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Preso por manter mulher em cárcere  
também é investigado por estupro
A Polícia Civil de Umuarama investiga se, além de um caso de 
cárcere privado - onde uma mulher era mantida presa dentro de 
casa durante 40 dias -, o autor do crime tenha ainda praticado 
estupro. Aos escrivães, o acusado que possui antecedentes cri-

minais por violência doméstica no Estado da Bahia, disse que a 
história foi inventada pela vítima. Mesmo assim ele teve a prisão 
decretada pela Justiça, a pedido da Polícia e segue recolhido na 
Cadeia Pública do Município. l 6
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ASSESSORIA/SECOM

Produção diária
de 3,967 milhões

de barris de
petróleo e gás

l 2

Parceria entre
AMP e Alep
fortalece os
municípios

l 3

Equipamentos
vistoriados

A restauração na rede de distribuição de água tratada, danificada na quarta-feira, foi uma das providências 
tomadas pela Prefeitura de Umuarama, em parceria com a Sanepar, para resolver os diversos problemas 
causados pelas fortes chuvas que atingem a cidade desde o início da semana. Equipes de serviços também 
estiveram nos parques Industrial e Tarumã, nas imediações da Acesf e nas baixadas de vários outros bairros 
que sofreram com a formação de enxurradas. Fora da cidade, em estradas rurais, o estrago também foi grande 
e o prefeito Hermes Pimentel pede paciência à população e espera a melhora nas condições meteorológicas 
para avançar com os serviços prioritários

Saiba quantas
famílias foram
atingidas pelas
chuvas no PR

l 4

Reparando os danos
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Para comemorar o Dia 
das Crianças o Centro 

da Juventude (Ceju) e o 
Programa de Erradica-

ção do Trabalho Infantil 
(Peti), da Secretaria 

de Assistência Social, 
realizou um torneio de 

xadrez nos dias 10 e 
11 de outubro, com 

a participação de 55 
duplas nas categorias 

iniciante, intermediário 
e avançado. l 8

‘Xeque mate’

Mais de 50
denúncias
de pessoas
suspeitas

l 8
JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Os astros incentivarão você a usar toda simpatia e 
alegria do seu signo para se dar bem hoje. No tra-
balho, você pode explorar o seu dom de comuni-
cação para negociar com as pessoas e conseguir 
tudo que desejar. Nas paqueras, seu charme será 
irresistível. Na união, tensões podem até rondar, 
mas você vai vencê-las com carinho e sedução.

A Lua na Casa das Associações indica que você 
terá muita facilidade para se entender com os co-
legas e que poderá contar com o apoio deles para 
cumprir as tarefas, atingir metas e chegar mais per-
to dos seus projetos para o futuro. Nas paqueras, 
você vai esbanjar carisma e deve apostar em papos 
descontraídos para se aproximar de alguém. 

Os bons ventos sopram a favor das suas finanças, 
por isso, a grande dica do céu para você é bus-
car novas formas de ganhar dinheiro. Olhe ao seu 
redor e tente descobrir coisas lucrativas que você 
pode fazer, coisas que as pessoas precisam e pelo 
que elas pagariam. No amor, você será ambiciosa 
e vai investir em alguém influente e bem de vida. 

Os astros garantem muita disposição e versatilida-
de para você no trabalho. Você estará de olho no 
sucesso, vai querer o reconhecimento dos chefes 
e usará toda sua energia e responsabilidade para 
cumprir as tarefas e provar o seu valor. Paquera 
com colega ou alguém conhecido deve esquentar 
e você vai se divertir com o jogo da conquista.

Se depender da vibração astral, tudo deve correr 
bem e com leveza para você hoje. Seu entusiasmo 
será contagiante e vai contribuir muito para deixar 
o ambiente mais divertido e gostoso no trabalho. 
Se você está livre, procure ir lugares frequentados 
por gente que tem os mesmos interesses que 
você. Aí, é só jogar charme. 

Sol e Vênus na Casa 8 devem estimular você a 
mergulhar mais fundo no trabalho e a batalhar por 
mais estabilidade no emprego. Você também terá 
todo apoio do céu para realizar algumas mudan-
ças na sua rotina. Atração por uma pessoa miste-
riosa ou comprometida deve aumentar muito. Pare 
de fugir e encare o que você sente. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 14 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Gêmeos. São 
simpáticos, soltos, comunicativos, populares e carismáticos. Seu número principal é o 21, 
formado de 2, Lua e de 1, Sol, astros que formam parceria harmoniosa, com as energias 
masculina e feminina. A soma de ambos dá o 3, de Júpiter, conferindo equilíbrio, simpatia, 
comunicação, palavra fácil e mente consciente, que inspira generosidade, bondade e cultura, 
estudos e que leva ao magistério, com sucesso. Apenas que, sua vida é cheia de duplicidade, 
no trabalho, na profissão e na vida amorosa e conjugal.

Horóscopo nascido em 14 de outubro

O Sol na Casa 12 joga luz nas suas preocupações 
e isso deve ajudar você a enfrentar os problemas 
com muito mais força, especialmente aqueles 
que ficam escondidos embaixo do tapete. Seus 
laços com a família ficarão ainda mais fortes. Na 
paixão, você estará ainda mais sensual e atraente, 
sucesso garantido na paquera e no romance.

A Lua na Casa 12 deixará você ainda mais sen-
sível e emotiva. Vai se preocupar com o bem-
-estar de todos e também vai pedir colo quando 
puder estar com os parentes. No trabalho, deve 
ouvir a sua intuição e confiar na sua experiên-
cia para cumprir as tarefas. Também será mais 
fácil se reconciliar com o (a) ex ou manter um 
namoro em segredo. 

O trabalho estará no centro das suas atenções 
nesta sexta-feira. Se depender do incentivo as-
tral, você não medirá esforços para mostrar o 
seu potencial e alcançar os seus objetivos. Tire 
um tempo para cuidar da sua saúde e do visual. 
Sua simpatia pode chamar a atenção de alguém 
conhecido e render uma paquera. 

Você terá ótimos resultados se trabalhar em equi-
pe e somar forças com os colegas para alcançar 
os objetivos em comum. Ou pode fazer uma so-
ciedade com alguém mais experiente e que tem 
uma boa visão de futuro. Ótimas energias também 
para a sua vida amorosa. O romantismo está no ar 
e vai ser fácil encantar alguém. 

Os estudos continuam favorecidos e a ideia de 
que o conhecimento pode deixá-la ainda mais 
empoderada será o incentivo que faltava para você 
investir no seu crescimento. Os astros também re-
alçam a sua vaidade e você vai caprichar no visu-
al. Se estiver a fim de alguém, dificilmente o alvo 
conseguirá escapar dos seus encantos. 

A Lua estimula a cooperação e as alianças, ao 
mesmo tempo em que outros astros ajudarão 
você e atrair bons aliados. Por isso, procure 
trabalhar em equipe e contar com os colegas 
para chegar mais perto dos seus objetivos. Bom 
momento para iniciar um namoro. Quem já tem 
seu par vai sentir a união mais forte, harmoniosa 
e repleta de companheirismo. 
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5/dóris — fícus — silfo. 8/arúspice. 10/vade-mécuns.
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2mi. 3/art — las. 5/pirro — wrong. 6/abnuir — menorá. 7/network.

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Muitas nuvens

@tribunahojenewsumuarama

Cheia
09/10 - 17h54

Nova
25/10 - 07h48

Crescente
01/11 - 03h38

Minguante
17/10 - 14h16

h

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

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,36 -0,29 4,09 7,17
IGP-M (FGV) -0,70 -0,95 6,61 8,25
IGP-DI (FGV) -0,55 -1,22 5,54 7,94

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,1008 1,0859 1,0825
IGP-DI (FGV) 1,0913 1,0867 1,0794
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,20%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 5ª parcela
vence em 30/09, com juros Selic de 4,22%.

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

10/9 a 10/10 0,6440 0,6440 0,1433
11/9 a 11/10 0,6819 0,6819 0,1810
12/9 a 12/10 0,7097 0,7097 0,2087
13/9 a 13/10 0,6819 0,6819 0,1810
14/9 a 14/10 0,6830 0,6830 0,1821

Ações % R$
Petrobras PN +2,85% 33,94 
Vale ON -1,78% 72,18 
ItauUnibanco PN -0,59% 28,64 
Bradesco PN -1,44% 19,82 
Magazine Luiza ON -4,84% 4,92 
Braskem PNA +11,97% 37,60

IBOVESPA: -0,46% 114.300 pontos

Iene 147,17
Libra est. 0,88
Euro 1,02
Peso arg. 151,32

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 5,2720 5,2730 -2,3%

PTAX  (BC) +1,8% 5,3011 5,3017 -1,9%

PARALELO -0,4% 5,1500 5,5900 -2,3%

TURISMO -0,4% 5,1500 5,5700 -2,3%

EURO +2,1% 5,1834 5,1861 -2,0%

R$/m2 AGO SET %m %ano %12m
Paraná 2.111,18 2.21210 0,04 10,42 11,82
Norte 2.177,08 2.172,65 -0,20 11,84 2,96
Oeste 2.246,56 2.248,99 0,11 10,20 11,32

DÓLAR 13/10

Iene R$ 0,0360
Libra est. R$ 6,02
Peso arg. R$ 0,035
R$1: 1.349,16 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/10 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. SETEMBRO

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)

AAGGOO SSEETT OOUUTT
TJLP (%) 7,01 7,01 7,20
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/22 1.395,75 -0,25 -5,6%
FARELO out/22 418,50 -3,30 -2,4%
MILHO dez/22 697,75 4,75 0,7%
TRIGO dez/22 892,25 10,00 3,7%

SOJA 168,23 2,5% -0,4% 167,00
MILHO 77,51 1,1% 1,1% 77,00
TRIGO 93,16 0,7% -0,8% 95,00
BOI GORDO 284,54 0,1% -1,9% 280,00
SUINO 6,38 -1,4% 1,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 13/10 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 13/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 13/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 5,3% 0,0%
SOJA Paranaguá 190,50 5,8% -0,8%
MILHO Cascavel 87,00 3,6% 3,6%

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//1100  ffííssiiccaass  1177//1100  ddoommééssttiiccooss  0066//1100

Produção de petróleo e gás é de
3,967 milhões de barris por dia

A produção de petróleo e 
gás natural em agosto atin-
giu 3,967 milhões de barris 
de óleo equivalente por dia 
(Mmboe/d). Desse total, foram 
3,087 milhões de barris diários 
(MMbbl/d) de petróleo e 139,96 
milhões de metros cúbicos diá-
rios (MMm3/d) de gás natural.

Os dados preliminares 
foram divulgados ontem 
(quinta-feira, 13), no Rio de 
Janeiro, pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), no 
Painel Dinâmico de Produção 
de Petróleo e Gás Natural.

Na área do pré-sal, a produ-
ção ficou em 2,966 Mmboe/d. 
O volume é correspondente a 

O consumo das famílias bra-
sileiras teve alta de 7,23% em 
agosto na comparação com o 
mesmo mês de 2021, segundo 
levantamento divulgado ontem 
(13) pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras). No 
acumulado dos 8 primeiros 
meses do ano, a alta é de 2,67% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

Segundo o vice-presidente 
Institucional e Administrativo 

Consumo das famílias tem
alta de 7,23% em agosto

74,8% do total nacional. Boa 
parte foi obtida no campo 
de Tupi, que produziu 1,046 
MMboe/d, o equivalente a 26,4% 
do total nacional. Já no campo 
Búzios, a produção chegou a 
719,63 Mboe/d, que correspon-
dem a 18,1% do total nacional.

O Polo Pré-Sal da Bacia de 
Santos reúne os maiores cam-
pos produtores do país, como 
Tupi e Búzios.

Segundo a ANP, com o 
volume de 3,214 MMboe/d, 
o estado do Rio de Janeiro 
produziu 84,7% do petróleo 
nacional e 81% da produção 
total brasileira. “A produção 
no estado teve origem em 
45 campos com 383 poços 

produtores”, anunciou a ANP.

POÇOS PRODUTORES
O Painel Dinâmico de 

Produção de Petróleo e Gás 
Natural mostra dados mensais 
e anuais consolidados, permi-
tindo visualizar a evolução his-
tórica da produção no país.

É possível também filtrar, 
entre outras, as informações 
por campo, bacia, instala-
ção, poço, estado, período de 
tempo e operador. Também 
podem ser vistos os principais 
parâmetros de movimentação 
de gás, como queima e injeção. 
“Essas informações têm como 
fonte os dados declaratórios 
das operadoras”, informou.

da Abras, Marcio Milan, o 
crescimento do último mês foi 
impulsionado pelos benefícios 
sociais concedidos pelo governo 
federal a partir de agosto. Além 
disso, também houve, de acordo 
com ele, impacto da redução 
do desemprego e da inflação, 
com a desoneração dos pre-
ços da energia e combustíveis. 
“A gente vem observando a 
empregabilidade: o emprego 
vem crescendo e o desemprego 

vem caindo”, disse.
A partir dos últimos resulta-

dos, a Abras também revisou a 
projeção de crescimento do con-
sumo das famílias neste ano, de 
2,8% para um crescimento de 
3% a 3,3%. “O reflexo do auxí-
lio, que começou em agosto, da 
queda dos preços, que se acen-
tuou em setembro, mostra que a 
nossa projeção está com certeza 
no caminho de chegar a 3% ou 
3,3%”, ressaltou Milan.
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Parceria entre a AMP
e Assembleia fortalece
municípios do Paraná

O presidente da AMP 
(Associação dos Municípios do 
Paraná) e prefeito de Jesuítas, 
Júnior Weiller (MDB), oficiali-
zou junto à primeira secreta-
ria da Assembleia Legislativa 
do Paraná, o convênio para o 
Desenvolve Paraná – Governo 
5.0. O evento, realizado pela 
AMP, com apoio do Sebrae 
e Governo do Estado, será 
no Hotel Rafain Palace, em 
Foz do Iguaçu, de 16 a 18 de 
novembro e deve reunir pelo 
menos três mil pessoas, entre 
prefeitos, secretários, verea-
dores e gestores das 399 cida-
des do Paraná.

“Vamos debater o desenvol-
vimento sustentável do Paraná 
e os desafios que temos para 
2023, em um grande encon-
tro com lideranças de todo o 
Estado. A AMP e os prefeitos 
paranaenses podem contar 
sempre com a Assembleia 
Legislativa”, disse.

“ M a i s  u m a  v e z ,  a 
Assembleia Legislativa é par-
ceira dos municípios paranaen-
ses. Será um evento fantástico, 
onde teremos a oportunidade 
de trocar experiências com o 
Governo do Estado e de apre-
sentar os programas e proje-
tos para 2023. Mais uma vez 
muito obrigado à Assembleia 
Legislativa e seus deputados, 

TSE nega suspensão do canal
com conteúdo contra Lula

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) negou 
ontem (13), por unanimidade, 
um pedido da campanha do 
ex-presidente Lula para que 
o canal Lula Flix, que reúne 
no YouTube materiais desfa-
voráveis ao candidato, fosse 
tirado do ar.

Com a decisão, os ministros 
confirmaram o entendimento 
da ministra Maria Claudia 
Bucchianeri, que já havia 
negado a suspensão do canal. 
Ela afirmou que a campanha de 
Lula não apontou quais os con-
teúdos específicos que seriam 
irregulares, e que não poderia 
tirar a página do ar com base 

num questionamento geral.
“Não é possível a suspen-

são de um canal inteiro com 
base na impugnação por 
amostragem de alguns con-
teúdos”, afirmou a magistrada 
na quinta (13). Bucchianeri 
frisou ainda se tratar de um 
compilado com reportagens 
da imprensa tradicional, sem 
distorções que pudessem jus-
tificar a remoção. “Não há 
agregação de nenhum valor 
criativo novo acerca dos mate-
riais”, acrescentou.

Ricardo Lewandowski res-
saltou, contudo, que o canal 
não traz a identificação clara 
de que se trata de material de 

campanha, conforme exige a 
legislação eleitoral. Destacou 
ainda que um dos vídeos que 
foram de fato questionados 
trazem informações sobre o 
suposto kit gay, que teria sido 
distribuído pelo governo Lula 
às escolas, tema já exaustiva-
mente desmentido por agên-
cias de checagem e pela pró-
pria Justiça Eleitoral.

Por 5 votos a 2, os minis-
tros determinaram que o canal 
coloque em destaque a infor-
mação de que se trata de um 
instrumento de campanha 
eleitoral. Pelo mesmo placar, 
foi ordenada a remoção do 
vídeo sobre o suposto kit gay.

por entenderem a essência 
dessa causa tão importante 
para o desenvolvimento dos 
municípios”, reforça o presi-
dente da AMP.

O presidente da Câmara 
Municipal de Jesuítas, verea-
dor Rogério Jorge (PSD), tam-
bém acompanhou o presidente 
da AMP na visita à Assembleia 
Legislativa do Paraná.

GOVERNO 5.0
Durante três  dias,  o 

Desenvolve Paraná vai reunir 
autoridades municipais, esta-
duais e federais no debate 

de programas que promo-
vam o crescimento social e 
econômico dos municípios 
paranaenses.

O debate servirá para esti-
mular os pequenos e médios 
negócios locais, por meio da 
geração de empregos e renda 
nas microempresas, com 
aporte da Fomento Paraná. 
O encontro foi suspenso nos 
últimos dois anos por conta 
da pandemia de Covid-19 e 
retorna esse ano, com uma 
agenda municipalista, com 
foco no desenvolvimento local 
e sustentável.

PREFEITO de Jesuítas e presidente da AMP ressaltou a oportunidade de trocar experiên-
cias com o Governo do Estado e de apresentar os programas e projetos para 2023

DIVULGAÇÃO

Desoneração

O candidato à reeleição para a Presidência da República, 
Jair Bolsonaro (PL), disse ontem que, se vencer o pleito, 

vai desonerar a folha de pagamento do setor de saúde. Ele 
participou de eventos de campanha no Recife. “Pedi para 
[o ministro da Economia, Paulo Guedes] desonerar a folha 
[de pagamento] da saúde no Brasil. São 17 setores que já 
estão desonerados, e ele falou que eu poderia anunciar a 
desoneração da saúde no Brasil. O impacto é compatível”, 
disse. “Hoje o setor não desonerado paga um imposto em 
cima da folha de 20%. A desoneração passa a ser de 1% a 
4% do faturamento bruto da empresa. Vai ser vantajoso, e 
vamos dar mais uma sinalização para questão do piso da 

enfermagem no Brasil”, completou.

Em trâmite
Projetos em trâmite na 
Câmara dos Deputados 
e no Senado tratam da 
desoneração da folha de 
pagamento para o setor 
de saúde. Atualmente, a 
desoneração beneficia 17 
setores da economia. A 
medida tem validade até o fim 
de 2023 para as empresas de 
transporte rodoviário coletivo 
e de cargas, metroferroviário 
de passageiros, empresas 
de informática, de circuitos 
integrados, de tecnologia de 
comunicação, do setor da 
construção civil, empresas 
de obras de infraestrutura, 
empresas de call center, 
calçados, confecção e 
vestuário, couro, jornais e 
empresas de comunicação.

Lula no Alemão
Lula se reuniu com lideranças comunitárias no Rio de 
Janeiro e recebeu cópia do Plano Popular do Complexo do 
Alemão, projeto que foi discutido na comunidade e que 
reúne propostas para a população que vive no local. “Nós 
precisamos mudar a história de que o Estado só participa na 
comunidade quando manda a polícia. Nós queremos que a 
polícia seja um componente de política pública do Estado. 
Antes de vir a polícia, tem que vir a educação, tem que vir a 
saúde, tem que vir a cultura, tem que vir a melhoria da vida 
das pessoas”, disse Lula no Complexo do Alemão.

 
Caminhada
Após discursar, Lula participou de uma caminhada pelas ruas 
do Complexo do Alemão com o prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes. O candidato reafirmou que pretende criar um 
ministério dos povos originários e que vai nomear um indígena 
como ministro. Ele também disse que vai recriar o Ministério 
da Cultura. “E vamos fortalecer o ministério da igualdade racial 
para terminar, de uma vez por todas, com o preconceito nesse 
país”, disse. O candidato prometeu ainda que não haverá mais 
garimpo ilegal no país. Depois, seguiu para Salvador (BA).

DIVULGAÇÃO

Benefícios
Com isso, as empresas podem 
optar por deixar de pagar a 
contribuição previdenciária 
calculada sobre a folha de 
pagamentos, de 20% sobre os 
salários dos empregados, e 
continuar a contribuir com 
a alíquota sobre a receita 
bruta, que varia de 1% a 
4,5%. Em tese, a iniciativa 
oferece um maior incentivo 
para a contratação de 
pessoal. Em discurso para 
lideranças evangélicas e 
políticas, Bolsonaro citou 
ações para o desenvolvimento 
da Região Nordeste nas áreas 
de energia e mineração e 
o trabalho do seu governo 
em assistência social, 
especialmente direcionado 
às mulheres.
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Número de famílias
atingidas pelas chuvas
no Paraná é de 5,5 mil

A última atualização da 
Defesa Civil Estadual sobre as 
chuvas no Oeste e Sudoeste, 
às 12h de ontem (quinta-feira, 
13), apontou mais municí-
pios atingidos, chegando a 
27, e aumento no número de 
pessoas diretamente impac-
tadas, para 5.344 paranaen-
ses. Há ainda 1.199 desaloja-
dos e 288 casas danificadas. 
Os novos municípios são 
Nova Esperança do Sudoeste, 
Toledo e Palmas.

A cidade com maior número 
de pessoas desalojadas é Dois 
Vizinhos (1.000), seguida de 
Verê (60), Salto do Lontra (30), 
Renascença (26) e Pato Branco 
(24). A cidade com mais casas 
danificadas é Pato Branco (65), 
seguida de Francisco Beltrão 
(60) e São Miguel do Iguaçu (60).

A Defesa Civil também 
confirmou a primeira morte 
envolvendo as chuvas de 
segunda e terça-feira. O Corpo 
de Bombeiros de Pato Branco 
encontrou o corpo de uma das 
duas crianças desaparecidas 
na cidade, de sete anos. Ela 
estava próxima ao incidente, 
onde o carro ficou preso em 

IDR lança aplicativo com 
atlas climático do Estado

O IDR-Paraná (Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Paraná — Iapar-Emater) lançou 
um aplicativo, o ClimAtlas-19, 
para pautar o trabalho diário 
dos agricultores do Estado. 
Ele já pode ser baixado gratui-
tamente na Apple Store e no 
Google Play.

C o m  1 8 8  m a p a s ,  o 
ClimAtlas-19 apresenta as 
variações normais de chuvas 
(conjunto de dados médios 
coletados por um período 
mínimo de 30 anos), tem-
peratura máxima e mínima, 
radiação, insolação, vento 
e evapotranspiração obtida 
em estações meteorológicas 
do IDR-Paraná e do Simepar 
(Sistema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambiental 
do Paraná). 

“Variáveis climáticas influen-
ciam a dinâmica da produção 
agropecuária e até a formação 
de preços no mercado. Seu 
acompanhamento é importante 

O Governo enviou ajuda humanitária (colchões e kits de higiene) para a região Sudoeste e 
trabalha ao lado das prefeituras para minimizar os impactos para a população

DEFESA CIVIL

uma enxurrada, na área rural do 
município. As buscas continuam 
para encontrar a outra criança, 
de menos de um ano de idade.

Também foram encon-
trados três indígenas mor-
tos, duas mulheres de 45 e 
15 anos e um homem de 35 
anos, no Rio das Cobras, em 
Nova Laranjeiras, no Centro-
Sul do Estado. Eles teriam sido 
levados por uma enxurrada. 
As causas, no entanto, ainda 
estão sendo investigadas, e 
não é possível afirmar com 
100% de certeza que tenham 
relação direta com as chuvas.

O Governo do Estado enviou 
ajuda humanitária (colchões e 
kits de higiene) para a região 
Sudoeste e trabalha ao lado das 

prefeituras para minimizar os 
impactos para a população. Em 
Francisco Beltrão, a Defesa Civil 
retirou pessoas de 25 casas em 
um bairro que apresenta vulne-
rabilidade frente a deslizamen-
tos de terra e algumas famílias 
da região de Itapejara d’Oeste e 
Coronel Vivida foram orientadas 
a deixar suas casas com o limite 
máximo atingido na Central 
Geradora Hidrelétrica Chopim 
I, da Copel.

Após dois dias de atendi-
mentos intensos no Sudoeste 
e Oeste, regiões mais atingi-
das pelas chuvas, a Copel e a 
Sanepar também reestabelece-
ram as conexões de luz e água 
em todas as casas atingidas 
pelos temporais e enxurradas.

para o processo de decisões 
em todos os elos das cadeias 
produtivas”, afirma o pesqui-
sador Pablo Ricardo Nitsche, 
do IDR-PR. “As informações 
estão organizadas em escala 
de tempo anual, mensal e tri-
mestral, nesse último caso para 
simular as estações do ano”.

Ele também explica a inclu-
são das “variações normais”. 
“Algumas estações meteoro-
lógicas do IDR-Paraná ope-
ram há bem mais que três 
décadas, como, por exem-
plo, a unidade de Irati, onde 
as informações são coletadas 
desde 1963”, explica.

ID
R

Transporte de cargas
No Paraná, a busca pela 
proteção das cargas 
transportadas registrou um 
dos maiores crescimentos 
entre janeiro e agosto 
deste ano. Os prêmios 
arrecadados chegaram a R$ 
307 milhões, com expansão 
de 35,7% frente ao mesmo 
período de 2021, segundo 
levantamento da Federação 
Nacional de Seguros 
Gerais (FenSeg). O estado 
representa atualmente 
41,9% das vendas deste tipo 
de seguro no Sul.

Senai Paraná
O Senai Paraná abriu 
inscrições para cursos 
gratuitos de aperfeiçoamento 
profissional na área de 
Tecnologia da Informação, 
com 600 vagas. Os cursos são 
oferecidos na modalidade 
de aulas online ao vivo 
(pela plataforma Microsoft 
Teams), com 200 vagas cada. 
De acordo com o Senai, as 
turmas têm aulas previstas 
para o mês de outubro. Os 
interessados podem tirar 
dúvidas pelo telefone (41) 
3271-9138.

Infraestrutura
Anuário Multi Cidades – 
Finanças dos Municípios 
do Brasil, publicado da 
Federação Nacional dos 
Prefeitos (FNP), mostra que 
Curitiba e Maringá estão 
entre as três cidades do Sul 
do Brasil que mais investiram 
em infraestrutura 2021. De 
acordo com a publicação, 
Curitiba registrou o maior 
investimento, acima de R$ 
444 milhões. Em seguida, 
na segunda e terceira 
colocações, estão Porto 
Alegre, com um montante de 
R$ 383,7 milhões, e Maringá, 
com mais de R$ 194 milhões 
investidos.

Democracia
O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) reitera que o 
Brasil precisa de pessoas que acreditem na democracia. 
O senador ressaltou que somente o estado democrático 
de direito permite a convivência social dos cidadãos que 
tenham pensamentos antagônicos. “Sempre me curvarei 

à democracia. Eu defendo ideias; eu não defendo pessoas. 
Discordar é saudável, mas discordar com respeito, discordar 
obedecendo à Constituição, discordar respeitando sempre à 

vontade da maioria”, afirmou.

Licenciamento 
de Veículo
O prazo de pagamento do 
Certificado de Registro de 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV), exercício 2022, para 
veículos com placas final 6, 7 
e 8, começou no dia 3 deste 
mês e termina no fim de 
outubro. Para placas com final 
9 e 0, o prazo para quitação 
é em novembro. O Detran 
orienta que o cidadão evite 
circular com o veículo de forma 
irregular, o que pode gerar uma 
infração de trânsito. O CRLV-e é 
emitido em até três dias após a 
quitação dos débitos do veículo 
(Licenciamento, IPVA e DPVAT).

Piso de enfermagem
Com voto favorável do 
deputado federal Ney 
Leprevost foi aprovado na 
Câmara Federal a proposta 
que permite que estados 
e municípios utilizem ao 
longo de 2022, na execução 
das ações de saúde e de 
assistência social, os saldos 
de repasses da União 
remanescentes de anos 
anteriores. A medida é uma 
alternativa para financiar o 
piso nacional da enfermagem. 
Deste modo, as verbas 
podem ser usadas dentro das 
áreas de saúde e assistência 
para finalidades como o 
pagamento do piso nacional 
da enfermagem

Pix seguro
O Banco Central (BC) deve 
anunciar em breve mudanças 
no funcionamento do Pix 
para fortalecer a segurança 
do sistema contra fraudes 
e vazamentos de dados. As 
medidas já foram debatidas 
pelo mercado e aprovadas 
pelo BC, que agora está 
trabalhando para promover 
as alterações, com chances 
de serem anunciadas algumas 
novidades ainda este ano.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Prefeitura mobiliza
equipes para reparar
danos das chuvas

Equipes das secretarias 
municipais de Obras, Serviços 
Públicos e Serviços Rodoviários 
da Prefeitura de Umuarama 
estão empenhadas em restau-
rar danos causados pelas chu-
vas dos últimos dias. A Sanepar 
conseguiu reparar os danos na 
rede de distribuição de água 
tratada ao longo da tarde da 
quarta-feira, 12, e o abasteci-
mento foi normalizado grada-
tivamente durante a noite. Na 
manhã de ontem (quinta-feira, 
13), todas as regiões da cidade 
foram abastecidas, de acordo 
com a companhia.

Os rompimentos ocorre-
ram em adutoras no Bosque 
do Índio e também no Parque 
Laranjeiras, afetando parcial ou 
totalmente os jardins Oriente, 
Iguaçu, Indaiá, Tangará, 
Panorama, São Marcos, Tamoio, 
Cristal, Global, Belvedere, 
Canadá I e II, Mônaco, Imperial 
I, II e III, Carolina, Maria Lúcia, 
Beira Rio, Nova América, São 
Cristóvão, Real e Colina Verde, 
os parques Lago Azul, Dom 
Bosco e Belo Horizonte, além 
do Conjunto Sol Nascente e do 
Patrimônio Umuarama.

MUITOS ESTRAGOS
O prefeitos Hermes Pimentel, 

o secretário municipal de Obras, 
Gleison Alves de Andrade, e as 
equipes de serviços da Prefeitura 
estiveram nos locais atingidos, 
ainda na quarta-feira. “São mui-
tos os estragos e fica difícil estimar 
uma previsão para os reparos, por-
que a chuva continuará nos próxi-
mos dias segundo a meteorologia. 
Estamos fazendo serviços paliati-
vos e atendendo situações mais 
urgentes, porém é preciso um 
pouco de paciência da popula-
ção. Assim que o tempo melhorar, 
os serviços terão prioridade total”, 
destacou Pimentel.

MAIS AFETADOS
O secretário de Obras infor-

mou que os problemas maiores 
ocorrem nos parques Industrial 
e Tarumã, nas imediações da 
Acesf e nas baixadas em diver-
sos bairros da cidade. “Tivemos 
rompimento de galerias, devido 
ao solo encharcado, entu-
pimento de bocas de lobo e 

Estradas rurais
Nas estradas rurais os prejuízos 

também são importantes. O 
secretário de Serviços Rodo-
viários, Osvaldo Borborema 
Marto, e o diretor de Con-

servação de Estradas Rurais, 
Gedalvo Pires Gomes, estão 

correndo o trecho para levantar 
os estragos, mas já antecipam 

que houve rompimento de pas-
sagem em alguns pontos, erosão 

em cabeceiras de pontes e 
muitas poças d’água estão difi-

cultando a passagem de veículos. 
As estradas João Baraniuk, De-

sengano e Paraíso estão entre as 
mais danificadas, além de pontos 
da Estrada Boiadeira e na Estrada 

Velha de Perobal. “Os estragos 
estão em praticamente todas as 

estradas. Estamos vistoriando os pontos mais críticos e já realizando 
o serviço paliativo, para liberar a passagem, e arrumando as cabe-

ceiras das pontes. Mas vamos precisar de uns 30 a 40 dias de tempo 
bom para a regularização de toda a malha viária não pavimentada”, 

estimou o diretor.

Paciência é agilidade no trabalho
O secretário Osvaldo Marto destacou que, neste momento, é preciso 
paciência por parte da população. “Estamos fazendo todo o possível 
para recuperar os estragos e restabelecer a passagem nas estradas 

obstruídas. Como o tempo ainda não firmou, o serviço exige muito cui-
dado e um tempo maior, inclusive para as equipes chegarem aos locais 
atingidos. Mas estão atentos e empenhados para que as ligações sejam 

restabelecidas o quanto antes nas nossas estradas”, completou.

A Sanepar reparou danos na rede de distribuição de água ainda na tarde da quarta-feira, em 
um trabalho que foi acompanhado de perto pelo prefeito

JOSÉ A. SABINO/SECOM

muitos danos na malha viá-
ria, muito buraco no asfalto. 
Os serviços são executados na 
medida do possível, nos pon-
tos mais urgentes, porém com 
a terra tão molhada não dá 
para fazer serviços definitivos. 
Temos de esperar o solo esta-
bilizar”, explicou o secretário.

AJUDA TERCEIRIZADA
Ele informou que além das 

equipes próprias, a Prefeitura 
também tem trabalhadores de 
empresa terceirizada empenha 
na limpeza de bocas de lobo e 
desobstrução das galerias e 
poços de visita. “Temos projeto 
de ampliação das redes pluviais 
para o ano que vem e em breve 
realizaremos recapeamento e 
micropavimentação asfáltica 
em vários trechos da cidade”, 
emendou.

ENXURRADA levou parte das es-
tradas, causando erosões que impedem 
a passagem dos veículos, afetando o 
abastecimento de alimentos produzidos 
pela agricultura familiar

ASSESSORIA/SECOM

Brasil da rejeição 
A alta rejeição popular 
aos dois candidatos 
a presidente que 
disputarão seu voto 
dia 30 é um forte sinal 
de que urge das ruas 
um nome da terceira 
via. Mas outros índices 
comprovam essa 
tendência. O Brasil corre 
o risco de ir às urnas 
daqui duas semanas 
com apenas metade de 
seus votantes. No 1º 
turno, a alta abstenção de 32 milhões de votos (20,95% do total 
de eleitores) juntou-se a 1.964.779 de votos em branco (1,59%) 
e 3.487.874 de votos nulos (2,82% do total) – essa soma dá 
25,36%. Os candidatos Simone, Ciro, Soraya, D’Ávila e Kelmon 
obtiveram, juntos, 8,25% dos votos, e não há garantia de 
migração desses votos para Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro 
(PL). Em suma, quase 40% da população recusou ambos, 
índice que pode se manter ou crescer neste 2º turno diante da 
indiferença à polarização que persiste nas pesquisas. 

Omertà
O brasiliense flagrado com 
R$ 2,5 milhões em caixas 
num carro ontem pela PRF, 
no Pará, estava a caminho 
do Amapá, indicam as 
investigações preliminares. 
Ele já foi indiciado por não 
explicar a origem do dinheiro, 
conforme manda a lei. Aldo 
Furtado de Lacerda, 49 anos, 
tem ficha em Brasília por 
homicídio em Samambaia 
em 2012. Ele está lotado na 
Coordenadoria de Loteamento 
Urbano e Industrial do 
Instituto de Terras do Amapá. 
O destinatário da grana ainda 
é um mistério.

Vegas & Brasília
Mais de 200 empresários 
brasileiros do setor de jogos 
circula desde ontem por Las 
Vegas – apesar das apostas 
proibidas, ainda, por aqui, 
essa turma investe muito em 
outros países vizinhos. Quem 
acompanha também é o maior 
especialista do setor jogos 
do Brasil, Magnho José, na 
G2E Global Gaming Expo, no 
Venetian Cassino. O que mais 
os investidores estrangeiros 
falam nos corredores é a 
potencial entrada do Brasil 
nesse mercado, diante do 
projeto de lei que avanã 
no Senado.

Banco sem voto
O clã Bamerindus não 
conseguiu sua estreia na 
política. A família de José 

Eduardo Andrade Vieira (PTB), 
ex-dono do finado banco e 
ex-senador do Paraná, perdeu 
vagas para a Câmara em 
Brasília. Edinho Vieira (PL) teve 
só 1.463 votos. Alessandra 
Vieira (Republicanos) irrisórios 
972 votos. Banco fechado não 
ganha eleitores, pelo visto.

Mai$ $eguros
Um levantamento da Austral 
Re sobre o mercado de 
seguros e resseguros mostra 
que os prêmios emitidos das 
resseguradoras evoluíram 
positivamente e se mantêm 
na tendência de crescimento, 
somando R$ 15,3 bilhões 
no 1º semestre de 2022. As 
principais linhas impactadas 
pelo aumento foram os 
segmentos rural, patrimonial, 
pessoal coletivo e automóvel.

Saúde do povo
A pandemia de Covid-19 e 
o surto recente da varíola 
dos macacos fez com o que 
os brasileiros dessem mais 
atenção aos medicamentos 
que atuam contra vírus 
e infecções. Segundo a 
pesquisa ‘Monitor Global 
dos Serviços de Saúde’, da 
Ipsos, cerca de 72% acreditam 
que a vacinação contra 
doenças infecciosas deve ser 
obrigatória no País. O índice 
está acima da média global, 
que é de 59%. Os Emirados 
Árabes Unidos lideram a 
pesquisa, empatados com a 
Indonésia, com 78%.
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Preso por manter mulher em cárcere
também é investigado por estupro

O delegado chefe da Polícia 
Civil de Umuarama se manifestou 
ontem (quinta-feira, 13), sobre o 
caso de cárcere privado regis-
trado no município de Perobal, 
na última terça-feira (11). Uma 
mulher de 30 anos, teria sido 
libertada por policiais militares 
daquele município, depois de 
ter passado 40 dias em cárcere. 
A investigação também apura o 
se a mulher também teria sido 
vítima de violência sexual.

Ontem pela manhã, o dele-
gado Gabriel Menezes, falou 
sobre a situação e em um vídeo 
gravado à imprensa apresentou 
detalhes sobre os depoimentos 
do agressor e da vítima.

Menezes disse que o homem 
acusado e que já possui antece-
dentes criminais por violência 

doméstica no Estado da Bahia, 
negou todos os fatos, relatando 
apenas que as acusações foram 
inventadas pela mulher.

“Além disso, narrou fatos 
desconexos e sem ligação 
direta com as acusações”, disse 
Menezes.

Já a vítima, em seu depoi-
mento, afirmou que já conhecia 
o suspeito, pois os dois frequen-
tavam a mesma igreja e até che-
garam a cogitar um namoro. 
De acordo com ela, eles manti-
nham um relacionamento, no 
entanto, tudo mudou depois que 
o homem saiu da antiga casa em 
que morava e passou a ocupar a 
residência dela.

Ao delegado, ela afirmou 
que o agressor precisava de um 
lugar para guardar os pertences 

que estavam na antiga moradia 
e que a mulher concordou em 
ceder o espaço em sua casa.

“Foi nesse contexto que no 
dia 4 de setembro, o acusado 
entrou na casa da vítima e não 
saiu mais, forçando-a, mediante 
violência física e ameaças de 
morte, a permanecer no relacio-
namento contra a vontade dela”, 
declarou Menezes.

O homem, que foi preso 
logo após a Polícia Civil ouvir as 
partes, segue detido na cadeia 
pública de Umuarama à dispo-
sição da Justiça.

Ele teve a prisão preven-
tiva decretada pelo Poder 
Judiciário e deverá responder 
por cárcere privado e estupro. 
O inquérito policial será con-
cluído pela Delegacia da Mulher 

de Umuarama.
O acusado foi preso no fim 

da tarde desta da terça-feira (11) 
e, de acordo com uma nota ofi-
cial enviada à pelo 25º Batalhão 
de Polícia Militar de Umuarama, 
os policiais de Perobal recebeu 
denúncias de cárcere privado e, 
ao verificar o endereço citado 
pelos denunciantes, constata-
ram que uma mulher era man-
tida presa em uma residência 
localizada na rua Alecrim, contra 
a sua vontade.

Além de manter a mulher 
em cárcere, o homem tam-
bém vinha ameaçando a 
família dela. Diante da situa-
ção, o agressor recebeu voz 
de prisão e foi encaminhado 
à 7ª Subdivisão Policial de 
Umuarama (7ª SDP).

Corpo de jovem morto à tiros é identificado pela família no IML
Foi identificado ontem (13), 

o corpo do jovem de 19 anos, 
que morreu após ser baleado 
na quarta-feira (12), em 
Mariluz. Trata-se de Guilherme 
dos Santos Silva, morador de 
Moreira Sales. Ele havia sido 
encaminhado por um des-
conhecido até a Unidade de 
Pronto Atendimento do muni-
cípio com ferimento de arma 
de fogo.

O  r a p a z  h a v i a  s i d o 
baleado na Rua Padre João 
Felipe e morreu tão logo deu 
entrada no PA.

O corpo foi transladado ao 
IML de Umuarama e foi reco-
nhecido ontem por familia-
res. Depois da oficialização de 
sua identidade, foi verificado 
pela polícia que Silva possuía 

Ladrão flagrado pela 
Polícia empurrando 
máquina de solda
A Polícia Militar (PM) de 

Umuarama deteve um homem 
em flagrante, quando ele 
empurrava uma máquina de 
solda que havia sido furtada 
de uma oficina mecânica no 
Jardim Alvorada, na noite da 
quarta-feira (12).

De acordo com os policiais 
militares que atenderam à 
ocorrência, a ação aconteceu 
durante um patrulhamento 
de rotina pelo bairro. A des-
confiança dos policiais surgiu 
quando eles flagraram o sus-
peito empurrando a máquina 
em via pública, e decidiram 
então realizar uma abordagem 
e averiguação.

Na conversa inicial, o sus-
peito já confessou que havia 
furtado a máquina de uma 
oficina mecânica. Os policiais 
então foram até o local apon-
tado pelo ladrão. Na verifica-
ção com o proprietário da ofi-
cina, a vítima reconheceu o 
aparelho.

O autor do furto recebeu 
voz de prisão e foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia 
de Umuarama.

antecedentes criminais e havia 
sido recentemente expedido 
contra ele dois mandados de 
prisão, um depois por envol-
vimento em crime de roubo e 
outro por homicídio.

O rapaz foi alvejado por um 
disparo de arma de fogo no 
tórax. A pessoa que socorreu 
Silva, não foi identificada, mas 
disse no Pronto Atendimento 
que estava em seu carro 
quando foi surpreendido por 
três pessoas ocupantes de 
outro veículo. Ele foi abordado 
e ordenando a levar o jovem 
ferido ao atendimento médico.

O caso foi inicialmente 
atendido por equipes policiais 
militares da 2ª Cia de Goioerê. 
De acordo com o Tenente 
Gabriel Ferreira, “tudo indica 
que a pessoa alvejada estava 
junto com as pessoas que esta-
vam no carro, pois portava 
uma balaclava”.

A polícia ainda informou 
que o baleado era conhecido 
no meio policial pela prática de 
roubos, além do suposto envol-
vimento em um assassinato pra-
ticado em Moreira Sales.

“Não sabemos ainda o que 
aconteceu quando o indivíduo 

foi baleado, se foi um disparo 
acidental quando estavam pla-
nejando algum tipo de crime, 
se houve algum confronto, o 
que será investigado”, afirmou 
o comandante da PM.

Um carro foi encontrado 

abandonado e tinha marcas 
de disparo de arma de fogo, 
deixando a entender que os 
criminosos tenham sofrido 
algum ataque ou confronto 
que resultou no ferimento do 
suspeito que morreu no PA.

JOVEM baleado foi encaminhado inicialmente ao Pronto Atendimento de Mariluz, onde não 
resistiu aos ferimentos
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Bola do gol “Mão de Deus” de
Maradona no México vai à leilão

A bola que esteve nos pés – 
e na mão – de Diego Maradona 
quando ele impressionou o 
mundo do futebol no México 
há 36 anos foi colocada em 
leilão e deve ser vendida por 
pelo menos US$ 2,8 milhões (o 
equivalente a R$ 14,4 milhões). 
A bola em questão é das quar-
tas de final da Copa do Mundo 

de 1986 entre Argentina e 
Inglaterra, na qual Maradona 
marcou aos seis minutos do 
segundo tempo ao socar sorra-
teiramente a bola para enganar 
o goleiro inglês Peter Shilton, 
um gol que ele disse depois 
ter sido ajudado pela “Mão de 
Deus”. Apenas quatro minu-
tos depois, ele driblou de seu 

próprio campo, passando por 
vários jogadores da Inglaterra, 
para marcar um segundo gol 
que regularmente lidera pes-
quisas de mais bonito da histó-
ria da Copa do Mundo. A bola 
está sendo vendida pelo árbi-
tro tunisiano Ali Bin Nasser, 
que apitou a partida.

“Esta bola faz parte da história 

do futebol internacional – parece 
o momento certo para compar-
tilhá-la com o mundo”, disse Bin 
Nasser. “Espero que o comprador 
esteja em condições de exibi-la ou 
compartilhá-la com o público de 
alguma outra forma”.

O leilão será conduzido 
pela Graham Budd e aconte-
cerá em 16 de novembro, com 

participações online a partir de 
28 de outubro.

A camisa usada por Maradona 
na mesma partida foi vendida por 
7,14 milhões de libras (R$ 427 
milhões) neste ano.

Maradona, considerado um 
dos melhores jogadores de 
futebol do mundo, morreu em 
novembro de 2020 aos 60 anos.

Após empate, Fla e Corinthians decidem a Copa do Brasil no RJ
Sobraram chances de gol, 

mas Corinthians e Flamengo 
não saíram do 0 a 0 na noite da 
quarta (12), no primeiro duelo 
da final da Copa do Brasil. No 
primeiro tempo, Gabigol quase 
abriu o placar para os cariocas, 
e o Rubro-Negro ainda teve 
outras chances, mas o goleiro 
Cássio salvou o Timão. Do lado 
paulista, Yuri Alberto desperdi-
çou duas ótimas oportunida-
des de marcar, a última delas 
já nos acréscimos do segundo 
tempo. A decisão do título 
segue totalmente aberta para 
o jogo da volta, na próxima 
quarta (19), no Maracanã. Se 

as equipes voltarem a empa-
tar no tempo normal, a deci-
são do título ocorrerá após 
cobrança de pênaltis.

O fato inusitado da noite foi 
a queda de energia de alguns 
refletores da Arena, aos 43 
minutos do segundo tempo. 
No momento, Vidal cobrava 
escanteio e David Luiz apro-
veitou para marcar de cabeça, 
mas a defesa do Timão sequer 
se mexeu. Não valeu nada, pois 
a arbitragem interrompeu o 
jogo, só retomado seis minutos 
depois, com o retorno total da 
iluminação. Um novo escanteio 
foi batido, mas não resultou em 

gol para os cariocas. 
Na primeira etapa, com 

menos de um minuto de bola 
rolando, Gabigol quase abre o 
placar, ao receber a bola pela 
direita, avançar, se livrar da 
marcação de Fábio Santos até 
soltar uma bomba de canhota 
que passou rente à trave do 
goleiro Cássio. A partir daí os 
cariocas dominaram a troca de 
passes na intermediária, com o 
Timão recuado. Aos 11 minu-
tos, Everton rolou para Pedro 
que por pouco não acerta um 
chute de cavadinha, mas a bola 
passou por cima do gol.

Depois, aos 29 minutos, 

Pedro tocou para Gabigol chu-
tar, mas Cássio defendeu. A dez 
minutos do fim, o Timão teve 
a melhor chance de sair na 
frente do marcador, após vacilo 
de Léo Preira, Yuri Alberto par-
tiu em velocidade, se desven-
cihou de David Luiz, e já estava 
preparado para chutar ao gol 
quando foi travado por Thiago 
Maia. Já nos acréscimos, 
ainda deu tempo de Gabigol, 
e depois Thiago Maia, arriscar 
de fora da área, mas o goleiro 
Cássio, atento, defendeu duas 
seguidas.

Após o intervalo, o Fla enfi-
leirou chances seguidas de gol, 

mas Cássio brilhou com defesas 
incríveis. Aos 35 minutos, após 
cruzamento de Mateus Vital 
para Yuri Alberto na área, os 
jogadores do Corinthians recla-
maram de pênalti, alegando 
que a bola havia resvalado no 
braço de Léo Pereira. Mas, após 
revisão do lance pelo VAR, a 
penalidade não foi confirmada. 
Nos acréscimos, Yuri Alberto por 
um triz não garantiu a vitória para 
os donos da casa. Ele disparou 
pela direita e desferiu um tor-
pedo, que desviou em David Luiz, 
antes do goleiro Santos defen-
dê-la. E o jogo terminou mesmo 
empatado, sem gols.
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‘Xeque mate’ no trabalho infantil em 
comemoração ao Dia das Crianças

Para comemorar o Dia 
das Crianças o Centro da 
Juventude (Ceju) e o Programa 
de Erradicação do Trabalho 
Infantil (Peti), da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, realizaram um torneio 
de xadrez nos dias 10 e 11 
de outubro, com a participa-
ção de 55 duplas nas catego-
rias iniciante, intermediário e 
avançado.

“Foram dias especiais e 
de muita disputa. As crian-
ças e adolescentes colocaram 
em prática os conhecimen-
tos adquiridos na oficina de 
xadrez, ofertada de segunda a 
sexta-feira de manhã e à tarde”, 
informou a coordenadora do 

Ceju, Roselene Souza.
Além da prática desse 

esporte que trabalha bastante 
o intelecto, as crianças recebe-
ram material educativo sobre 
o trabalho infantil e contaram 
com a fala da coordenadora do 
Peti, Daniele Ferreira da Maia. 
“O xeque mate não foi apenas 
no xadrez. Demos um xeque 
também no trabalho infantil”, 
enfatiza a coordenadora.

De acordo com Roselene, 

o xadrez é uma atividade per-
feita para desenvolver racio-
cínio lógico, aumentar a dis-
ciplina e auxiliar na tomada 
de decisões. “Pensando nisso 
resolvemos comemorar o Dia 
das Crianças com o torneio. 
As crianças e adolescentes 
inscritos foram premiadas 
com medalhas de primeiro, 
segundo e terceiro lugar, além 
de receberem doces oferecidos 
pela Secretaria de Assistência 

ALÉM da prática do esporte que trabalha o intelecto, as crianças receberam material educativo sobre o trabalho infantil
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Rodada de negócios 
entre empresários 
do São Cristóvão
 Programa criado para 

incentivar o empreendedo-
rismo, o Bairro Empreendedor 
tem sua primeira versão no São 
Cristóvão, um dos mais anti-
gos de Umuarama. Ontem (13), 
às 19h, aconteceu a primeira 
Rodada de Negócios. O evento 
objetiva reunir empresários para 
que apresentem seus produtos e 
serviços, promovendo uma inte-
ração entre eles, gerando lucros 
para todos.

Promovido pela Secretaria 
de Indústria e Comércio e 
Sebrae, o Bairro Empreendedor 
no São Cristóvão segue até 14 de 
novembro, oferecendo cursos, 
capacitações, palestras e trei-
namentos tanto para quem já 
tem uma empresa quanto para 
aqueles que sonham em abrir 
um negócio próprio e pode ser 
feito tanto por microempreen-
dedores individuais (MEI), 
quanto por e micros e pequenos 
empresários.

GM recebe mais de 50 denúncias de pessoas em atitudes suspeitas
O telefone 153, da Guarda 

Municipal de Umuarama, cen-
traliza os pedidos de socorro 
da população para as ocorrên-
cias mais diversas. Segundo 
relatório de atividades de 
setembro divulgado ontem 
(13), foram quase 270 cha-
mados, sendo que as abor-
dagens para averiguação de 

indivíduos suspeitos recebe-
ram 53 ligações e ficaram em 
primeiro lugar.

As denúncias de pessoas 
que se sentiram ou realmente 
foram importunadas por anda-
rilhos, drogaditos, embria-
gados, mendigos ou índios, 
ficaram em segundo lugar 
no levantamento da GMU do 

mês passado, com 19 ocor-
rências; em terceiro lugar vêm 
as denúncias de veículos esta-
cionados de forma irregular, 
com 15 chamados; em quarto 
lugar, com 14 chamados, estão 
as denúncias de pessoas em 
atitudes suspeitas próximas a 
residências ou estabelecimen-
tos comerciais e em quinto 

lugar houve empate (com 11 
chamados) entre os pedidos 
de auxílio no controle do trân-
sito e os atendimentos envol-
vendo animais em geral.

O diretor da GMU, inspe-
tor Valdiney Roberto Rissato, 
observa que as ocorrências 
mais significativas de setem-
bro foram uma apreensão de 

arma de fogo (um revólver 
calibre 38), dois cumprimen-
tos de mandados de prisão 
e um encaminhamento à 7ª 
Subdivisão Policial de pes-
soa pega em flagrante trafi-
cando entorpecentes, além 
de 37 atendimentos de ordens 
gerais de serviços solicitadas 
oficialmente.

Aprimoramento 
dos feirantes

O Banco de Alimentos de 
Umuarama, divisão de segu-
rança alimentar nutricional 
da Secretaria de Agricultura, 
ofereceu uma capacita-
ção a 72 dos 105 feirantes 
da Aprofeuma (Associação 
Profissional do Comércio 
Varejista dos Feirantes 
de Umuarama). Com o 
tema ‘Treinamento e Boas 
Práticas na Manipulação de 
Alimentos’.

A nutricionista Huana 
da Silva de Godoi, chefe 
da Divisão de Segurança 
Alimentar e Nutricional da 
Prefeitura de Umuarama, 
falou da importância de garan-
tir uma alimentação segura a 
todos os cidadãos. “A limpeza 
e o processo de fabricação dos 
alimentos é de suma impor-
tância para que se possam 
conservar seus nutrientes e, 
principalmente, para garantir 
às pessoas uma alimentação 
saudável e uma saúde de qua-
lidade”, observou.

Durante a palestra foram 
destacadas informações 
sobre segurança dos alimen-
tos, noções de microbiolo-
gia, cuidados na recepção, 
armazenamento, preparo, 
higiene pessoal e ambiental, 
normas de condutas e segu-
rança no trabalho e saúde 
do trabalhador no contexto 
da Vigilância em Saúde. “O 
objetivo é sempre manter 
todos os profissionais atuali-
zados e preparados para ofe-
recer cada vez mais melhores 
produtos para a população”, 
indica Huana, acrescentando 
que mais capacitações serão 
oferecidas aos feirantes nos 
próximos meses.

Social que fizeram a alegria de 
todos”, completou.

O torneio foi realizado em 
dois dias diferentes, respei-
tando o turno das oficinas que 
cada aluno frequenta, e foram 
premiados no total 21 enxa-
dristas. A competição teve o 
apoio do prefeito Hermes 
Pimentel e a supervisão da 
secretária da Assistência 
Social, Adnetra Vieira Santana. 
Confira a classificação:

O 1º Torneio Infantojuvenil 
de Pesca do Lago Tucuruvi, 
agendado para domingo 
(16), terá premiação de R$ 
1.500 em dinheiro, sorteio de 
bicicleta, brinquedos e roupas. 
As inscrições poderão ser feitas 
só até o final da tarde de hoje 
(14) e restam poucas vagas. 
Podem participar crianças de 5 
a 14 anos. A pesca será das 
10h às 14h no Lago Tucuruvi. 
É preciso apresentar docu-
mentos pessoais dos pais e um 
da criança ou adolescente. É 
proibido o uso de embarca-
ções, tarrafas, redes, covos, 

fly, iscas artificiais, espinhel, boias de arremesso ou semelhantes e ceva. A premiação será em dinheiro vai oferecer R$ 
500 para o primeiro, R$ 400 para o segundo, R$ 300 ao terceiro lugar, R$ 200 para o quarto e R$ 100 para 
o quinto colocado.

ASSESSORIA/SECOM
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Palavras cruzadas

Os astros incentivarão você a usar toda simpatia e 
alegria do seu signo para se dar bem hoje. No tra-
balho, você pode explorar o seu dom de comuni-
cação para negociar com as pessoas e conseguir 
tudo que desejar. Nas paqueras, seu charme será 
irresistível. Na união, tensões podem até rondar, 
mas você vai vencê-las com carinho e sedução.

A Lua na Casa das Associações indica que você 
terá muita facilidade para se entender com os co-
legas e que poderá contar com o apoio deles para 
cumprir as tarefas, atingir metas e chegar mais per-
to dos seus projetos para o futuro. Nas paqueras, 
você vai esbanjar carisma e deve apostar em papos 
descontraídos para se aproximar de alguém. 

Os bons ventos sopram a favor das suas finanças, 
por isso, a grande dica do céu para você é bus-
car novas formas de ganhar dinheiro. Olhe ao seu 
redor e tente descobrir coisas lucrativas que você 
pode fazer, coisas que as pessoas precisam e pelo 
que elas pagariam. No amor, você será ambiciosa 
e vai investir em alguém influente e bem de vida. 

Os astros garantem muita disposição e versatilida-
de para você no trabalho. Você estará de olho no 
sucesso, vai querer o reconhecimento dos chefes 
e usará toda sua energia e responsabilidade para 
cumprir as tarefas e provar o seu valor. Paquera 
com colega ou alguém conhecido deve esquentar 
e você vai se divertir com o jogo da conquista.

Se depender da vibração astral, tudo deve correr 
bem e com leveza para você hoje. Seu entusiasmo 
será contagiante e vai contribuir muito para deixar 
o ambiente mais divertido e gostoso no trabalho. 
Se você está livre, procure ir lugares frequentados 
por gente que tem os mesmos interesses que 
você. Aí, é só jogar charme. 

Sol e Vênus na Casa 8 devem estimular você a 
mergulhar mais fundo no trabalho e a batalhar por 
mais estabilidade no emprego. Você também terá 
todo apoio do céu para realizar algumas mudan-
ças na sua rotina. Atração por uma pessoa miste-
riosa ou comprometida deve aumentar muito. Pare 
de fugir e encare o que você sente. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 14 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Gêmeos. São 
simpáticos, soltos, comunicativos, populares e carismáticos. Seu número principal é o 21, 
formado de 2, Lua e de 1, Sol, astros que formam parceria harmoniosa, com as energias 
masculina e feminina. A soma de ambos dá o 3, de Júpiter, conferindo equilíbrio, simpatia, 
comunicação, palavra fácil e mente consciente, que inspira generosidade, bondade e cultura, 
estudos e que leva ao magistério, com sucesso. Apenas que, sua vida é cheia de duplicidade, 
no trabalho, na profissão e na vida amorosa e conjugal.

Horóscopo nascido em 14 de outubro

O Sol na Casa 12 joga luz nas suas preocupações 
e isso deve ajudar você a enfrentar os problemas 
com muito mais força, especialmente aqueles 
que ficam escondidos embaixo do tapete. Seus 
laços com a família ficarão ainda mais fortes. Na 
paixão, você estará ainda mais sensual e atraente, 
sucesso garantido na paquera e no romance.

A Lua na Casa 12 deixará você ainda mais sen-
sível e emotiva. Vai se preocupar com o bem-
-estar de todos e também vai pedir colo quando 
puder estar com os parentes. No trabalho, deve 
ouvir a sua intuição e confiar na sua experiên-
cia para cumprir as tarefas. Também será mais 
fácil se reconciliar com o (a) ex ou manter um 
namoro em segredo. 

O trabalho estará no centro das suas atenções 
nesta sexta-feira. Se depender do incentivo as-
tral, você não medirá esforços para mostrar o 
seu potencial e alcançar os seus objetivos. Tire 
um tempo para cuidar da sua saúde e do visual. 
Sua simpatia pode chamar a atenção de alguém 
conhecido e render uma paquera. 

Você terá ótimos resultados se trabalhar em equi-
pe e somar forças com os colegas para alcançar 
os objetivos em comum. Ou pode fazer uma so-
ciedade com alguém mais experiente e que tem 
uma boa visão de futuro. Ótimas energias também 
para a sua vida amorosa. O romantismo está no ar 
e vai ser fácil encantar alguém. 

Os estudos continuam favorecidos e a ideia de 
que o conhecimento pode deixá-la ainda mais 
empoderada será o incentivo que faltava para você 
investir no seu crescimento. Os astros também re-
alçam a sua vaidade e você vai caprichar no visu-
al. Se estiver a fim de alguém, dificilmente o alvo 
conseguirá escapar dos seus encantos. 

A Lua estimula a cooperação e as alianças, ao 
mesmo tempo em que outros astros ajudarão 
você e atrair bons aliados. Por isso, procure 
trabalhar em equipe e contar com os colegas 
para chegar mais perto dos seus objetivos. Bom 
momento para iniciar um namoro. Quem já tem 
seu par vai sentir a união mais forte, harmoniosa 
e repleta de companheirismo. 
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GFA
URBANISMO
MAURICIO
TUMULTUARA

CIDSOSGU
SAREPNCAR

DORISUNE
TABCALIFA

PERENIZAR
PESATABELA

SILFOAER
RADIOSOMI

DARRATAS
VADEMECUNS

EXALAMA

Expressão 
onomato-
paica de
explosão

Ciência do 
planeja-

mento das
cidades

Diz-se de
época de
grande

esplendor

Capital 
do Mato
Grosso

Períodos
históricos

Stock (?),
categoria
do auto-

mobilismo

(?) Erthal, 
apresen-
tadora da

TV

Gênio do
ar, na

Mitologia
céltica

Leitor de
telas para 
deficientes

visuais 

Designa o
cônjuge
após o

divórcio

Ditos que
expõem

seu autor 
ao ridículo

A bomba
de fissão
nuclear

Continente de origem
do novo coronavírus
Interpretou Mandela
no longa "Invictus"

É medido pelo IMC

Série de filmes com
Eddie Murphy

Dicionário
(abrev.)

Pedido de
socorro

A Enciclo-
pédia do
Futebol 

Adivinho,
na Roma

Antiga

Gênero de plantas 

Incitara à
desordem

Ilhas (?),
nação do
extinto
pássaro

dodô

Liga; junta
(?) Koshy,
atriz dos

EUA

Filha do ti-
tã Oceano 
Tabulador
(abrev.)

Título
islâmico

Competição 
"off-road"

Aeronáuti-
ca (abrev.)
Peixe de
sushis

Perpetuar;
eternizar
Coloca na
balança

Lista de
preços
Em (?):
malhado

Livros de consulta
frequente

Emitem odores

Que de-
monstra

muita ale-
gria (fig.) 

5/dóris — fícus — silfo. 8/arúspice. 10/vade-mécuns.
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A J A
P R E C O N C E I T O

L I V R A R I A K G
R O M A N T I Z A R

A R R O B A R A S O
O E A L I S O H

O A S M I L
F O R Ç A T A R E F A
E S N O B A R N U S

S A N E T W O R K
C A M P U S R A U L

P E R I P L O S E
N E R O N I N H O

P I T I T R A G E D I A
P A T A V I N A I M
C L O R O B A A L

Motiva os
ataques 

de grupos
fascistas

Filósofo 
represen-
tante do

ceticismo

Cidade-
sede 

da Liga
Árabe

Ente fan-
tástico co-
mo o bi-

cho-papão
Local de 

lançamen-
to de obras
literárias

Quilo-
grama

(símbolo)

Criar
narrativa

fantasiosa

Medida
usada na
pesagem
do gado

Passo a
"chapi-

nha" nos
cabelos

Candela-
bro sím-
bolo do

Judaísmo

(?) Leñas,
estação 
de esqui
argentina

Assumir 
ar supos-
tamente
superior

Felina das
savanas

Prenome
do Maluco
Beleza da

MPB

Conjunto de
prédios de
uma uni-
versidade

Abstinên-
cia abso-
luta de

alimentos

(?) do
Urubu, CT
do Flamen-

go (fut.)
"Antígona",

por seu
gênero
teatral

Deus
adorado

pelos
cananeus

"(?) Bue-
nos Aires
Querido",

tango

Artista plástico nipo-
brasileiro, um dos

precursores do Abs-
tracionismo no país

Compõe a
paisagem
de parques
Desabitado

André
Rizek 

Atração 
de Meca

Banheira
O prato

próprio pa-
ra saladas

Liga
inoxidável 
Discordar;
dissentir

Expedição dos (?): 
foi empreendida por

Garibaldi 
Arte, em inglês

Desinfetan-
te de boxes
Investiga
corruptos

Chilique
(pop.)
Coisa

nenhuma

Navegação
em torno

de um país
Imperador romano

Etapa 
da Paixão
de Cristo

Rede de
contatos 

de trabalho
Tributo

Sem roupa
(pl.)

Errado, 
em inglês

Agência
Nacional
de Águas

(sigla)

Interjeição
para parar
a montaria

Equipe reunida para
executar
missões 

específicas

2mi. 3/art — las. 5/pirro — wrong. 6/abnuir — menorá. 7/network.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Com a Coluna Viva Bem siga 5 dicas diárias de saúde
Algumas “tarefas” são essen-

ciais para a sua saúde e bem-estar 
e devem fazer parte da sua rotina. 
Isso porque elas ajudam no bom 
funcionamento de todo o corpo 
fazendo com que você se sinta 
mais forte e disposta para realizar 
todas as suas atividades diárias.

BEBA ÁGUA
Algo tão simples, barato e 

cheio de benefícios! Beber água 
ao longo do dia evita o inchaço 
e contribui para a absorção dos 
nutrientes – sem contar que 
o seu cérebro também acaba 
sendo beneficiado, garantindo 

maior capacidade de concentra-
ção e memória.

MANTENHA-SE ATIVO
Você pode começar com 

alongamentos logo pela manhã 
(e sempre que puder) pois eles 
ajudam a relaxar a mente e pre-
param o corpo para as atividades 
do dia, melhorando as tensões 
e desenvolvendo a consciência 
corporal. Além disso, aposte em 
caminhadas, corridas, treinos de 
luta ou até mesmo dança.

Independente da sua ativi-
dade favorita, colocar o corpo 
em movimento melhora o 

sistema cardiovascular, fortalece 
os músculos e ajuda positiva-
mente a memória e o equilíbrio.

TOME BANHO DE SOL
A dose diária de vitamina D 

ajuda na saúde dos ossos e está 
envolvida em várias funções 
do sistema imunológico, diges-
tivo, circulatório e nervoso. Para 
garantir, aposte em pequenos 
momentos ao sol antes das 9 
horas e depois das 16 horas.

TENHA UMA
 RESPIRAÇÃO CONSCIENTE
Não é para menos que, na 

busca por mais saúde e bem-estar, 
muitas pessoas acabam buscando 
por atividades que trabalham 
bem a respiração como o yoga e 
pilates, por exemplo. Respirar de 
forma consciente traz benefícios 
para todo o corpo.

Se você quiser experimen-
tar algo tão bom e simples, faça 
pequenas pausas diariamente: 
inspire lentamente o ar pelo 
nariz, preenchendo o pulmão, e 
expire pela boca.

USE LOOKS CONFORTÁVEIS
Se tem uma coisa que apren-

demos com o isolamento social 

é prezar pelo extremo conforto – 
e não estamos falando em vestir 
o pijama 24 horas. É sobre vestir 
looks acolhedores e cheios de 
estilo que nos fazem sentir bem 
e confiante em todos os momen-
tos do nosso dia.
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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

Niro é o terceiro 
modelo elétrico 
da Kia no Brasil

A Kia Brasil anunciou o lan-
çamento oficial do Niro, terceiro 
modelo eletrificado, alinhado 
com o novo posicionamento 
de marca da montadora sul-co-
reana no mercado brasileiro, 
incluindo a nova logomarca 
e o slogan “Movement that 
inspires”. O primeiro modelo 
eletrificado da Kia Brasil a 
ser comercializado, o Stonic, 
foi lançado em novembro do 
ano passado, e o segundo - 
Sportage - em julho último.

Os principais atributos da 
segunda geração do Niro, em 
duas versões no Brasil – EX e 
SX Prestige - , são o seu motor 
Kappa PE, de 1.6 litro, 16 vál-
vulas, com injeção direta, à 
gasolina, mais o seu motor 
elétrico que, com a sua bate-
ria de polímero de lítio-ion de 
240V, proporciona potência 
combinada de 141 cavalos a 
5.700 rpm e torque de 27 kgf.m 
a 4.000 rpm, seu design interno 

e externo ousado mas elegante 
e a extensa lista de tecnolo-
gias ADAS - Advanced Driver 
Assistance System, capazes 
de proporcionar ainda mais 
segurança e conforto aos ocu-
pantes do veículo.

Diferente do modo velejar 
dos MHEV, em que o motor 
desliga automaticamente em 
circuitos planos, no sistema 
HEV do Niro a economia de 
combustível acontece na par-
tida e em movimentos de baixa 
velocidade, quando somente o 
motor elétrico atua, e na ace-
leração e/ou subidas quando 
o motor à combustão fun-
ciona concomitante ao motor 
elétrico. Em velocidade cru-
zeiro, o motor à combustão e 
ou motor elétrico podem fun-
cionar de forma combinada 
ou individual, de acordo com 
a condição de uso naquele 
momento e, nas frenagens, 
acontece a regeneração de 

energia cinética para a bateria, 
incluindo sua nova tecnologia 
de regeneração de energia 
pelo shift paddle no volante 
de direção, quatro níveis de 
regeneração de energia (de 
menor a maior intensidade de 
regeneração de acordo com a 
conveniência de cada cliente).

A performance desse motor 
pode ser traduzida nos dados 
de consumo e nos índices de 
emissão de CO2. Segundo o 
Inmetro, o Kia Niro faz 17,7 
km/l na estrada e 19,8 km/l na 
cidade. Com seu reservatório 
de combustível de 42 litros, o 
Niro pode chegar a até 800 km 
de autonomia, cerca de 30% 
mais em relação a seus princi-
pais concorrentes. Esses dados 
conferem ao Niro consumo 
energético médio de 1,0956 
MJ/km e índice de emissão de 
CO2 de 68 g/km.

Destaque especial à assi-
natura “Inovação inspirada 

pela natureza” na construção 
do Kia Niro. Além da exce-
lente eficiência energética e 
do sistema hibrido HEV, o Niro 
foi projetado para ter menor 
impacto ambiental no desen-
volvimento, na produção e no 
uso do veiculo, como a : pin-
tura com tintas BTX-Free (sem 
benzeno, tolueno e xileno); 
56% da forração do teto é com-
posta de plásticos reciclados; 
70% da tela de cobertura do 
porta malas é feita com plás-
ticos reciclados; revestimento 
dos bancos em Altaica bios-
sintético, a partir de árvores 
de eucalipto; e aplicação da 
Coluna C com função aero-
dinâmica, proporcionando 
um coeficiente aerodinâmico 

reduzido (Cx 0,29).

OUSADIA ELEGANTE
O design externo do Niro é 

inovador, ousado e elegante. 
Com traços marcantes, o Niro 
traz uma personalidade dinâ-
mica e ímpar. Na parte dian-
teira, o SUV compacto da Kia 
mostra seu tradicional “tiger 
nose” e um conjunto ótico em 
LED. Na traseira, a ousadia 
mais marcante está nas lanter-
nas, do formato bumerangue, 
que avançam na coluna C. E o 
principal atrativo estético tam-
bém está na coluna C, agora 
com uma cor diferente do res-
tante da carroceria, proporcio-
nando refinamento e distinção 
ao modelo.

Mercedes-Benz inova ao produzir automóveis com materiais reciclados
Como parte da jornada para 

um futuro totalmente elétrico, 
a Mercedes-Benz Automóveis 
está repensando a composição 
de todos os materiais utiliza-
dos na produção de seus pro-
dutos por meio de uma estreita 
colaboração com sua rede de 
fornecedores. Seguindo essa 
estratégia, componentes cria-
dos utilizando novas técnicas 
de reciclagem entrarão em 
produção em série em vários 
modelos ainda este ano.

A Mercedes-Benz AG tem o 
objetivo de dissociar cada vez 
mais o consumo de recursos do 
crescimento da produção. Com 
isso, a empresa está se esfor-
çando para aumentar a propor-
ção de materiais reciclados em 
sua frota de carros para uma 
média de 40% até 2030.

A marca trabalha com 
vários parceiros para alcan-
çar uma abordagem de eco-
nomia circular para os pneus 
usados. E uma dessas parce-
rias aproveita o processo de 
reciclagem química da BASF. 

O ponto de partida é o óleo 
de pirólise, gerado a partir de 
pneus usados, da empresa 
Pyrum Innovations AG. A BASF 
combina esse óleo com bio-
metano de resíduos agrícolas 
e, usando esses dois materiais, 
é possível criar um plástico de 
alta qualidade. Uma certifica-
ção independente confirma 
que o fornecedor substituiu a 
quantidade de recursos fósseis 
necessários para o produto 
final por recursos renováveis 
e óleo de pirólise de pneus 
usados. A cooperação entre a 
Mercedes-Benz e a BASF marca 
o primeiro uso de óleo de piró-
lise de pneus usados combi-
nado com biometano.

A recuperação de materiais 
secundários reduz não apenas 
o uso de recursos fósseis, mas 
também a emissão de carbono 
do plástico resultante. Além 
disso, pela primeira vez, o 
plástico reciclado tem as mes-
mas características do plástico 
produzido a partir de petróleo 
bruto. Isso permite que ele seja 

aplicado rapidamente à pro-
dução contínua. Ao mesmo 
tempo, atende às exigências 
de alta qualidade da Mercedes-
Benz, especialmente no que 
diz respeito à pintura e segu-
rança contra colisões. Essas 
propriedades significam que 
o processo tem potencial para 
substituir um grande número 
de componentes de veículos 
feitos de plástico primário.

Ainda em 2022, o novo 
modelo EQE e os sedãs de luxo 
da Classe S serão os primei-
ros modelos de produção em 
série a serem equipados com 
maçanetas das portas fabrica-
das com essa combinação de 
biometano e óleo de pirólise.

Ao contrário da recicla-
gem mecânica, a reciclagem 
química é particularmente 
adequada para a fabricação 
de componentes sujeitos a 
altos requisitos de qualidade 
e segurança. A reciclagem quí-
mica é, portanto, não apenas 

uma contrapartida à recicla-
gem mecânica, mas também 
marca um passo decisivo para 
a maior reutilização possível de 
materiais que seriam descar-
tados de uma maneira ecolo-
gicamente e economicamente 
vantajosa.

A Mercedes-Benz AG tem o objetivo de ter 40% de um carro produzido com materiais reci-
clados até 2030

FOTOS: DIVULGAÇÃO

NO Brasil, o Niro é disponibilizado em um total de 17 combinações de cores. As versões EX e 
SX Prestige chegam, respectivamente, por R$ 204.990,00 e R$ 239.990,00.
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00

AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00

BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00

CRUZE LT TURBO 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00

CRUZE LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

CRUZE LTZ 2 TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 104.900,00

MONTANA LS 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 59.900,00

PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00

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

S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 194.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 246.900,00

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

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

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Prefeitura vistoria condições de transporte de cadeirantes
Uma operação, feita de sur-

presa pela Sestram ontem (13) 
de manhã, analisou as con-
dições oferecidas aos cadei-
rantes no transporte coletivo 
urbano da cidade. Todos os 
ônibus e micro-ônibus da Viação 
Umuarama foram vistoriados.

A empresa concessioná-
ria disponibiliza 16 ônibus em 
tamanho normal e outros sete 
micro-ônibus e todos eles estão 
devidamente equipados com os 
sistemas e mecanismos de ele-
vação dos cadeirantes, segundo 
informou o chefe da Divisão de 
Transporte da Sestram, Juracy 
Narcizo. “Foram verificados 
vários itens, como a qualidade 
e a situação dos equipamentos, 
sistema de elevação das cadei-
ras, qualidade e funcionamento 
das plataformas e dos cintos de 
segurança, entre outros. São exi-
gências mínimas para garantir a 
mobilidade urbana das pessoas 
com deficiência”, observa.

Um aspecto importante 
da Lei 13.146/2015 – que é 
o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (PcD) – é a deter-
minação de que não apenas 
o veículo, mas o serviço como 
um todo garanta a segurança 
e o bem-estar das PcD, o que 
inclui estações, pontos de 
parada e sistema viário, além 
de capacitação de motoristas, 
cobradores e outros profissio-
nais para auxiliar o cadeirante.

TREINAMENTO
O trabalho de vistoria reali-

zado no Terminal Urbano levou 
a direção da empresa a ofere-
cer treinamento especial aos 
funcionários, com orientações 
básicas sobre comportamento 
no trânsito, trato com o usuá-
rio, operação dos equipamen-
tos para cadeirantes e atendi-
mento a outras pessoas com 
deficiências das mais diversas.

A determinação do prefeito 
Hermes Pimentel é garantir 
qualidade no serviço prestado 
aos usuários, uma vez que a 
administração municipal sub-
sidia o serviço. Inclusive, após 
renegociação com a concessio-
nária, o prefeito exigiu a redu-
ção no preço da tarifa, que 
agora está em R$ 4.

VISTORIA foi feita no Terminal Urbano e levou a direção da empresa a oferecer treinamento especial aos funcionários

ASSESSORIA/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
CO

N
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As três coisas mais difíceis do mundo são: 
guardar um segredo, perdoar uma ofensa e 

aproveitar o tempo.
Benjamin Franklin

@tribunahojenewsumuarama

REUNIÃO
Carina Previato, do Conselho da Mulher da ACIU coordena a primeira  reunião na terça-feira (dia 18), às 8h no anfiteatro da 
entidade. A reunião além da diretoria também  é aberta a empresárias que gostariam de participar do Conselho da Mulher . 
Um Café da Manhã será servido, na oportunidade.

ALERTA
Dados apontam que no ano passado 
o Brasil registrou a menor taxa de 

cobertura mamográfica para mulheres 
entre 50 e 69 anos, atingindo a marca 
de 17% de alcance, ainda menor que 
em 2019, quando o percentual era de 
23%. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda que 70% da popu-
lação feminina a partir dos 40 anos 

realize o exame anualmente. No Brasil, 
a faixa etária rastreada está restrita ao 

grupo entre 50 e 69 anos.

CHÁ ROSA
Em sua 9º edição já está agendado para o sábado (dia 22) na Casa da Amizade. O con-
vite custa R$ 60 e pode ser adquirido pelo fone (44) 99976-6798. O evento começa às 

15h30. Com certeza, uma boa causa, neste mês que dedicamos ao Outubro Rosa.

REGINA CONFORT!
O NOVO VAREJO EM UMUARAMA

Regina Mariani Santana, Edmilson Santana e a filha Angela Loja clean & compacta

...com a família Equipe REGINA CONFORT

Sempre atenta aos movimentos de sua clientela e da economia do país, a loja Regina Calça-
dos agora é REGINA CONFORT. Uma loja compacta, aconchegante e alinhada com   as novas 
tendências do varejo nacional e internacional. Ela oferece um estoque ilimitado de marcas 
de calçados aliados ao conforto e bem estar da sua clientela masculina e feminina.  Além 

da Linha Fitness e tênis das mais variadas marcas -, ADIDAS, NIKE, MIZUNO ( entre outras) 
além de bolsas, meias e acessórios. Uma loja clean, confortável e com todas as facilidades 
de pagamento.  Aberta ao público desde a última terça-feira (11) com a presença de fami-
liares e equipe Regina Confort, a loja  convida para uma visita, um cafezinho e para ver as 
novidades do novo varejo. Charme, atendimento e produtos de qualidade, na medida certa.

 AVENIDA ASTORGA, 
Nº 4449

FONE 3624-1659

UMUARAMA

FOTOS ARQUIVO PESSOAL
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