
Edição 4004 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,22 e 23/10/2022

Polícia captura homem suspeito de estar
envolvido na morte de moradores de rua
A Polícia Civil de Umuarama prendeu ontem, um homem de 39 anos, 
acusado de estar envolvido em assassinatos de moradores de rua 
da cidade. A detenção aconteceu durante o cumprimento de man-
dado de busca domiciliar em uma casa situada no Conjunto Sonho 
Meu. Vários objetos provenientes de furtos praticados no municí-

pio foram encontrados, além de maconha e cocaína. O acusado 
possui antecedentes criminais por tráfico, associação ao tráfico, 
ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. Ao menos três 
assassinatos, em que ele eventualmente estaria envolvido, estão 
ainda sob investigação. l 12
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58 casos 
de sífilis

Com o objetivo de conhecer o sistema de captação e tratamento da água consumida em Umuarama, membros 
do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental fizeram uma visita técnica, percorrendo desde a 
captação até a estação de tratamento de água da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). Entre outros 
segmentos, o grupo observou as vertentes do saneamento básico do município.
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Duas propostas apresentadas na Câmara Municipal por vereadores de Umuarama, pretendiam autorizar a reeleição da presidência 
do Poder Legislativo. Os textos foram rejeitados em sessão extraordinária na manhã de ontem.  
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Palavras cruzadas

Solução anterior

No seu emprego, espere as bênçãos de Vênus! Quem 
trabalha com moda, cosméticos, enfermagem, produtos 
de higiene e alimentação recebe proteção extra, inclusive 
em relação a ganhos financeiros. O Sol deixa o romance 
mais quente.

Nessa semana, você estará mais ligada nas exigências 
do seu serviço. Vênus promete contatos deliciosos com 
filhos ou crianças da família e muito pique para se diver-
tir. O planeta do amor também agita as coisas na con-
quista, turbinando seu poder de sedução. 

A energia solar afeta seu jeito de se relacionar com as 
pessoas, inclusive no trabalho. Mercúrio, em movimento 
contrário, que deverá aumentar sua preocupação. O Sol 
aquece os seus desejos, deixando o romance e a paque-
ras bem mais animados e excitantes.

Seu poder de comunicação vai ganhar uma injeção de 
adrenalina nessa semana.  Se você trabalha em casa ou 
com parente, cuidado com discussões no sábado (31): 
essa é uma das consequências de uma tensão esquisita 
entre o Sol e Urano. 

Se você trabalha com artesanato, produtos femininos ou 
artigos para o lar, espere proteção duplicada. A habili-
dade para lidar com dinheiro também vai contemplar 
quem desenvolve atividade profissional ao lado da pessoa 
amada. Controle os gastos!

Podem surgir vantagens financeiras em sociedade ou 
negociação. É possível que você se incomode com a 
rotina, principalmente no seu serviço. Para dissipar essa 
brisa pesada, aposte no seu otimismo, no seu alto-astral! 
E no amor? Vênus aumenta sua popularidade na paquera. 

Horóscopo 

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

Essa semana vai exigir cautela! Sua intuição estará afiadís-
sima. Além de intensificar seu magnetismo, o Sol ainda 
amplia sua coragem e sua vitalidade em todos os setores, 
inclusive no amor, o que garante sucesso, estando você 
comprometido ou não! 

O planeta Vênus reforça seu charme e sua capacidade 
de transformar qualquer ambiente num recanto de aco-
lhimento e harmonia. Está certo que Mercúrio retró-
grado trava um pouco a festa ao aumentar sua ansie-
dade.  Vênus acelera seu poder de sedução, garantindo 
sucesso no romance ou na paquera.

Na semana que se inicia, sua principal motivação serão as 
experiências novas e as possibilidades de contatar gente 
que pensa diferente de você. No trabalho, poderá fazer as 
mesmas tarefas, só que de outra forma, utilizando estratégias 
ainda não tentadas. Aquarianos solteiros poderão conseguir 
um crush sem defeitos nas redes sociais.

Espere uma semana de projeção no seu emprego e, até 
mesmo, conquistas materiais! Outro destaque da semana 
é a presença do Sol na sua Casa dos Projetos. Isso repre-
senta mais pique para planejar seus próximos meses e 
também realça a importância dos amigos na sua vida. 

Vênus pode atrair mais grana para o seu bolso, principal-
mente se você tem sócio. Mas é preciso tomar cuidado 
com desentendimentos.  Vênus também desfila nesse 
departamento, fazendo com que você se dedique mais 
ao seu bem. 

Horóscopo nascido em 23 de outubro
Os nascidos a 23 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de câncer. Nasceram 
para alcançar notoriedade e para se destacarem em diversos ramos de atividade ou em várias carreiras. 
Em geral são de boa família e têm boa educação de berço. Seu número principal é o 31, formado de 
3, Júpiter e de 1, o Sol. Ambos são números de liderança e de generosidade. Juntos formam o 4, de 
Urano, número de modernidade e de evolução cósmica, que os levam a se atualizarem sempre.

Horóscopo nascido em 22 de outubro
Os nascidos em 22 de outubro são do signo de Escorpião com personalidade em Aquário. Você é 
governado por Saturno e Vênus e surgem assuntos em sua vida sobre atração, magnetismo, sedução 
e tentação. Seu número principal é o 29, formado de 2, Lua e de 9, Marte. São energias de natureza 
controvertidas. Mas juntos formam o 11, de natureza ímpar, que não se soma e nem se simplifica. 
Este número caracteriza pessoas especiais, de altos ideais, assim como as cruéis e violentas nas suas 
faces negativas.

Horóscopo nascido em 24 de outubro
Os nascidos a 24 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de Leão. Gostam de exercer 
a liderança e o poder e são generosos, humanitários ou cruéis e agressivos, ao mesmo tempo. Nasceram 
para vencer, se agirem de maneira correta e justa. Seu número principal é o 32, formado de 3, Júpiter 
e de 2, Lua. Juntos formam o 5, de Mercúrio, símbolo de inteligência, comunicação, raciocínio rápido, 
amizades, viagens e atividades intelectuais e que conquista simpatias.

Se você estiver protelando a conclusão de um negócio, 
o conselho do céu é o seguinte: não adie mais. Será um 
bom momento para renovar esperanças, ampliar hori-
zontes e cuidar com mais carinho da sua vida espiritual.  
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3/ici. 4/gift — kurt — lore. 5/laser. 6/nacibo.
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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

21/9 a 21/10 0,6845 0,6845 0,1836
22/9 a 22/10 0,6824 0,6824 0,1815
23/9 a 23/10 0,6512 0,6512 0,1504
24/9 a 24/10 0,6142 0,6142 0,1136
25/9 a 25/10 0,6520 0,6520 0,1512

Ações % R$
Petrobras PN +3,43% 37,72 
Vale ON +2,93% 74,13 
ItauUnibanco PN +3,33% 31,06 
Bradesco PN +2,12% 20,73 
MRV ON -7,18% 9,31 
Sid. Nacional ON +6,05% 14,19 

IBOVESPA: +2,35% 119.928 pontos

Iene 146,39
Libra est. 0,89
Euro 1,01
Peso arg. 153,83

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,3% 5,1470 5,1480 -4,6%

PTAX  (BC) -0,5% 5,1913 5,1919 -4,0%

PARALELO -1,1% 5,0500 5,4700 -4,4%

TURISMO -1,1% 5,0500 5,4500 -4,4%

EURO -0,1% 5,1160 5,1187 -3,2%

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 21/10

Iene R$ 0,0355
Libra est. R$ 5,86
Peso arg. R$ 0,034
R$1: 1.389,85 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/10 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 1.395,50 4,00 -4,5%
FARELO dez/22 417,90 4,60 -4,8%
MILHO dez/22 684,25 0,25 -0,2%
TRIGO dez/22 850,75 1,50 -5,9%

SOJA 168,17 -1,2% -0,2% 166,00
MILHO 77,19 -0,6% 1,9% 76,00
TRIGO 97,74 1,9% 5,6% 98,00
BOI GORDO 283,88 0,1% -1,5% 280,00
SUINO 6,33 -5,2% -1,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 21/10 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 21/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 21/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 176,00 -1,7% -1,1%
SOJA Paranaguá 187,00 -1,7% -1,6%
MILHO Cascavel 86,00 -1,1% 2,4%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//1100  ffííssiiccaass  1177//1100  ddoommééssttiiccooss  0066//1100

Dólar cai para R$ 5,21 e atinge
o valor mais baixo em 10 dias

No dia da renúncia da pri-
meira-ministra britânica, Liz 
Truss, o mercado financeiro 
teve uma trégua. O dólar apro-
ximou-se de R$ 5,20 e atingiu 
o valor mais baixo em 10 dias. 
A bolsa de valores subiu pela 
quarta vez consecutiva e che-
gou ao patamar mais alto em 
duas semanas.

O dólar comercial encerrou 
a quinta-feira (20) vendido a R$ 
5,218, com queda de R$ 0,057 
(-1,07%). A cotação abriu em 
torno dos R$ 5,25 e passou a 
cair fortemente após a con-
firmação da renúncia de Liz 
Truss. Na mínima do dia, perto 
das 12h, chegou a R$ 5,19.

A moeda norte-americana 
está no menor valor desde o 

Faturamento do setor mineral
cai 30% no terceiro trimestre
O faturamento do setor mine-
ral brasileiro no terceiro tri-
mestre de 2022 somou R$ 
75,8 bilhões, aumento de 
33% em comparação ao 
segundo trimestre deste ano 
(R$ 57 bilhões). Já em rela-
ção ao terceiro trimestre de 
2021, quando o faturamento 
foi de R$ 108,7 bilhões, 
houve queda de 30%. Os 
dados foram divulgados 

dia 10. Com o desempenho, o 
dólar acumula queda de 3,28% 
em outubro. Em 2022, a divisa 
caiu 6,42%.

No mercado de ações, o 
dia foi marcado por ganhos. O 
índice Ibovespa, da B3, fechou 
aos 117.171 pontos, com alta 
de 0,77%. O indicador atingiu 
o maior valor desde o dia 6. 
Ações de bancos e de petrolei-
ras puxaram a alta.

O dólar caiu em pratica-
mente todo o planeta após 
a confirmação da renúncia 
de Truss. O pacote de corte 
de impostos para as cama-
das mais ricas da população 
britânica e de congelamento 
de impostos para empresas, 
anunciado há três semanas, 

foi mal recebido pelo mercado 
global. Isso porque as medi-
das seriam financiadas por 
meio do aumento da dívida 
pública britânica, o que pro-
vocou um efeito dominó no 
mercado financeiro nas últi-
mas semanas.

Paralelamente, a divulga-
ção de lucros de empresas nor-
te-americanas melhores que o 
esperado trouxe alívio para os 
investidores globais, reduzindo 
a busca por títulos do Tesouro 
norte-americano, considerados 
os investimentos mais seguros 
do mundo. Quando a demanda 
por esses papéis sobe, o dólar 
valoriza-se, pressionando moe-
das de países emergentes, 
como o Brasil.

pelo Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram).
O diretor-presidente da enti-
dade, Raul Jungmann, atribuiu 
o recuo a fatores como redu-
ção das importações da China, 
questão climática e covid-19, 
que afetam o principal mer-
cado importador do Brasil que 
é a China. “Isso tudo fez com 
que o preço caísse de forma 
significativa”, disse.

O diretor de Sustentabilidade 
e Assuntos Regulatórios do 
Ibram, Julio Nery, destacou que 
o minério de ferro, principal 
produto da exportação nacio-
nal mineral, que representa 
64% do faturamento, teve 
queda de 43% no preço no 
período analisado. Ele não 
vê,  contudo, tendência 
de redução da demanda 
chinesa.
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Projeto visa proibir
e proteger crianças
em ambientes digitais

O Senado Federal anali-
sará projeto de lei que visa 
proteger crianças e adoles-
centes em ambientes digi-
tais. A proposta proíbe, por 
exemplo, a criação de contas 
em redes sociais por crianças 
menores de 12 anos. Também 
veda as caixas de recompensa 
em games e estabelece regras 
para a publicidade digital. O PL 
apresentado em 18 de outubro 
pelo senador Alessandro Vieira 
(PSDB-SE), ainda aguarda des-
pacho da Mesa do Senado para 
envio à análise das comissões 
da Casa. 

Com regras para aplicati-
vos, plataformas, produtos 
e serviços digitais, o projeto 
determina que provedores 
devem criar mecanismos de 
verificação de idade dos usuá-
rios. A idade mínima para criar 
contas nas plataformas digitais 
na maioria dos aplicativos é 
estipulada a partir dos 13 anos, 
podendo haver mudanças de 
acordo com a legislação de 
cada país.

Ainda segundo a pro-
posta, contas com mais de 
um milhão de usuários meno-
res devem elaborar relatórios 
semestrais sobre os canais e 
quantidade de denúncias e o 
tratamento dado.

Segundo a proposta, deve 
ser garantida, como padrão, 
configuração em modelo mais 

TJ aprova indenização retroativa
para juízes e desembargadores

Caixas de recompensa
O projeto segue medidas adotadas em países como Estados Unidos 
e Japão como a proibição das caixas de recompensa, os chamados 
loot boxes. Essas caixas lacradas dão itens aleatórios para ajudar o 
jogador e podem ser compradas com moedas específicas de jogos, 

ganhas através de critérios variados ou compradas com dinheiro 
real. De acordo com Vieira, pesquisas demonstram a similaridade 
dessas caixas de recompensa com jogos de apostas. “De acordo 

com a pesquisa da GambleAware, cerca de 5% dos jogadores geram 
metade de toda a receita dos loot boxes — não sendo necessaria-

mente esses apostadores de alto poder aquisitivo, mas aqueles pro-
pensos a terem problemas com jogos de azar”, aponta o senador.

Publicidade
Em relação à publicidade infantil, o projeto determina que as 

propagandas dirigidas a crianças devem coibir o uso de linguagem 
infantil, excesso de cores e músicas infantis. Já a publicidade desti-

nada a adolescentes não deve estimular ofensa ou discriminação de 
nenhum tipo nem induzir sentimento de inferioridade no adoles-
cente ou incentivar atividades ilegais, violência ou degradação do 

meio ambiente. A proposta ainda prevê punições com advertência, 
suspensão e proibição do serviço, bem como multa de até 10% do 
faturamento da empresa no ano anterior ou multa de R$ 10 até R$ 
1.000 por usuário cadastrado do provedor, limitada, no total, a R$ 
50 milhões por infração. Os valores das multas serão destinados 

ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos para aplicação em políticas 
e projetos de proteção de crianças e adolescentes no ambiente 

digital. O projeto se aplica a todo produto ou serviço de tecnologia 
da informação direcionado ou que possa ser utilizado por crianças 

e adolescentes, disponíveis em território nacional, independen-
temente de sua localização, desenvolvimento, fabricação, oferta, 

comercialização e operação.

O Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJ-PR), por meio do 
decreto n° 526/22, aprovou 
o pagamento de indeniza-
ção retroativa a desembar-
gadores e juízes da Justiça 
Estadual que acumularam 
processos, funções ou juris-
dições entre 13 de janeiro de 
2015 e 6 de abril de 2018.

De acordo com o decreto, 
para receber a gratificação, os 
magistrados paranaenses devem 
declarar que acumularam traba-
lho no período, assumir a res-
ponsabilidade na declaração e 

protetivo disponível quanto à 
privacidade e a proteção e pri-
vacidade de dados pessoais. 
Para Alessandro Vieira, o pro-
jeto visa proteger o desenvol-
vimento mental e emocional 
dos menores.

“O projeto pretende avan-
çar em relação à segurança 
do uso da rede respeitando 

a autonomia e o desenvolvi-
mento progressivo do indi-
víduo, de acordo com as 
melhores práticas e legisla-
ções internacionais e acompa-
nhando o ritmo das inovações 
tecnológicas apresentadas 
ao público infanto-juvenil”, 
aponta o senador na justifica-
tiva da proposta.

assinar requerimento.
A autorização de paga-

mento atende a um pedido da 
Associação dos Magistrados do 
Paraná (Amapar) sob o argu-
mento de que, desde janeiro 
de 2015, juízes federais e tra-
balhistas passaram a receber 
a gratificação e no Paraná os 
juízes estaduais só tiveram 
direito ao pagamento a partir 
de abril de 2018.

O TJ-PR disse que formali-
zou a solicitação frente a uma 
decisão do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), mas o órgão 

contesta a versão. O CNJ afir-
mou que não autorizou o paga-
mento, pois não houve análise 
da regulamentação trazida 
pelo decreto. Destacou, ainda, 
que a recomendação diz res-
peito à regulamentação pelos 
tribunais do direito à compen-
sação por acúmulo de acervo 
processual.

O Tribunal informou que 
estimativas iniciais indicam 
que o pagamento custará R$ 
204 milhões, porém acrescenta 
que o cálculo total ainda não 
foi concluído.

Nova investigação

Pressionada por integrantes do governo federal, que têm 
buscado fatos novos para impulsionar a campanha do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, a PF reabriu 
o inquérito relacionado à facada sofrida pelo chefe do 
Executivo em 2018. Também já foi solicitado um novo 

depoimento do autor da facada, Adélio Bispo. A assessoria 
da PF informou que “não se manifesta sobre eventuais 

investigações em andamento”. O Palácio do Planalto também 
não se manifestou. Bolsonaro foi vítima do atentado à 

faca em 6 de setembro de 2018, quando fazia um ato de 
campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Quem mandou?
Desde o início, o próprio 
presidente Bolsonaro e 
aliados buscam vincular 
o atentado à esquerda. A 
Polícia Federal, porém, já 
conduziu dois inquéritos 
a respeito sem encontrar 
vinculações partidárias, 
políticas e concluindo que 
Adélio agiu sozinho. Ainda 
assim, o atual responsável 
pelo caso, o delegado Martín 
Bottaro Purper, da Diretoria 
de Inteligência Policial, que 
assumiu o caso no início do 
ano, argumenta a necessidade 
de identificar eventuais 
mandantes ou financiadores 
do atentado.

Lista tríplice
A sucessão do desembargador José Laurindo de Souza 
Netto na presidência do Tribunal de Justiça do Paraná vai 
se concorrida. Três desembargadores estão inscritos para 
disputar a eleição, em novembro, que vai escolher a nova 
cúpula diretiva da Corte para o biênio 2023-2024. São eles 
os desembargadores Luiz Fernando Tomasi Keppen, Gilberto 
Ferreira e Luiz Osório Panza (atual primeiro vice-presidente 
do Tribunal). Para os demais cargos, são candidatos: 1° vice-
presidência – os desembargadores Lauri Caetano da Silva, 
Robson Marques Cury e as magistradas Ana Lúcia Lourenço 
e Joeci Machado Camargo; Corregedoria-Geral: Fábio Haick 
Dalla Vecchia e Hamilton Mussi Corrêa. São eleitores os atuais 
130 desembargadores.

Monitoramento
Em Curitiba, vereadores devem votar em primeiro turno, na 
próxima segunda (24), a proposta de lei com a determinação de 
que os uniformes e viaturas da Guarda Municipal sejam equipados 
com câmeras de vídeo e áudio, além de equipamento de GPS. 
A justificativa dos autores é “assegurar o efetivo exercício do 
serviço de segurança pública”. O projeto original foi apresentado 
por Renato Freitas (PT), em junho de 2021. Dalton Borba (PDT), 
em outubro, ingressou na coautoria. A proposta recebeu um 
substitutivo geral e foi apresentada em pauta.

Solidariedade
À época deputado federal, 
Bolsonaro liderava as 
pesquisas de intenção de voto 
contra Fernando Haddad (PT), 
substituto do ex-presidente 
Lula (PT) na chapa petista 
havia poucos dias, após 
o líder do partido ter sua 
candidatura barrada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Existe um consenso 
entre analistas políticos de 
que a facada foi determinante 
para mobilizar votos, numa 
espécie de “movimento 
de solidariedade”, que 
teria ajudado Bolsonaro a 
conquistar os 46% de votos 
que o levaram ao segundo turno.

DIVULGAÇÃO
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Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

MP e TCE apoiam a 
iniciativa do Estado no 
combate à corrupção

O espaço aberto pela 
Controladoria-Geral do Estado 
(CGE) para debate e troca de 
experiências sobre preven-
ção e combate à corrupção, 
o Controla Paraná, já conta 
com a adesão de 30 prefeitu-
ras. Para ampliar a participa-
ção dos municípios, a Rede de 
Controle da Gestão Pública, 
que reúne Ministério Público 
do Paraná (MP), Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), CGE 
e outras entidades federais e 
estaduais, encaminhará ofício 
às administrações municipais 
sugerindo adesão à iniciativa.

O ofício leva a assinatura do 
procurador-geral de Justiça, 
Gilberto Giacoia, em nome do 
MP; e do procurador Maurício 
Kalache, coordenador da Rede 
de Controle da Gestão Pública 
no Paraná. O presidente do 
TCE, Fábio Camargo, e o con-
trolador-geral do Estado, Raul 
Siqueira, também firmaram 
a proposta. O objetivo é dar 
apoio no controle dos gastos 
públicos e na melhoria da ges-
tão nas prefeituras.

O apoio formal do MPPR e 
do TCE ao Controla Paraná foi 
divulgado em encontro rea-
lizado pela CGE, ontem (21), 
com os municípios que já ade-
riram à iniciativa.

PARCERIA
“Essas parcerias institucio-

nais somam esforços para a 
defesa do patrimônio público. 
A transparência e a preserva-
ção dos princípios da impes-
soalidade, moralidade, da pro-
bidade garantirão a construção 
progressiva de uma sociedade 

Encontros
Reuniões como a realizada na sexta, têm sido feitas periodicamente 

para divulgar o projeto e iniciar o trabalho com servidores. Curiti-
ba e Maringá já receberam a capacitação inicial feita pela equipe 
da CGE. Em dois dias, foram expostas as boas práticas adotadas 
nas áreas de Ouvidoria, Controle Interno, Auditoria, Complian-

ce, Transparência, Desenvolvimento Profissional, Corregedoria e 
Observatório da Despesa Pública. Em julho, Guarapuava recebeu a 
mesma capacitação. No fim de agosto, 23 prefeituras participaram 
de reunião remota com servidores municipais dessas áreas. Nesse 
evento, foi explicada a razão pela qual integrar a rede pode ajudar 
na gestão. A rede se forma por meio de acordos de cooperação e 

não está dotada de personalidade jurídica. Os próximos encontros 
serão promovidos em cidades-polo com convite estendido aos 

municípios vinculados. “Nessas reuniões mostramos como a CGE 
atua e incentivamos as prefeituras a adotarem modelo semelhante, 
que tem se mostrado eficiente no controle das contas públicas e na 

melhoria da gestão”, explicou o controlador-geral.

Necessidade
Siqueira disse que a ideia surgiu das frequentes solicitações de in-

formações sobre procedimentos da CGE, vindas tanto de municípios 
paranaenses como de outros estados. No fim de agosto, o secretário 
de Integridade, Governança e Prevenção à Corrupção (SEIG) de João 

Pessoa (PB), Kleber Marques, visitou todas as áreas da CGE e conversou 
com cada coordenador para conhecer as rotinas e as soluções encon-
tradas. O controle dos recursos públicos está previsto na Constituição 
Brasileira e se aplica a todos os Poderes, nos níveis federal, estadual e 
municipal. Por meio dessa rede, as prefeituras do Paraná têm na CGE 

um parceiro no controle e monitoramento de seus recursos.

mais ética, justa e mais solidá-
ria”, declarou Giacoia.

“As prefeituras carecem 
muito de capacitação de 
seus quadros e nem sempre 
têm essas informações dis-
poníveis. A Rede de Controle 
entendeu por bem oferecer 
um ambiente de troca de expe-
riências e apoia a iniciativa da 
CGE para fortalecimento dos 
mecanismos de controle”, 
afirmou Kalache, que também 
coordena o Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias 
de Justiça de Proteção ao 
Patrimônio Público e à Ordem 
Tributária.

De acordo com o contro-
lador-geral do Estado, Raul 
Siqueira, o Controla Paraná é 
um fórum de discussão para 
troca de ideias e divulgação de 
melhores práticas, que podem 
ser adotadas por integrantes 
do grupo. “Ele foi concebido 
como um grande conselho de 
debate, de capacitação e de 
divulgação de boas práticas 
nas ações de controle interno. 
Por meio desse conselho, pre-
tende-se capacitar os agentes 
responsáveis por essa área nos 
municípios e dar segurança 
jurídica para os prefeitos”, des-
tacou Siqueira.

PARA ampliar a participação dos municípios, a Rede de Controle da Gestão Pública encaminhará ofício às administrações municipais 
sugerindo adesão à iniciativa
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Capitalização
O Paraná cresce acima da média 
nacional em vendas de títulos 
de capitalização até agosto. 
Nos primeiros oito meses de 
2022, o mercado desses títulos 
arrecadou R$ 1,22 bilhão, alta 
de 19,5% em relação a 2021, 
segundo a Federação Nacional 
de Capitalização (FenaCap), 
a partir dos dados da Susep. 
Entre prêmios e resgates, foram 
injetados R$ 963,5 milhões na 
economia local no período. O 
desempenho do estado ficou 
acima dos resultados nacional 
e do Sul, que cresceram 15,7% e 
14,9%, respectivamente.

Cidade Digital
Foi lançado o programa 
“Cidade Digital” da prefeitura 
de Santo Antônio da Platina. 
O lançamento contou com a 
presença da promotora de 
justiça Kele Cristiani Diogo 
Bahena, coordenadora do 
Gepatria Norte Pioneiro, do 
prefeito José da Silva Coelho 
Neto (Podemos) e demais 
autoridades do município.

Doenças raras
O Estado vai financiar um estudo 
sobre a genética da população 
acometida por cânceres e 
doenças raras no Paraná. A 
pesquisa será coordenada 
pelo Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar) e desenvolvida 
em parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o 
Instituto de Biologia Molecular 
do Paraná (IBMP).

Inscrições abertas
O Estado está com inscrições 
abertas para o Curso de 
Especialização em Projetos e 
Obras Públicas, com ênfase 
em infraestrutura viária de 
transportes e em edificações. 
São 16 vagas exclusivas para 
servidores e empregados 
públicos graduados 
em Engenharia Civil, e 
Arquitetura e Urbanismo, e 
que atuam como técnicos 
e gestores nas áreas de 
projetos e obras públicas nos 
órgãos ligados ao Executivo 
Estadual do Paraná.  

Na Alep
Em reunião na Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste 

do Paraná), realizada em Francisco Beltrão, o presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSD), disse 

que “o governador (Ratinho Junior) referendou nosso nome 
para continuar como presidente da Assembleia Legislativa. 
Esse referendo do governador é um fator preponderante e 

fundamental para a eleição, que é em fevereiro”.

Combate à dengue
Com o tema “Todo dia é dia 
de combater o mosquito”, o 
Ministério da Saúde lançou 
a Campanha Nacional de 
Combate ao Mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor de 
doenças como dengue, Zika 
e chikungunya.Segundo o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, a campanha busca 
mobilizar os cidadãos a 
participarem efetivamente 
do combate.

Porta de entrada
O vice-governador Darci 
Piana recebeu o embaixador 
da República Portuguesa no 
Brasil, Luís Faro Ramos, no 
Palácio Iguaçu, para discutir 
a ampliação da relação 
comercial entre o Estado e o 
país europeu, além de outras 
possíveis cooperações entre 
ambos.Piana apresentou 
ao embaixador as políticas 
da gestão para atração de 
investimentos da iniciativa 
privada e destacou os possíveis 
benefícios em negociações 
futuras com os portugueses.

Assédio eleitoral
Quarenta e um dos 399 
municípios do Paraná 
registraram, até esta quinta-
feira (20), denúncias de assédio 
eleitoral por atos cometidos por 
empresas, segundo o Ministério 
Público do Trabalho (MPT-PR).
Segundo o órgão, o estado soma 
77 denúncias ,o segundo do país 
com mais notificações.

Fake news
O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) aprovou, por 
unanimidade, uma resolução 
que dá à Justiça Eleitoral mais 
celeridade para a retirada de 
notícias falsas (fake news) 
de sites e redes sociais. O 
presidente do TSE,  Alexandre 
de Moraes, disse que, diante 
do “aumento de notícias 
fraudulentas” e de discursos 
de ódio observados durante o 
segundo turno destas eleições, 
convidará representantes das 
duas campanhas presidenciais 
para uma conversa.
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Novidades
O prefeito Hermes Pimentel 
informou que, além da 
iluminação atrativa, milhares de 
flores serão cultivadas e teremos 
duas casinhas do papai noel para 
distribuir o fluxo e estimular os 
visitantes a percorrerem todo o 
centro. Aproximadamente R$ 3 
milhões para assegurar o melhor 
Natal dos últimos anos. No 
quesito premiação, a promoção 
da Aciu contará com nada menos 
que 915 atrativos, seguindo como 
uma das maiores do Estado.

Parceria sólida
A parceria do município com a 
Aciu foi destacada também pelo 
presidente Miguel Fuentes Romero 
Neto. Ele agradeceu a presença 
de Pimentel na cerimônia de 
lançamento, explicando que o foco 
da campanha é provocar ações e 
reações da sociedade e reforçar 
os laços de união e parceria. 
Ele fez questão de ressaltar que 
os detalhes foram definidos 
após consultas aos associados 
e consumidores. Conheça 
pormenorizadamente e saiba 
como aderir acessando https://bit.
ly/3z1MdjL.

Curso Técnico 
em Comércio
O colégio estadual Vereador 
José Balan abriu inscrições para 
o curso Técnico em Comércio, 
com cronograma de um ano e 
início das aulas previsto para 
fevereiro. As inscrições podem 
ser efetivadas até o próximo dia 
31. Informações completas sobre 
o conteúdo reconhecido pelo 
Ministério da Educação e Cultura 
(MEC) podem ser obtidas pelos 
telefones (44) 3622–1872/99978-
7865 (WhatsApp). 

Procon orienta
Fiscais do Procon orientam 
empresas que trabalham com 
presentes e artigos natalinos. 
Passado o período de vendas 
proporcionado pelo Dia da 
Criança, as atenções se voltam 
à decoração natalina e à 
preparação do clima para as 
festas de final de ano. De olho 
nesse mercado, empresas do 
ramo começam a exibir as 
novidades visando chamar 
a atenção do consumidor. É 
essencial que os preços sejam 
informados em local bem visível e 
de forma clara.

Perfis remunerados
Disponibilizadas mais 20 vagas 
do programa Recomeça Paraná 

Natal de Luz
A Aciu lançou a campanha ‘Natal de Luz’, criada para estimular 

as vendas. Nossa entidade e a Prefeitura estão empenhadas 
em preparar a cidade para movimentar o período natalino, 

caprichando na decoração das praças e lagos, das avenidas centrais 
e também na programação cultural. A retomada da decoração da 

região central com portais é um dos destaques.

para trabalhadores com perfil 
empreendedor de Umuarama 
que estiverem dispostos a 
passar por qualificação. Além do 
aprendizado, os inscritos receberão 
um incentivo financeiro que pode 
chegar a R$ 900. 

Critérios
Para participar do programa os 
candidatos, encaminhados por 
meio dos Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras), 
devem comparecer à Agência 
do Trabalhador até 5/11. Na 
primeira etapa, a região recebeu 
cerca de 580 bolsas e a cidade 
foi contemplada com 47. Agora 
foram disponibilizadas mais 20. 
Mais informações podem ser 
obtidas na Agência do Trabalhador, 
pelo fone (44) 3621-1100.

Outubro Rosa
A Agência do Trabalhador será 
palco de uma série de atividades 
em referência ao Outubro 
Rosa, campanha mundial que 
alerta sobre a importância 
do diagnóstico precoce dos 
cânceres femininos (mama e colo 
do útero). Na próxima terça-
feira (25) haverá atendimento 
especial com vagas de empregos 
captadas exclusivamente para as 
mulheres, além de orientações 
sobre prevenção feitas por 
profissionais de saúde.

Operações de crédito
A Fomento Paraná iniciou a 
intermediação de operações 
de crédito com opção de 
garantia fornecida por meio 
do BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social). A nova opção de garantia 
ofertada é uma forma de ampliar 
a oferta e facilitar o acesso ao 
crédito para empresas de micro, 
pequeno ou médio porte, porque 
não tem custo extra para o 
tomador, o que reduz o Custo 
Efetivo Total da operação para 
patamares abaixo do mercado 
convencional.

Consulte a Aciu
Para contratar empréstimos e 
financiamentos da Fomento 
Paraná o empreendedor 
pode entrar em contato com 
correspondentes credenciados da 
instituição em diversas regiões do 
estado, entre eles a Aciu.

“Supor é bom - descobrir é 
melhor” - Mark Twain

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

IPVA 2022 em atraso
pode ser regularizado
com cartão de crédito

Os contribuintes que ainda 
não quitaram o Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) 2022 podem 
parcelar o valor em até 12 vezes 
com o cartão de crédito. É pos-
sível regularizar o tributo por 
meio das empresas creden-
ciadas que operacionalizam 
os pagamentos. A quitação do 
imposto é requisito obrigatório 
para emissão do certificado do 
veículo pelo Detran/PR.

De acordo com dados divul-
gados ontem (sexta-feira, 20) 
pela Secretaria da Fazenda e 
Receita Estadual, desde junho 
foram registrados 1.843 mil 
pedidos de parcelamento para 
regularizar o imposto atrasado 
via cartão de crédito.

“Atualmente, cerca de 19% 
dos veículos tributados ainda 
seguem inadimplentes no 
Estado neste ano. Este serviço 
é uma nova opção para que o 
contribuinte consiga quitar seu 
imposto atrasado no ano e, 
assim, retirar o documento do 
seu veículo”, explica o secre-
tário da Fazenda do Paraná, 
Renê Garcia Júnior.

Inadimplência
A inadimplência do IPVA impossibilita também obter o licenciamen-

to. Após o vencimento, que é definido pelo Detran/PR, o veículo 
estará em situação irregular perante a legislação de trânsito, e o 

proprietário poderá sofrer sanções previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), inclusive com a apreensão do veículo.

Outros exercícios
Em relação aos exercícios anteriores, o Estado possibilita o parcela-

mento da dívida em até 10 vezes, respeitando o limite mínimo de uma 
Unidade Padrão Fiscal do Paraná (UPF) por parcela, que atualmente 

está em R$ 127,31. O parcelamento é feito somente através da Guia de 
Recolhimento (GR-PR) e com o pagamento via PIX, já que a guia agora 
é emitida com um QR Code para este fim. A principal vantagem desta 

mudança é que o contribuinte pode pagar a GRPR em qualquer banco, 
inclusive nos digitais, não se restringindo aos conveniados com o Esta-

do. O parcelamento pode ser feito pelo portal do IPVA, com emissão de 
cada parcela em seu mês de referência.

Rodovias atingidas pelas chuvas
recebem serviços emergenciais

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) alerta os con-
dutores quanto à necessidade 
de seguir com cautela pelas 
rodovias do Estado durante 
este período de fortes chuvas. 
Além de prejudicar a visibili-
dade, o excesso de água sobre 
a pista pode causar danos pon-
tuais ao pavimento, reduzindo 
a trafegabilidade.

Técnicos de todas as regio-
nais do DER/PR já estão per-
correndo a malha rodoviária 
estadual verificando essas ocor-
rências e acionando as equipes 
de conservação, que fazem ser-
viços emergenciais de tapa-bu-
racos em todos os pontos críti-
cos, garantindo mais segurança 
e conforto aos usuários.

“Toda a malha rodoviária 
do Paraná conta com serviços 

de conservação por meio de 
programa do DER/PR, con-
trato específico ou administra-
ção direta. As nossas rodovias 
estão sendo monitoradas e as 
melhorias necessárias realiza-
das e programadas conforme 
possível, já que intervenções 
mais definitivas não podem ser 
feitas sob chuva”, disse o secre-
tário estadual de Infraestrutura 
e Logística, Fernando Furiatti.

Ao acessar o site da empresa 
que atende as suas escolhas de 
pagamento, o contribuinte 
pode decidir a melhor forma 
de parcelamento e cadastrar 
seus dados para a consulta do 
IPVA. A nova condição de paga-
mento deve corresponder ao 
valor total, ou seja, não será 
possível fazer o parcelamento 
de apenas uma parcela ainda 
em aberto, mas sim de todas 
que estiverem vencidas.

Nas empresas credenciadas 

é possível utilizar cartões das 
bandeiras Mastercard, Elo, Visa, 
American Express e Hipercard.

A Sefa informa que não é 
responsável pelas cobranças 
e juros extras. As empresas 
credenciadas têm autono-
mia para definir as condições 
comerciais das transações; as 
bandeiras dos cartões utiliza-
dos; número possível de par-
celas; juros aplicáveis e outras 
taxas a serem cobradas de 
acordo com o parcelamento. 

DE acordo com dados divulgados pela Secretaria da Fazenda e Receita Estadual, desde junho foram registrados 1.843 mil pedidos de par-
celamento
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Autorização para a reeleição do 
presidente é rejeitada na Câmara

A maioria dos vereado-
res de Umuarama rejeitou 
o Projeto de emenda à Lei 
Orgânica do Município que 
previa a autorização para que 
a Câmara Municipal reelegesse 
a presidência da Mesa Diretora 
do Poder Legislativo Municipal. 
Por circunstância, outra propo-
sição, que alterava disposição 
legal no âmbito do Regimento 
Interno da Casa de Leis foi reti-
rado de pauta.

As duas proposições foram 
apresentadas pelos vereado-
res Cris das Frutas, mas tam-
bém foi assinado por Antonio 
‘Pé Duro’, Clebão dos Pneus, 
Newton Soares e Ronaldo Cruz 
Cardoso. Apenas ‘Pé Duro’ foi 
contrário, entre estes parla-
mentares. Também votaram 
contra Fernando Galmassi 
(presidente), Ana Novais, 
Mateus Barreto, Edinei do 
Esporte e Sorrisal.

Segundo o procurador 
jurídico do Poder Legislativo, 
Diemerson Castilho,

“A Lei Orgânica do Município 
é como se fosse a Constituição 
do Município e o Regimento 
Interno regulamenta as diretri-
zes da Casa, então ficaria em 
descompasso fazer a votação 
do Regimento, uma vez que a 
LOM foi rejeitada, portanto, o 
segundo projeto foi retirado de 
pauta”, explica o Procurador 
Jurídico da Câmara, Diemerson 
Castilho.

Os vereadores votaram a 
proposta ontem (sexta-feira, 
21) pela manhã em sessão 
extraordinária, depois que 
elas haviam passado pelas 
Comissões.

O Projeto de Resolução de 
número 7/2022, de autoria 

de Cris das Frutas, havia sido 
assinada por Antonio ‘Pé 
Duro’, Clebão dos Pneus, 
Newton Soares e Ronaldo Cruz 
Cardoso.

O texto previa a alteração 
do ‘caput’ do artigo 20 da 
Resolução nº 01/90, de 21 de 
dezembro de 1990 – Regimento 
Interno da Câmara, que pas-
saria a contar com a seguinte 
redação: “Art. 20. O mandato 
da Mesa será de 02 (dois) anos.

P a r á g r a f o  ú n i c o  – 
Ocorrendo vacância em cargos 
da Mesa a seis meses do encer-
ramento do mandato, a vaga 
será preenchida por seu suces-
sor legal para complementar o 
mandato, independentemente 
de nova eleição”.

Parte da mesma redação 
deveria ser aplicada ao ‘caput’ 
do artigo 23 da Lei Orgânica do 
Município (LOM), de 5 de abril 
de 1990, se o projeto, também 
apresentado pelos mesmos 
vereadores citados acima, 
fosse aprovado.

Os dois projetos foram pro-
tocolados no dia 26 de julho e 
foram despachados pela Mesa 
diretora do Poder Legislativo 
no dia 1 de agosto, deixando a 
Comissão de Justiça Redação 
(CJR) da Câmara no dia 11 de 
agosto.

É importante ressaltar 
que os vereadores que inte-
gram a CJR da Câmara, são 
Ronaldo Cruz Cardoso como 
(presidente), tendo Clebão 
dos Pneus e Cris das Frutas 
como membros. Estes mesmos 
foram os que apresentaram as 
propostas, além de Newton 
Soares e Antonio ‘Pé Duro’.

Ainda de acordo com 
Castilho, não existe empecilho 

legal impedindo que estes 
mesmos parlamentares que 
integram a Comissão de 
Justiça e Redação, fossem os 
autores das propostas anali-
sadas por eles em Comissão.

LEGALIDADE
O procurador havia refor-

çado ainda que a considera-
ção principal era a respeito 
da Emenda Constitucional n° 
16, de 1997, que possibilita a 
reeleição para os Chefes do 
Poder Executivo. “Isso afasta 
a cláusula da irreelegibilidade 
que vigorou na República, 
não existindo mais razão da 
vedação contida no art. 20, do 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Umuarama”.

Considerou também o cri-
tério informativo do procedi-
mento hermenêutico a ser ado-
tado. “Há de ser consentâneo 
com a diretriz traçada, uma vez 
que nosso sistema republicano 
não mais impede a reeleição dos 
titulares do Poder Executivo, 
não há mais razão doutrinária 
que vede a possibilidade de 
reeleição de membro de Mesa 

Composição da Mesa
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Umuarama é formada 

pelo presidente, que no biênio 2021/2022, é Fernando Galmassi, 
tendo como vice presidente Cris das Frutas, o primeiro secretário é 
Clebão dos Pneus e Ronaldo Cruz Cardoso é o segundo secretário. 
O último presidente da Câmara de Umuarama que teve a oportu-
nidade de pleitear pela reeleição, foi Marcelo Nelli, que terminou 

seu mandato em 2016. Depois dele os próximos presidentes foram 
Maria Ornelas (2017/2018) e Noel do Pão (2019/2020).

de Casa Legislativa”.
Castilho lembra ainda que 

a natureza da função dos 
membros da Mesa da Casa 
Legislativa é executiva. “É 
lícito concluir que não cabe 
mais esgrimir o argumento da 
irreelegibilidade das funções 
executiva como impedimento 
eleições para a Mesa da Casa 
Legislativa”, reforça o texto 
da justificativa, ressaltando 
que a norma do § 4º do artigo 
57 da Constituição Federal 
que, cuidando da eleição das 
mesas das Casas Legislativas 
federais, veda a recondução 
para o mesmo cargo na elei-
ção imediatamente subse-
quente, não é de reprodução 
obrigatória nas Constituições 
d o s  e s t a d o s - m e m b r o s , 

porque não se constitui num 
princípio constitucional 
estabelecido.

Ou seja, “O Município tem 
autonomia para dispor sobre 
matéria de interesse local e a 
Câmara Municipal de Vereadores 
em questões ‘interna corporis’”, 
encerra.

O procurador reforça ainda 
que a atual Mesa Diretoria do 
Poder Legislativo do Município 
foi responsável pela abertura 
de acesso à população, atra-
vés de sistemas de transmis-
são online e presencial, além 
de ter tramitado com imparcia-
lidade durante o processo de 
cassação do ex-prefeito Celso 
Pozzobom e ter suas contas do 
ano de 2021 aprovadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado.

FORAM seis votos contra quatro, que rejeitaram o projeto que alterava a Lei Orgânica do Município, autorizando a reeleição da presidên-
cia na Câmara

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Vandalismo atinge ônibus que
realizam o transporte escolar

Alguns ônibus da frota 
do transporte escolar em 
Umuarama têm sido danifica-
dos pelos próprios estudan-
tes. A prefeitura transporta 
hoje cerca de 2.700 alunos das 
redes municipal e estadual, 
diariamente, com uma frota 
de 45 veículos. São 46 linhas, 
percorridas duas vezes ao dia 
(manhã e noite) nos distritos, 
estradas da zona rural e bair-
ros mais afastados da região 
central.

Os problemas são causados 
geralmente pelos alunos maio-
res. “Infelizmente o vanda-
lismo tem se tornado comum, 
apesar dos apelos constantes, 
das orientações e dos cuida-
dos tomados pelos motoristas 
durante os trajetos. O princi-
pal ‘alvo’ dos vândalos são os 

Guarda Municipal interdita trecho
de avenida após vazamento de óleo

UM caminhão da frota da prefeitura foi o responsável pelo derramamento do óleo na pista 
e uma sindicância foi aberta para apurar as causas

JOSÉ A. SABINO/SECOM

A Guarda Municipal e a 
Umutrans foram acionadas 
ontem (sexta-feira, 21) para 
atender a uma ocorrência de 
derramamento de óleo, em um 
trecho da avenida Rio Grande 
do Norte – entre a rua Tupi e a 
Praça Tamoio. Caminhões pipa 
foram destacados e fizeram a 
lavagem do local, que também 
foi coberto por serragem, em 
procedimento padrão para evi-
tar maiores transtornos.

O diretor da GMU, Valdiney 
Roberto Rissato, lembrou 
que houve o registro de algu-
mas quedas de motoqueiros, 
mas nenhum caso com maior 

gravidade. “No momento em 
que alguns cidadãos entraram 
em contato com nossa central, 
pelo telefone 153, já aciona-
mos as equipes, que se deslo-
caram para cá. O primeiro pro-
cedimento foi a interdição e a 
sinalização, com os agentes de 
trânsito oferecendo apoio aos 
motoristas que passavam pelo 
local”, contou.

O motorista do caminhão 
responsável pelo incidente 
acredita que uma mangueira 
deve ter se rompido e der-
ramado o óleo, mas que ele 
não percebeu o ocorrido. “Só 
fui notar quando que alguma 

coisa estava acontecendo por-
que algumas pessoas estavam 
acenando, sinalizando para eu 
parar. Só aí fui reparar e então 
já liguei para relatar o fato aos 
meus superiores”.

O veículo pertence à frota 
da Prefeitura de Umuarama 
e é utilizado na coleta de 
lixo. O secretário de Serviços 
Públicos, João Paulo dos 
Santos, revelou que uma sin-
dicância já foi aberta, tanto 
para averiguar as causas do 
acidente, quanto para ana-
lisar os procedimentos do 
servidor. “Oferecemos todo 
apoio que a Umutrans e a 

Guarda Municipal nos indi-
cou. Sabemos que um inci-
dente assim pode acontecer 
com qualquer veículo, mas 
vamos investigar para evitar 

que outros acidentes ocor-
ram”, declarou.

A Umutrans monitorou o 
trecho sinalizado até a seca-
gem do óleo.

bancos, justamente agora que 
eles contam com bancos de 
espuma bem mais confortá-
veis que os antigos, que eram 
rígidos (de fibra de vidro) e 
por isso mais resistentes”, 
lamentou a secretária muni-
cipal da Educação, Mauriza 
de Lima Menegasso.

Os danos acontecem tanto 
nos ônibus da Prefeitura 
quanto nas linhas que ope-
ram com veículos terceiri-
zados. “O último caso foi 
notado na manhã desta sex-
ta-feira, 21, no veículo que 
atende a estrada Jurupoca 
e o Parque Jabuticabeiras, 
mas recentemente também 
tivemos prejuízos nas linhas 
do Parque Industrial e do 
Conjunto Sonho Meu”, infor-
mou o chefe da Divisão de 

Transporte Escolar do muni-
cípio, Alexandro Severo.

Os prejuízos ainda não 
foram estimados. Os reparos 
são realizados pelas próprias 
empresas terceirizadas e na 
tapeçaria do pátio, no caso da 
frota pública. “Em todo caso, 
o vandalismo representa pre-
juízo e transtornos para os 
próprios alunos, que acabam 
circulando por algum tempo 
em bancos deteriorados”, 
reforçou a secretária.

“Solicitamos aos pais e pro-
fessores que orientem seus 
filhos/alunos a preservar o 
patrimônio público, especial-
mente porque eles mesmos 
são os usuários”, continuou. 
Segundo a secretária, esse tipo 
de atitude acaba encarecendo 
o serviço porque o desgaste da 

frota é um dos itens nas plani-
lhas de custos durante a nego-
ciação dos contratos.

“Além do mais, é uma ques-
tão de educação e respeito que 
precisa vir de casa. Contamos 
com a colaboração de todos 

para cuidar o ambiente esco-
lar e também dos veículos que 
transportam os estudantes”, 
finalizou Mauriza Menegasso. 
Cerca de 70% do total de alu-
nos transportados são de esco-
las da rede estadual.

OS prejuízos ainda não foram estimados. Os reparos são realizados pelas próprias empresas 
terceirizadas e na tapeçaria do pátio, no caso da frota pública

ASSESSORIA/SECOM

A sífilis é uma doença que 
persiste na humanidade desde 
a Idade Média. Causada pela 
bactéria Treponema pallidum, 
em Umuarama foram regis-
trados 58 casos de janeiro até 
agora, conforme levantamento 
divulgado ontem (21) pelo do 
Ambulatório de Infectologia, 
que realizou uma série de 
ações durante o mês em que 
se comemora o Dia Nacional 
de Combate à Sífilis.

Com o objetivo de levar 
informação à população, 
profissionais do Ambulatório 

Ambulatório de Infectologia confirma 58 casos de sífilis
de Infectologia promoveram 
rodas de conversas, palestras, 
orientações e realizaram tes-
tagens rápidas como parte das 
atividades de prevenção da 
doença. “Registramos 49 casos 
de sífilis adquirida, sete casos 
em gestantes e dois casos con-
gênitos. É uma doença curável 
e exclusiva do ser humano, 
tendo como principal via de 
transmissão o contato sexual, 
seguido pela transmissão 
para o feto durante o período 
de gestação de uma mãe com 
sífilis não tratada ou tratada 

inadequadamente. Também 
pode ser transmitida por 
sangue contaminado”, deta-
lha o médico infectologista 
da Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama, Ricardo 
Delfini Perci.

No dia 13, a psicóloga 
Lucineia Ceolin falou com ado-
lescentes e jovens do Cense 
(Centro de Socioeducação) 
e hoje ela apresentou uma 
palestra para profissio-
nais e internos do Hospital 
Psiquiátrico Santa Cruz, deta-
lhando que os casos mais 

graves envolvem gestantes, 
pois a doença sexualmente 
transmissível (DST) pode ser 
passada ao feto em qualquer 
momento durante a gravidez 
ou no parto. “Há altos riscos 
de sequelas no bebê como 
má-formação, deformidades 
ósseas, cegueira, surdez, pro-
blemas neurológicos, morte 
neonatal etc”, alerta.

Já no dia 14, profissionais 
de saúde do Ambulatório 
de Infectologia realizaram 
orientação e testagem rápida 
nos moradores da Apromo 

Albergue, trabalho repe-
tido no dia 18 com os usuá-
rios do CAPS-AD (Centro de 
Referência em Assistência 
Psicossocial  –  Á lcool  e 
Drogas). “O Dia Mundial de 
Combate à Sífilis é no dia 
19 de outubro, mas aborda-
mos o tema de prevenção 
durante todo o ano. Estamos 
sempre em alerta na luta 
para reduzir cada vez mais o 
número de casos na cidade”, 
comenta Maria de Lourdes 
Gianini, coordenadora do 
Ambulatório de Infectologia.
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Palavras cruzadas

Solução anterior

No seu emprego, espere as bênçãos de Vênus! Quem 
trabalha com moda, cosméticos, enfermagem, produtos 
de higiene e alimentação recebe proteção extra, inclusive 
em relação a ganhos financeiros. O Sol deixa o romance 
mais quente.

Nessa semana, você estará mais ligada nas exigências 
do seu serviço. Vênus promete contatos deliciosos com 
filhos ou crianças da família e muito pique para se diver-
tir. O planeta do amor também agita as coisas na con-
quista, turbinando seu poder de sedução. 

A energia solar afeta seu jeito de se relacionar com as 
pessoas, inclusive no trabalho. Mercúrio, em movimento 
contrário, que deverá aumentar sua preocupação. O Sol 
aquece os seus desejos, deixando o romance e a paque-
ras bem mais animados e excitantes.

Seu poder de comunicação vai ganhar uma injeção de 
adrenalina nessa semana.  Se você trabalha em casa ou 
com parente, cuidado com discussões no sábado (31): 
essa é uma das consequências de uma tensão esquisita 
entre o Sol e Urano. 

Se você trabalha com artesanato, produtos femininos ou 
artigos para o lar, espere proteção duplicada. A habili-
dade para lidar com dinheiro também vai contemplar 
quem desenvolve atividade profissional ao lado da pessoa 
amada. Controle os gastos!

Podem surgir vantagens financeiras em sociedade ou 
negociação. É possível que você se incomode com a 
rotina, principalmente no seu serviço. Para dissipar essa 
brisa pesada, aposte no seu otimismo, no seu alto-astral! 
E no amor? Vênus aumenta sua popularidade na paquera. 

Horóscopo 

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

Essa semana vai exigir cautela! Sua intuição estará afiadís-
sima. Além de intensificar seu magnetismo, o Sol ainda 
amplia sua coragem e sua vitalidade em todos os setores, 
inclusive no amor, o que garante sucesso, estando você 
comprometido ou não! 

O planeta Vênus reforça seu charme e sua capacidade 
de transformar qualquer ambiente num recanto de aco-
lhimento e harmonia. Está certo que Mercúrio retró-
grado trava um pouco a festa ao aumentar sua ansie-
dade.  Vênus acelera seu poder de sedução, garantindo 
sucesso no romance ou na paquera.

Na semana que se inicia, sua principal motivação serão as 
experiências novas e as possibilidades de contatar gente 
que pensa diferente de você. No trabalho, poderá fazer as 
mesmas tarefas, só que de outra forma, utilizando estratégias 
ainda não tentadas. Aquarianos solteiros poderão conseguir 
um crush sem defeitos nas redes sociais.

Espere uma semana de projeção no seu emprego e, até 
mesmo, conquistas materiais! Outro destaque da semana 
é a presença do Sol na sua Casa dos Projetos. Isso repre-
senta mais pique para planejar seus próximos meses e 
também realça a importância dos amigos na sua vida. 

Vênus pode atrair mais grana para o seu bolso, principal-
mente se você tem sócio. Mas é preciso tomar cuidado 
com desentendimentos.  Vênus também desfila nesse 
departamento, fazendo com que você se dedique mais 
ao seu bem. 

Horóscopo nascido em 23 de outubro
Os nascidos a 23 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de câncer. Nasceram 
para alcançar notoriedade e para se destacarem em diversos ramos de atividade ou em várias carreiras. 
Em geral são de boa família e têm boa educação de berço. Seu número principal é o 31, formado de 
3, Júpiter e de 1, o Sol. Ambos são números de liderança e de generosidade. Juntos formam o 4, de 
Urano, número de modernidade e de evolução cósmica, que os levam a se atualizarem sempre.

Horóscopo nascido em 22 de outubro
Os nascidos em 22 de outubro são do signo de Escorpião com personalidade em Aquário. Você é 
governado por Saturno e Vênus e surgem assuntos em sua vida sobre atração, magnetismo, sedução 
e tentação. Seu número principal é o 29, formado de 2, Lua e de 9, Marte. São energias de natureza 
controvertidas. Mas juntos formam o 11, de natureza ímpar, que não se soma e nem se simplifica. 
Este número caracteriza pessoas especiais, de altos ideais, assim como as cruéis e violentas nas suas 
faces negativas.

Horóscopo nascido em 24 de outubro
Os nascidos a 24 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de Leão. Gostam de exercer 
a liderança e o poder e são generosos, humanitários ou cruéis e agressivos, ao mesmo tempo. Nasceram 
para vencer, se agirem de maneira correta e justa. Seu número principal é o 32, formado de 3, Júpiter 
e de 2, Lua. Juntos formam o 5, de Mercúrio, símbolo de inteligência, comunicação, raciocínio rápido, 
amizades, viagens e atividades intelectuais e que conquista simpatias.

Se você estiver protelando a conclusão de um negócio, 
o conselho do céu é o seguinte: não adie mais. Será um 
bom momento para renovar esperanças, ampliar hori-
zontes e cuidar com mais carinho da sua vida espiritual.  
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Ináfio da Filva
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Objetivo
da terapia

Sina;
destino

Diva do
Teatro fa-
lecida em
2019 (BR)

Aqui, em
francês

A vítima
do conto

do vigário
(fem.)

(?) card:
cartão-

presente
(inglês)

Controla o
equilíbrio
do corpo
(Anat.)

Naná Vas-
concelos, 
percus-
sionista

Clínica que
oferece 

massagens
relaxantes

Região da
Grécia
Antiga

Lei Orça-
mentária

Anual
(sigla)

Desinência
dos verbos
de segunda
conjugação
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interno de

partido
político

"(?) Conta
Zumbi",

de Boal e
Guarnieri

País
balcânico

Líder
indígena

Câncer comum em
portadores de HIV

Cabaré retratado por
Toulouse-Lautrec

Dois sintomas da
gastroenterite

Gás essencial aos
processos aeróbicos

O desejo do
investidor
Alpercata
(bras. AL)

Resposta
positiva
Raiz rica
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Imagens
da Igreja
Ortodoxa

Em (?):
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austríaco

Angariar 
verba para
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"Três", em
"triciclo"

O cliente de
prestígio
Classe do
iatismo

"(?) aos 
Romanos",

livro
bíblico

Cais
acostável

Sinal grá-
fico para 
a nota de
rodapé

Instituto
(?): atua

na preven-
ção e re-
dução da
violência
no Brasil

Amapá
(sigla)

3/ici. 4/gift — kurt — lore. 5/laser. 6/nacibo.

   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 22/10/2022

Sol

Paranaguá
max 23
min 20

max 27
min 15

Cascavel
max 24
min 13

Foz do Iguaçu
max 26
min 16

max 27
min 14

Curitiba
max 23
min 12

FASES 
DA LUA

Domingo 23/10/2022

Sol
Segunda 24/10/2022

Sol

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16
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Com o objetivo de conhe-
cer o sistema de captação e 
tratamento da água consu-
mida em Umuarama, mem-
bros do Conselho Municipal de 
Saneamento Básico e Ambiental 
(CMSBA) fizeram uma visita 
técnica, percorrendo desde a 
captação até a estação de tra-
tamento de água da Sanepar 
(Companhia de Saneamento 
do Paraná). Entre outros seg-
mentos, o grupo observou as 
vertentes do saneamento 

Conselho visita estações de tratamento de água da Sanepar
básico do município.

Formado em julho deste 
ano, o CMSBA tem o papel de 
analisar e discutir as deman-
das da sociedade na questão 
do saneamento. “Neste pri-
meiro momento iniciamos 
esses processos de vistoria 
para conhecermos os deta-
lhes do funcionamento do sis-
tema de saneamento básico na 
cidade, para termos elementos 
e dados para embasarmos as 
decisões que teremos de tomar 

no exercício de nossa atuação 
como conselheiros, de forma 
a garantir a saúde de toda a 
comunidade”, observou o pre-
sidente Deybson Bitencourt.

Além das estações, os con-
selheiros visitaram também o 
Aterro Sanitário e 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). “Conhecer 
cada célula é fundamental para 
entendermos que a separação 
de materiais recicláveis do lixo 
orgânico ajuda a aumentar a 
via útil do aterro”, observou a 
chefe da Divisão de Arborização 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e secretária do 
CMSBA, Rafaela Moreira.

Ela conta que o próximo local 
a ser visitado pelos conselheiros, 

dentro de mais alguns dias, 
será a estação de tratamento 
de esgoto (ETE) da Sanepar, na 
Estrada Paca. “Desta forma os 
conselheiros vão ter uma visão 
completa do que é o sanea-
mento básico e quais pontos 
devem e podem ser melho-
rados, para então propormos 
ações ao município, objetivando 
esse apoio em questões de inte-
resse dos umuaramenses em 
relação a saneamento básico e 
ambiental”, indicou.
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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

 1 - O tempo que o motor demora para pegar fica maior, ou seja, o tempo 
de partida. Além do incômodo gerado pelo fato de perdemos mais tempo 
para podermos sair com o veículo. O aumento no tempo de partida força os 
componentes como motor de arranque (peça que gira o motor na partida) e 
a bateria, reduzindo a vida útil destes componentes e aumentando o custo 
com a manutenção do veículo.

2 - Aumento considerável do consumo de combustível, parte do combus-
tível que é injetado não é queimado no motor, sendo necessária a injeção 
de mais combustível para manter o mesmo rendimento.

3 - Marcha lenta irregular, devido às falhas de ignição.

4 - Falha no funcionamento do veículo, principalmente em condições de 
aceleração e retomadas de velocidade.

5 - Elevação dos níveis de emissões de poluentes ambientais - a medição é 
realizada por meio de uma análise dos gases de escape com equipamento 
específico. Estes limites são estipulados pelo Proconve (programa de con-
trole de emissões veiculares).

Inspeção nas velas pode
indicar problemas no motor

U m  co m p o n e n te  tã o 
pequeno como uma vela de 
ignição é de fundamental 
importância para o funcio-
namento do motor do seu 
veículo.  A fim de ajudar a 
detectar eventuais proble-
mas, a manutenção periódica 
e preventiva do automóvel é a 
melhor opção: além de evitar 
custos desnecessários com 
o veículo e economizar com-
bustível e tempo do usuário, 
o procedimento evita peque-
nas falhas de funcionamento 
que podem elevar o consumo 
de combustível e a emissão de 
gases poluentes, acarretando 
no aumento dos impactos 
ambientais. Estas falhas nem 
sempre são percebidas pelo 
usuário, porém geram grandes 
impactos.

Hiromori Mori, consultor 
de Assistência Técnica da NGK 

Nesse mês de outubro, a 
Nissan completa 22 anos de 
operação oficial no Brasil e 
para conservar seu passado, 
também celebrando seu com-
promisso com o futuro no país, 
criou o espaço Memória Nis-
san. A área fica dentro do Com-
plexo Industrial de Resende, no 
estado do Rio de Janeiro, e tem 
como principal objetivo ser um 
local para preservar a história 
da marca no país.

Após ter sido representada 
por empresas importadoras 
locais em diferentes épocas no 
Brasil – os primeiros registros 
datam do início dos anos 1950 
–, a Nissan se instalou oficial-
mente com uma filial no país 
no ano 2000. Inicialmente, a 
marca comercializou veículos 
importados, evoluindo depois 
para a produção local, com 
destaque para a inauguração 

do seu próprio Complexo 
Industrial brasileiro, em 2014, 
em Resende (RJ).

“Chegamos aos 22 anos 
com uma base sólida e muitas 
novidades que nos preparam 
para um futuro promissor para 
a Nissan. Como a abertura do 
segundo turno na fábrica de 
Resende, o anúncio do investi-
mento de até R$ 1,3 bilhão para 
a fabricação de futuros produtos 
e adoção de novas tecnologias 
na linha de produção, o lança-
mento do programa de carros 
por assinatura Nissan Move, a 
expansão do nosso plano de 
eletrificação e a renovação de 
nossos produtos, como o Novo 
Kicks e a Nova Frontier. Vamos 
evoluir apoiados pela nossa 
rede, com foco em oferecer a 
melhor experiência para os nos-
sos clientes e nos tornando dia 
a dia uma empresa mais diversa 

e que valoriza a equidade e a 
inclusão”, afirma Airton Cous-
seau, presidente da Nissan Mer-
cosul e diretor geral da Nissan 
do Brasil.

E o ainda jovem Complexo 
Industrial de Resende, onde é 
produzido o Nissan Kicks, foi o 
local escolhido para a empresa 
passar a conservar seus veícu-
los que marcam essa trajetó-
ria em solo nacional. O espaço 
Memória Nissan fica insta-
lado no prédio da fábrica de 
motores, local da produção 
do motor 1.6 16V flexfuel que 
equipa o Nissan Kicks.

Inicialmente, o acervo 
começa com cinco carros que 
marcaram a história mais 
recente da marca japonesa no 
Brasil e foram guardados por 
diferentes áreas da empresa. 
A partir de agora, ficam todos 
em um único lugar. 

O mau funcionamento das velas de ignição e as consequências 
que a falta de inspeção deste item pode causar em outros 
componentes do veículo

DIVULGAÇÃO

Brasil, multinacional japonesa 
especialista em sistemas de 
ignição, apresenta dicas para 
os motoristas ficarem aten-
tos a possíveis problemas no 

motor de seu veículo, enfa-
tizando as principais conse-
quências que a falta de inspe-
ção das velas pode causar em 
outros componentes do motor.

Nissan completa 22 anos no Brasil

OS CINCO PRINCIPAIS SINAIS QUE INDICAM 
MAU FUNCIONAMENTO DAS VELAS:

1 - Uso de combustível de má qualidade, que normalmente gera acúmulo 
de resíduos nas velas de ignição. Através da inspeção das velas podemos 
identificar estes resíduos.

2 - Infiltração de água na câmara de combustão, que ocasiona sinais de 
oxidação nas velas. Esse cenário pode causar problemas que afetam dire-
tamente a eficiência do sistema de arrefecimento, podendo levar a falhas 
de superaquecimento do motor, que se agravam com o tempo.

3 - Encharcamento das velas de ignição, que é facilmente identificado pela 
coloração do isolador cerâmico (ponta de cerâmica) da vela caso o dono do 
veículo esteja utilizando como combustível a gasolina. Quando a preferência 
é pelo etanol, sua identificação é mais difícil. Neste caso, pode indicar um 
problema de falta de estanqueidade dos injetores de combustível.

4 - Resíduo ou encharcamento de óleo, que indica um problema de vaza-
mento do óleo lubrificante para a câmara de combustão, gerando resíduos 
na câmara de combustão, que podem levar a falhas graves no motor como 
pré ignição. Normalmente são provocadas por excesso de desgaste e folgas 
fora do especificado.

5 - Acúmulo de carbono nas velas de ignição, que aponta uma mistura  muito 
rica de ar e combustível, levando ao consumo elevado de combustível ou 
óleo lubrificante.Normalmente indicam um problema no sistema de inje-
ção de combustível.

6 - Falhas de ignição, que podem provocar danos ao catalisador do veículo 
- peça com custo elevado para troca que trabalha em temperaturas muito 
elevadas. Quando o combustível não é queimado no motor, ele sai pelo 
coletor de escapamento e encontra a peça aquecida, acima de 400°C de 
temperatura, que é sua temperatura normal de trabalho. Podendo queimar 
esse combustível em seu interior e levar a danos na peça.
“As velas de ignição são componentes de desgaste natural, o que significa 
que elas se desgastam com o uso do motor. As montadoras de veículos 
indicam em seus manuais o período de troca das velas de ignição. Caso o 
cliente não faça a manutenção recomendada, o desgaste das velas provoca 
o arredondamento dos eletrodos e aumento da folga, o que eleva a tensão 
para o centelhamento, podendo provocar danos em cabos de ignição e 
bobinas e, em alguns casos, danificar também o módulo de injeção (Cen-
tralina ou ECU),”afirma Hiromori. 

AS SEIS PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS QUE A 
FALTA DE INSPEÇÃO DAS VELAS DE IGNIÇÃO PODE 
CAUSAR EM OUTROS COMPONENTES DO VEÍCULO:
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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

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

PRISMA 1.4AT LTZ 14/14 CINZA COMPLETO, AUT R$ 56.900,00

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 1.2 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

Vagas Professor(a) –
Ensino Médio*

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se até 

01/11/2022.

*Cadastro Reserva
Vagas para Umuarama

Professor(a) de: Artes nº 378/2022; 
Biologia nº 413/2022;  Educação Física

n˚ 373/2022; Filosofia nº 408/2022; Física 
n˚ 418/2022; Geografia nº 398/2022; 

História nº 393/2022; Inglês nº 383/2022; 
Língua Portuguesa n˚ 368/2022; 

Matemática nº 388/2022; Química 
n˚ 423/2022; Sociologia nº 403/2022

Pré-Requisitos: Conforme consta em Edital.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
Empreendimentos Pague 
Menos S/A, inscrita sob nº 
CNPJ 06.626.253/0528-95, 
estabelecido na Avenida Dr. 
Paraná, 4540, centro, CEP 
87501-030, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
30.316/2012. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

  EXTRAVIO DE ALVARÁ
IFER INDÚSTRIA DE BOLSAS 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
04.488.281/0001-24, estabele-
cido na Rua Pinguim, 3372, sala 
22 e 23, Zona VI, CEP 87503-
140, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 23.245/2001. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial. 

Administrador de empresas

Agente de pesquisa

Ajudante de eletricista

Ajudante de estruturas metálicas

Ajudante de padeiro

Analista de recursos humanos

Armador de móveis de vime

Arte-finalista

Atendente balconista

Atendente de balcão

Atendente de lojas

Atendente de mesa

Auxiliar administrativo

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de costura

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de dentista

Auxiliar de escrituração fiscal

Auxiliar de estoque

Auxiliar de faturamento

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de logística

Auxiliar de manutenção de edifícios

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar financeiro

Auxiliar técnico de mecânica

Auxiliar técnico de refrigeração

Balconista

Balconista de crediário

Banhista de animais domésticos

Borracheiro

Caldeirista

Carpinteiro

Caseiro

Chefe de cozinha

Churrasqueiro

Cobrador externo

Confeiteiro

Consultor de vendas

Controlador de acesso

Costureiro, a máquina na confecção em série

Cozinheiro de restaurante

Cozinheiro geral

Dentista

Eletricista

Eletricista de instalações industriais

Eletricista de manutenção industrial

Empregado doméstico nos serviços gerais

Encarregado de lubrificação de vias

permanentes

Enfermeiro

Esteticista

Estoquista

Farmacêutico

Fiscal de caixa

 Vagas disponíveis para o dia 24/10/2022, sujeito a alteração a qualquer momento.
Interessados a concorrer as vagas comparecer na agência do trabalhador com
carteira de trabalho e CPF, não é necessário fazer o agendamento para as vagas.

Fiscal de piso

Fisioterapeuta geral

Garçom

Gerente comercial

Gerente de vendas

Instalador de som e acessórios de veículos

Jardineiro

Lavador de veículos

Manobrista

Marceneiro

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de manutenção de ônibus

Mecânico de motocicletas

Médico veterinário

Montador de móveis de madeira

Motorista carreteiro

Motorista entregador

Oficial de serviços gerais na manutenção de

edificações

Operador de caixa

Operador de computador (inclusive

microcomputador)

Operador de estação de tratamento de esgoto

Operador de inspeção de qualidade

Operador de telemarketing ativo

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Operador eletromecânico

Orientador de ensino

Padeiro

Pedreiro

Pintor de automóveis

Professor de sociologia no ensino médio

Promotor de vendas

Recepcionista de hotel

Repositor de mercadorias

Segurança de evento

Serralheiro

Servente de obras

Servente de pedreiro

Social media

Soldador

Supervisor de vendas de serviços

Tapeceiro de móveis

Tecelão (tear automático)

Técnico de enfermagem

Técnico em segurança do trabalho

Trabalhador rural

Vendedor interno

Vendedor porta a porta

Vendedor pracista

Vigia

Agência do Trabalhador de Umuarama 
Avenida Rio Branco, 4211 - Centro 

CEP 87501-130 - Umuarama/PR 
Fone/Fax: (44) 3621 1100

Região do Jardim São Cristóvão  
em alerta de epidemia de dengue

A região do Jardim São 
Cristóvão foi a primeira a 
entrar em situação de alerta 
de epidemia de dengue, 
conforme boletim semanal 

divulgado ontem (sexta-feira, 
21), pela Secretaria Municipal 
de Saúde. A região com maior 
incidência de casos é a do 
Vitória Régia (seis), seguida 
pelo São Cristóvão, Ouro 
Branco e Posto de Saúde 
Central (cinco em cada).

Nesta semana foram con-
firmados mais sete casos da 
doença, elevando o acumu-
lado de 41 para 48 positivos. 
Há ainda 33 pacientes com 
sintomas em investigação 
(podendo ou não serem con-
firmados) e 244 suspeitas já 
foram descartadas, do total 
de 325 notificações registra-
das desde o início de agosto de 
2022. A dengue já é encontrada 
em 33 bairros e localidades 

da área urbana, bem como 
na zona rural e no distrito de 
Roberto Silveira.

Apenas as regiões do 
Jabuticabeiras, Primeiro de 
Maio, Parque San Remo e 
Cidade Alta, e os distritos de 
Serra dos Dourados, Santa 
Eliza, Vila Nova União, Lovat 
e Nova Jerusalém ainda não 
registraram casos de dengue. A 
situação de alerta se configura 
quanto a região tem entre um 

e três casos da doença a cada 
grupo de mil habitantes. Acima 

de três por 1.000 fica caracteri-
zado surto.
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Polícia captura homem suspeito de estar
envolvido na morte de moradores de rua

A Polícia Civil de Umuarama 
prendeu ontem, um homem 
de 39 anos, acusado de estar 
envolvido em assassina-
tos de moradores de rua da 
cidade. A detenção aconteceu 
durante o cumprimento de 
mandado de busca domiciliar 
em uma casa situada na rua 
Junqueira Freire, no Conjunto 
Sonho Meu.

Segundo o delegado chefe 
da 7ª SDP, Gabriel Menezes, 
o mandado foi expedido no 
âmbito da investigação sobre 
homicídios de pessoas em 
situação de rua registrados há 
alguns meses.

“Suspeitamos que as mor-
tes destes moradores de rua 
tenham sido causadas dívi-
das contraídas na compra de 
drogas. As vítimas estavam 
devendo drogas aos trafican-
tes se por este motivo foram 
mortas. Os investigadores con-
seguiram identificar os respon-
sáveis pela comercialização 
dos entorpecentes e, no decor-
rer dos trabalhos um o homem 
de 39 anos, morador no Sonho 
Meu foi identificado o provável 
suspeito dos crimes”.

Na residência do acusado, 
apenas a ex companheira dele 
foi encontrada. “Ela disse que 
havia se separado do suspeito 
na noite anterior à busca e 
que ele teria ido para outra 
casa, em Umuarama”, revelou 
Menezes.

 O delegado reforça que 
as equipes encontraram no 
imóvel porções de maconha, 

Assassino frio
De acordo cm o delegado chefe da 7ª Subdivisão Policial (SDP), 
Gabriel Meneses, as investigações foram avançando até que a 
Polícia Civil identificou que todas as vítimas eram usuárias de 

drogas e frequentadoras da antiga rodoviária de Umuarama. Em 
seguida, apurou-se que as mortes, possivelmente, teriam como 
motivação o acerto de contas por dívidas de droga. Esses fatos 
indicaram que o autor de todos os crimes seja o mesmo, já que 

os indivíduos consumiam drogas em uma mesma região da cida-
de e tinha o mesmo fornecedor de drogas.

cocaína e vários objetos que 
podem ser produtos de furtos 
praticados por usuários de dro-
gas na cidade. Telefones celu-
lares também foram apreendi-
dos na ocasião.

Em seguida os investigado-
res foram até a casa onde esta-
ria o suspeito.

“Na rua Nossa Senhora 
Pastora, foi solicitada a auto-
rização para entrar na residên-
cia pertencente a um casal. Lá 
estava o suspeito, outra grande 
porção de maconha algumas 
munições e outros objetos que 
provavelmente tenham sido 
furtados”.

Tudo foi recolhido e o acu-
sado foi conduzido à Delegacia 
de Polícia.

O homem acusado assumiu 
ser o dono da droga. Segundo 
a Polícia Civil, ele possui ante-
cedentes criminais por envol-
vimento em crimes de tráfico 

de drogas, associação para o 
tráfico, tentativa de homicídio, 
lesão corporal e ameaça.

ESPANCADO E ENFORCADO
Entre os crimes investiga-

dos, está um caso de enfor-
camento. O corpo de Celson 
Fernandes de Souza, de 40 
anos, foi encontrado dependu-
rado em uma árvore na Praça 
da Bíblia, na manhã de 25 de 
maio. Antes, Celson havia sido 
espancado por um grupo de 
pessoas e depois pendurado 
pelo pescoço em uma corda. 
Foi apurado pela polícia que 
ele havia sido executado por ser 
suspeito da prática de um estu-
pro, mas outras informações 
levantadas indicavam que uma 
organização criminosa teria 
ordenado a morte do homem.

BALEADO NA CABEÇA
Também estava sendo 

investigado o homicídio 
que vitimou José Ávila da 
Silva, de 40 anos, ocorrido 
em 25 de julho, na rodovia 
PR-489, em Umuarama. Ele 
foi encontrado já em óbito 
em uma estrada rural à beira 
da pista. O corpo da vítima 
apresentava sinais de disparo 
de arma de fogo na região da 
cabeça.

DESOVADO
Por último, a Polícia Civil 

deu sequência à investigação 
sobre a morte de Guilherme 
Ribeiro Mantovani, de 28 

anos, cujo corpo foi encon-
trado no dia 27 de agosto, na 
Estrada Moema, às margens 
da rodovia PR-580, entre 
Umuarama e o distrito de 
Serra dos Dourados.

O corpo da vítima já estava 
em avançado estado de 
decomposição e, de acordo 
com os peritos do Instituto 
M é d i co  L e g a l  ( I M L )  d e 
Umuarama, o cadáver estaria 
no local há aproximadamente 
72 horas. Em uma análise pre-
liminar foi verificado que a 
morte teria sido causada por 
disparos de arma de fogo.

OBJETOS recuperados podem ser produtos de furtos praticados por dependentes químicos que trocaram tudo por drogas
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