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Inspetor de colégio é preso por
importunação sexual de alunas
Um homem de 33 anos foi preso em flagrante em Umuarama sob acu-
sação da prática do crime de importunação sexual. Inspetor de pátio 
de um colégio estadual do município, ele teria importunado cinco ado-
lescentes. As vítimas disseram que eram perseguidas pelo acusado que 

sempre tentava abraçá-las, pegando em suas cinturas, mesmo contra 
a vontade delas. Ele também teria beijado, por algumas vezes o rosto 
e a testa das meninas. O Núcleo Regional de Educação acompanha as 
investigações da polícia e abriu sindicância para apurar o caso. l 6
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Retorno do transporte 
aos domingos e feriados

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, está implantando 
novas terceiras faixas na PR-323, entre os municípios de Doutor Camargo e Iporã. Ao todo, serão acrescidos 
23,89 quilômetros de terceiras faixas em segmentos críticos de acidentes da rodovia estadual, incluindo 
reciclagem do pavimento existente, melhorias no sistema de drenagem e implantação de dispositivos de 
segurança. A previsão para o término é março de 2023. 
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261,9 milhões
de toneladas

em 2022
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Palavras cruzadas

Bom dia para promover mudanças em casa, 
descartar coisas que não usa mais, para mudar 
de endereço ou de emprego. Também será mais 
fácil acertar os ponteiros com alguém da fa-
mília e deixar os ressentimentos para trás. Nos 
assuntos do coração, Marte em Gêmeos turbina 
o seu poder de sedução e avisa que vai ser fácil 
seduzir quem deseja.

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia. 
O melhor a fazer é ficar atenta aos acontecimen-
tos para tirar o melhor proveito das situações. No 
amor, seu charme vai atrair como ímã e pode até 
mudar o status de uma amizade para paixão. A 
dois, desejos estarão à flor da pele. Apenas fuja 
de discussões.

Mercúrio em Virgem realça todos os pontos fortes 
do seu signo. Você pode tirar muito proveito dis-
so, principalmente no emprego, onde vai mostrar 
toda sua disciplina e responsabilidade. O roman-
ce está no ar e o céu indica boas chances de ini-
ciar um namoro. Quem já encontrou seu par terá 
apoio do céu para fortalecer a união.

Você vai contar com muita simpatia e boa lábia 
hoje. Terá muita facilidade para agradar e conven-
cer as pessoas, o que tornará tudo mais fácil no 
trabalho. Você pode fazer bons acordos e negó-
cios, além de contar com muita criatividade para 
contornar qualquer situação. Na vida a dois, cui-
dado com discussões e mal-entendidos. 

Você pode descobrir novas formas de ganhar di-
nheiro ou de administrar as suas despesas. É uma 
fase positiva para o seu bolso, então, busque coi-
sas lucrativas para fazer nas horas vagas, negocie 
melhorias no emprego - corra atrás. No amor, a 
paixão está no ar e pode surpreender seu coração. 
Use e abuse do seu charme e poder de sedução 
para envolver quem deseja. 

A união faz a força e você vai confirmar isso na 
prática se buscar parcerias com os colegas no tra-
balho. Mercúrio na Casa das Alianças indica mui-
ta facilidade para negociar e fazer acordos com 
outras pessoas. O amor recebe boas vibrações e 
tudo indica que você só ficará sozinha se quiser. 
Bom momento para se declarar a alguém ou para 
falar em compromisso com seu amor.

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 7 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Leão. Possuem 
nobreza de caráter e quase sempre uma educação de berço primorosa. Gostam da vida social 
e se comunicam muito bem. Seu número principal, do dia do nascimento é o 14, formado 
de 1 do Sol, e de 4, Urano. Ambos são de caráter progressista e social elevado. Mas juntos 
formam o 5, de Mercúrio, que confere boa comunicação, inteligência, muitas amizades e boa 
popularidade. Possuem dom para o comércio, a indústria e a prestação de serviços.

Horóscopo nascido em 7 de outubro

Vários astros vão contribuir para que você se rela-
cione melhor com as pessoas. A Lua acentua sua 
simpatia e seu bom humor, enquanto Plutão faci-
lita as conversas e Mercúrio favorece as parcerias 
e amizades em geral. No campo afetivo, charme 
e simpatia garantem sucesso nas paqueras. Puxe 
papo para conhecer melhor o alvo. 

Mercúrio e Plutão avisam que você poderá fazer 
contatos, parcerias e acordos muito vantajosos 
nesta sexta-feira. Una-se aos colegas e invis-
ta na troca de ideias, pois o céu garante que 
só terá a ganhar com isso. Namoro a distância 
pode deixá-la insegura: melhore o diálogo e a 
confiança. Realize suas fantasias na intimidade.

Você terá muita facilidade para aprender e muita 
criatividade para agilizar o serviço e cumprir suas 
tarefas. Seu entusiasmo será contagiante e ainda 
vai motivar os colegas. Mesmo que não possa ir 
para longe, programe-se para conhecer lugares 
diferentes e respirar novos ares. Isso pode, inclu-
sive, render novidades na conquista. 

Você vai contar com raciocínio rápido, boas ideias 
e muita determinação para cumprir seu trabalho 
e chegar mais perto dos seus objetivos. Também 
terá uma facilidade enorme para dialogar, nego-
ciar e fazer acordos, o que indica bons resultados 
no emprego. Na vida a dois, cuidado com fofocas, 
mentiras e discussões. 

O trabalho deve ocupar boa parte da sua energia e 
concentração ao longo desta sexta-feira. Você vai 
mostrar muita responsabilidade com as suas tarefas 
e muita vontade de cumprir as metas para fechar a 
semana com chave de ouro. Se o romance é secreto, 
não comente com ninguém. Nova paixão pode sur-
preender e assustar. A dois, melhore o diálogo.

Família e carreira vão dividir a sua atenção nesta 
sexta-feira. O coração estará em casa, mas a razão 
vai incentivá-la a priorizar o trabalho e os compro-
missos já assumidos. Um amor do passado pode 
reaparecer e balançar seu coração, mas avalie se 
vale mesmo a pena dar outra chance. Na união, 
fase intensa e apaixonada. Fuja de discussões.
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LPE
ABUNDANCIA

ATEAROMA
ACALMAMPS
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MADREUP

TAROACACIA
ZCOLEGA

COLINAETC
ANILGAMAR

ICMONRI
COPIADORA

PARALISADOS

Reper-
cussão
sonora

Ácido da
aspirina
(sigla)

Desenho
feito na

pele

Olha;
observa 
secreta-
mente 

Casa
noturna

de dança

Tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

Filhotes
de ani-
mais

Cena típica de
filmes de ação
Rede fluvial da
Região Norte

Estados das capitais 
João Pessoa e Maceió
(?) Rubens,
jornalista

Par do
cavalheiro

Grande 
quantidade
Acender
(o fogo) 

Tranqui-
lizam

A vogal
do pingo

Estáticos;
imóveis

A máquina
como a
xerox

Substân-
cia azul
corante

A marca do
Zorro (HQ)
Pequeno
monte

Roupa da
bailarina

Filtrar 
(o café)

Companhei-
ro escolar
Bebida al-
coólica doce

Santi-
ficados
Meigo;
manso

Apaixonar-
se (bras.)
1.002, em
romanos

Et cetera
(abrev.)

Caminha; 
dá passos

Acha
graça

Olívio Du-
tra, político

Sufixo de
"mioma"
Lua, em
inglês

Recheio 
de bife

rolê (Cul.)
Freira;
irmã

Baralho
de carto-
mantes

Próton
(símbolo)

Muco
nasal

Flor orna-
mental

Opõe-se
a "off"

Movimento
súbito

Meu, em
francês

Sílaba de
"plano"

3/mon. 4/moon. 5/bacon. 6/acácia — colina.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 22

LPE
ABUNDANCIA

ATEAROMA
ACALMAMPS

ISAIOTE
BACONBOATE

AOSANTOS
MADREUP

TAROACACIA
ZCOLEGA

COLINAETC
ANILGAMAR

ICMONRI
COPIADORA

PARALISADOS

Reper-
cussão
sonora

Ácido da
aspirina
(sigla)

Desenho
feito na

pele

Olha;
observa 
secreta-
mente 

Casa
noturna

de dança

Tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

Filhotes
de ani-
mais

Cena típica de
filmes de ação
Rede fluvial da
Região Norte

Estados das capitais 
João Pessoa e Maceió
(?) Rubens,
jornalista

Par do
cavalheiro

Grande 
quantidade
Acender
(o fogo) 

Tranqui-
lizam

A vogal
do pingo

Estáticos;
imóveis

A máquina
como a
xerox

Substân-
cia azul
corante

A marca do
Zorro (HQ)
Pequeno
monte

Roupa da
bailarina

Filtrar 
(o café)

Companhei-
ro escolar
Bebida al-
coólica doce

Santi-
ficados
Meigo;
manso

Apaixonar-
se (bras.)
1.002, em
romanos

Et cetera
(abrev.)

Caminha; 
dá passos

Acha
graça

Olívio Du-
tra, político

Sufixo de
"mioma"
Lua, em
inglês

Recheio 
de bife

rolê (Cul.)
Freira;
irmã

Baralho
de carto-
mantes

Próton
(símbolo)

Muco
nasal

Flor orna-
mental

Opõe-se
a "off"

Movimento
súbito

Meu, em
francês

Sílaba de
"plano"

3/mon. 4/moon. 5/bacon. 6/acácia — colina.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO28

2/je. 3/uca. 4/road. 5/jaspe — odara. 7/bardana. 8/termidor.
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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 - 4,39 8,73
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: 7,01%

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

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

3/9 a 3/10 0,6152 0,6152 0,1146
4/9 a 4/10 0,6430 0,6430 0,1423
5/9 a 5/10 0,6809 0,6809 0,1800
6/9 a 6/10 0,6809 0,6809 0,1800
7/9 a 7/10 0,6817 0,6817 0,1808

Ações % R$
Petrobras PN +3,41% 33,66 
Vale ON -1,83% 75,55 
ItauUnibanco PN -1,81% 29,26 
Bradesco PN -2,06% 20,97 
Magazine Luiza ON +4,88% 5,37 
Via ON +8,03% 3,90 

IBOVESPA: +0,31% 117.560 pontos

Iene 144,95
Libra est. 0,90
Euro 1,02
Peso arg. 149,20

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 5,2090 5,2100 -3,4%

PTAX  (BC) -0,3% 5,2000 5,2009 -3,8%

PARALELO +0,5% 5,1000 5,5300 -3,3%

TURISMO +0,5% 5,1000 5,5100 -3,3%

EURO -0,9% 5,0978 5,1005 -3,6%

R$/m2 JUL AGO %m %ano %12m
Paraná 2.206,04 2.111,18 0,23 10,38 12,07
Norte 2.051,35 2.177,08 6,13 12,05 2,89
Oeste 2.241,57 2.246,56 0,22 10,08 11,42

DÓLAR 06/10

Iene R$ 0,0359
Libra est. R$ 5,79
Peso arg. R$ 0,035
R$1: 1.362,40 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/10 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. AGOSTO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/22 1.358,00 -11,75 -2,9%
FARELO out/22 397,40 -5,10 -3,2%
MILHO dez/22 675,50 -8,50 -0,1%
TRIGO dez/22 879,00 -23,00 7,6%

SOJA 162,45 0,5% -4,3% 160,00
MILHO 75,66 1,1% -1,2% 75,00
TRIGO 91,92 0,0% -7,1% 95,00
BOI GORDO 284,29 0,0% -1,9% 280,00
SUINO 6,41 4,7% 1,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 06/10 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 06/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 -3,4% -5,0%
SOJA Paranaguá 180,00 -4,8% -5,8%
MILHO Cascavel 84,00 1,2% 1,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Concentração no Sistema Financeiro
Nacional caiu para 76,6% em 2021

A concentração bancária 
caiu no ano passado, de acordo 
com o Relatório de Economia 
Bancária de 2021, divulgado 
ontem (6) pelo Banco Central 
(BC). No ano passado, os cinco 
maiores bancos do país – Caixa 
Econômica Federal, Banco 
do Brasil, Bradesco, Itaú e 
Santander – detinham 76,6% 
dos ativos totais do segmento 
bancário comercial. No final 
de 2020, esse percentual era 
77,6%.

“O relatório mostra conti-
nuidade da redução da con-
centração no SFN [Sistema 
Financeiro Nacional] em 2021, 
processo que vem ocorrendo 
nos últimos anos, e elevação 
do grau de concorrência, não 
apenas no segmento bancário, 
como também no coopera-
tivo e não bancário”, diz o BC. 
“A queda da concentração é 
observada em todos os agrega-
dos contábeis e, de forma mais 
intensa, nos depósitos totais”, 
completou.

Os cinco maiores bancos 
eram responsáveis por 77,4% 
dos depósitos no final do ano 
passado, contra 79,1%, em 
2020. No caso do crédito, esse 
grupo respondeu por 81,4% do 
total das operações em 2021, 
contra 81,8% do ano anterior.

Nesta edição, o Relatório 
de Economia Bancária passa 

a adotar a razão de concentra-
ção dos quatro maiores bancos 
no lugar dos cinco maiores. 
Ainda assim, os dados sobre 
os cinco maiores foram divul-
gados para a comparabilidade 
com as edições anteriores do 
relatório.

A presença dos qua-
tro maiores bancos – Caixa 
Econômica Federal, Banco do 
Brasil, Bradesco e Itaú – tam-
bém se reduziu em todos os 
agregados contábeis, de 2020 
para 2021, de 57,3% para 56% 
nos ativos totais, de 62,7% 
para 60,1% nos depósitos 
totais e de 59,4% para 59,3% 
nas operações de crédito.

Em relação às participa-
ções de mercado, o segmento 
bancário passou de 88,1% 

para 87% nos ativos totais; de 
94,3% para 93,5% nos depó-
sitos totais; e de 86,4% para 
86,2% nas operações de cré-
dito. “O aumento da participa-
ção de mercado do segmento 
não bancário em todos os 
agregados contábeis se deve, 
principalmente, ao aumento 
da participação do segmento 
das cooperativas de crédito no 
período”, explicou o BC.

As cooperativas de crédito 
eram responsáveis por 5,3% 
dos ativos totais no ano pas-
sado, contra 3,8% em 2020. 
Nos depósitos, passaram de 
5,3% em 2020, para 6% em 
2021, e no caso do crédito, esse 
grupo respondeu por 6,1% do 
total das operações em 2021, 
contra 5,1% do ano anterior.

Crédito
O saldo total dos empréstimos e financiamentos concedido pelos 

bancos cresceu 16,3% no ano passado, alcançando o volume de R$ 
4,7 trilhões, o que representa 53,9% do Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços produzidos no país), mostrando estabili-
dade ao final de 2021. As concessões de crédito cresceram 18,2% 

em 2021, maior taxa de crescimento anual da série iniciada em 
2011. De acordo com o BC, o forte crescimento foi impulsionado 

pelo segmento de pessoas físicas, tanto nas linhas de crédito livre 
como nas de crédito direcionado. O crédito livre é aquele em que 
os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado no 

mercado e definir as taxas de juros cobradas dos clientes. Já o cré-
dito direcionado tem regras definidas pelo governo, e é destinado, 
basicamente, aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao 
microcrédito. Dessa forma, o estoque de crédito às pessoas físicas 
registrou acréscimo de 21% em 2021 (11,1% em 2020), com varia-

ções de 23% nas modalidades de crédito livre (destaque para cartão 
de crédito à vista) e 18,5% no crédito direcionado (ressaltando-se 

tanto o crédito rural como os financiamentos imobiliários).
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Sancionada Lei que
institui selo Empresa
Amiga da Mulher

O governador Ratinho 
Junior (PSD) sancionou em 
setembro a lei 21.241 que ins-
titui o Selo Empresa Amiga 
da Mulher para fomentar e 
reconhecer as empresas que 
adotam práticas organizacio-
nais de equilíbrio entre traba-
lho, família e valorização da 
mulher.

A lei de autoria da depu-
tada Cristina Silvestri (PSDB) 
e dos deputados Luiz Claudio 
Romanelli (PSD), Ademar 
Traiano (PSD) e Gilson de 
Souza (PL) busca ainda incen-
tivar as empresas a divulgar 
boas práticas organizacionais e 
as voltadas a promover o equi-
líbrio entre trabalho e família 
de seus funcionários.

“Estamos avançando na 
garantia dos direitos das 
mulheres em todos os espaços 
e com uma série de medidas e 
projetos com este objetivo”, 

TCE aprova contas de 2021
do governador do Paraná

 O Tribunal de Contas 
do Paraná (TCE-PR) emitiu 
Parecer Prévio pela aprovação 
das contas de 2021 do Poder 
Executivo do Estado na quarta 
(5), em sessão extraordinária 
do Tribunal Pleno. No entanto, 
os conselheiros ressalvaram 
seis itens, expedindo ainda 
cinco determinações e quatro 
recomendações ao governo 
estadual. A decisão será 
encaminhada à Assembleia 
Legislativa paranaense (Alep), 
responsável pelo julgamento 
das contas do governador.

O voto do relator do pro-
cesso, conselheiro Nestor 
Baptista, pela regularidade 
com ressalvas das contas rela-
tivas à gestão do governador 
Carlos Roberto Massa Júnior 
no período de 1º de janeiro a 
31 de dezembro de 2021 foi 
aprovado por unanimidade 
pelos demais integrantes do 
órgão colegiado da Corte.

“Esse trabalho é o ápice 
das análises que o Tribunal 
de Contas realiza”, declarou o 
decano do TCE. Sua manifes-
tação seguiu o entendimento 

DIVULGAÇÃO

A lei busca incentivar as empresas a divulgar boas práticas organizacionais e as voltadas a 
promover o equilíbrio entre trabalho e família de seus funcionários

disse Romanelli.

CRITÉRIOS
A Procuradoria da Mulher 

da Assembleia Legislativa deve 
publicar anualmente um edital 
de seleção contendo os critérios 
para concessão do selo, entre 
eles, o termo de compromisso 

de manutenção das práticas 
organizacionais de equilíbrio 
entre trabalho e família. Podem 
se inscrever para receber o selo, 
as empresas do setor privado 
que tenham sede, filial ou 
representação no Paraná e 
empresas do setor público, 
estaduais e municipais.

firmado na instrução da 
Coordenadoria de Gestão 
Estadual (CGE) do Tribunal 
e no parecer do Ministério 
Público de Contas (MPC-PR) a 
respeito das contas.

O relatório de Baptista 
sobre as contas de 2021 do 
governo estadual é acompa-
nhado por 11 cadernos temá-
ticos elaborados por uma 
equipe de 22 servidores do 
órgão de controle. Cada um 
dos documentos analisou 
políticas públicas desenvolvi-
das em áreas como educação, 
saúde e previdência, conforme 
metodologia já adotada na 
prestação de contas do Poder 
Executivo de 2020.

Esses cadernos serão 
encaminhados às secretarias 
de Estado, conforme cada 
área de atuação, para ciên-
cia e cumprimento das deter-
minações e recomendações 
emitidas; e às Inspetorias de 
Controle Externo do TCE-PR, 
para conhecimento e even-
tual subsídio a fiscaliza-
ções futuras. Todos esses 
documentos também serão 

disponibilizados no site do 
TCE-PR para serem livre-
mente consultados pela 
população.

RELATÓRIO
Em seu voto, o conselheiro 

Nestor Baptista destacou que a 
apreciação das contas de 2021 
do governo estadual levou 
em conta os impactos causa-
dos pela pandemia da Covid-
19 à economia paranaense. 
Segundo ele, mesmo assim, o 
Estado registrou aumento de 
3,33% em seu Produto Interno 
Bruto (PIB) no ano passado, 
após este ter se retraído em 
1,34% em 2020.

Ele ressaltou ainda que, 
em 2021, houve aumento de 
20,43% na arrecadação esta-
dual - abaixo da média nacio-
nal para o mesmo período, que 
ficou em 23,98% - e a criação 
de 173.885 novos postos de 
trabalho, o que colocou o 
Paraná em um grupo seleto 
de estados brasileiros que 
tiveram números positivos na 
geração de empregos naquele 
exercício.

Urnas aprovadas

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou 
ontem (6) que o projeto-piloto do teste de integridade das 
urnas teve “100% de aprovação”. Na terça (4), já havia dito 
que os testes dos dispositivos foram um “sucesso total”. O 
novo modelo de testagem com a participação de eleitores, 
realizado simultaneamente com o método tradicional feito 
nos Tribunais Regionais Eleitorais, foi proposto pelas Forças 
Armadas após um longo embate com o TSE. “Foi realizado 

como em todas as eleições. Todos se recordam que, em vez 
das 100 urnas tradicionais, realizamos em 641”.

Continuidade
Aliado de Jair Bolsonaro (PL), 
o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), disse 
ontem (6), que a população 
elegeu o Congresso para 
a continuidade do atual 
governo. Em ato de 
campanha no Palácio da 
Alvorada, o deputado, 
que foi o mais votado de 
Alagoas nesta eleição, 
afirmou que o Parlamento 
brasileiro é de centro-
direita, reformador e 
conservador. Os brasileiros, 
na visão dele, “deixaram 
uma mensagem muito forte” 
nas urnas no primeiro turno. 
“Eu queria parabenizar os 
brasileiros pelas escolhas. 
A tendência mostra o que 
a população quer para os 
próximos quatro anos”.

Pedido de perdão
A primeira-dama Michelle voltou a se referir à eleição 
como uma “guerra espiritual” e pediu perdão ontem (6), 
pelos palavrões ditos pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). 
Durante um ato de campanha no Palácio da Alvorada, 
Michelle afirmou ter saído de sua zona de conforto ao 
entrar na campanha e disse preferir ser “ajudadora” do 
marido. Ontem, deputadas e senadoras bolsonaristas 
montaram um “comitê de mulheres” a favor de Bolsonaro, 
que enfrenta alta rejeição no eleitorado feminino.

Zona de desconforto
“Estou saindo da minha zona de conforto. Prefiro ser mãe, 
esposa, ajudadora, porque esse é o papel da mulher. Mas, 
se Deus quer assim, vou pedir para ele me dar sabedoria”, 
declarou a primeira-dama. “Perdão a todos pelos 
palavrões do meu marido, eu também não concordo, mas 
ele é assim, tem gente que gosta”, emendou, ao falar em 
“guerra espiritual”.

Congresso forte
Lira continua dizendo: “Um 
Congresso de centro-direita, 
um Congresso reformador, 
um Congresso conservador, 
dando um norte para 
um caminho que já está 
asfaltado. Esse Congresso foi 
eleito para a continuidade 
do governo Bolsonaro”, 
emendou. Bolsonaro 
reuniu no Alvorada ontem, 
deputados e governadores 
que o apoiam. Desde o 
começo da semana, o 
chefe do Executivo tem se 
encontrado na residência 
oficial com políticos que 
endossam sua candidatura à 
reeleição no segundo turno 
da disputa pelo Palácio 
do Planalto contra o ex-
presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT).

DIVULGAÇÃO
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Atualização da lei de
combate ao racismo
avança na Assembleia

Promover a atualização na 
lei de combate ao racismo em 
todo o estado. É o que pro-
põe o projeto de lei 689/2021, 
aprovado em segundo turno 
de votação na sessão plená-
ria desta quarta-feira (5), na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). O texto, assi-
nado por diversos deputados, 
trata da divulgação de infor-
mações contra a prática de ato 
discriminatório por motivo de 
raça ou cor.

A proposta avançou na 
forma de um substitutivo geral 
da Comissão de Constituição 
e Justiça que promove alte-
rações na Lei Estadual nº 
14.938/2005, que autoriza 
o Poder Executivo a criar o 
Programa SOS – racismo no 
Paraná.

De acordo com o texto, o 
programa poderá ser ampla-
mente divulgado através 
de cartazes que deverão ter 
informações sobre a defini-
ção dos crimes de racismo e 
de injúria racial; o número do 
telefone do SOS – RACISMO 
(0800.642.0345) no Estado 
do Paraná; o e-mail sosra-
cismo@sejuf.pr.gov.br; a 

DER-PR deve ampliar para 10 anos a
garantia de obras na rodovia PR-466

O Pleno do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PR) 
determinou que, dentro de 
30 dias, o Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER-PR) celebre adi-
tivos contratuais com duas 
empreiteiras para ampliar de 
cinco para dez anos o período 
de garantia sobre obras de 
duplicação da rodovia PR-466, 
bem como aquele relativo a 
serviços de supervisão e apoio 
à fiscalização de trabalhos de 
engenharia rodoviária realiza-
dos na região de Ponta Grossa.

Os aditivos devem prever a 
obrigação de monitoramento 
constante e da realização 
de ensaios laboratoriais ao 
longo do período de garan-
tia, bem como de refazimento 

O programa poderá ser amplamente divulgado através de cartazes que deverão ter informa-
ções sobre a definição dos crimes de racismo e de injúria racial

DÁLIE FELBERG/ALEP

dos serviços em caso de iden-
tificação de problemas no 
pavimento.

Os conselheiros adotaram a 
medida ao julgarem regular com 
ressalvas Tomada de Contas 
Extraordinária promovida pela 
Coordenadoria de Auditorias 
(CAUD) do órgão de controle 
junto ao DER-PR a respeito das 
contratações supracitadas. A ati-
vidade foi realizada no âmbito 
do Plano Anual de Fiscalização 
(PAF) de 2020 do Tribunal.

Por meio do procedimento, 
a unidade técnica da Corte 
constatou que houve descon-
formidade na execução das 
camadas de revestimento 
asfáltico das referidas obras 
com os parâmetros preconi-
zados em projeto, bem como 

no atendimento aos limites 
técnicos-normativos mínimos 
na aplicação de pavimento.

Conforme a decisão, a falta 
de comprovação, por parte da 
entidade, da celebração dos 
termos aditivos voltados à 
extensão de garantia resultará 
na responsabilização de gesto-
res e de agentes públicos e pri-
vados pelos danos verificados 
pela CAUD, a qual será acom-
panhada por multas e outras 
sanções cabíveis.

Por fim, foi determinado 
à empresa encarregada das 
obras na PR-466 que verifique 
o comportamento do grau de 
compactação em determinado 
trecho da via, a fim de avaliar 
a necessidade de correção dos 
serviços naquele local.

palavra “DENUNCIE”; e a refe-
rência ao número desta Lei e 
da Lei Federal nº 7.716, de 5 
de janeiro de 1989 – Define os 
crimes resultantes de precon-
ceito de raça ou cor.

A matéria ainda determina 
que a denúncia de prática de 
atos de discriminação racial, 
em estabelecimentos públi-
cos ou privados, nos termos 
da Lei, apurada no devido 
processo administrativo, 
sujeitará os responsáveis a 
sanções como advertência e 
até mesmo multa.

Em se tratando de servidor 
ou empregado público, diz o 
texto, as denúncias poderão 
ser encaminhadas às ouvi-
dorias dos órgãos públicos 
de lotação dos servidores, 
para o competente processo 
administrativo.

“Essa Casa dá uma mensa-
gem inequívoca de combate 
ao racismo. A mensagem de 
que o Paraná, que é o estado 
mais negro do sul do Brasil, 
vai endurecer o jogo contra o 
preconceito racial”, destacou 
o deputado Goura (PDT).

Eventos
Foz do Iguaçu vai receber 
dois grandes eventos no 
mês de novembro, o que 
deve atrair mais de cinco mil 
participantes. O Desenvolve 
Paraná – Governo 5.0 será entre 
os dias 16 e 18 e o 5º Congresso 
Empresarial Paranaense e a 
32ª Convenção Anual da Faciap 
nos dias 25 e 26. Até o final 
do ano estão programados 40 
eventos de pequeno, médio 
e grande porte. A agenda 
inclui congressos, festivais de 
turismo, cultura e gastronomia, 
exposições, feiras, competições 
esportivas, reuniões sociais e 
apresentações.

Governo 5.0
A Associação dos Municípios do 
Paraná e o Sebrae esperam pelo 
menos três mil pessoas entre 
os dias 15 e 18 de novembro 
no Hotel Rafain Palace, com 
as participações de prefeitos, 
secretários, vereadores, e 
gestores das 399 cidades do 
Paraná. O encontro reúne 
ainda autoridades municipais, 
estaduais e federais e 
representantes do setor privado. 
Entre seus objetivos, estão a 
discussão de programas que 
promovam o crescimento social 
e econômico dos municípios 
e o debate de cases de que 
contribuam para a melhoria da 
administração pública.

Opiniões divergentes
O vice-líder do Podemos, 
senador paranaense Oriovisto 
Guimarães,Oriovisto 
(Podemos) pediu que o Senado 
seja exemplo de respeito às 
opiniões divergentes sobre 
o processo eleitoral. “Quero 
fazer um apelo a todos os 
brasileiros: que as paixões não 
substituam a nossa razão. Não 
será com paixões que iremos 
construir esse pais; elas não 
podem nos governar. O Brasil 
está literalmente dividido entre 
dois pólos e precisamos louvar 
a democracia, respeitando 
aqueles que pensam de forma 
diferente de nós”, afirmou.

2° turno
A propaganda eleitoral do segundo turno da eleição 

presidencial inicia hoje (7). A regra aprovada pelo tribunal 
prevê que a campanha do candidato mais votado do primeiro 

turno dê a largada nas emissoras de rádio e televisão, 
iniciando então com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT). Serão dois blocos diários de dez minutos cada na TV e no 
rádio, de segunda a sábado, distribuídos de forma igual entre 

os dois candidatos. A propaganda eleitoral será exibida até 
28 de outubro, dois dias antes do pleito, marcado para 30 de 

outubro, último domingo do mês.

Prestação de contas
O Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR) 
aprovou o Parecer Prévio 
das contas do governador 
Ratinho Junior no exercício 
financeiro de 2021. Após 
aprovação do TCE, o relatório 
está sendo encaminhado à 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, responsável pelo 
julgamento das contas do 
governador. O relator Nestor 
Baptista destacou que mesmo 
com a pandemia de Covid-19 
o Produto Interno Bruto (PIB) 
cresceu 3,3% em 2021, o que 
trouxe reflexos positivos aos 
cofres do Estado. Com isso, 
o governo fechou o ano com 
superávit orçamentário de R$ 
4,6 bilhões.

Empresa amiga
O governador Ratinho Junior 
sancionou a lei que institui 
o selo Empresa Amiga da 
Mulher para fomentar e 
reconhecer as empresas 
que adotam práticas 
organizacionais de equilíbrio 
entre trabalho, família e 
valorização da mulher. 
Podem se inscrever para 
receber o selo, as empresas 
do setor privado que tenham 
sede, filial ou representação 
no Paraná e empresas do 
setor público, estaduais e 
municipais.

Responsabilização
Responsáveis por crianças 
que não receberam a 
vacina contra a poliomielite 
no Paraná poderão 
ser responsabilizados 
criminalmente, de acordo 
com o Ministério Público do 
Paraná (MP-PR). A instituição 
recomendou que cada 
município avalie o número 
de cobertura local da vacina 
e defina ações. A imunização 
protege contra a paralisia 
infantil. No último dia da 
campanha nacional contra 
a poliomielite, 63,02% do 
público-alvo do Paraná tinha 
sido imunizado.
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Safra recorde de
261,9 milhões de
toneladas em 2022

A safra brasileira de cereais, 
leguminosas e oleaginosas 
deve alcançar 261,9 milhões de 
toneladas em 2022, de acordo 
com a estimativa de setembro 
do Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola, divul-
gado ontem (6),  no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Para o Instituto, o resultado 
é um novo recorde na série 
histórica, iniciada em 1975, e 
representa aumento de 3,4% 
ou 8,7 milhões de toneladas 
em relação a 2021.

Segundo o gerente de agri-
cultura do IBGE, Carlos Alfredo 
Guedes, o principal produto 
que está puxando o resultado 

Trigo
A estimativa da produção 
de trigo foi de 9,6 milhões 
de toneladas, declínio de 

0,9% em relação a agosto e 
aumento de 23% em relação 
a 2021. Segundo o gerente 
de agricultura, o trigo é um 

produto cuja produção não é 
autossuficiente. “Consumimos 
em torno de 12 ou 13 milhões 
de toneladas, portanto, ainda 
teremos que importá-lo, mas 
bem menos do que em anos 
anteriores. Essa produção de 

9,6 milhões de toneladas é um 
recorde para o Brasil. Ucrâ-

nia e Rússia são dois grandes 
exportadores de trigo e, com 
a guerra, os preços estão ele-
vados. Os produtores, de olho 

nessa melhora dos preços, 
aumentaram as áreas aqui no 

país”, acrescentou.

Café
Conforme o levantamento, a estimativa da produção brasileira de café 
para 2022, considerando-se as duas espécies - arábica e canéfora - foi 
de 3,1 milhões de toneladas, ou 52,3 milhões de sacas de 60 quilos, 

queda de 2,7% em relação a agosto e aumento de 6,6% em relação a 
2021.  “A produção do café arábica deveria ter crescido mais neste ano 
em decorrência da bienalidade positiva da safra. Isso não aconteceu, 
pois ano passado tivemos um inverno muito frio, inclusive com ocor-
rência de geadas nas regiões mais frias de cultivo desse produto. Isso 

fez com que o potencial de produção da safra de 2022 fosse reduzido”, 
afirmou o gerente da pesquisa, Carlos Barradas.

Soja
Principal commodity do país, a produção de soja manteve-se em 
119,5 milhões de toneladas, estimativa que representa aumento 
mensal de 0,6%, entretanto, retração de 11,4% em comparação à 

obtida no ano anterior, com queda de 15,6% no rendimento médio. 
“Embora a área colhida tenha crescido 4,9%, problemas climáticos 

derrubaram a produção de soja em 2022”, disse Barradas.

Regiões
Entre as grandes regiões, o volume da produção de cereais, legumi-

nosas e oleaginosas teve a seguinte distribuição: Centro-Oeste, 129,8 
milhões de toneladas (49,6%); Sul, 65,1 milhões de toneladas (24,8%); 
Sudeste, 27,6 milhões de toneladas (10,6%); Nordeste, 25,4 milhões de 

toneladas (9,7%) e Norte, 14 milhões de toneladas (5,3%).

recorde é o milho, principal-
mente o milho 2ª safra, com 
um crescimento de 35,5% 
frente ao ano anterior.

“A produção está se recupe-
rando de problemas climáticos 
em 2021, como a falta de chu-
vas. Essa recuperação ajuda a 
explicar a produção em 2022. 
Além disso, também houve 
crescimento de área do milho 
2ª safra, incentivado pelos 
bons preços que os produtores 
têm conseguido nos últimos 
anos”, disse Guedes, em nota.

A estimativa para a safra 
foi de crescimento em quatro 
grandes regiões: Centro-Oeste 

( 1 1 , 4 % ) ,  N o r t e  ( 1 1 % ) , 
Sudeste (10,8%) e Nordeste 
(10,3%). No Sul, a previsão é 
de queda de 14,6%.

O pesquisador avaliou como 
as condições climáticas exerce-
ram impacto nos resultados 
divulgados. “A falta de chuvas, 
causada pelo fenômeno La 
Niña, impactou mais a região 
Sul e o Mato Grosso do Sul. Já 
Goiás e Mato Grosso não foram 
afetados por problemas climá-
ticos. Com isso, temos a região 
Centro-Oeste, que é bastante 
representativa na produção de 
grãos, com um crescimento de 
11,4%”, argumentou.

O resultado é um novo recorde na série 
histórica, iniciada em 1975, e represen-
ta aumento de 3,4% ou 8,7 milhões de 
toneladas em relação a 2021
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Outro lado
Em nota à Coluna, o SENAC-
DF informa que Vitor Corrêa 
ocupa a função “de forma 
interina”. “Seu trabalho no 
Senac sempre foi pautado 
pela ética e transparência.  
O caso apresentado surgiu 
no ano de 2011 e ainda está 
em trâmite no STJ, sem ter 
sido transitado em julgado. 
O SENAC-DF não recebeu 
qualquer comunicação 
sobre o assunto. Vitor Corrêa 
reforça que sempre esteve à 
disposição do Poder Judiciário 
para esclarecimentos, cumpriu 
com todas as fases processuais 
e nunca lesou o erário”. 

Autofagia condominal 
O grupo que edita os jornais 
“O Estado de Minas” e 
“Correio Braziliense” pode 
assistir a uma ruidosa 
troca em seu comando nos 
próximos meses. Tem diretor 
muy amigo articulando a 
degola do presidente Álvaro 
Teixeira da Costa. Circula 
entre salas de figurões do 
DF que o argumento é que o 
“Correio” precisa modernizar 
a gestão à beira da falência. 
Álvaro é conhecido pelo 
temperamento forte e 
espera-se que reaja. Para 
piorar a situação do diário 
de Brasília, que está prestes 
a perder a sede para um 
leilão judicial, os condôminos 
viram a derrota do clã Arruda 
na eleição, que tentariam 
salvar a gestão junto ao BRB 
– que já fechou as portas 
para crédito.

Senac DF, de novo
O Senac do DF foi palco recentemente uma série de 

denúncias. O TCU e a Câmara dos Deputados apuram desvios, 
assédios contra funcionários, destruição de provas etc. Os 

casos levaram o presidente da Fecomércio, José Aparecido, 
a demitir a então diretora regional Karine Câmara. Mas onde 

há palco, o show sempre continua. O novo diretor é Vitor 
de Abreu Corrêa, que foi chefe de gabinete da presidência 

do DFTrans no Governo de Agnelo Queiroz (PT). Ele foi 
exonerado na época por denúncias após cobrar empresas 

a emitir passagens para integrantes de um partido político. 
E foi condenado a 3 anos e um mês de reclusão, multa e 
inexigibilidade por atos de improbidade administrativa e 

concussão. Ele está impedido até hoje de trabalhar em cargos 
públicos. O caso de Vitor de Abreu foi parar no Superior 

Tribunal de Justiça onde ele tentou, mês passado, um recurso 
para poder voltar a atuar em cargos públicos. O STJ negou 
e, portanto, Vitor não poderia nem ocupar o atual cargo 

de diretor regional do SENAC. Mais uma bomba no colo do 
Sistema S e de José Aparecido.

Cabeças rolarão

Carlos Lupi, presidente do PDT, 
está possesso com a executiva 
regional do partido no Distrito 
Federal, e quer trocar todo 
mundo. A despeito da vitrine 
de Leila do Vôlei candidata 
ao Governo, o resultado da 
legenda nas urnas foi muito 
inexpressivo para deputado 
federal e distrital. A executiva 
nacional mandou R$ 3,5 
milhões para as campanhas 
no DF. Os nove candidatos a 
federais conseguiram, juntos, 
apenas 6.160 votos – média 
de irrisórios 684 votos por 
candidato. O DF tem 2,2 
milhões de eleitores. A votação 
para os federais do PDT foi 
menos de 0,1% da votação na 
capital e entorno.

Queimando forte
O Brasil registrou este ano 
152.263 focos de incêndio, de 
acordo com dados do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). Os maiores números 
de queimadas foram contados 
no Mato Grosso (25.879), 
Amazonas (18.875) e Maranhão 
(12.558). A soma total já supera 
os focos detectados em 2021, 
que foram 146.473.
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Inspetor de colégio é preso por
importunação sexual de alunas

Um homem de 33 anos foi preso na 
última quarta-feira (5) em Umuarama 
por suposta prática do crime de impor-
tunação sexual. De acordo com os 
investigadores que integram o Grupo 
de Diligências Especiais (GDE) da Polícia 
Civil, a prisão em flagrante aconteceu 
em um colégio do município.

O homem, que é inspetor de pátio 
teria importunado cinco adolescentes, 
duas delas na última mesma quarta-
-feira, quando foi detido.

As vítimas foram ouvidas pelos poli-
ciais e, duas delas, com idades entre 
12 e 14 anos, relataram em detalhes a 
situação, primeiramente à direção do 
colégio, elas eram perseguidas pelo 
suspeito dentro das dependências do 
estabelecimento de ensino.

Em depoimento, as meninas disseram 
que, além de elogiá-las, o inspetor tam-
bém teria dito em várias oportunidades 
que as amava. As meninas revelaram 
também que o acusado sempre tentava 

abraçá-las, pegando em suas cinturas, 
mesmo contra a vontade delas.

O inspetor também beijava no rosto 
e a testa das adolescentes, sendo que 
em um dos casos deu um beijo no canto 
da boca de uma das alunas. Ainda de 
acordo com os relatos das vítimas, o 
homem oferecia pequenos valores em 
dinheiro para que elas comprassem 
lanche na cantina do colégio.

O acusado também foi interrogado 
pelos investigadores e escrivães da 7ª 

subdivisão Policial (SDP) ocasião em 
que chegou a confirmar que abraçava e 
tratava as meninas de forma carinhosa, 
mas sem qualquer conotação sexual 
e nunca sem o consentimento delas.

Após ouvir o inspetor, um inqué-
rito policial foi instaurado e enviado 
à Delegacia da Mulher de Umuarama 
para a continuidade das investigações. 
O acusado segue preso e aguarda deci-
são da justiça sobre a manutenção ou 
não de sua prisão.

Governo anuncia promoções
de oficiais e praças da PM

O governador Ratinho Jr anunciou 
ontem (6), em conjunto com o Comando-
Geral da Polícia Militar, novas promoções 
e progressões nas carreiras dos policiais 
militares. De acordo com as condições dos 
decretos assinados e as respectivas publi-
cações das portarias da PM, 4.462 profissio-
nais serão reconhecidos pelo Governo com 
os avanços na carreira em todo o Paraná.

“Esse é o reconhecimento do Governo 
do Estado a mais de 4 mil profissionais 
militares por todo o trabalho feito no 
combate à criminalidade. Esse bom ser-
viço prestado pela nossa Polícia Militar faz 
com que ela seja, sem dúvida, a melhor 
polícia do Brasil”, afirmou Ratinho Jr. 

As promoções contemplam avanços 
nas carreiras de 874 militares, sendo 216 
oficias e 657 praças, desde 10 de agosto. 
Já as progressões funcionais, que auto-
rizam a mudança de postos e graduação 
dos militares, serão publicadas em Diário 
Oficial em Ato do Comando-Geral da PM. 

Suspensos pela Justiça os 
pagamentos de gratificações 
indevidas em Moreira Sales

A pedido do Ministério Público do 
Paraná, a Vara da Fazenda Pública de 
Goioerê, determinou que o Município 
de Moreira Sales (57 quilômetros de 
Umuarama), que integra a comarca, 
suspenda o pagamento de gratifica-
ções por funções diferenciadas a servi-
dores. De acordo com ação civil pública 
ajuizada pela Promotoria de Justiça 
de Goioerê, o benefício estaria sendo 
pago indevidamente a 19 servidores do 
Executivo municipal.

O  M P P R  v e r i f i c o u  q u e  a 
Administração Municipal de Moreira 
Sales vem criando e concedendo gra-
tificações por função diferenciada 
“por meio de ato infralegal e em clara 
violação a diversas normas constitu-
cionais”. Além disso, foi constatada a 
concessão indevida de funções gratifi-
cadas a servidores que possuem quali-
ficação profissional incompatível com 
o cargo ocupado ou que não exercem 
poder hierárquico sobre outros servi-
dores – o que demonstra que não exe-
cutam tarefas de direção, chefia ou 
assessoramento.

Antes de propor a medida judicial, 
a Promotoria buscou a resolução do 
caso pela via administrativa, a partir de 

recomendação, que não foi atendida. 
Como pontua o órgão ministerial na 
ação, em vez de resolver a questão, o 
Município “revogou uma quantidade 
ínfima de funções gratificadas indevi-
das e, com o intuito de conferir lega-
lidade ao pagamento e de perpetuar 
a situação irregular, expediu novas 
portarias criando e concedendo gra-
tificações por função diferenciada aos 
servidores”.

Expedida na última quarta-feira, 5 
de outubro, a liminar fixa o prazo de 90 
dias para que o Município suspenda o 
pagamento das gratificações por fun-
ção diferenciada já concedidas.O anúncio dá sequência à política do 

Estado que autorizou as promoções e 
progressões na carreira dos militares em 
abril deste ano e demonstram um avanço 
real na carreira dos policiais, inclusive nos 
vencimentos remuneratórios. O impacto 
financeiro será de aproximadamente R$ 
10,7 milhões até dezembro de 2022. 

Para o secretário Segurança, Wagner 
Mesquita, a medida é muito importante 
porque reconhece a força de trabalho dos 
servidores, além de criar um ambiente 
saudável dentre das corporações por 
meio da aprovação do trabalhado 
realizado.

Ao todo serão promovidos 216 ofi-
ciais, sendo 193 policiais militares e 23 
bombeiros, e 657 praças, sendo 518 poli-
ciais e 138 bombeiros. Ainda dentre as 
promoções, 270 policiais militares e 92 
bombeiros serão contemplados com pro-
moção excepcional, como atos de bra-
vura no exercício da função, por exemplo.

AO todo serão promovidos 216 oficiais, sendo 193 policiais militares e 23 bombeiros, e 657 praças, sendo 518 
policiais e 138 bombeiros
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Estado já concluiu 10 km de terceiras
faixas entre Doutor Camargo e Iporã

O Governo do Estado, por 
meio do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Paraná 
(DER), está implantando novas 
terceiras faixas na PR-323, 
entre os municípios de Doutor 
Camargo e Iporã. Ao todo, serão 
acrescidos 23,89 quilômetros de 
terceiras faixas em segmentos 
críticos de acidentes da rodo-
via estadual, incluindo recicla-
gem do pavimento existente, 
melhorias no sistema de dre-
nagem e implantação de dis-
positivos de segurança.

A previsão para o término 
é março de 2023. Já foram 
praticamente concluídos 
10,89 quilômetros e outros 5,9 
estão com obras em execução. 
Serão, no total, 20 novos seg-
mentos em um trecho de 175 
quilômetros da PR-323, que 
passa ainda por Umuarama e 
Cianorte.

A rodovia é um importante 
corredor de carga para o trans-
porte agrícola do Paraná, que 
liga a regiões Noroeste e Oeste. 
O governo estadual está inves-
tindo R$ 59.359.057 na obra, 

que visa aumentar a segurança 
para os usuários com mais tre-
chos de ultrapassagem.

A obra integra o Programa 
d e  R e v i t a l i z a ç ã o  d a 
Segurança Viária do DER/PR, 
que tem como objetivo dimi-
nuir o número de acidentes 
com a implantação de ter-
ceiras faixas, reabilitação 
de pavimento, melhorias na 
sinalização horizontal e ver-
tical e instalação de demais 
dispositivos.

O DER executa obras 
similares do programa em 
outras rodovias estaduais, 
como na PRC-280, de Palmas 
a Marmeleiro e em União 
da Vitória, no Sudoeste. Na 

PR-092, entre Jaguariaíva 
(Campos Gerais) e Santo 
Antônio da Platina (Norte 
Pioneiro), metade das obras de 
implantação de terceiras faixas 
já estão concluídas.

TREVO GAUCHÃO
A PR-323 também está rece-

bendo investimento no perí-
metro urbano de Umuarama, 
com as obras do Trevo 
Gauchão, que estão quase 
70% finalizadas. A duplicação 
do trecho vai ampliar a capa-
cidade do tráfego para quem 
chega ao município por Guaíra, 
vindo do Paraguai e Mato 
Grosso do Sul, ou para quem 
vem de Maringá e Cianorte.

O médico Beto Preto retornou ontem (6) ao cargo de secretário de Estado 
da Saúde. Ele havia deixado o comando da pasta no final de março para 
concorrer ao cargo de deputado federal, sendo eleito no último dia 2 de 
outubro. O decreto de nomeação é assinado pelo governador Ratinho Jr. 
“Vamos dar continuidade aos projetos que iniciamos até o fechamento da 
gestão, com as ações da regionalização e, em especial, com ênfase ao progra-
ma de cirurgias eletivas Opera Paraná, com investimento de R$ 150 milhões 
pelo Governo do Estado”, disse Beto Preto. “Nós começamos um trabalho 
que se tornou referência em todo o País e queremos encaminhar novas solu-
ções até o fim do ano”. Ele substitui César Neves, que estava à frente da 
Secretaria desde então. Neves trabalhava com Beto Preto e ocupou a Chefe 
de Gabinete antes de ser secretário. Ele continuará na Sesa.

A previsão para o término é março de 2023. Já foram praticamente concluídos 10,89 quilô-
metros e outros 5,9 estão com obras em execução
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Alunos de técnico em enfermagem
têm aula especial no aterro sanitário

Um grupo de alunos do 
último semestre do curso de 
Técnico em Enfermagem, do 
Colégio Estadual Professora 
Hilda T. Kamal, conheceu o 
aterro sanitário municipal, 
sob a supervisão da chefe de 
divisão Rafaela Moreira, da 
Secretaria do Meio Ambiente. 
Na visita os estudantes conhe-
ceram as etapas de processa-
mento e depósito dos resíduos 
coletados junto à população e 
também os variados tipos de 
destinação, conforme a cate-
goria do material.

A turma, formada por 36 
alunos que estão concluindo 
o curso, foi acompanhada 
pelas professoras Bernadete 
D e l  M ô n a c o  A v e l a r  e 
Maristela de Azevedo Ribeiro 
na atividade de educação 
ambiental, na disciplina de 
Vigilância em Saúde.

“O objetivo da visita foi 
conscientizar os estudantes 
sobre a destinação adequada 
dos resíduos. Conhecendo 
melhor o aterro eles enten-
dem o destino correto dos 
materiais orgânicos, pro-
vindos da coleta domiciliar, 
bem como dos resíduos de 
construção civil, de poda e 
corte de árvore e também dos 
materiais recicláveis”, expli-
cou Rafaela.

O grupo passou pela 

Palestra em 
comemoração 
ao Dia Mundial 
da Alimentação

 O nutricionista Márcio 
André Saraceni Martinez é 
o convidado especial do 
Banco de Alimentos de 
Umuarama para a pales-
tra sobre conceitos de 
qualidade de vida e ali-
mentos importantes para 
a saúde. O evento será na 
sexta-feira (14), a partir 
das 14h, e dirigido a famí-
lias cadastradas.

De acordo com Huana 
da Silva Godoi, nutricio-
nista chefe da Divisão de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional da Prefeitura 
de Umuarama, o evento 
faz parte das comemora-
ções ao Dia Mundial da 
Alimentação, comemorado 
em 16 de outubro. “Neste 
primeiro encontro, por 
questão de espaço, vamos 
receber 35 pessoas, mas 
já estamos programando 
outro evento para poder-
mos levar essa oportuni-
dade a mais e mais famí-
lias”, conta.

Ela relata ao final do 
encontro, que tem como 
tema o aproveitamento 
total de alimentos, serão 
servidos bolos e pães, 
tudo feito com frutas e 
verduras naturais, apro-
veitando talos, cascas, 
folhas e outras partes que 
geralmente as pessoas não 
costumam utilizar no dia a 
dia. “Realmente consegui-
mos pratos fantásticos, 
verdadeiras guloseimas. 
Gostaríamos de propor-
cionar esse encontro a 
todos os 800 beneficiários 
do Banco de Alimentos, 
mas vamos ter de con-
vidar apenas uma parte 
deles”, comenta Huana, 
acrescentando que todas 
as receitas produzidas 
serão degustadas pelos 
participantes.

Vacina contra meningite só é para
crianças de um ano e adolescentes

Após a divulgação da exis-
tência de cerca de 10 casos 
de meningite meningocó-
cica na cidade de São Paulo, 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) emitiu alerta 
sobre a necessidade de atua-
lização das carteiras de vaci-
nação. Porém, muitos adultos 
têm comparecido às unidades 
de saúde de Umuarama em 
busca do imunizante, desta 
forma, a Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde (Covisa) 
faz um esclarecimento: só 
serão vacinados os adoles-
centes com idade entre 11 
e 14 anos, profissionais de 
saúde com até 55 anos e 

crianças com até um ano.
F r a n z i m a r  S i q u e i r a 

d e  M o r a i s ,  d i r e t o r  d a 
Covisa, destaca que, neste 
momento, não é necessário 
que jovens, adultos e idosos 
se vacinem contra a menin-
gite meningogócica ACWY. 
“A vacina é indicada apenas 
para crianças e adolescen-
tes ou para viajantes que 
estiveram em São Paulo, 
onde estão concentrados os 
cados de meningite menin-
gocócica C. Caso se apre-
sente os sintomas clássicos, 
como febre, rigidez na nuca, 
dor de cabeça, mal-estar, 
náusea e vômito, confusão 

mental e sensibilidade à luz, 
basta procurar uma unidade 
de saúde”, instrui.

A vacina meningocócica é 
indicada para bebês a partir 
de 6 semanas de idade e pro-
tege contra doenças menin-
gocócicas invasivas causadas 
por Neisseria meningitidis 
dos sorogrupos A, C, W-135 
e Y. “Os bebês recebem duas 
doses: aos três e cinco meses. 
No momento só devem pro-
curar as unidades de saúde as 
crianças com até cinco anos 
mas apenas as que não tive-
rem sido imunizadas ante-
riormente”, afirma.

O coordenador da Covisa 

relata que em Umuarama não 
foi registro um caso sequer 
de meningite meningocócica 
C em 2022. “Neste ano tive-
mos 11 notificações, mas de 
meningite bacteriana sim-
ples. Dessas notificações, 
quatro tiveram resultado 
positivo e um homem de 52 
anos faleceu, porém, vale 
destacar que ele possuía uma 
série de graves comorbida-
des, o que seguramente con-
tribuiu com o óbito”, escla-
rece, acrescentando que o 
município tem hoje uma 
cobertura vacinal de 85%, 
sendo que o ideal é que se 
atinja 95%.

célula de orgânicos, lagoas 
de decantação do chorume 
gerado na decomposição 
do lixo, célula de volumo-
sos (móveis velhos, colchões 
e outros resíduos de maior 
volume) e também a proces-
sadora de resíduos da constru-
ção civil, que separa as barras 
de ferro e produz brita para 
utilização em estradas rurais. 
Foram orientados também 

sobre o lixo hospitalar, que 
conta com um sistema espe-
cial de coleta e não pode ser 
descartado no aterro.

A importância de sepa-
rar os materiais recicláveis 
do lixo orgânico e colocá-
-los de forma adequada e 
nos dias certos, para a coleta 
seletiva, também discutida 
com os alunos. “Precisamos 
separar o reciclável para que 

o aterro receba apenas o lixo 
orgânico. Com a separação 
correta, plásticos, vidros, 
metais e papelão são retira-
dos do meio ambiente, evi-
tando a poluição e a lotação 
precoce do aterro, e acabam 
gerando renda para a coope-
rativa dos catadores de reci-
cláveis”, completou o secre-
tário do Meio Ambiente, 
Rubens Sampaio.

O grupo passou pela célula de orgânicos, lagoas de decantação do chorume gerado na decomposição do lixo, célula de volumosos
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Palavras cruzadas

Bom dia para promover mudanças em casa, 
descartar coisas que não usa mais, para mudar 
de endereço ou de emprego. Também será mais 
fácil acertar os ponteiros com alguém da fa-
mília e deixar os ressentimentos para trás. Nos 
assuntos do coração, Marte em Gêmeos turbina 
o seu poder de sedução e avisa que vai ser fácil 
seduzir quem deseja.

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia. 
O melhor a fazer é ficar atenta aos acontecimen-
tos para tirar o melhor proveito das situações. No 
amor, seu charme vai atrair como ímã e pode até 
mudar o status de uma amizade para paixão. A 
dois, desejos estarão à flor da pele. Apenas fuja 
de discussões.

Mercúrio em Virgem realça todos os pontos fortes 
do seu signo. Você pode tirar muito proveito dis-
so, principalmente no emprego, onde vai mostrar 
toda sua disciplina e responsabilidade. O roman-
ce está no ar e o céu indica boas chances de ini-
ciar um namoro. Quem já encontrou seu par terá 
apoio do céu para fortalecer a união.

Você vai contar com muita simpatia e boa lábia 
hoje. Terá muita facilidade para agradar e conven-
cer as pessoas, o que tornará tudo mais fácil no 
trabalho. Você pode fazer bons acordos e negó-
cios, além de contar com muita criatividade para 
contornar qualquer situação. Na vida a dois, cui-
dado com discussões e mal-entendidos. 

Você pode descobrir novas formas de ganhar di-
nheiro ou de administrar as suas despesas. É uma 
fase positiva para o seu bolso, então, busque coi-
sas lucrativas para fazer nas horas vagas, negocie 
melhorias no emprego - corra atrás. No amor, a 
paixão está no ar e pode surpreender seu coração. 
Use e abuse do seu charme e poder de sedução 
para envolver quem deseja. 

A união faz a força e você vai confirmar isso na 
prática se buscar parcerias com os colegas no tra-
balho. Mercúrio na Casa das Alianças indica mui-
ta facilidade para negociar e fazer acordos com 
outras pessoas. O amor recebe boas vibrações e 
tudo indica que você só ficará sozinha se quiser. 
Bom momento para se declarar a alguém ou para 
falar em compromisso com seu amor.

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 7 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Leão. Possuem 
nobreza de caráter e quase sempre uma educação de berço primorosa. Gostam da vida social 
e se comunicam muito bem. Seu número principal, do dia do nascimento é o 14, formado 
de 1 do Sol, e de 4, Urano. Ambos são de caráter progressista e social elevado. Mas juntos 
formam o 5, de Mercúrio, que confere boa comunicação, inteligência, muitas amizades e boa 
popularidade. Possuem dom para o comércio, a indústria e a prestação de serviços.

Horóscopo nascido em 7 de outubro

Vários astros vão contribuir para que você se rela-
cione melhor com as pessoas. A Lua acentua sua 
simpatia e seu bom humor, enquanto Plutão faci-
lita as conversas e Mercúrio favorece as parcerias 
e amizades em geral. No campo afetivo, charme 
e simpatia garantem sucesso nas paqueras. Puxe 
papo para conhecer melhor o alvo. 

Mercúrio e Plutão avisam que você poderá fazer 
contatos, parcerias e acordos muito vantajosos 
nesta sexta-feira. Una-se aos colegas e invis-
ta na troca de ideias, pois o céu garante que 
só terá a ganhar com isso. Namoro a distância 
pode deixá-la insegura: melhore o diálogo e a 
confiança. Realize suas fantasias na intimidade.

Você terá muita facilidade para aprender e muita 
criatividade para agilizar o serviço e cumprir suas 
tarefas. Seu entusiasmo será contagiante e ainda 
vai motivar os colegas. Mesmo que não possa ir 
para longe, programe-se para conhecer lugares 
diferentes e respirar novos ares. Isso pode, inclu-
sive, render novidades na conquista. 

Você vai contar com raciocínio rápido, boas ideias 
e muita determinação para cumprir seu trabalho 
e chegar mais perto dos seus objetivos. Também 
terá uma facilidade enorme para dialogar, nego-
ciar e fazer acordos, o que indica bons resultados 
no emprego. Na vida a dois, cuidado com fofocas, 
mentiras e discussões. 

O trabalho deve ocupar boa parte da sua energia e 
concentração ao longo desta sexta-feira. Você vai 
mostrar muita responsabilidade com as suas tarefas 
e muita vontade de cumprir as metas para fechar a 
semana com chave de ouro. Se o romance é secreto, 
não comente com ninguém. Nova paixão pode sur-
preender e assustar. A dois, melhore o diálogo.

Família e carreira vão dividir a sua atenção nesta 
sexta-feira. O coração estará em casa, mas a razão 
vai incentivá-la a priorizar o trabalho e os compro-
missos já assumidos. Um amor do passado pode 
reaparecer e balançar seu coração, mas avalie se 
vale mesmo a pena dar outra chance. Na união, 
fase intensa e apaixonada. Fuja de discussões.

   

Crescente
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Londrina
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 22

LPE
ABUNDANCIA

ATEAROMA
ACALMAMPS

ISAIOTE
BACONBOATE

AOSANTOS
MADREUP

TAROACACIA
ZCOLEGA

COLINAETC
ANILGAMAR

ICMONRI
COPIADORA

PARALISADOS

Reper-
cussão
sonora

Ácido da
aspirina
(sigla)

Desenho
feito na

pele

Olha;
observa 
secreta-
mente 

Casa
noturna

de dança

Tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

Filhotes
de ani-
mais

Cena típica de
filmes de ação
Rede fluvial da
Região Norte

Estados das capitais 
João Pessoa e Maceió
(?) Rubens,
jornalista

Par do
cavalheiro

Grande 
quantidade
Acender
(o fogo) 

Tranqui-
lizam

A vogal
do pingo

Estáticos;
imóveis

A máquina
como a
xerox

Substân-
cia azul
corante

A marca do
Zorro (HQ)
Pequeno
monte

Roupa da
bailarina

Filtrar 
(o café)

Companhei-
ro escolar
Bebida al-
coólica doce

Santi-
ficados
Meigo;
manso

Apaixonar-
se (bras.)
1.002, em
romanos

Et cetera
(abrev.)

Caminha; 
dá passos

Acha
graça

Olívio Du-
tra, político

Sufixo de
"mioma"
Lua, em
inglês

Recheio 
de bife

rolê (Cul.)
Freira;
irmã

Baralho
de carto-
mantes

Próton
(símbolo)

Muco
nasal

Flor orna-
mental

Opõe-se
a "off"

Movimento
súbito

Meu, em
francês

Sílaba de
"plano"

3/mon. 4/moon. 5/bacon. 6/acácia — colina.
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2/je. 3/uca. 4/road. 5/jaspe — odara. 7/bardana. 8/termidor.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Conheça, a Aterosclerose, a inimiga do coração
A Aterosclerose é aquela 

placa de gordura que começa 
pequena e vai crescendo na 
parede interna das artérias, 
causando estreitamento pro-
gressivo do vaso. Já conseguem 
imaginar o estrago no coração?

Infarto, no cérebro: AVC, no 
intestino: isquemia mesenté-
rica, nas pernas: doença arte-
rial obstrutiva periférica.

Os estudos revelam que 
para ocorrerem os sintomas de 
obstrução pelo menos 70% da 
artéria precisa estar bloqueada. 

Isso é muito. Reparem: só 
quando quase toda artéria esti-
ver fechada é que o paciente 
se dará conta de que “algo 
de errado não está certo”.  E o 
que poderia ser pior que isso? 
O temido Infarto fulminante. 
Aquele paciente que sem sen-
tir nada, sem mais nem menos 
falece por infarto. E sim, a culpa 
é da Aterosclerose.

MAS O QUE POSSO SENTIR 
NA ATEROSCLEROSE?

Dor/câimbra que começa 

e piora com a atividade física 
e que melhora ao repouso; 
dedos dos pés azulados e  
frios, feridas que demoram 
para cicatrizar;  paralisia e 
perda de sensibilidade repen-
tina de braços, pernas; des-
maios, dor no peito que piora 
com o esforço físico.

E COMO TRATAR?
A palavra-chave é a pre-

venção. Exige disciplina e 
determinação. Combate ao 
sedentarismo através de 

atividade física (orientação 
de educador físico), perda 
ponderal com planos ali-
mentares bem estruturados 
(supervisão de nutricionista), 
abandono do tabagismo 
(acompanhamento psicoló-
gico, em alguns casos, medi-
camentos) e controle da pres-
são arterial, níveis glicêmicos 
e dos colesteróis (“venha 
conosco”).

Estimados leitores, oriento 
o autocuidado continuado, 
com profissionais capacitados 

e realmente interessados 
na vida, em especial, a sua. 
Dr.Gabriel Orti
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 11. DATA DE FABRICAÇÃO, SEMANA E ANO (MATRÍCULA 
DOT - DEPARTMENT OF TRANSPORTATION)
É formada por códigos em quatro posições (Brasil) que 
identificam a procedência exata do pneu: sigla DOT; 
código de unidade produtiva; código da medida do 
pneu; período de fabricação (semana e ano). Estas indi-
cações facilitam o rastreamento dos produtos em caso 
de segurança e eventual recall.
Pneu não possui data de validade. Se bem conser-
vados (sempre com pressão correta, sem sobrepeso, 
sem ser submetido a arrancadas ou frenagens brus-
cas, sem pancadas fortes etc.), podem durar bons 
anos. O recomendado é que se façam inspeção perió-
dica nos pneus, principalmente se acima dos cinco 
anos após a data de fabricação (conforme explicado 
acima). Qualquer aparecimento de bolhas, rachadu-
ras, desgaste localizado ou outras anomalias, pode 
significar necessidade de trocá-los ainda que não 
totalmente gastos. Procure um técnico em uma Pirelli 
Performance Center para isso.  
 

12. MARCAÇÕES ESPECIAL DO ECO IMPACT
Mostra os diferenciais do produto em relação aos 
conceitos de sustentabilidade.
Essas são marcações comerciais que indicam ser um 
produto produzido de modo a reduzir o impacto no 
meio ambiente, gerando menor poluição e usando 
matérias primas renováveis ou reaproveitáveis. É uma 
forma de ajudar o meio ambiente e reduzir o impacto 
no clima. Sempre vale a pena consumir produtos que 
são mais sustentáveis.

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

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

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Saiba como ler o pneu de um carro
Para um usuário menos 

atento, o pneu de um carro con-
tém, basicamente, uma borra-
cha preta com o nome do fabri-
cante e alguns números. Mas 
para quem já teve a curiosidade 
de ver de perto algum modelo, 
já percebeu que há muita coisa 
grafada em sua lateral.

Existe uma série de números 
e códigos que, talvez, até o mais 
aficionado por carro nem saiba. 
Eles trazem muitas informações 

importantes e a Pirelli te ajuda 
a ler corretamente o que cada 
detalhe de um pneu tem a 
dizer. E isso inclui até ter um 
carro mais econômico e seguro, 
por exemplo quando o cliente 
escolhe um pneu que seja o 
ideal para seu veículo ao invés 
de um modelo de dimensões 
equivocadas.

“É extremamente impor-
tante o usuário de um carro 
saber ler o pneu de forma 

correta. Isso irá trazer muito 
mais segurança na hora de 
escolher um produto para o seu 
carro, pois há muita informa-
ção valiosa inserida na lateral 
do pneu. A boa escolha de um 
modelo poderá trazer economia 
de combustível, maior conforto 
e, principalmente, maior segu-
rança para os ocupantes”, disse 
Roberto Falkenstein, consultor 
da área de tecnologias inovati-
vas da Pirelli.

1. MODELO DO PNEU
Nome fantasia atribuído ao pneu pelo fabricante. 
Exemplos Pirelli: pneus modelos Cinturato P1, 
Cinturato P7, Scorpion ATR, Chrono e P Zero, entre 
outros. Cada modelo de pneu é diferente em termos 
de prestações, por tal motivo, mesmo que tenham a 
mesma aparência e tamanho, não misture no mesmo 
eixo do carro dois modelos diferentes. Exemplo: 
Jamais monte no mesmo eixo um Cinturato P1 e um 
Cinturato P7. Isto pode trazer um desequilíbrio na sus-
pensão do carro que pode comprometer no caso de 
uma manobra de emergência.

2. DADOS QUE DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA
Plies = camadas de lonas
Sidewall = flanco (lateral) do pneu
Tread = banda de rodagem
Polyester = poliéster
Steel = aço
Nylon = náilon
Medidas do Pneu
Características de dimensão e construção
Exemplo: 205/55 R16.

4. 205: Largura da seção (largura do pneu novo, 
montado no aro e inflado à pressão indicada, em 
milímetros)
* Lembrete: você pode sempre colocar um pneu mais 
largo, isto normalmente propicia mais aderência em 
curvas. Mas esta largura não pode exceder a carena-
gem do veículo e isso é passível de multa. 
5. 55: Série técnica: relação entre a altura (H) e largura 
da secção (S) em percentual.
Se for trocada a roda por uma maior, colocando os pneus 
chamados rebaixados, esta serie técnica diminui. Mas não 
esqueça que, nestes casos, o diâmetro externo do pneu 
deve ser o mesmo, senão pode “falsear” toda a instru-
mentação do carro, a começar pelo velocímetro e, por 
consequência, risco de multa pois o velocímetro indica 
uma velocidade e está em outra. Além disso, diminuir 
o diâmetro pode fazer raspar em valetas e lombadas, 
enquanto que aumentar o diâmetro pode tornar o carro 
mais instável por ficar mais alto. 

6. R: INDICA PNEU COM ESTRUTURA RADIAL
A estrutura de um pneu pode ser Radial ou Diagonal.
A estrutura diagonal é a mais antiga e significa que a 
carcaça do pneu é constituída de lonas cruzadas uma 
em relação à outra. A estrutura radial representa uma 
evolução construtiva e é a estrutura dos pneus atuais.
Se o carro não é de coleção, use somente pneus radiais. 
Estes veículos dos últimos 35 anos forem feitos para 
usar pneus com essa tecnologia. Somente carros mais 
antigos poderiam usar pneu diagonais.

Saber informações técnicas pode trazer 
um menor consumo de combustível 
para seu veículo, bem como muito mais 
segurança a bordo

7. DIÂMETRO DO ARO EM POLEGADAS. ACOMPANHA 
SEMPRE A MEDIDA DA RODA
A Pirelli, por exemplo, dispõe no Brasil de pneus para 
automóveis passeio, utilitários esportivos e picapes 
que vão desde o aro de 13 a 23 polegadas.
As mais comuns no mercado brasileiro são as medi-
das de aro até 17”. De 18” para cima normalmente 
equipam veículos do segmento Premium e Prestige.

9. LADO DA MONTAGEM, SENTIDO DE ROTAÇÃO
Pneus assimétricos possuem lado correto para ser 
montado no veículo. Isso acontece, pois, o produto 
foi desenvolvido para entregar o melhor desempenho 
possível ao veículo, especialmente em piso molhado, 
melhorando o escoamento da água e garantindo 
máxima segurança. O sentido de rotação é o mesmo 
princípio. Caso esta indicação não exista, o pneu 
pode ser montado de qualquer lado na roda.

10. INDICAÇÃO DE PNEUS SEM CÂMARA (TUBELESS) 
OU COM CÂMARA (TUBETYPE)
Os pneus sem câmara têm, no interno, uma camada 
de borracha, chamada “liner” e que garante a reten-
ção do ar. Estes pneus são montados em aros apro-
priados e utilizam válvulas especiais. A maior van-
tagem sobre pneus com câmara são montagem e 
desmontagem mais simples, além de resistência 
maior a perfurações.
Não monte pneus sem câmara em veículos que 
possuem rodas para pneus com câmara. Eles vão 
perder mais ar e isto, além de fazer gastar mais 
combustível, pode prejudicar o seu funciona-
mento, durabilidade e resistência. Assim como 
pneus com câmara não vão funcionar a contento 
mesmo que os aros sejam para pneus sem câmara, 
eles não possuem esta camada de retenção do ar 
como descrito acima e irão perder mais pressão 
ao longo dos dias. 

8. ÍNDICE DE CARGA/CÓDIGO DE VELOCIDADE
Exemplo: 94 = 670kg e V = 240km/h 
O índice de carga refere-se a carga máxima que o 
pneu suporta (considerando estrutura do carro, ocu-
pantes e bagagem/carga). Estes índices são códigos 
numéricos que vão de 0 a 279, correspondendo cada 
um a uma carga máxima x, em kg. É uma marcação 
reconhecida mundialmente. Os pneus para carros 
populares, normalmente, possuem índice em torno 
de 82 (475 kg), enquanto um pneu para carro de luxo 
de alta potência possui índices mais altos, em torno 
de 91 (615 kg). A tabela completa normalmente está 
disponível nos sites dos fabricantes de pneus e no 
manual de orientação e garantia dos produtos.
Colocar o pneu correto no veículo é de suma impor-
tância. Você não precisa saber quantos quilos sig-
nifica os números, mas se o pneu do seu carro é, 
por exemplo, 91, troque por outros com o mesmo 
número. Não compre uma versão mais barata que 
tenha o número 89 ou mesmo uma versão que seja 
93. O número menor significa que aguenta uma 
carga menor e pode gastar rapidamente e até arre-
bentar antes da hora. O número maior pode ser 
mais reforçado e piorar o conforto ou a estabili-
dade do veículo.
 O código de velocidade indica a velocidade máxima a 
que este pneu pode ser submetido. O código é repre-
sentado por letras e indicam velocidades de 50km/h 
a 300km/h. Os pneus para carros de baixa potência 
por exemplo, trazem a letra T (190km/h) enquanto 
pneus para carros de altíssima potência podem trazer 
o código Y (300km/h).
Embora o código indique a velocidade máxima, ele 
também representa a esportividade do pneu em 
conjunto com o projeto/suspensão do veículo e a 
motorização que tem. Se o pneu for H (240 Km/h), 
mesmo que você saiba que nunca vai chegar nesta 
velocidade, não use pneus com letras de velocidades 
menores pois, em uma inesperada manobra de emer-
gência, mesmo que em baixas velocidades, o veículo 
pode não corresponder e não estar sob controle em 
um momento tão precioso. 

DIVULGAÇÃO
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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

FOX 1.6 XTREME 21/22 BRANCO COMPLETO R$ 78.900,00

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

Transporte coletivo urbano volta
a circular aos domingos e feriados

Moradores dos bairros peri-
féricos de Umuarama voltarão 
a ser atendidos pelo transporte 
coletivo urbano também aos 
domingos e feriados, já a par-
tir do próximo dia 9. Foi divul-
gada ontem (quinta-feira, 6) a 
tabela com as linhas e horários 
que serão disponibilizados à 
população, a partir das 6h20 
(saindo do terminal urbano) 

até por volta das 18h.
Com 10 linhas circulando 

durante os domingos, a Viação 
Umuarama – concessionária do 
transporte coletivo urbano – aten-
derá cerca de 30 bairros e locali-
dades como a nova rodoviária e o 
shopping. Também haverá horá-
rios para o distrito de Lovat.

“A ampliação dos horários 
acompanha uma redução no 

preço do passe, que baixou para 
R$ 4,00 nesta semana. Este é o 
resultado de um acordo firmado 
entre o município e a concessio-
nária, por orientação do prefeito 
Hermes Pimentel, que estabele-
ceu o aumento do subsídio repas-
sado mensalmente para assegu-
rar o equilíbrio econômico do 
contrato”, informou a Assessoria 
de Imprensa da Prefeitura.

Para orientar melhor aos 
usuários, a fim de que possam 
usufruir adequadamente do 

serviço, a Viação Umuarama 
informa os bairros atendidos 
pelas respectivas linhas: A rota 
Aeroporto atende também o 
Parque San Remo e o Jardim 
Petrópolis; a linha D. Pedro I 
atende passa pelo D. Pedro II 
e proximidades; o ônibus do 
Guarani também atende usuá-
rios do Parque San Martin.

Da mesma forma a linha do 
Parque Jabuticabeiras atende 
ao Parque 1° de Maio e Conjunto 
28 de Outubro; o Jardim Cruzeiro 

passa também pelo Córrego 
Longe, Ouro Preto, rodoviária 
nova e shopping; o carro do 
Ouro Branco atende o Jardim 
San Rafael e os parques Irani e 
Topázio; a linha São Cristóvão 
atende o Parque Bonfim; o Sol 
Nascente passa também pelo 
Parque Dom Bosco e Patrimônio 
Umuarama; o ônibus do Sonho 
Meu atende o Parque Belo 
Monte; e a linha Tarumã passa 
também pelo Jardim Veneza e 
Parque Danielle.
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“Aqueles que abrem mão da liberdade 
essencial por um pouco de segurança 

temporária não merecem nem liberdade 
nem segurança.”

Benjamin Franklin

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

PURURUCA
Já está aberta a agenda para o Leitão a Pururuca do Rotary Capital da Amizade. No sistema drive thru o evento 
acontece dia  23 de outubro no Parque de Exposições Dário Pimenta da Nóbrega. Reserve já o seu convite.

IPHONE
Um mês após o lançamento do iPhone 
14, a Apple atualizou a data para a 
chegada de seus celulares no Brasil. 

Segundo o site da marca, a pré-venda 
começa nesta sexta-feira, dia 7, e a 
entrega será feita a partir de 14 de 
outubro. O iPhone 14 foi apresenta-
do em novembro em quatro modelos: 
iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 
Pro e iPhone 14 Pro Max. Os celulares 
custam a partir de R$ 7.599 e podem 
chegar até R$ 15.499. O novo iPhone 
conta com recursos como suporte para 
comunicação via satélite em casos de 
emergência e capacidade de identificar 

batidas de carro. (g1)

GOOGLE
A Alphabet, controladora do Google, 

desativou nesta segunda-feira o Google 
Tradutor na China. O recurso era um dos 
poucos serviços restantes que a com-
panhia ainda operava no país asiáti-
co. Segundo a empresa, a decisão foi 

motivada devido ao baixo uso. Em 2010, 
a companhia norte-americana retirou seu 
mecanismo de busca do mercado chinês 
ao se recusar a cumprir as regras regula-

tórias do país. (Gizmodo)

Chevrolet Onix Plus -, a inovação estará sempre a bordo...

ARQUIVO UVEL

CHEVROLET SEMPRE!
Estilo sofisticado, design exterior elegante, grade frontal com detalhe cromado, volante com revestimento 

premium e rodas de liga leve aro 16”, ele vai mudar tudo o que você pensava sobre carros. Surpreendente por 
todos os ângulos, venha conhecer o Onix Plus e fique impressionado com o seu design interior atraente, com 
o painel requintado em dois tons e bancos sofisticados ainda mais confortáveis. Seja nos compromissos do 

dia a dia ou naquela viagem mais longa em família, o Onix Plus mantém todos os passageiros a bordo prote-
gidos com os seus 6 airbags. Passe mais tempo na estrada e menos tempo abastecendo com um motor turbo 
de 116 cv e 16,8 kgfm. Ao dirigir, tenha mais conforto com a transmissão automática de seis velocidades, 
com o controlador de velocidade de cruzeiro. E mais, a nova família de motores do Onix Plus possui maior 

desempenho aliado à economia de combustível para oferecer a você o melhor desses dois mundos.

*** Vá na uvel e conheça as melhores oportunidades para conquistar o seu Chevrolet Zero km.
 Venha se apaixonar pelo Chevrolet Onix Plus. O mês de outubro acena com facilidades para  

você vai sair de carro Zero. Oportunidade imperdível.

Uvel, a alegria de ser CHEVROLET!


	01-cor
	02-pb
	03-pb
	04-pb
	05-pb
	06-cor
	07-cor
	08-pb
	09-pb
	10-pb
	11-pb
	12-cor

