O texto está pautado 

para ser votado em segundo e 
em terceiro turno, e em reda-
ção final. A proposta tem como 
objetivo “pôr termo à aplica-
ção de Oficiais Combatentes 
em funções burocráticas e 
administrativas, o que pre-
judica as atividades-fim da 
Corporação, bem como pro-
mover a valorização dos poli-
ciais militares que ocupam 
os cargos de 1º Sargentos ou 
Subtenentes a partir do acesso 
destes militares estaduais aos 
postos de Oficiais, permitindo 
assim, o fluxo de carreira das 
Praças da PMPR, mediante a 
vacância de diversas gradua-
ções decorrente da ascensão 
dos 1º Sargentos e Subtenentes 
aos cargos do Oficialato”.

COM 65 emendas, o texto, que tramita na forma de um substitutivo geral da Comissão de Orçamento, prevê receitas para o ano que vem 
de R$ 58,2 bilhões

SANDRO NASCIMENTO/ALEP

Voo direto
Cinco cidades do Paraná terão, 
entre dezembro de 2022 e 
janeiro de 2023, aumento nas 
opções de voos para cidades 
do Nordeste do Brasil e para 
Porto Alegre, no Rio Grande do 
Sul. A companhia aérea Azul, 
informou que vai oferecer voos 
diretos, neste período saindo 
de Curitiba, Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Maringá e Londrina, 
para atender o aumento da 
demanda durante a temporada 
de verão. Os aeroportos que 
atendem as cidades citadas 
terão opções de voos para 
Maceió (AL), Natal (RN), Porto 
Seguro (BA), Recife (PE) e 
Salvador (BA), além de Porto 
Alegre (RS).

Queijos do Paraná
O Paraná terá a maior 
premiação de derivados 
lácteos do Brasil: o Prêmio 
Queijos do Paraná. O concurso 
de degustação, lançado 
inicialmente no Mercado 
Municipal de Curitiba, foi 
idealizado e promovido 
pelo Sistema FAEP/Senar-
PR, Sebrae/PR, Instituto 
de Desenvolvimento Rural 
do Paraná (IDR-Paraná) e 
Sindileite-PR, o prêmio é 
voltado tanto a queijeiros 
artesanais quanto à indústria. 
Outras 28 entidades apoiam a 
iniciativa.

Queijos do Paraná II
“O Paraná é destaque 
nacional na produção de 
leite, não só em quantidade, 
mas também na qualidade. 
Nossos produtores também 
fabricam queijos de 
excelência, alguns premiados 
internacionalmente. Este 
prêmio vem reconhecer a 
importância desse setor, em 
diversos aspectos”, disse o 
presidente do Sistema FAEP/
Senar-PR, Ágide Meneguette.

Regulamento…
O Prêmio Queijos do 
Paraná será realizado em 
19 categorias: 12 voltadas a 
variedades produzidas a partir 
de leite de vaca; duas, de leite 
de cabra; duas de leite de 
ovelha; duas, de leite de búfala; 
e uma categoria para criações 
(como queijos aromatizados 
ou condimentados). O 

Eleições 2022
Em menos de 30 dias, no dia 2 de outubro, eleitoras e eleitores 
escolherão representantes para os cargos de deputado federal, 

deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente 
da República. No total, são 156.454.011 brasileiras e brasileiros 

distribuídos entre 5.570 cidades do país, incluindo o Distrito 
Federal e Fernando de Noronha, e 181 localidades no exterior.

regulamento completo do 
prêmio está disponível no 
site www.sistemafaep.org.br/
premio-queijos-do-parana. 
As inscrições podem ser feitas 
até 1º de março de 2023, no 
mesmo site. A avaliação e 
premiação estão marcadas 
para 1º de junho de 2023.

S.O.S Mata Atlântica
Dados da Fundação S.O.S 
Mata Atlântica mostram que 
o Paraná foi o terceiro estado 
que mais desmatou áreas de 
Mata Atlântica no Brasil, no 
primeiro semestre de 2022. 
Segundo o levantamento, do 
boletim do SAD (Sistema de 
Alertas de Desmatamento) 
Mata Atlântica, consolidado 
no MapBiomas Alerta, foram 
1.607 hectares derrubados 
no estado. No ranking, o 
Paraná teve 465 alertas e ficou 
atrás somente de Bahia, com 
7.412 hectares cortados, e 
Minas Gerais, que registrou 
derrubada de 5.535 hectares 
no período analisado.

Força do agro
Em jantar com empresários 
ligados ao agronegócio, 
durante agenda do Presidente 
Jair Bolsonaro e do governador 
Ratinho Júnior, o deputado 
federal Pedro Lupion reiterou 
a importância do agro 
paranaense. “O agro é quem 
leva comida na mesa dos 
brasileiros e também de todo 
o mundo. O mundo está na 
expectativa para que o Brasil 
se consolide como o primeiro e 
mais seguro do mundo e com 
o braço forte do Paraná vamos 
chegar lá em breve. Não vamos 
deixar a peteca cair”.

Investimento
A Mars, empresa totalmente 
focada em produtos pet, acaba 
de anunciar um plano de 
investimento para sua quinta 
fábrica no Brasil, localizada 
em Ponta Grossa (PR). Para 
a conclusão do projeto, que 
deve ocorrer no primeiro 
trimestre de 2024, a empresa 
fará investimentos adicionais 
de mais de R$ 200 milhões, 
totalizando um investimento 
de mais de R$ 365 milhões 
na cidade. A previsão de 
inauguração é para o primeiro 
trimestre de 2024.



5Sábado 3 e domingo 4 de setembro de 2022  GERAL@tribunahojenewsumuarama

Inova Arenito
Com 25 instituições envolvidas 
e quase 40 eventos e ações 
já agendados, o movimento 
Inova Arenito visa promover 
o desenvolvimento regional 
por meio da tecnologia e da 
inovação. Entre os dias 9 a 23 o 
projeto planeja apresentar mais 
de 50 eventos como palestras, 
visitas técnicas, cursos, network e 
rodadas de negócios, entre outras 
ações organizadas e realizadas 
pelas instituições parceiras.

Estratégias
Participam representantes 
do Sebrae, Sesc, Senac, 
Instituto Federal do Paraná 
(IFPR), UniAlfa, Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), 
Universidade Paranaense 
(Unipar) e secretarias 
municipais. Entre as estratégias 
de comunicação, foram 
definidos impulsionamento por 
redes sociais, divulgação em 
sites de parceiros, incluindo 
banner rotativo com link 
para o hotsite https://www.
inovaarenito.com.br.

Paraná Serviços
A Agência do Trabalhador 
e a Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf) disponibilizam aos 
trabalhadores autônomos o 
aplicativo ‘Paraná Serviços’, com 
o qual prestadores de serviço 
terão acesso direto aos clientes, 
facilitando o contato entre 
ambos. A ferramenta foi criada 
com o objetivo de intermediar 
o contato entre profissionais 
autônomos/prestadores de 
serviços e os contratantes. A 
utilização é gratuita.

Setembro Amarelo
Seguramente uma das mais 
importantes campanhas sociais 
realizadas no Brasil, o Setembro 
Amarelo tem programação 
especial em Umuarama, 
com ações coordenadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
sobre a prevenção do suicídio. 
As atividades serão realizadas 
pela divisão de Saúde Mental, 
com palestras, encontros, 
debates, apresentações 
e abordagens que serão 

Sabadões
No ritmo da transição entre estações, o comércio de Umuarama 
preparou uma infinidade de promoções para consumidores de 

Umuarama e região. E os Sabadões (3 e 10), com horário dilatado 
de atendimento - das 9h às 17h - são oportunidades incríveis 

para comprar com critério, aproveitando, de quebra, condições 
facilitadas de pagamento. Vem para o comércio de Umuarama!

desenvolvidas durante todo o 
mês por profissionais do Serviço 
de Atendimento Psicológico.

Dia do cliente
Uma data especial, 15 de 
setembro é o Dia do Cliente e 
funciona, até certo ponto, como 
termômetro para a Black Friday 
(novembro). Vale lembrar que 
as ideias para o Dia do Cliente 
devem focar o encantamento 
e a satisfação do consumidor. 
Quando criadas com um 
planejamento adequado, 
os clientes provavelmente 
ficarão envolvidos e desejarão 
comprar novamente, 
independentemente da época.

Crie descontos e 
promoções
Muitas empresas focam apenas 
conteúdos de agradecimento. 
No entanto, é importante 
mostrar para o cliente que você 
valoriza essa parceria. Por isso, 
vá além e ofereça descontos, 
brindes e outras vantagens 
que deixarão o seu consumidor 
feliz. Use sua base de dados a 
fim de desenvolver campanhas 
e promoções especiais. Desse 
modo, você cria uma relação 
mais próxima e personalizada 
com aqueles que valorizam e 
confiam no seu trabalho.

Aprovação justa
A aprovação do projeto que 
aumenta o limite de faturamento 
do MEI e do Simples Nacional, 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara dos 
Deputados, é considerada uma 
questão de justiça com o setor 
produtivo nacional. A proposta 
segue, agora, para o plenário 
da Casa. A aprovação atende 
à reivindicação da Federação 
das Associações Comerciais 
do Paraná (Faciap) e da 
Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais 
(CACB).

“A liberdade é mais vezes 
destruída pelos seus excessos 
do que pelos seus inimigos” - 
Condessa de Ségur

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Justiça anula repasse 
do piso nacional do 
MEC aos professores

Uma sentença foi conce-
dida pela 1ª Vara Federal de 
Santana do Livramento/RS, 
anulando os efeitos da Portaria 
do Ministério Educação e 
Cultura (MEC), referente ao 
repasse do piso salarial do 
magistério da educação básica 
em todo o território nacional.

A ação tem efeito também 
em Umuarama, onde existe 
um imbróglio enfrentado 
pela administração munici-
pal, junto ao Sindicato dos 
Servidores Públicos (Sispumu). 
Em abril houve uma paralisa-
ção do magistério, que exi-
gia o repasse decretado pelo 
Governo Federal.

Na decisão do Juiz Federal 
Lademiro Dors Filho, houve o 
apontamento de que o rea-
justamento do piso salarial 
depende de uma regulamen-
tação do Congresso Nacional 
através de edição de nova 

Benefício aos jovens professores 
foi arquivado a pedido da classe

lei do piso, não podendo, 
portanto, ser alterada via 
decreto ou portaria do Poder 
Executivo. Refere ainda que 
a exigência de nova lei do 
piso, em substituição à lei 
11.738/2008, estaria alicer-
çada na lei nº 11.494/2007, 
revogada em 2020, sendo que 
o procedimento adotado com 
a publicação da portaria que 
instituiu o piso nacional, com 
reajuste de 33,24% para o ano 
de 2022, não possuiria amparo 
nem base legal.

GREVE
Em abril deste ano, o 

Tribunal de Justiça determi-
nou o retorno dos professo-
res às escolas e aos CMEIs de 
Umuarama, depois que a greve 
foi deflagrada. Na ocasião, os 
profissionais exigiam que a 
prefeitura aplicasse o piso 
nacional do magistério.

NEGOCIAÇÃO
A partir daí um acordo foi 

firmado entre a Prefeitura e o 
Sispumu, para que fosse rea-
lizado um estudo financeiro, 
a fim de analisar uma even-
tual viabilidade do repasse. 
Mas já havia sido adiantado 
pela Procuradoria Jurídica 
de Umuarama, que ainda que 
houvesse disponibilidade 
financeira, não existia segu-
rança jurídica.

De acordo Kelly Barbosa, 
diretora de finanças do sin-
dicato, o prazo de finalização 
das negociações com a procu-
radoria não foi encerrado, pois 
passou a contar a partir de 5 de 
agosto (30 dias úteis). Quanto 
à sentença da 1ª Vara Federal 
de Santana do Livramento, 
será feito um estudo junto à 
procuradoria jurídica do sin-
dicato para decidir quais deci-
sões tomar a respeito.

O  P r o j e t o  d e  L e i 
Complementar 19/2022 che-
gou a ser encaminhado pelo 
Executivo para ser analisado 
pelos vereadores em 13 de 
junho, mas acabou ‘engave-
tado’ por força de manifesta-
ções dos professores durante 
sessão parlamentar. 

A proposta atendida apenas 
aos novos profissionais que 
ainda não recebiam o valor 
referente ao piso nacional. 

A decisão do Executivo 
baseou-se na discussão jurí-
dica que pairava sobre a ques-
tão. Isto porque, o Parecer 
do MEC, homologado pela 
Portaria n° 67, de 4 de fevereiro 
de 2022, definia o aumento de 
33,24% ao piso salarial dos 
professores, mas ressaltava 
claramente que “a proble-
mática da lacuna legislativa 
em vigor requer a edição de 
lei, conforme a Constituição”, 
consta no texto encaminhado 
ao Legislativo.

REAJUSTE AOS NOVATOS
A proposta deixava claro 

que: “mesmo diante da 
celeuma sobre a questão e 
da ausência de definição por 
parte do Governo Federal 
quanto a regulamentação da 
correção do piso, o Município 
optou por adequar a remune-
ração dos profissionais que 
recebem remuneração inferior 
ao valor do piso salarial profis-
sional nacional do magistério, 
de modo a valorizar e fortale-
cer a categoria”.

O projeto tinha o objetivo 
de autorizar o Executivo a cor-
rigir a remuneração mínima 
dos Professores integran-
tes do Quadro do Magistério 
Municipal. “Cumpre ressaltar 
que, conforme anunciado pelo 
MEC, o piso salarial do magis-
tério foi reajustado para R$ 
3.845,63, para uma jornada 
de 40 horas semanais e R$ 
1.922,82, para uma jornada de 
20 horas semanais”.

CLASSE UNIDA
Portanto, apenas 396 pro-

fessores da rede municipal de 
educação seriam beneficiados 

com a medida, eis que atual-
mente são apenas eles que 
recebem valores inferiores 
ao Piso Salarial Profissional 
Nacional do Magistério. A pro-
posta foi retirada na Câmara 
para uma nova negociação.

Segundo o procurador 
jurídico do Município, Renan 
Lima, alguns municípios bra-
sileiros que possuíam condi-
ções financeiras de repassar 
o piso, fizeram através de lei 
municipal, da mesma forma 
tentada pela Prefeitura de 
U m u a ra m a .  “A p e s a r  d a 
anulação concedida pela 
Vara Federal de Santana do 
Livramento, estes municí-
pios continuam repassando 
os recursos como determi-
nado suas Leis Municipais”, 
explica. Ou seja, se o projeto 
de lei encaminhado à Câmara 
de Umuarama tivesse sido 
aprovado, conforme pre-
via o chefe do Executivo, os 
professores recentemente 
aprovados em concurso con-
tinuariam recebendo o piso 
nacional da categoria.
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Umuarama poderá solicitar auxílio
para o transporte público de idosos

Os estados, municípios e o 
Distrito Federal têm até o dia 
9 de setembro para solicitar o 
auxílio destinado a custear a gra-
tuidade de transporte público 
para pessoas idosas. A ação foi 
regulamentada por meio de 
uma Portaria Interministerial 
dos ministérios da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) e do Desenvolvimento 
Regional (MDR).

O repasse servirá, exclusi-
vamente, para financiar a gra-
tuidade de pessoas com mais 
de 65 anos em sistemas regu-
lares de transporte público 
coletivo urbano, semiurbano 
ou metropolitano.

Em Umuarama, a Prefeitura 
já deu início a um estudo que 
possa embasar o município na 
solicitação do repasse junto ao 
Governo Federal, através deste 
novo auxílio.

A execução será feita de 
forma descentralizada, por 
meio da transferência dos 
recursos da União aos órgãos 
vinculados a ela, às cidades, 
aos estados e ao DF. Os entes 
federativos serão responsá-
veis pelo uso e distribuição 
dos recursos aos prestadores 
de serviços, observando-se a 
premissa do equilíbrio econô-
mico-financeiro dos contratos.

A  t i tular  do MMFDH, 
Cristiane Britto, salientou 
que “os idosos foram muito 
impactados pela pandemia, 
sem poder sair de casa com a 
mesma frequência e contam 
com esse direito, que é a gra-
tuidade no transporte público. 
Regulamentar esse auxílio é 
olhar com carinho para essa 
parcela da população”, disse.

“O setor de transporte 
público foi um dos mais afe-
tados em decorrência da pan-
demia do coronavírus, em 
razão da diminuição de circu-
lação de pessoas nas cidades. 

Termo de Adesão
Para que os valores possam ser efetivamente repassados, municí-

pios, estados e o Distrito Federal deverão assinar um Termo de Ade-
são até 28 de setembro, que fixará o valor a ser transferido, além de 

condicionantes para a efetivação do repasse. O documento ficará 
disponível para ser assinado eletronicamente na Plataforma +Brasil. 
Além disso, o Termo de Adesão deverá ser inteiramente publicado 

em Diário Oficial ou outro meio de comunicação oficial. O aporte de 
recursos aos entes federativos começará a ser efetuado a partir do 
dia 30 de setembro. A data limite de transferências do auxílio pela 

União é 31 de dezembro deste ano.

Formas de repasse 
O repasse dos recursos será feito pela União aos entes federativos 
de forma proporcional à população com mais de 65 anos de idade 

que têm serviço de transporte intramunicipal regular em operação. 
O cálculo da quantidade de pessoas nesta faixa etária será feito 
com base na estimativa mais atualizada publicada pelo Departa-

mento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS) a partir 
de dados do IBGE.

Regras
A transferência de recursos para os entes solicitantes será feita por 
meio de conta específica cadastrada na Plataforma + Brasil. Todas 
as movimentações de saídas de valores poderão ser classificadas 

e identificadas. Essas informações serão disponibilizadas para 
acompanhamento, prestação de contas e fiscalização. Nos casos em 
que houver sobras de recursos, eles serão devolvidos à Conta Única 
do Tesouro Nacional por meio da emissão e do pagamento de Guia 

de Recolhimento da União Eletrônica. Os recursos aplicados em 
desconformidade com as regras estipuladas pelo Auxílio Emergen-
cial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Cole-
tivo Urbano serão restituídos à Conta Única do Tesouro Nacional, 

devidamente atualizados. O cálculo será feito com base na variação 
da Taxa Referencial da Selic, acumulada mensalmente, até o último 
dia do mês anterior ao da devolução dos recursos – também será 

acrescido 1% de juros no mês da devolução.

Agora, temos esse auxílio que 
vai ajudar estados e municí-
pios a enfrentarem essa redu-
ção”, destacou o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Daniel Ferreira.

PLATAFORMA +BRASIL
O repasse de recursos 

para municípios, estados e o 

Distrito Federal será feito de 
forma descentralizada, por 
meio da Plataforma +Brasil, 
onde os entes deverão seguir 
alguns passos para o cadastro. 
A análise das solicitações será 
feita pelo MDR até o dia 16 de 
setembro e a publicação da 
lista final está prevista para o 
dia 23 de setembro.

ESTADOS, municípios e o DF podem solicitar auxílio para gratuidade do transporte público de pessoas idosas até 9 de setembro

ALEX MIRANDA

A portaria também apre-
senta as definições dos tipos de 
sistemas de transporte público 
coletivo. O urbano se refere 
àquele prestado no espaço 
urbano intramunicipal. Já o 
metropolitano abrange os ser-
viços prestados de forma inter-
municipal ou interestadual, com 
características operacionais típi-
cas de transporte urbano, em 
cidades pertencentes a regiões 
metropolitanas, aglomerações 

urbanas ou regiões integradas 
de desenvolvimento (RIDEs).

Por sua vez, o transporte 
público coletivo semiurbano 
compreende as atividades de 
transporte público coletivo de 
passageiros interestadual, com 
características operacionais 
típicas de transporte urbano, 
prestado pela União em áreas 
que transpõem os limites de 
um único estado.

Para tanto, os serviços 
devem estar regulares e em 
operação. Isso significa que a 
atividade de transporte de pas-
sageiros deva ser adequada 
aos usuários, acessível a toda 
a população mediante paga-
mento individualizado, com iti-
nerários e preços fixados pelo 
poder público, além de prestado 
de forma direta, indireta ou por 
gestão associada.

Tipos de sistemas de transporte público
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Acusado de atacar mulher na 
PR-580 se apresenta em Guaíra

A Polícia Civil de Umuarama 
recebeu ontem (sexta-feira, 
2) a informação de que Felipe 
Cassiano Neves, de 24 anos, 
está preso. Ele se apresentou na 
companhia do seu advogado na 
Casa de Custódia do município 
de Guaíra, por volta das 10h e foi 
colocado atrás das grades, pois 
havia contra ele um mandado 
de prisão expedido pela Justiça 
a pedido da polícia.

Felipe é acusado de ter 
atacado Cleonice da Silva 
Bernardes, no mês de maio. 
Após o ataque, a mulher, que 
era catadora de recicláveis 
passou mal e morreu.

“A partir de agora, a Polícia 
Civil providenciará para que 
seja realizado o interroga-
tório do suspeito, a fim de 
colher a sua versão sobre 
os fatos, o que deve ocorrer 

na próxima semana”, infor-
mou o Delegado-Chefe da 
7ª Subdivisão Policial de 
Umuarama, Gabriel Menezes.

O suspeito permanecerá 
recolhido na Casa de Custódia 
de Guaíra e, conforme o dele-
gado, trata-se de uma prisão 
temporária, com validade pelo 
prazo de 30 dias, que poderá 
ser renovada por mais 30 
dias ou convertida em prisão 

preventiva, conforme o anda-
mento das investigações.

O crime contra Cleonice, 
ocorreu na madrugada de 27 
de maio, próximo ao Bairro 
Parque Jabuticabeiras, em 
Umuarama. A vítima foi abor-
dada e agredida em via pública 
pelo acusado, que suposta-
mente teria tentado estuprá-la.

No momento da ação cri-
minosa, em razão da reação da 

vítima e da presença de outras 
pessoas no local, o suspeito fugiu 
deixando a mulher caída. Após os 
fatos, ela chegou a ser socorrida, 
mas veio a óbito em seguida.

A Polícia Civil realizou as 
investigações e identificou 
Neves. Como havia sido expe-
dido seu mandado de prisão e 
ele não havia se apresentado 
à autoridade policial, era con-
siderado foragido. 

BPFron apreende 
vinhos estrangeiros

O BPFron (Batalhão de 
Polícia da Fronteira) apreen-
deu na manhã de ontem (sex-
ta-feira, 2) em Umuarama, 57 
caixas de vinhos de origem 
estrangeira que estavam sendo 
transportadas dentro de um 
automóvel Chevrolet Montana.

De acordo com os policiais, a 
mercadoria encontrada no carro 

TODA mercadoria apreendida foi encaminhada à receita Federal de Guaíra
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não apresentava a documenta-
ção necessária envolvendo a 
importação dos produtos.

Todas as caixas foram reco-
lhidas e encaminhadas para 
sede da Receita Federal em 
Guaíra. O condutor, que não 
teve sua identidade revelada, 
foi identificado e liberado logo 
na sequência.

Um homem de 34 
anos foi preso em 
Umuarama após 
furtar itens em 
um mercado. O 
estabelecimento está 
localizado na região 
central e, por volta 
das 11h de ontem 
é que o crime foi 
descoberto. De 
acordo com a nota 
da Polícia Militar, um 
solicitante manteve 
contato com a 
Central Operacional 

(Copom) e informou sobre o furto no estabelecimento. Os funcionários 
do mercado conseguiram deter o autor, que estava em posse dos produtos 
furtados. Desta forma, foram recuperadas 5 peças de salame da marca Sulita. 
Cada peça custa entre R$ 90 e R$ 100. Os policiais conduziram o 
suspeito para a Delegacia e Polícia.

DIVULGAÇÃO

Bombeiros encontram maconha 
em carro carbonizado na rodovia

O automóvel Prisma que 
pegou fogo após capotar na 
manhã de ontem (sexta-feira, 
2) na rodovia Moacyr Loures 
Pacheco, na região do rio das 
Antas, entre Maria Helena 
e Nova Olímpia, tinha uma 
grande quantidade de merca-
doria assemelhada a maconha 
no porta-malas.

O  S a m u  ( S e r v i ço  d e 
At e n d i m e n t o  M ó v e l  d e 
Urgência) deslocou duas 
ambulâncias – uma básica e 
outra avançada – após rece-
ber informações de que havia 
uma vítima presa entre as fer-
ragens do veículo. Com a che-
gada dos socorristas, a infor-
mação de vítima enclausurada 
foi descartada.

Um caminhão Auto Bomba 
Tanque Resgate (ABTR) do 
Corpo de Bombeiros foi uti-
lizado pelos profissionais da 
corporação para combater o 
incêndio, que consumiu por 
completo o veículo e parte 

da vegetação às margens da 
rodovia.

Ao abrir o porta-malas do 
Prisma os bombeiros encon-
traram uma quantidade sig-
nificativa de material que a 
princípio apresenta as mesmas 
características de maconha. A 
confirmação de que realmente 
se trata da droga sairá com 
exames laboratoriais.

Após a descoberta dos pos-
síveis ilícitos, a Polícia Militar 
Rodoviária (PMRv) de Cruzeiro 
do Oeste também foi acionada. 
A placa do automóvel indica 
que ele é de Nova Londrina e 
que não apresenta alerta de 
furto ou roubo. Os policiais 
agora analisam a veracidade 
do chassi. O condutor não foi 
encontrado no local.

‘Dimenor’ é flagrado 
vendendo pedras de crack

Um garoto de 17 anos de 
idade foi apreendido na tarde 
de ontem em Umuarama, após 
ser abordado por policiais do 
BPFron (Batalhão de Polícia 
da Fronteira) e confessar ter 
escondido várias pedras de 
crack nas imediações da Zona 
VI, na cidade.

A abordagem aconteceu 
por volta das 15h40 na rua 
Paranapanema. Relatam os 
policiais que realizavam um 
patrulhamento pela região, 

quando decidiram por abordar 
o jovem. Com ele eles encon-
traram uma balança de preci-
são e dinheiro trocado.

Em conversa com os poli-
ciais, o jovem confessou que 
usava a balança para pesar 
drogas e que havia dois lugares 
onde ele escondia o entorpe-
cente. Na busca, a equipe encon-
trou 8 pedras de crack fraciona-
das e embaladas para venda, 
além de outra pedra maior 
ainda sem fracionar, totalizando 

13.4 gramas da droga. O adoles-
cente com a droga foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia de 
Umuarama.

PEDRAS de crack estavam prontas e 
embaladas para serem comercializadas na 
rua Paranapanema
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DROGA estava no porta malas do veículo carbonizado. Traficante conseguiu escapar sem 
ser identificado
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Aterro Sanitário é referência na 
preservação do meio ambiente

Alunos do 4º e do 5° ano 
do Ensino Fundamental da 
Escola Municipal Padre José 
de Anchieta, do bairro Parque 
Bonfim, conheceram ontem 
(sexta-feira, 2) detalhes do 
funcionamento do Aterro 
Sanitário de Umuarama, que 
recebe mais de 80 toneladas 
de lixo por dia, coletadas em 
todas as ruas e bairros da 
cidade e dos distritos.

Os 32 alunos, com idade 
entre 9 e dez anos, ficaram 
impressionados com o volume 
expressivo dos materiais. “Para 
mantermos esta estrutura em 
pleno funcionamento, existe 
uma demanda de muitos 
cuidados e trabalho com o 

OS alunos conheceram as células de deposição de resíduos orgânicos, volumosos, da cons-
trução civil, de corte e poda de árvores e também a reciclagem

JOSÉ A. SABINO/SECOM

manejo, a destinação correta 
dos resíduos e a preservação 
do ambiente”, disse a chefe 
da Divisão de Atero Sanitário, 
Rafaela Moreira, que conduziu 
as visitas.

Os alunos conheceram as 
células de deposição de resí-
duos orgânicos, volumosos, 
da construção civil, de corte 
e poda de árvores e também 
a reciclagem, executada pelos 
associados da Cooperativa dos 
Trabalhadores na Reciclagem 
de Resíduos de Umuarama 
(Cooperuma). “Temos sempre 
agendas com os alunos, por-
que sabemos como é impor-
tante conhecer para preser-
var. A educação ambiental é 

fundamental para os alunos 
e a comunidade entenderem 
que a separação de materiais 
recicláveis do lixo orgânico 
ajuda a aumentar a via útil do 
aterro”, observou Rafaela.

A célula de armazena-
mento atual, que começou a 
ser utilizada em 2017, tem sua 
vida útil estimada para pelo 
menos mais ano. Por isso, o 
município já prepara a cons-
trução de uma nova célula. 
“A produção de lixo aumenta 
praticamente a cada dia. Por 
isso, é muito importante que 
a população ajude a cuidar 
do aterro colocando para a 
coleta diária apenas os resí-
duos orgânicos. Os recicláveis 

Especialista fala sobre ‘Mentoria Lean’ a industriais
Investir no aumento da 

produtividade das indústrias 
da cidade foi o tema do encon-
tro realizado pela Secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio em parceria com 
o Sesi/Senai de Umuarama. 
Jean Karlis Zalite, consultor e 
especialista em ‘manufatura 
enxuta’ abordou o programa 
‘Mentoria Lean’, que está dis-
ponível para empresários do 
setor industrial.

Neste sistema de admi-
nistração, são utilizados ele-
mentos do Programa Brasil 
Mais, uma política pública 
capaz de aprimorar as capa-
cidades gerenciais e digitais 
das empresas brasileiras, pro-
movendo melhorias rápidas a 
baixo custo para os empresá-
rios e que garantam resultados 
consistentes no aumento da 
produtividade e da compe-
titividade. “Em Umuarama a 
parceria vai oferecer mento-
rias exclusivas, onde o con-
sultor vai até a empresa, faz 
uma análise e depois acom-
panha a implantação de 
novos processos capazes de 
fazer aumentar a produtivi-
dade e redução de custos”, 
conta o secretário Marcelo 
Adriano Lopes da Silva.

O palestrante detalhou que 
o programa trabalha com uma 
lógica de camadas. “A empresa 
participante indica até três 
participantes para receber 

aulas e treinamentos, que vão 
desde gestão da produção, 
finanças, operações, marke-
ting e vendas, entre outros. 
Depois, esses participantes 
são capacitados para dividir 
os conhecimentos com outros 
membros das equipes, multi-
plicando a informação. Entre 
as vantagens é que, em vez 
de a empresa pagar um curso 
para todos os funcionários, ela 
investe na formação de profis-
sionais que ficarão responsá-
veis por compartilhar os novos 
processos. Os resultados são 
comprovadamente excelen-
tes”, afirmou Zalite.

Paulo Leon Baraniuk, dire-
tor da Secretaria de Indústria 
e Comércio, observa que os 
empresários precisam estar 
atentos à necessidade de 
atualização – própria e de suas 
equipes. “Você [empresário] 
já teve a sensação de que não 
está ganhando o mesmo que 
seus concorrentes estão? Ou 
que sua empresa não conse-
gue vender os mesmos pro-
dutos que outros estão con-
seguindo vender? Tem coisas 
que não são iguais em todas 
as empresas: os processos de 
trabalho são idênticos, mas os 
resultados são muito diferen-
tes. No que uma empresa pode 
ser melhor que as outras em 
seus processos internos? A res-
posta é: em tudo!”, esclarece.

Ele prossegue dizendo que 

quando não se sabe onde se 
está perdendo dinheiro dentro 
do negócio, toda venda tem um 
resultado incerto. “Entrada de 
dinheiro pode ser alívio para 
o caixa mas não obrigatoria-
mente lucro. Pensar, organizar, 
repensar, melhorar, experimen-
tar, mudar, ter olhar crítico e 
produtivo, são sinônimos de 
competência empresarial. Para 
estes novos tempos a própria 
‘competência’ passa a ser um 
processo obrigatório nas empre-
sas. E é exatamente aí que esta 
capacitação sobre manufatura 
enxuta, que estamos disponi-
bilizando junto do Sesi/Senai, é 
fundamental para empresas de 
todos os portes”, indica.

William Teixeira, consultor do 
Sesi/Senai de Umuarama, res-
salta que ainda há vagas para 
empresas do setor industrial. 

“A ideia de levar um mentor 
até a empresa é como se levás-
semos novas caixas de ferra-
mentas modernas, em que os 
profissionais vão poder realizar 
suas atividades de uma forma 
completamente mais focada 
em resultados. Lembrando que 

podem participar indústrias 
que tenham mais de três fun-
cionários. E quem precisar de 
mais detalhes ou informações, 
basta entrar em contato com 
o Sesi/Senai pelo telefone (44) 
3639-1239 ou (44) 98838-3849”, 
finaliza.

devem ser separados ade-
quadamente e colocados 
para a coleta específica, que 

é semanal”, reforçou o secre-
tário do Meio Ambiente, 
Rubens Sampaio.

WILLIAM Teixeira, consultor do Sesi/Senai de Umuarama, ressalta que ainda há vagas 
para empresas do setor industrial
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A equipe de sinalização viária da Sestram sinalizou nesta 
semana o trecho da avenida Parigot de Souza que recebeu 
intervenção, no entroncamento com a Rua do Bosque. 
Conforme projeto da engenharia de trânsito, a Secretaria 
de Obras reduziu o canteiro central e implantou mais 
uma via de circulação, exclusiva para conversão à esquer-
da (sentido à avenida Ipiranga). O canteiro central foi 
estreitado em cerca de 150 metros, iniciando no final 
da avenida 19 de Dezembro. Devido ao movimento 
intenso de veículos nos horários de pico, apesar de bem 
sinalizado o local registrava acidentes e grande número de 
notificações de infrações cometidas pelos motoristas. “A 

inclusão de mais uma pista naquele intervalo dará mais fluidez ao trânsito, principalmente para quem segue em direção 
à avenida Presidente Castelo Branco”, comenta a diretora de Trânsito do município, Dianês Piffer. A pista de rolagem 
agora conta com 11,2 metros no trecho. Além da sinalização horizontal reforçada, os motoristas devem ficar atentos 
ao semáforo, que conta com um tempo exclusivo para os motoristas que pretendem fazer a conversão à av. Ipiranga.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Com o mozão, energia favorável para fortalecer os laços 
e a intimidade, e o seu ninho de amor promete ser tudo 
o que precisa neste fim de semana. Se está atrás de 
um love, o céu te incentiva a tomar atitude e resolver a 
parada. Nessas, pode pintar alguém mais experiente - 
principalmente na cama!

Se está na solteirice, o céu avisa que chegou a hora de se 
amarrar! É um bom momento para iniciar um romance, pois 
os astros te dão a maior força. Com o amoreco, falar o que 
sente faz um bem danado. Mas seja com o crush ou com 
o mozão, a Lua no setor mais caliente te faz virar o zoinho! 

Na busca por um amorzinho, tudo indica que será mamão 
com açúcar de escolher e se aproximar do crush. Seu mag-
netismo fica barra pesada, e vai ser difícil resistir! Se já se 
amarrou, a energia é positiva para aparar as arestas. Depois 
pode contar com a ajuda do mozão para o que precisar!

Prepara o coraçãozinho, Leão, pois os assuntos amoro-
sos devem ser um bafo! Você consegue o que deseja, 
seja com o seu mozão, aquele rolo ou o crush. Na pista, 
marcar um encontro com o seu alvo tem tudo para dar 
bom. Com a sua cara-metade, um passeio ou viagem 
romântica rende vários momentos deliciosos. 

Na conquista, tem boas chances de conhecer alguém 
nota 10 através de um parente, e esse lance pode virar um 
relacionamento firme e forte! Com o mozão, tudo indica 
que irá rolar muito charme e carinho nos momentos de 
privacidade. Também podem mudar o que for necessário, 
para curtirem ainda mais juntos.

Sua vida amorosa está cheia de vibes mais do que good 
e o fim de semana promete, meu cristalzinho. Na pista, há 
chance de se atirar em aventuras deliciosas, inclusive com 
alguém de longe. Já no romance, aproveite para abrir o jogo, 
resolver os perrengues e buscar o que deseja.

Horóscopo semanal do dia 29 de agosto a 4 de setembro

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Se está na pista, talvez role atração por alguém conhe-
cido, e o clima fique mais íntimo. E pode glorificar de pé 
desde já, porque um romance iniciado agora tem gran-
des chances de durar. Com o mozão, sinal de segurança 
emocional e material. A Lua te incentiva a marcar pre-
sença para deixar a relação mais gostosinha.

Recado indispensável dos astros: sua confiança fica no 
modo mega turbinado neste fim de semana! Na pista, 
tome coragem e chame o crush para sair. O papo com 
um amigo também pode ficar mais íntimo. Com o love, o 
clima fica perfeito sem defeitos, e ideias criativas tendem 
a animar a relação.

O clima com o seu cobertor de orelha vai ser cheio de 
harmonia e felicidade, e tende a usar sua enorme criativi-
dade e espontaneidade para dar uma animada na relação. 
Na paquera, pode pintar alguém atraente e bem cobiçado 
– um amigo talvez dê um empurrãozinho nesse lance.

Leve e solta na pista, alguém misterioso talvez des-
perte seu interesse, e essa relação tem tudo para ser 
um tesouro. Seja numa relação séria ou em algo mais 
recente, as emoções devem se aprofundar. Além disso, 
você vai esbanjar pura criatividade e intensidade — o 
mozão que o diga!

Na pista, seu jeito extrovertido tá on, e tudo indica que você 
vai atrair quem desejar. Tem até chances de iniciar um lance 
a distância. Com o amoreco, o clima promete ser bem diver-
tido. Sua confiança só aumenta, e talvez fique igual ao clás-
sico: “pode vir quente que eu estou fervendo!”. 

Horóscopo nascido em 3 de setembro

Horóscopo nascido em 4 de setembro

Horóscopo nascido em 5 de setembro

Os nascidos em 4 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Capricórnio. São pessoas 
de sorte e privilegiadas em vários sentidos. Encontram portas abertas e oportunidades junto a autoridades, 
patrões e pessoas de destaque. Necessitam sabedoria para poderem aproveitar as oportunidades surgidas. 
Seu número principal, 10, formado de 1, Sol e de zero. O Sol que é símbolo de grandeza, de liderança, 
de mando, autoridade e poder, mas que também o faz solitário e egocêntrico.

Os nascidos a 3 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Sagitário. Possuem sede de 
conhecimento e costumam se dedicar aos estudos de uma forma objetiva e concreta, em busca de uma profis-
são, de conhecimentos e cultura geral. Seu número principal é o 9, número de Marte, o astro que representa a 
coragem, a confiança em si, o otimismo, espírito atirado e aventureiro, que induz à ousadia, à agressividade e à 
franqueza excessiva.  Podem viajar para longe ou irem para o exterior, com desejo de vencer na vida.

Os nascidos no dia 5 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Aquário. São inte-
ligentes e perspicazes, espertos e antenados. Gostam de estar bem informados e conseguem conhe-
cimentos gerais dos mais variados. Seu número principal é o 11, número que não se divide e nem se 
simplifica, pois é um número especial, que nomeia os assuntos elevados, que reflete o progresso e o 
conhecimento, assim como dá um sentido social e elevado de bem comum e de solidariedade, inde-
pendência e liberdade. Mas a sua face negativa pode apresentar sentimento de vingança e crueldade.

Tá a fim de alguém? O sinal fica verdinho chegar no crush 
e abrir o seu coração — e o seu jeito amável tem tudo para 
te ajudar a ter sucesso! Com a metade da sua laranja, a 
energia é favorável para mudanças, e vocês têm tudo para 
aperfeiçoar a relação e as finanças do casal durante o fds. 

concurso: 650
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 02 05 02 04 00 00 09

Super Sete concurso: 290C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7
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PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 3/9/2022
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2359Lotomania

07.082
55.035
01.255
45.238
71.190

24 25 29 37 38 56 73 
CAMPINENSE PB

06 32 34 51 60
concurso: 5939

03 12 19 41 45 54 

Muitas nuvens

Paranaguá
max 19
min 16

max 24
min 17

Cascavel
max 20
min 11

Foz do Iguaçu
max 22
min 13

max 24
min 17

Curitiba
max 16
min 9

FASES 
DA LUA

Domingo 4/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 5/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

05 09 11 14 16 21 34 47 53 61
64 68 69 75 76 86 95 96 98 99

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52

concurso: 2609

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 31

Pequeno
parágrafo
da Bíblia

Traje femi-
nino para
festa de

debutante 

Tempero
com den-
tes e cabe-
ça (Cul.)

Assento
pequeno
de bici-
cletas

Subdivi-
são de
uma

empresa

O que
falta no
vira-lata

Processo
de inter-

rupção da
gravidez

(?) Nas-
tácia, cri-
ação de 

Lobato (Lit.)

Adriana
Alves,
atriz

Adorno
símbolo

de forma-
tura

Contar
(uma

história)

Ordem
dos advo-

gados
(sigla) 

Integrante
de um

corpo de
balé

A vogal
do jogo
da velha

Ditongo
de "caule"

Haste
usada

para arre-
messo

(?)+F4, 
atalho para

fechar
(Inform.)

Ave
canora

brasileira
Sozinho;
solitário

Produto 
da trans-
piração

O divórcio
não

amigável

Tony
Belloto,

integrante
dos Titãs

Sílaba de
"gibão"

"Devagar
(?) vai ao

longe"
(dito)

Voltar à
atividade

(loja) 

Termina-
ção da

2  conju-
gação
a

Dispositivo
elétrico

Cerimônia
religiosa

Espan-
tado

Vesúvio
(Geog.)

Prefixo de "coautor":
companhia

Mulher mui-
to baixa

Barragem;
represa

Relativo
aos rins

Sarcasmo;
zombaria 

Coloca
em ordem
Átomo e-
nergizado

Menor nú-
mero par
Prover;

abastecer 

Líquido 
anestésico
Pegar (?):

surfar

A + os
(Gram.)
Chegar;

regressar 

Observa;
admira

RAPVA
VERSICULO

SELIMOLHA
SETORCO
TOANÃA

TIAAÇOAB
DANÇARINO
OAUETER
DARDOALT
ERENALO

SABIADOIS
ARRUMAAOS
IONNVNU
LITIGIOSO

REABRIRER

3/alt. 4/relé. 5/munir — pasmo — sabiá. 9/litigioso.
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T E G B
T R I S S I L A B A

A M A P A F I N
N P E R D A C

E S P O R A N H A
F A A C H A

R E D E R E C O R D
R A T L T E R
E R B A T O M

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

B A B A C E I L E
A C U M U L A R

OU R O S P O R O

A palavra
de três
sílabas

Local de
venda de
jornais

Estado
cuja

capital é
Macapá

Fim, em
espanhol

Peça da
bota do
vaqueiro

Aposento
das oda-

liscas

Quarta
nota na
escala

musical

(?)
cetera: e

as demais
coisas

Inscrição 
na porta do
banheiro
feminino

Doutor
(abrev.)

Emissora
do bispo

Edir
Macedo

Recipiente
com bico 
para servir
líquidos

(?) os 
pés no

chão: ser
realista 

Rato, em
inglês

Cosmético
para os
lábios

Espécie
de casaco

curto

Criatura
como o
Shrek
(Cin.)

Meio de
transporte
coletivo

Bastão do
jogo de
bilhar

Carne
bovina

usada em
assados

Cláudia
Abreu,
atriz

brasileira

Sigla
antes do
cifrão, no

dólar

Terreiro
(Can-

domblé)

Um dos
naipes ver-
melhos do

baralho

Orifício
obstruído
na acne

Ivo Meirel-
les, cantor

Extravio;
sumiço
Panifi-
cadora

Sinhá
(bras.)
Bebida

medicinal

Botequim

Relativo
às artes
cênicas

A quinta
letra

Arranhar
(a pele)

Amontoar;
ajuntar

Cuidadora 
de crianças

Palavra que indica
alternativa

Aguardar
Sereia 
de rios
(Folc.)

Anfíbio de
brejos

Operação entre con-
tas do mesmo banco Dois

insetos
saltadores

2/us. 3/fin — ilê — rat. 4/acém. 6/espora.

Casa do Empreendedor bate recorde de atendimento
O atendimento a empreendedo-

res e profissionais interessados em 
abrir o próprio negócio foi recorde em 
agosto, em Umuarama, de acordo com 
números apresentados pela Casa do 
Empreendedor, da Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio. Relatório con-
cluído no dia 1º/09 revela que foram 
prestados 7.007 atendimentos no mês 
passado, número 128% superior ao regis-
trado no mesmo período do ano passado.

No acumulado do ano, a Casa 

já soma 31.617 atendimentos aos 
microempreendedores individuais. O 
relatório, divulgado nesta semana pela 
Secretaria de Indústria e Comércio, 
informa ainda que foram abertos 989 
MEIs de janeiro a agosto de 2022 e 
que, no mesmo período, mais de 950 
pessoas passaram por programas de 
capacitação da Casa do Empreendedor 
(cursos, palestras ou seminários).

O coordenador da Casa do 
Empreendedor, Rodrigo Resende, 

acrescenta que a procura por abertura de 
MEIs aumentou expressivamente nas últi-
mas semanas, assim como a procura por 
crédito – até o momento foram concedi-
dos mais de R$ 4,6 milhões aos empreen-
dedores. Destaca ainda os cursos e pales-
tras oferecidos pela casa, como o curso 
de marketing, que teve grande participa-
ção e recebeu excelentes avaliações.

A Casa do Empreendedor per-
mite acesso, num único endereço, 
a praticamente todas as etapas do 

processo de abertura e formalização 
de pequenas empresas e também ao 
microempreendedor individual – o 
chamado MEI. 

Além de fornecer todas as orienta-
ções, a Casa agiliza os procedimentos 
por facilitar o acesso aos documentos 
necessários e tem sido cada vez mais 
utilizada. Com a formalização do negó-
cio, o empreendedor fica apto a emitir 
nota fiscal e acessar linhas de crédito 
oficiais com condições especiais.
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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

Estofado do carro também merece atenção
Assim como a parte externa 

e mecânica, o estofado tam-
bém merece atenção especial 
na manutenção do veículo e 
alguns cuidados são essenciais 
para mantê-lo higienizado e 
conservado. Fritz Paixão, CEO 
da CleanNew, rede especiali-
zada em limpeza e blindagem 
de estofados, destaca algumas 
dicas de ouro na hora dessa 
higienização.

Atenção ao tipo de mate-
rial - Seja de tecido, couro ou 
material sintético, a limpeza 
deve respeitar os cuidados 
necessários dos materiais. 
“Para garantir a preservação 
é indispensável o cuidado 
com cada modelo. No caso do 
couro, por exemplo, alguns 
produtos usados podem agre-
dir muito e não surtir o resul-
tado esperado, podendo até 
mesmo estragá-lo. Neste caso, 
é necessário o uso de produtos 
neutros, que hidratam e des-
contaminam sem interferir na 
cor ou provocar ressecamento. 
Além disso, após aplicados, 
prometem criar uma camada 
protetora contra o envelheci-
mento. É importante atentar-se 

a esses detalhes, por isso a higie-
nização profissional é aconse-
lhada”, aponta o CEO.

Invista na higienização pro-
fissional - A limpeza especiali-
zada é o método mais seguro, 
já que além de funcionários 
especializados, os produ-
tos usados são aplicados de 
forma correta. “Os profissio-
nais possuem técnicas exclu-
sivas e seguras que garantem 
a higienização de qualidade, 
sem comprometimento do 
estofado, independente do 
materia”, explica Fritz.  

Blindagem - A blindagem é 
uma opção recomendada para 
quem deseja prolongar a vida 
do estofado após a higieniza-
ção. “A blindagem feita após a 
limpeza traz facilidade para a 
manutenção, já que não permite 
que a poeira se acumule com 
tanta facilidade, além de prote-
ger contra a queda de líquidos e 
revitalizar a cor”, destaca. 

Vale destacar que a reco-
mendação de limpeza interna 
dos veículos é de 15 em 15 dias 
ou de acordo com a necessi-
dade e nível em que a sujeira 
se encontra.

Citroën Ami é destaque em evento de e-commerce

Para a Chevrolet, 
2023 será o ano das 

picapes no Brasil
Na Chevrolet, 2023 será 

o ano das picapes no Brasil. 
Isto porque a marca prepara 
uma grande investida no seg-
mento que teve crescimento 
de quase 50% em participa-
ção de mercado na última 
década, impulsionado prin-
cipalmente pelo do sucesso 
do agronegócio. Há novi-
dades para Montana, S10 e 
Silverado. O anúncio foi feito 
hoje no estande da marca na 
45ª edição da Expointer, uma 
das maiores feiras agropecuá-
rias da América Latina, que 
acontece em Esteio (RS) até 
este domingo (4).

“A Chevrolet tem uma 
longa tradição em picapes e 
nosso plano é ter as melho-
res opções para o consumi-
dor. Montana, S10 e Silverado 
são modelos de tamanho e 
proposta complementares. 
Por isso estamos preparando 
novidades para cada uma 
delas em 2023”, diz Rodrigo 
Fioco, diretor de Marketing de 
Produto GM América do Sul.

A Nova Montana será a pri-
meira delas a chegar ao mer-
cado em 2023. A futura picape 
médio-compacta da Chevrolet  
traz um novo conceito para a 
categoria, com melhor apro-
veitamento de espaço interno, 
segurança, muito conforto 
acústico a bordo, além do 
melhor balanço entre desem-
penho e consumo de combus-
tível, por exemplo.

A S10 é a picape média 
a diesel que melhor equa-
ciona robustez e conforto, 
tanto para quem busca um 
utilitário 4x4 para o trabalho 
quanto para aventuras no 
fora-de-estrada, com conec-
tividade total. Atualmente o 
modelo é ofertado nas con-
figurações LS, LT, Z71, LTZ e 
High Country. Em 2023, uma 
outra versão vem aí.

Já a Silverado chega no 
segundo semestre para ocu-
par o posto de picape de 
grande porte mais sofisticada 
e tecnológica do mercado. 
Perfeita para aquele consu-
midor que busca o máximo 
também em design, perfor-
mance, conforto e segurança. 
Virá importada dos Estados 
Unidos, onde é líder de ven-
das da marca.

A Citroën foi um dos des-
taques da edição 2022 do 
Mercado Livre Experience (Meli 
XP), evento do maior mar-
ketplace da América Latina. 
Realizado na última quarta-
-feira (31), no Transamérica 
Expo Center, em São Paulo, o 
Meli XP trouxe um ambiente 
focado em novidades de 
e-commerce, logística e gera-
ção de negócios.

O grande destaque do 
estande de 65 m² da Citroën foi 
o Ami, a solução de mobilidade 
elétrica que fez no Meli XP sua 
primeira aparição pública no 
Brasil. O Ami é uma alterna-
tiva inteligente para desloca-
mentos urbanos e logística.  
Elétrico e alinhado a uma pro-
posta sem emissões, o Ami 
tem motor de 6 kW, que lhe 

dá a agilidade necessária em 
diversos ambientes, com velo-
cidade máxima de 45 km/h.

Com só 2,41 metros de 
comprimento e 1,36 metro de 
largura, a solução de mobili-
dade tem autonomia de até 
75 km pelo ciclo europeu e sua 
recarga pode ser feita em qual-
quer tomada de 220V conven-
cional em somente três horas. 
E o mais prático: seu cabo de 
recarga fica embutido no pró-
prio carro, bastando conectá-
-lo em qualquer tomada.

Outra atração da Citroën 
no Meli XP foi o Ë-Jumpy, 
primeiro modelo elétrico da 
marca no Brasil, capaz de levar 
até 1 tonelada de carga e com 
autonomia de até 330 km. Com 
um baú de carga de 6,1 m³, o 
Ë-Jumpy é a solução ideal para 

empreendedores e compa-
nhias que buscam uma solu-
ção para o transporte urbano 
de cargas sem emissões.

Acompanhando o lema 
do Mercado Livre Experience 
2022, que é ‘Gerando Negócios, 
Transformando Vidas’,  a 

Citroën e suas mais recentes 
tecnologias em mobilidade 
inteligente vão justamente ao 
encontro deste novo momento 
da marca: o de oferecer solu-
ções mais limpas, mais ino-
vadoras e cada vez mais 
acessíveis.

É recomendação uma limpeza interna dos veículos de 15 em 15 dias ou de acordo com a 
necessidade e nível em que a sujeira se encontra

DIVULGAÇÃO

O Ami é uma alternativa inteligente para deslocamentos urbanos e logística
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 214.900,00
AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
COBALT 1.8AT LTZ 18/19 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 75.900,00
CRUZE LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE SPORT6 PREMIER 20/20 MARROM COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 129.900,00
ONIX 1.0 TURBO PREMIER 19/20 PRATA COMPLETO, AUT R$ 94.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 74.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00
SPIN 1.8AT ACTIV 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 69.900,00
T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE 21/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 129.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.0 TURBO PREMIER 20/21 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 135.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 139.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Pimentel visita obras do Lago 
Tucuruvi, no Parque D. Pedro

O Lago Tucuruvi, principal 
opção de lazer dos moradores 
da região do Parque Dom Pedro 
e conjuntos residenciais 26 de 
Junho, Independência e Ouro 
Branco, está recebendo uma 
revitalização completa. As obras, 

que atendem pedidos da comu-
nidade levados ao Executivo 
pelo vereador Newton Soares, 
foram determinadas pelo pre-
feito Hermes Pimentel e encon-
tram-se bem adiantadas. Nesta 
semana o prefeito e o vereador 

visitaram o local.
Os serviços, executados sob 

a supervisão da Secretaria de 
Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos, incluem 
a construção de calçada na 
parte da frente do lago e nas 
laterais e a reconstrução do 
calçamento marginal à rua 
Nossa Senhora de Guadalupe, 
com rampa de acessibilidade e 

escadaria, revitalização e pin-
tura dos quiosques e banhei-
ros, implantação de guarda-
-corpo em madeira (eucalipto) 
em toda a orla do lago e, por 
fim, paisagismo.

A rampa permitirá um 
acesso seguro para pessoas 
com deficiência (PCD) até a 
margem do Tucuruvi, desta-
cou Newton Soares. “Também 

vamos reformar a ponte metá-
lica e implantar uma nova pas-
sagem pela área de banhado, 
conectado os dois lados do 
lago na parte voltada às nas-
centes”, acrescentou o prefeito 
Hermes Pimentel. Na última 
quinta-feira, 1º, a prestadora 
de serviços contratada pela 
Prefeitura já havia iniciado a 
concretagem das calçadas.

Pavimentação
Outro serviço que vai beneficiar a região do Lago Tucuruvi é a pavi-

mentação do trecho final da rua Diamante, ligando à Nossa Senhora 
de Guadalupe, e da ‘ponta’ da rua Nossa Senhora Aparecida, até a 

Diamante. O serviço é realizado pela própria equipe da Secretaria de 
Obras. “Estamos finalizando a terraplenagem, correção e preparo da 

base para em seguida implantar meio-fio e a capa asfáltica. Este era um 
pedido antigo da comunidade que agora o prefeito Hermes Pimentel 
determinou o atendimento. Em poucos dias a população terá todo o 
entorno do lago pavimentado, facilitando o acesso e a circulação dos 
visitantes”, pontuou o secretário de Obras, Gleison Alves de Andrade.

Arborização
O secretário municipal do Meio Ambiente, Rubens Sampaio, infor-
mou que também haverá recuperação ambiental, com o plantio de 
600 mudas de árvores nativas na parte superior do lago – uma área 
de 5.400 m² que será cercada com tela de alambrado – com cerca 

de 850 metros de extensão. “Vamos recuperar e proteger duas 
nascentes existentes no local e implantar alguns canteiros de flores. 
O esboço da proposta será avaliado nos próximos dias pelo prefeito 
Pimentel”, disse. Rubens Sampaio revelou ainda que está em fase 

de organização a realização de um torneio de pesca infanto-juvenil, 
em comemoração ao Dia das Crianças, previsto para outubro no 
Lago Tucuruvi. Os detalhes serão divulgados nos próximos dias.

AS obras foram determinadas pelo prefeito Hermes Pimentel e encontram-se bem adianta-
das. Nesta semana ele visitou o local
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O Boletim Covid da sexta-feira 
(2) trouxe a informação de que 
seis novos casos foram confirma-
dos: três mulheres, três homens e 
nenhuma criança. Também não 
houve o registro de mortes em 
decorrência da doença e o total 
de óbitos é de 335.

Segundo relatórios emitidos 
pelas instituições de saúde com 
leitos exclusivos para tratamento 
de covid-19, duas pessoas de 
Umuarama continuam interna-
das, sendo um de homem de 80 
anos, que tomou três doses da 
vacina, está na UTI e outro de 81 

Número de casos de Covid 
caiu para 6 na sexta-feira

anos, que tomou quatro doses da 
vacina, internado em enfermaria.

Desde o início da pande-
mia de coronavírus, em março 
de 2020, 39.189 pessoas foram 
diagnosticadas com o vírus, 
sendo que 38.727 se recupera-
ram. Existem hoje 123 casos ati-
vos da doença e 18 casos suspei-
tos, indicando que 141 pessoas 
estão em isolamento domiciliar. 
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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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
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 O fardo do casamento é tão pesado que 
precisa de dois para carregá-lo - às vezes, três.

Alexandre Dumas

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

VOLTA
De acordo com o IBGE, o Nordeste e Sul do Brasil têm os casamentos mais duradouros, em 2020, esses números eram de 
14,7 anos e 14,2 anos, respectivamente. Por outro lado, o tempo médio de duração de um casamento antes do divórcio fica 
na faixa dos 12 anos nas demais regiões: 12,3 anos no Centro-Oeste, 12,4 anos no Norte e 12,9 anos no Sudeste. Já, uma 
pesquisa feita por terapeutas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, aponta que 50% dos casais que se separam 
voltam a ficar juntos.

FIES
Os universitários que contrataram o crédi-
to estudantil pelo Fies já podem solicitar 
a renegociação da dívida. Os estudantes 

têm até o dia 31 de dezembro para entrar 
em contato com o banco que realizou o 
financiamento, de forma remota. Alunos 
com as parcelas em dia terão direito a 
12% de desconto. Para quem recebeu 
o Auxílio Emergencial em 2021 ou que 
estejam inscritos no CadÚnico, os des-

contos são de 99% do valor total para os 
que estiverem em atraso há mais de cinco 
anos, e de 92% para quem estiver com a 
dívida pendente há mais de 365 dias. Mas 
para obter o benefício, é preciso efetuar o 

pagamento à vista. (g1)

 POSSO EDITAR?
 O Twitter começou os testes da opção que 
permite editar tuítes já publicados na pla-
taforma. A novidade foi anunciada ontem 
pela rede social. De acordo com o Twitter, 
a funcionalidade está disponível a partir 
desta semana para alguns usuários com 

contas pagas do Twitter Blue e vai permitir 
que o conteúdo seja editado em um prazo 
de até 30 minutos após a publicação. Os 
tuítes editados terão uma etiqueta com 
data e hora da última atualização e um 

histórico de edições. A ferramenta estará 
disponível a todos os usuários do Twitter 

Blue até o final deste mês. (Estadão)

58 ANOS!
A Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Umuarama comemorará o 
58º aniversário em grande estilo, e, 
em parceria com o Sebrae, optou por 
trazer para Umuarama, pela primeira 
vez, a concorrida palestra de Felipe 
Titto, destaca o presidente Miguel 
Fuentes Romero Neto. O ator, apre-
sentador, empresário, influenciador 

digital, artista circense e chef de cozi-
nha, Felipe Titto é um dos nomes mais 
requisitados pelo mercado publicitário 
e uma estrela em ascensão, com apro-
ximadamente seis milhões de segui-

dores no Instagram. Titto se destacou 
como apresentador na MTV, pelas 

atuações na rede Globo, como repórter 
e comandando seu próprio quadro no 

Vídeo Show. A palestra será ministrada 
no dia 20 de setembro, às 19h30, no 

Metropolitan Centro de Eventos.

EM PORTUGAL
Joaquim José Costa Pereira ( Grupo Uvel) está de temporada férias em Portugal. 

As merecidas férias ganham vários cliques por lá. A coluna escolheu este em 
Lisboa tendo ao fundo os bondes. 

 ARQUIVO PESSOAL

FRANGO À CACCIATORE!
O jeitão rústico faz parte desse ensopado clássico, perfeito para os dias frios. 
O ideal é preparar com antecedência: o frango fica ainda mais saboroso no 

dia seguinte, dormido no molho de tomate, pimentão e pimenta calabresa...

INGREDIENTES
8 coxas de frango com pele e osso
1 pimentão vermelho
1 cebola
2 dentes de alho
1 lata de tomate pelado em cubos 
(com o líquido)
½ xícara (chá) de água
½ xícara (chá) de vinho tinto
1 colher (chá) de pimenta calabresa 
seca
½ colher (chá) de sementes de erva-
-doce
Azeite a gosto
Sal e pimenta-do-reino moída na hora 
a gosto

MODO DE PREPARO
Tempere as coxas de frango com 2 
colheres (chá) de sal e deixe em tem-
peratura ambiente enquanto prepara 

os outros ingredientes — elas não po-
dem estar geladas na hora de ir para a 
panela. Lave, seque e corte o pimentão 
ao meio, descarte as sementes e fatie 
cada metade em tiras de 1 cm. Descas-
que e corte a cebola em cubos de 1,5 
cm. Descasque e pique fino os dentes 
de alho. Leve uma panela grande ao 
fogo médio para aquecer. Regue com 1 
colher (sopa) de azeite, coloque metade 
das coxas de frango e deixe dourar por 
cerca de 4 minutos de cada lado. Trans-
fira para uma travessa e repita o proces-
so com o restante, regando com mais 
azeite. Mantenha a panela em fogo 
médio e regue com 1 colher (sopa) de 
azeite. Adicione o pimentão e a cebola, 
tempere com uma pitada de sal e refo-
gue por 2 minutos, até murchar. Junte 
o alho, a pimenta calabresa, a erva-do-
ce e mexa por 1 minuto para perfumar. 

Regue com o vinho e raspe bem os 
queimadinhos do fundo da panela 
— eles dão mais sabor ao preparo. 
Acrescente o tomate pelado (com o 
líquido) e a água, tempere com ½ co-
lher (chá) de sal e misture bem. Volte 
as coxas de frango douradas para a 
panela e aumente o fogo. Quando 
ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar 
por cerca de 30 minutos, com a tampa 
entreaberta, até o frango ficar macio 
e o molho encorpar. Desligue o fogo 
e sirva a seguir. Vai bem com os mais 
diferentes acompanhamentos, da 
polenta ao arroz, do purê ao cuscuz 
de milho ou marroquino.
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