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Rede de proteção alerta sobre faltas
escolares e uso de cigarro eletrônico
Dois temas importantes concentraram as atenções na reunião mensal da rede
de proteção à infância e adolescência na tarde de ontem, no Centro Municipal
de Desenvolvimento e Pesquisa em Educação da Secretaria de Educação de

Umuarama. A infrequência escolar na rede pública e o combate ao uso dos
diferentes tipos de cigarro eletrônico. Nos dois quesitos ficou evidente a necessidade de união de esforços para reverter situações preocupantes.
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PDT move
ação contra
Bolsonaro por
abuso de poder
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Registros das
chapas de Lula
e Bolsonaro
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Após furtar
pá carregadeira
na PR-323,
criminoso é preso
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Registrado o
menor número
de casos de
Covid de 2022
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Festa do Morango
Promovida pela Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Lovat, com apoio da Prefeitura
de Umuarama e de empresas parceiras, a tradicional Festa do Morango será realizada neste final de semana em
Lovat. A promoção valoriza a cultura do campo e evidencia a importância da produção de morangos para a comunidade local, além de proporcionar momentos de convivência e lazer a população e visitantes. Serão comercializados
doces, trufas e cones com chocolate, geleias e bolo de pote, tudo preparado com a fruta.
DIVULGAÇÃO

Safra
recorde

A safra brasileira de
cereais, leguminosas e
oleaginosas deve bater o
recorde de 261,7 milhões de toneladas em
2022. Em relação ao
ano passado, o aumento
previsto é de 3,3% ou
8,5 milhões de toneladas. Porém, a estimativa
de agosto ficou 0,7%
abaixo do apurado em
julho, ou 1,8 milhão de
toneladas a menos. l 2
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mais facilidade pra perceber as intenções dos outros e
fechar parcerias promissoras. Se busca um love, tudo
indica que irá fazer contato com facilidade e terá mais
de uma pessoa a fim de você.
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só pedem cautela com as oscilações de humor, pois
essas instabilidades talvez@tribunahojenewsumuarama
azedem alguns relacionamentos. No romance, não deve faltar imaginação para
curtir ótimos momentos coladinha no mozão.

IBGE prevê uma safra recorde
de 261,7 milhões de toneladas
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Horóscopo nascido em 9 de setembro

B
O
L
E
I
A

L
A

L

L

A

A

Os nascidos a 9 de setembro são de Virgem com a personalidade de Virgem - Capricórnio. GosLotofácil
tam dos desafios e podem ter espírito de competição. São aventureiros
e não tem medo de nada.
Seu número principal é o 15, formado de 1, Sol, e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 6, de Vênus,
Megasena
astro que simboliza a beleza em
todas as formas, artes e o amor, a bondade excessiva, assim
como, acaba em omissão e pouca sorte no amor.
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-0,1% 5,2149 5,2155

+0,7%

PARALELO

-0,4% 5,0900 5,5300

+0,7%

TURISMO

-0,4% 5,0900 5,5100

+0,7%

EURO

+0,3% 5,1899 5,1926

-0,4%

MOEDAS X REAL

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

144,08
0,87
1,00
141,18

Iene
R$ 0,0365
Libra est.
R$ 6.03
Peso arg.
R$ 0,037
R$1: 1.320,31 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica
1/8 a 1/9
2/8 a 2/9
3/8 a 3/9
4/8 a 4/9
5/8 a 5/9

0,7421
0,7420
0,7432
0,7083
0,6804

0,7421
0,7420
0,7432
0,7083
0,6804

0,2409
0,2408
0,2420
0,2073
0,1795

expediente

IBOVESPA: +0,14%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Magazine Luiza ON
Azul PN
Marfrig ON

109.915 pontos
%
R$
-0,93%
31,80
+1,32%
64,51
-0,71%
26,54
+7,25%
4,29
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2022: 4ª parcela
+6,46%
16,32
vence em 31/08, com juros Selic de 3,05%.
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
-5,84%
11,93
SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)
I
R$ 1617,00
III
R$ 1738,00
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
II
R$ 1680,80
IV
R$ 1870,00
Índice em %
JUL AGO
ano 12m
Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.
IPCA (IBGE)
-0,68
4,77 10,07
OUTROS INDICADORES
IGP-M (FGV)
0,21 -0,70
7,63 8,59
JUN
JUL
AGO
TJLP (%)
6,82
7,01
7,01
IGP-DI (FGV)
-0,38
7,44 9,13
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
REAJUSTE DE ALUGUÉIS
UPC
23,54
23,54
23,54
Índice
JUL
AGO
SET
CUSTO
DA
CONSTRUÇÃO
(CUB)
IGP-M (FGV)
1,1070
1,1008
1,0859
R$/m2
JUN
JUL %m %ano %12m
IGP-DI (FGV)
1,1112
1,0913
Paraná 2.072,20 2.206,04 6,46 10,12 12,38
* Correção anual. Multiplique valor pelo índice
Norte 2.035,05 2.051,35 0,80 5,81 5,84
Oeste 2.227,55 2.241,57 0,63 9,83 12,01
SELIC ANUAL: 13,75% | TJLP: 7,01%
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Alex Miranda
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Umuarama

PREVIDÊNCIA
Alíq. % deduzir
7,5 142,80
15 354,80
22,5 636,13
27,5 869,36

COMP. JULHO

Empresário/empregador

Contribui com 11% sobre o pró-labore, entre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..

Autônomo

1) Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44). 2) Recebe de jurídicas: a empresa recolhe 11% sobre o máximo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do autônomo. 3) Recebe jurídicas e físicas: desconto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a
diferença até R$ 7.087,22. 4) Aut. especial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.

Facultativo

Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Empregados - taxas de desconto

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

PTAX (BC)

BASE (R$)
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

© Revistas COQUETEL

+0,1%

TABELA DO IR

06/09

www.coquetel.com.br

COMERCIAL -0,6% 5,2050 5,2060

BOVESPA

Digno de confiança
Pintor sur- Cantora Mar, em
realista de "La Vie inglês
belga en Rose"

% mês

Cada etapa do
Rio naveensino no Brasil gado pelo
Foco do Saudação barco
lanterneiro telefônica feluca

venda

Tema dos festivais
MIA e Mimo (BR)
Título de Charles,
filho de Elizabeth II
Covardes
Marca dos
clássicos
regionais
(fut.)
Estudo
dos fungos
(Biol.)

08/09
% dia compra

h

h

MERC. RURAL

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

h

Aspira
profundamente
(remédio)

Local do
motorista
no
caminhão

A máquina
da trama
e da
urdidura

Coroa
luminosa
em torno
do Sol

h

Cravo-da(?), repelente de
formigas
(?) Carvalho,
sambista
falecida
em 2019

Curitiba

Nat (?),
canal de
TV por
assinatura
Exercício
de
soberania
(p. ext.)

Foz do Iguaçu

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

Maringá

Estado
nordestino
do açude
Castanhão

DO TEMPO

Loterias

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

7,5%
9%
12%
14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os valores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)
Venc.: emp. 20/08 físicas 15/08, domésticos 06/08

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

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 06/09
PR
SOJA
169,77
MILHO
76,58
TRIGO
98,90
BOI GORDO 289,78
SUINO
6,29

DIA
30d. Casc.
-0,8% -0,2% 167,00
-1,1% -1,0% 76,00
-0,3% -11,9% 100,00
-0,9% -4,0% 290,00
0,0%
4,3%
-

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 08/09
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
set/22 1.470,50
set/22
427,80
set/22
674,50
set/22
810,50

DIA
3,75
-8,30
-2,25
-16,00

30d.
0,4%
-2,0%
10,8%
3,9%

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)
Em 08/09
PRAÇA R$/sc
SEM
SOJA
Cascavel 176,00 -1,7%
SOJA
Paranaguá 191,00 -0,5%
MILHO
Cascavel 83,00 0,0%

30d.
-1,1%
0,0%
-2,4%

Emails

REPRESENTANTE NACIONAL

editoria@tribunahoje.jor.br

Merconet
(41) 3079-4666

diretor@tribunahoje.jor.br
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PDT aciona TSE
contra Bolsonaro
por abuso de poder

Versão tropical

O PDT, partido do candidato a presidente Ciro Gomes,
entrou ontem (quinta-feira,
8) com uma ação no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) contra
o presidente Jair Bolsonaro
(PL) pelas suas atitudes
durante os desfiles e atos realizados na última quarta-feira
(7), no Dia da Independência.
O pa r t i d o p e d e q u e
Bolsonaro e seu candidato a
vice, Walter Braga Netto (PL),
sejam declarados inelegíveis
no pleito de 2022 e também
pelos próximos 8 anos.
A ação de investigação judicial eleitoral (Aije), segundo o
PDT, tem como objetivo “apurar e reprimir” abuso de poder
político, econômico e uso dos
meios de comunicação social
pelo candidato à reeleição no
7 de Setembro. Bolsonaro participou do desfile cívico-militar
em Brasília, discursou em trio
elétrico para apoiadores logo
depois e participou de motociata e novo discurso a apoiadores no Rio de Janeiro.

Trump Brasileiro

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O ex-presidente
dos Estados
Unidos Donald
Trump declarou
apoio ao
presidente
brasileiro Jair
Bolsonaro,
em sua rede
social, o Truth
Social. Em
post publicado
na manhã de
ontem (quintafeira, 8), afirmou
que ele é o
“Trump tropical”
e que é um “homem maravilhoso” e tem seu “completo” e
“total” aval. O apoio veio um dia após as comemorações do 7
de setembro, que marcaram os 200 anos da Independência do
Brasil, e foram usados pelo presidente brasileiro como o seu
maior palanque na corrida presidencial.

O partido pede que Bolsonaro e seu candidato a vice, Walter Braga Netto (PL), sejam declarados inelegíveis no pleito de 2022 e também pelos próximos 8 anos
“EVENTO DESVIRTUADO”
“O evento [comemoração
do 7 de setembro] foi desvirtuado apenas para satisfazer
os interesses da campanha
eleitoral dos investigados,
sem ao menos voltar-se aos
os fins a que se destinava”,
afirmou o PDT. “Além do
uso da estrutura (palanque,
veiculação através da TV
Brasil), que foi custeado com
o Erário, o primeiro investigado [Bolsonaro] cumprimentou pessoas, posou para

fotos com aliados e, em discurso realizado em cima de
um trio elétrico, conclamou
apoiadores a votarem nele
no primeiro turno”, diz ainda
a legenda na ação impetrada.
O PDT também cita que
houve um gasto na realização
do desfile 247% maior do que o
realizado em 2019, último desfile ocorrido em comemoração à Independência, citando
ainda que o valor, estimado
em R$ 3,3 milhões, foi “desvirtuado para fins eleitorais”.

Eleitor terá mais tempo na urna
Os eleitores terão um tempo
extra para conferir o voto na urna
eletrônica no pleito de outubro deste ano. De acordo com o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
pela primeira vez, a urna eletrônica liberará a confirmação do
voto (no botão verde “confirma”)
após 1 segundo do preenchimento completo dos números
dos candidatos para cada cargo.
“A cada uma das cinco
confirmações de voto, a urna
emitirá um som breve. Ao fim,
depois da escolha do candidato a presidente, o aparelho
emitirá o clássico som, mas
por um período mais longo”,
explicou, em comunicado, o
tribunal. O objetivo da medida
é estimular a conferência do
voto e impedir que o eleitor
confirme sem querer.
O primeiro turno das eleições gerais será realizado no
dia 2 de outubro e um eventual segundo turno ocorre no
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E, mesmo sem Trump citar
as eleições brasileiras, ocorre
após a revista britânica The
Economist classificar na capa
da edição publicada nesta
quinta-feira Bolsonaro como
o “The man who would be
Trump”, ou “O homem que
queria ser Trump”, e traçar
um paralelo entre o chefe do
Executivo brasileiro e o expresidente norte-americano.
“O presidente do Brasil, Jair
Bolsonaro, ‘tropical Trump’,
como é carinhosamente
chamado, fez um grande
trabalho para o maravilhoso
povo do Brasil”, escreveu
Trump, em sua rede social.
Em duas horas, a mensagem
recebeu mais de 13.700
curtidas, foi compartilhada
3.700 vezes e já recebeu mais
de 500 comentários até o
momento.

Comparação

De estilo semelhante, o
ex-presidente dos EUA e
Bolsonaro são comparados
diversas vezes, além de serem
próximos, com postura e
discurso voltado à extrema
direita. O ex-chefe da Casa
Branca disse ainda que,
quando estava na posição
de presidente dos EUA,
“não havia outro líder de
país que o chamasse mais
do que Jair (Bolsonaro) em
busca de cortes de tarifas
e impostos, renegociações
comerciais, políticas contra
drogas e reforço de fronteiras
(para colocar os “os caras
maus” na cadeia!), ajuda
militar, e mais”. “O presidente
Bolsonaro ama o Brasil acima
de tudo. Ele é um homem
maravilhoso, e tem meu
endosso completo e total!!!”,
finalizou Trump.

Auditoria I

A urna eletrônica liberará a confirmação do voto (no botão verde “confirma”) após 1 segundo do preenchimento completo dos números dos candidatos para cada cargo
dia 30 do mesmo mês. Serão
escolhidos candidatos para
cinco cargos.
O primeiro voto a ser dado
na urna é para deputado
federal, com quatro dígitos.
Em seguida, o eleitor deve
escolher o candidato a deputado estadual, ou distrital, no
caso dos eleitores do Distrito
Federal, com cinco dígitos.

Depois, deve votar para senador, com três dígitos, e, então,
para governador, dois dígitos.
O último voto será para presidente da República, também
com dois dígitos.
Em seu portal, o TSE disponibiliza um simulador de votação
da urna eletrônica para as eleições deste ano, já com o tempo a
mais para a confirmação do voto.

Com o objetivo de garantir ainda mais transparência às Eleições
2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou a Resolução
que ampliou a possibilidade de diversas instituições fiscalizarem
todas as etapas do processo eleitoral, desde a votação até a
apuração e totalização dos resultados das urnas eletrônicas.
O artigo 6º da resolução lista 16 categorias de entidades que
podem participar do processo de inspeção dos programas. A
iniciativa demonstra a plena confiança da Justiça Eleitoral em
abrir a toda sociedade a auditagem do processo eleitoral.

Auditoria II

Muitas dessas instituições, inclusive, já participaram de
diversas etapas de auditoria do hardware e dos sistemas
eleitorais que serão utilizados nas Eleições 2022. Isso
ocorre desde que o TSE iniciou, em 4 de outubro de 2021,
o chamado “Ciclo de Transparência Eleitoral”, ampliando
de seis meses para um ano antes das eleições o prazo para
que as instituições fiscalizadoras pudessem inspecionar
os códigos-fonte dos programas de computador que serão
usados no pleito. Uma das fases em que houve intensa
participação das instituições foi durante o Teste Público de
Segurança (TPS), ocorrido de 22 a 27 de novembro de 2021.

4

@tribunahojenewsumuarama

GERAL Sexta-feira, 9 de setembro de 2022

Multa pendente

O Governo do Paraná pediu à Justiça Federal a liberação de quase
R$ 2 milhões do valor da multa da Petrobras devida ao Estado.
Trata-se do pagamento de dois contratos assinados pelo Instituto
Água e Terra (IAT) para a compra de materiais/equipamentos para
implantação de Sistema de Abastecimento Rural e a aquisição de
licenças de software.

Nova tentativa

O juiz federal Flávio Antônio
da Cruz, da 11ª Vara Federal
de Curitiba, deu prazo de
cinco dias úteis para o
Ministério Público do Paraná
e o Ministério Público Federal
se manifestarem sobre o
pleito do Governo do Estado.
Anterior a esse pedido, em
junho deste ano, o Estado
pediu e a Justiça Federal
autorizou o uso de R$ 107
milhões do total da multa da
Petrobras para compra de
373 caminhões, que já foram
entregues a centenas de
municípios paranaenses.

Registro negado

Afilhado político de Jair
Bolsonaro, Daniel Silveira teve
sua candidatura impugnada
pelo Tribunal Regional Eleitoral
(TRE), por 6 votos a 1. No ano
passado, o STF condenou o
deputado a oito anos e nove
meses de prisão por ameaças
à Corte e aos ministros, mas
depois o presidente concedeu
perdão, o que não garantiu sua
elegibilidade. Agora, a defesa de
Silveira poderá recorrer ao TSE.

Certificação em Gestão
As coordenadorias da
Federação das Associações
Comerciais e Empresariais
do Paraná (Faciap) e as
associações comerciais têm
até o dia 30 de setembro
para fazer suas inscrições
no Programa de Certificação
em Gestão da Faciap (PCGF),
realizado pela em parceria
com o Sebrae-PR. O Programa
é 100% online e gratuito e visa
a melhoria de processos e da
implantação de ferramentas
que condizem com as boas
práticas de gestão das
entidades, para que se tornem
sustentáveis e gerem valor
para seus associados e a
comunidade local.

Dengue

O Paraná registrou no início
desta semana a primeira
morte por dengue no ciclo
epidemiológico 2022/2023.
Segundo o boletim divulgado
pela Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa), já são

529 casos identificados da
doença desde o começo de
agosto. O documento aponta
ainda que 122 municípios
confirmaram pacientes com
a enfermidade. O número de
casos confirmados em 2022
é, assim, 587% maior do
que nesta mesma época em
2021. Atualmente, há ainda
2.245 pacientes aguardando
confirmação do diagnóstico.

Campanha prorrogada

Em mais uma tentativa de
incentivar a imunização de
crianças e adolescentes,
o Ministério da Saúde
prorrogou, até o dia 30 deste
mês, a Campanha Nacional
de Vacinação que tem como
foco a paralisia infantil. O
Ministério diz que a medida
foi motivada pela baixa adesão
da população à campanha.
Apenas 34% do público-alvo
de 1 a 4 anos tomou a vacina
contra a poliomielite.

Censo 2022

O IBGE está divulgando o
primeiro balanço da coleta
do Censo Demográfico 2022.
Desde o início da operação,
em 1º de agosto, até o dia 29
de agosto, foram recenseadas
58.291.842 pessoas, em
20.290.359 domicílios no
País. O Estado mais adiantado
em termos de percentual
de setores trabalhados é o
Rio Grande do Norte (53%),
seguido por Pernambuco
(52,45%) e Distrito Federal.

Pesca proibida

A pesca do pintado será
proibida em todo o país a partir
de 5 de dezembro deste ano.
A espécie Pseudoplatystoma
corruscans foi incluída pelo
Ministério do Meio Ambiente
na Lista Oficial das Espécies
Brasileiras Ameaçadas
de Extinção, na categoria
Vulnerável. De acordo com a
analista ambiental do Instituto
Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio),
Carla Polaz, o pintado foi
incluído na lista de espécies
ameaçadas porque suas
populações foram reduzidas em
até 30% no país.

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

Chapa de Bolsonaro e
Braga Netto teve o
registro deferido no TSE

DIVULGAÇÃO

SEGUNDO o relator, não foram indicados elementos mínimos de inelegibilidade ou de ausência de condição de elegibilidade
Em sessão de julgamentos,
os ministros do TSE deferiram os
registros de Jair Bolsonaro, que
busca se reeleger presidente da
República, e do candidato a vice-presidente, Walter Braga Netto,
ambos filiados ao Partido Liberal
(PL) e lançados aos cargos para
as Eleições 2022 pela coligação
Pelo Bem do Brasil. Também foi
aprovado o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários
(Drap) da aliança.
Além do PL, a coligação
reúne mais duas legendas: o
Partido Progressistas (PP) e o
Republicanos (Republicanos).
VOTO DO RELATOR
Os processos de registro

foram relatados pelo presidente do Tribunal, ministro
Alexandre de Moraes, que
votou pela aprovação das
candidaturas. Ao examinar
os requerimentos, ele julgou
improcedentes os pedidos
apresentados por um eleitor em uma ação de impugnação e em uma notícia de
inelegibilidade.
Segundo o relator, não
foram indicados elementos
mínimos de inelegibilidade
ou de ausência de condição
de elegibilidade que possam
levar à restrição da capacidade
eleitoral passiva do candidato
à reeleição, Jair Bolsonaro.
Durante o julgamento do

pedido de registro, o ministro destacou que os inquéritos e as ações populares a
que Bolsonaro responde não
o impedem de concorrer no
pleito. Ele relembrou que,
para restringir a participação
de um candidato nas eleições,
seria necessário comprovar a
existência de decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão colegiado em processo de apuração de abuso
de poder econômico ou político, condenação criminal,
contas públicas rejeitadas
por irregularidade insanáveis
e ato doloso de improbidade
administrativa, entre outras
hipóteses.

TSE defere o registro
da chapa Lula/Alckmin

O Tr i b u n a l S u p e r i o r
Eleitoral (TSE) aprovou por
unanimidade ontem (8), os
registros de candidatura do
ex-presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
e do ex-governador paulista
Geraldo Alckmin (PSB) na corrida ao Palácio do Planalto. Os
ministros rejeitaram os pedidos de impugnação apresentados contra as candidaturas.
O vereador paulistano
Fernando Holiday (Novo) foi
um dos autores das ações contra Lula e Alckmin. Ele argumentou que os candidatos praticaram ilícitos eleitorais como
abuso de poder político e econômico e propaganda eleitoral
antecipada.
As acusações foram feitas
com base em show realizado
pela cantora Daniela Mercury,
em São Paulo, no dia 1º de
maio, que já na época foi alvo
de contestações por suposto
recebimento de dinheiro
público para se apresentar em

ato político. O vereador afirmou ao TSE que Lula e Alckmin
se anteciparam ao início da
campanha ao se beneficiarem
das manifestações políticas da
artista na ocasião.
Holiday fez outras acusações no mesmo processo por
causa de manifestações de
artistas em eventos públicos
que tiveram alusões favoráveis
à candidatura de Lula.
O relator do caso no TSE,
ministro Carlos Horbach, rejeitou
os pedidos de impugnação sob o
argumento de que o julgamento
de registro de candidatura não é
a via correta para julgar “acusações de abuso de poder”.
Ainda na mesma sessão, o
empresário Pablo Marçal pediu
a impugnação da adesão do
PROS à Coligação Brasil da
Esperança, liderada pelo PT.
Mas o pedido foi negado.
Marçal teve o seu registro
de candidatura à Presidência
impugnado pelo TSE, na
semana passada, na esteira

de disputas internas dentro
do seu partido, o PROS.
Ele argumentou aos ministros que, mesmo tendo a sua
candidatura barrada, ainda
possuía legitimidade para
mover esse tipo de ação. A
sua candidatura aguarda julgamento de recursos contra o
TSE, o que foi usado de argumento para pedir o fim da
aliança entre PROS e PT.
A defesa do PT argumentou que o ex-candidato não
tinha legitimidade para fazer
esse pedido, pois a ação foi
apresentada na condição de
representante do PROS e a
legislação eleitoral não permite processos movidos por
pessoas jurídicas.
O relator Carlos Horbach
avaliou as justificativas e julgou improcedente o pedido de
Marçal.
Com a decisão, o PROS
se mantém aliado ao PT na
Coligação Brasil e Esperança
na corrida pela Presidência.
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Novo ministro toma
posse como corregedor
na Justiça Eleitoral
O m i n i s t ro B e n e d i to
Gonçalves tomou posse,
em sessão solene realizada
ontem (quinta-feira, 8), como
corregedor-geral da Justiça
Eleitoral. Ele assume a função
deixada pelo ministro Mauro
Campbell Marques (cujo biênio
no Tribunal terminou em 1º de
setembro).
Durante a posse, o presidente do TSE, ministro
Alexandre de Moraes, ressaltou
a carreira brilhante do ministro
que é conhecido pela extrema
simpatia, além das inúmeras
condições técnicas, acadêmicas e intelectuais. “O ministro
é uma pessoa muito querida
por todos nós e eu não tenho
nenhuma dúvida de que nos
auxiliará muito, como já vem
fazendo, com a importante
missão de ser o corregedor
eleitoral”, afirmou.
Benedito Gonçalves foi
eleito para o cargo na sessão
administrativa da última terça-feira (6). O cargo é ocupado
por ministra ou ministro proveniente do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), seguindo
a ordem de antiguidade
da representação daquele
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DURANTE a cerimônia, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou a
carreira brilhante do ministro que é conhecido pela extrema simpatia
Tribunal no TSE.
“Agradeço a confiança e
prometo continuar o trabalho
realizado com muita competência por meus antecessores”,
afirmou o novo corregedor.
AUTORIDADES
Participaram da posse os
ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF) Dias Toffoli e
Edson Fachin; a presidente do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), ministra Maria Thereza
de Assis Moura; o ouvidor

nacional do Ministério Público
(MP), Engels Augusto Muniz; a
presidente da Associação de
Magistrados Brasileiros (AMB),
Renata Gil; o governador do
estado do Rio de Janeiro,
Cláudio Castro; o prefeito do
município do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes; o presidente
da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Beto Simonetti; o
vice-procurador-geral-eleitoral, Paulo Gonet Branco, entre
outras autoridades, além dos
ministros da Corte Eleitoral.

Currículo

Benedito Gonçalves é ministro efetivo do TSE desde 9 de novembro
de 2021. Antes da posse como membro titular, atuou como substituto no TSE desde 26 de novembro de 2019.

Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) aprovaram o registro de candidatura de José Maria
Eymael ao cargo de presidente da República. O relator,
ministro Carlos Horbach, afirmou que foram cumpridos todos os requisitos previstos na legislação e, portanto, todos
os atos partidários foram cumpridos para habilitar a sigla e o
candidato a participarem das Eleições 2022. Portanto, o
Plenário aprovou também o Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários (DRAP) da legenda Democracia Cristã, pela qual concorre o candidato, e o registro do vice,
João Barbosa Bravo.

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por
unanimidade, aprovar os registros dos candidatos do partido União
Brasil aos cargos de presidente e vice-presidente da República. A
agremiação indicou, respectivamente, Soraya Vieira Thronicke e
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque para as vagas. Segundo o relator, presidente do TSE, ministro Alexandre Moraes, a
agremiação “apresentou o Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) devidamente preenchido”, o que habilita o partido a participar das Eleições 2022 com os respectivos candidatos
à Presidência e à Vice-Presidência da República. Ainda de acordo
com o processo, o Drap do União Brasil comprovou a regularidade
da ata da convenção partidária, cumprindo os requisitos previstos
no artigo 7º da Resolução do TSE nº 23.609/2019.
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Brasil & Portugal

Em plena comemoração dos 200 anos da Independência do
Brasil, foi tão fria a relação do presidente Jair Bolsonaro com
o convidado Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, a ponto
de lembrar a tensa relação da Coroa com o Brasil imperial.
O cerimonial de Bolsonaro cometeu a gafe de deixar o
empresário Luciano Hang, da Havan, ao lado do presidente –
ofuscando assim a presença do convidado ilustre. O ‘véio da
Havan’ teve mais atenção que o convidado ilustre. Bolsonaro
e Rebelo mal se falaram. Ao fim do dia, a Embaixada de
Portugal promoveu uma recepção comemorativa para
cidadãos portugueses e brasileiros com cidadania, com a
presença do chefe de Estado europeu. Nenhuma autoridade
do Palácio do Planalto apareceu. O clima já não estava
bom entre os dois presidentes desde que, há dois meses,
Bolsonaro desmarcou uma reunião entre eles, a convite do
brasileiro, porque Rebelo se reuniu com Lula da Silva.

Cenário latino

O staff de Bolsonaro
acompanha com atenção
o cenário de Poder na
América Latina, sem envolver
diretamente o Itamaraty – o
órgão mais preparado para
isso. Por ora o presidente vai
manter apenas no discurso
(irônico, vale citar) o ataque
a governos de esquerda
que ascenderam nos países
vizinhos, como Argentina,
Chile, Bolívia, Venezuela e
Colômbia. E lembrar que
o adversário Lula é amigo
destes Governos.

Brasil ofuscado

Os 200 anos da
Independência passaram na
agenda do Governo sem o
brilho que deveria ter, sem
a presença de dezenas de
presidentes de países com os
quais o Brasil mantém laços
históricos, e bons negócios.
A festa na Esplanada foi
uma demonstração de força
eleitoral, do bolsonarismo,
do candidato à reeleição.
Não com foco na importância
do Brasil. Resultado é que
nenhum dos presidentes
vizinhos apareceu para o 7
de Setembro.

Guinada na TV

Lula e Bolsonaro deram uma
guinada nos programas de TV na
última quinta-feira, do jeito que
a militância gosta. A campanha
do presidente exibiu o vídeo
em que Lula defende ladrão de
celular, para comover o eleitor,
e aparecem populares falando
que “não votam em ladrão”. Já
o staff de Lula apostou no mote
de que a inflação voltou forte e
o povo passa fome, com perda
de poder aquisitivo.

Limpa Nome

Na busca pelo ‘nome
limpo’, mais de 1,8 milhão
de pessoas renegociaram
em agosto suas dívidas na
plataforma Limpa Nome
da Serasa. No total foram
realizados mais de 2,8
milhões de acordos, com
descontos que somaram
R$ 4,8 bilhões. Com isso,
houve um aumento de
22% nas renegociações em
relação ao mês anterior. As
telecomunicações (41%),
securitizadoras (24%) e
bancos (15%) foram os
setores com maior número
de acordos.

Franquias respiram

Mesmo com a inflação alta
e um cenário econômico
de incertezas, o setor de
franquias fechou o 1º
semestre do ano com
crescimento de 16,8% em
comparação ao mesmo
período de 2021, de acordo
com levantamento da
Associação Brasileira de
Franchising. A receita passou
de R$ 41,140 bilhões para R$
48,052 bilhões.

Esplanadeira

# Austral Seguradora inova
com novo formato para
apólice de Grande. # Instituto
Palavra Aberta desenvolve
programa especial, chamado
#FakeToFora. # Saint-Gobain
Canalização fecha parceria
com fintech para atuar no
Centro de Distribuição em SP.
# Central Única das Favelas e
Frente Nacional Antirracista
lançam campanha “Vote
Nelas”. # Rede de salões
Walter’s Coiffeur, do Rio,
ganha selo GPTW.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Depois de furtar pá carregadeira
na PR-323, autor é preso pela PM
Um homem de 37 anos foi
preso em flagrante na noite da
última quarta-feira (7) na rodovia PR-323, em Umuarama,
depois que se apossou indevidamente de um trator pá carregadeira. A máquina estava
estacionada no pátio de
uma cooperativa localizada
às margens daquela e fazia
parte do equipamento utilizado pela empresa prestadora de serviços que atua na
pavimentação da pista.
De acordo com a Polícia

Militar, que descobriu o crime,
funcionários da cooperativa
informaram a empresa que
presta serviços para a duplicação da rodovia, relatando
que viram (através de câmeras
de segurança) um desconhecido se apossando do equipamento. Desconfiados de que
se tratava de um furto, resolveram dar o alerta.
Os funcionários disseram
terem visto dois homens entrando
pelo portão dos fundos e depois
fugindo com o maquinário,

segundo em direção à rodovia.
Os policiais se deslocaram
até a cooperativa e, a poucos
metros de onde aconteceu o
furto, conseguiram localizar
o condutor e a pá carregadeira que era levada em direção ao município de Perobal.
O segundo envolvido não foi
localizado, mas o motorista
do maquinário foi abordado.
Ele foi preso em flagrante e
encaminhado junto com a pá
carregadeira para a Delegacia
de Polícia de Umuarama.

PM apreende grande quantidade
de munição em Maria Helena

DIVULGAÇÃO

Equipes da Rotam e do
Serviço Reservado do 25º
Batalhão da Polícia Militar
apreenderam uma grande
quantidade de munições de
arma de fogo em uma residência de Maria Helena. A
ação aconteceu nas vésperas
do feriado de 7 de Setembro
e, conforme os policiais, o proprietário, que tem de 23 anos
de idade e não teve sua identidade revelada, não tinha o
porte autorizado dos objetos.
De acordo com os policias
que atuaram na apreensão,

MUNIÇÕES de vários calibres foram
encontradas na residência do proprietário,
que morava com a avó

forma retiradas de circulação
50 munições de calibre 9 mm
da marca CBC, outras 80 munições de calibre 38 das marcas
SPL e CBC, ainda 32 munições
de calibre 380 da marca CBC,
outras 3 munições de calibre
40, também CBC, 48 munições
de calibre 22, duas munições
de calibre 32 (ambas da marca
CBC) e também 7 munições de
calibre 32 da marca Auto FC.
Os policiais relataram que
algumas munições estavam
separadas e embaladas em
pacote tipo zip por quantidades e calibres.
No local também foram
encontrados uma réplica de
airsoft, aparentemente modelo
Beretta, utilizada pelo Exército
Brasileiro, uma algema de brinquedo e dois coldres reais para
acondicionar arma de fogo, um
de neoprene e outro de plástico.
Também foi encontrado
um fardamento com camisa
camuflada, uma camiseta da
Polícia do Exército, um cinto
de guarnição, dois pacotes

com 100 unidades de embalagens tipo zip (das mesmas
que estavam embalando
algumas munições apreendidas) e 23 munições deflagras
de calibres 38, 380, 22 e 32.
Os policiais disseram que
chegaram à casa, no centro
da cidade, após informações de populares de que
havia um morador andando
armado pelo município. O
acusado mora com a avó. Ao
ser informada sobre o teor
da denúncia, a mulher autorizou, por escrito, a busca na
residência. O rapaz também
concedeu a permissão.

DIVULGAÇÃO

MAQUINÁRIO furtado foi encontrado enquanto se deslocava pela rodovia em
direção à Perobal
DIVULGAÇÃO

Uma ação desenvolvida na noite da quarta-feira (7), por policiais que atuam
na Operação Horus, terminou na apreensão de maconha. A droga estava
escondida em um matagal próximo ao bairro Santa Clara. O entorpecente,
que após pesado totalizou a quantia de 394,5 quilos era escoado da
barranca do rio Paraná por meio de “carrinhos de mão” por trilhas em meio
a mata. Na ação foi possível visualizar alguns suspeitos que realizavam o
transporte, porém, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga
não sendo possível mais localiza-los. A droga foi apreendida e encaminhada
à delegacia de polícia federal em Guaíra.
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Catar está enfrentando críticas
injustas sobre Copa do Mundo
O Catar tem enfrentado muitas críticas injustas sobre a Copa do Mundo de
futebol que não se basearam em fatos,
mas tem respondido a qualquer crítica,
disse o presidente da Catar 2022, Nasser
Al Khater, ontem (quinta-feira 8). Ele
afirmou em uma entrevista coletiva, a
primeira realizada pelos organizadores
em meses, que, a 70 dias do início do
torneio, a infraestrutura de esportes e
transporte no pequeno país desértico
está completa e que o trabalho restante
é "estético". A decisão de realizar a Copa
do Mundo no Catar, o primeiro país do
Oriente Médio a sediar o evento, atraiu
críticas de grupos de direitos humanos
sobre o tratamento do Estado do Golfo
aos trabalhadores imigrantes estrangeiros e as leis sociais restritivas, sob as
quais a homossexualidade e o sexo fora
do casamento são proibidos.
“Achamos que muitas das críticas
foram injustas, não baseadas na realidade factual. O que quer que sentíssemos ser uma crítica justa, aceitamos”,
disse Khater.
Ele falou no Lusail Stadium, que
sediará a final da Copa do Mundo. A
arena com capacidade para 80 mil pessoas vai lidar com uma multidão hoje

(sexta-feira, 9) pela primeira vez para a
Supercopa de Lusail, o último grande
evento de teste para o Mundial. Os organizadores da Copa do Mundo ignoraram
perguntas sobre como as autoridades

de segurança do Catar lidariam com
torcedores que violam leis, como contrabandear álcool em estádios ou serem
violentos. Eles também não forneceram
detalhes sobre quais países enviarão

policiais ou soldados ao Catar para
ajudar a garantir a segurança do torneio que começa em 20 de novembro.
Espera-se que mais de um milhão de
torcedores compareçam ao evento.

Janela das competições do WSL Finals
começa nos EUA com três brasileiros
Com a participação de três brasileiros, começou ontem (quinta-feira, 8),
a janela de competições (que vai até o
próximo dia 16) do WSL Finals, etapa
realizada em San Clemente, Califórnia
(EUA), e que definirá os grandes campeões do Circuito Mundial de Surfe.
Esta é a segunda oportunidade na
qual é organizada uma etapa especial
com os títulos sendo disputados entre
os top-5 e as top-5 do ranking, em um
sistema de baterias mata-mata, no
melhor dia do mar nas ondas de alta
performance da praia de Lower Trestles.
O Brasil chega forte à disputa, com
três representantes, dois entre os
homens (Filipe Toledo e Italo Ferreira) e
uma entre as mulheres (Tatiana WestonWebb), todos com experiência no Finals,

pois participaram da primeira edição,
no ano passado. A grande ausência é
Gabriel Medina, que garantiu o título
masculino em 2021.
Agora o brasileiro melhor posicionado na disputa é Filipe Toledo, que,
como atual líder do ranking masculino,
só cairá na água para disputar a grande
decisão: “Estou muito feliz por estar de
volta, muito feliz por disputar o WSL
Finals novamente. No ano passado, a
primeira final foi muito legal. Sou abençoado por estar de volta aqui, por estar
de volta em casa com minha família e
amigos, e fazer o que amo, que é surfar.
Mal posso esperar”.
FORMA DE DISPUTA
O WSL Finals será em mata-mata,

definindo os campeões mundiais de
2022. Os líderes dos rankings terão a
maior chance e decidirão os títulos
em uma melhor de três baterias. No
masculino, Italo Ferreira foi o primeiro brasileiro a competir no WSL
Finals e seu adversário, o japonês
Kanoa Igarashi.
Entre as mulheres a disputa teve
bateria entre a australiana Stephanie
Gilmore e a costa-riquenha Brisa
Hennessy. A vencedora terá pela frente
a brasileira Tatiana Weston-Webb.
Deste embate sairá a adversária da
francesa Johanne Defay. E, nesta terceira eliminatória, será definida a surfista que disputará a decisão, em uma
melhor de três, com a norte-americana
Carissa Moore.
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Rede de proteção alerta sobre faltas
escolares e uso de cigarro eletrônico
exibidas em rádios, na televisão, redes sociais, outdoors e
até nos cinemas, antes da exibição dos filmes. O município
disponibilizou links com os
materiais para escolas estaduais, privadas e outros membros da rede de proteção, que
também conta com as secretarias municipais de Assistência
Social e de Saúde, Creas, Cras,
Conselho Tutelar, Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente
(CMDCA), Centro da Juventude
(Ceju), Guarda Mirim, serviços
de convivência e rede estadual
de Educação.
O combate ao uso de cigarros eletrônicos por adolescentes e jovens também foi
abordado na reunião. Para o
sucesso do projeto “Cigarro
Eletrônico também não pode!”,
a rede de proteção foi convocada a ampliar a divulgação
em todos os meios possíveis, por meio de palestras,
discussões e apresentação
dos malefícios para a saúde.
“Precisamos do apoio e engajamento de todos para que a
campanha chegue ao público-alvo, os jovens, para evitar
problemas de saúde que certamente se manifestarão no
futuro”, defendeu Viviane.
Um grupo de alunos da

Guarda Mirim apresentou
uma ação que está em curso
na entidade e que pode ser
levada pra escolas e outras instituições que trabalham com
crianças e adolescentes. Eles
produziram uma entrevista em
vídeo com jovens que usam
ou têm contato com o cigarro
eletrônico, demonstraram um
experimento de capacidade
pulmonar com um fumante
e um não fumante e também
criam um jogral para conscientizar o público ouvinte.
A Secretaria Municipal
de Educação e o Centro da
Juventude já realizam palestras sobre os malefícios do
cigarro eletrônico e estão
ampliando a programação
para atingir um público maior,
bem como as entidades ligadas à Secretaria de Assistência
Social.
“Nas palestras com o pessoal das oficinais, percebemos
que muitos têm a ideia de que
o cigarro eletrônico não faz
muito mal. Precisamos convencê-los de que isso não é
verdade. Os efeitos são graves
e logo poderão ter problemas
de saúde”, alertou Karina Lúcia
da Silva, coordenadora de oficinas do Ceju, destacando a
necessidade de envolvimento
dos pais dos jovens nas ações.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Inaugurado em 2018, o Condomínio do Idoso, no Jardim Tangará (Panorama), ganhou um sistema de monitoramento, com seis câmeras. Os equipamentos chegam para oferecer mais segurança aos moradores do local,
que vivem de forma independente em 10 lofts individuais. O prefeito Hermes Pimentel realizou os investimentos por meio da Secretaria de Habitação e a entrega foi ontem (8) a tarde. Cada unidade habitacional
passa a contar com interfones. Os moradores são atendidos na unidade de saúde do Panorama, mas o local
conta com um ambulatório e, a partir de agora, o médico Dr. Frederico Ken Kiyohara Agawa fará atendimento
especial aos idosos que vivem ali a cada 15 dias. O Condomínio do Idoso também recebeu uma ATI e que,
até o final de dezembro, terá sua área externa coberta.

Nos dois casos a participação dos pais é fundamental para a solução. “Tanto na
obrigação de enviar os filhos
para a escola e acompanhar o
seu desenvolvimento, quanto

nas orientações sobre os riscos
do cigarro eletrônico, os pais
são muito importantes, bem
como a comunidade e toda
a rede de proteção, finalizou
Viviane Lopes.

Projeto Couro de Boi, sobre
abandono de idosos, chega
às escolas municipais
ASSESSORIA/SECOM

Dois temas importantes
concentraram as atenções
na reunião mensal da rede
de proteção à infância e adolescência na tarde de ontem
(8), no Centro Municipal de
Desenvolvimento e Pesquisa
em Educação (CMDPE) da
Secretaria de Educação de
Umuarama (SME). A infrequência escolar na rede pública e o
combate ao uso dos diferentes
tipos de cigarro eletrônico. Nos
dois quesitos ficou evidente a
necessidade de união de esforços para reverter situações
preocupantes.
Ao abrir a reunião, a coordenadora de Documentação
Escolar da SME, Viviane da
Silva Lopes, lembrou que o
município registra neste ano
o maior índice de infrequência escolar da história, o que se
repete também na rede estadual de ensino. “Criança sem
escola é criança sem futuro.
Por isso, o município lançou
uma grande campanha para
conscientizar os pais sobre a
importância de manter os alunos na sala de aula. Setembro
abre a reta final do ano letivo
e as faltas começam a comprometer o ano de muitas crianças”, alertou.
A campanha da SME conta
com várias peças publicitárias

PROJETO Couro de Boi chega à pelo menos dez unidades educacionais com palestras e
discussões sobre a importância de acolher o idoso
Criado pela administração
municipal para conscientizar
a sociedade e principalmente
a família a combater o abandono de idosos, por meio
da Secretaria de Assistência
Social, o Projeto Couro de Boi
agora chega às escolas da rede
municipal. Pelo menos dez
unidades educacionais terão
palestras e discussões sobre
a importância de acolher o
idoso, oferecer atenção e valorizar a sua experiência.
“A ideia é trabalhar com as
crianças e adolescentes com
o objetivo de provocar uma
mudança cultural. Hoje, nosso
município enfrenta a triste realidade do abandono do idoso,
muitas vezes esquecido em
instituições de acolhimento ou
deixado à própria sorte numa
vida triste e solitária”, destacou a secretária da Assistência
Social, Adnetra Santana.
Lançado em 28 de julho,
durante evento festivo no
Centro da Juventude, o projeto foi tema de uma encenação teatral realizada por
jovens da Guarda Mirim de
Umuarama, na presença do
prefeito Hermes Pimentel. “O
projeto propõe uma reflexão

sobre a importância dos idosos na família e na sociedade
e deixa um pedido para que
eles não sejam abandonados.
Estamos atentos a todas as
questões sociais e precisamos
discutir e combater essa realidade”, apontou o prefeito.
O projeto será concluído no
próximo dia 30 com apresentação teatral e palestras a partir das 14h, no Centro Cultural
Vera Schubert, em alusão ao Dia
Mundial do Idoso – 1º de outubro.
Para abordar o tema nas
escolas foi estabelecido um
cronograma de atendimento
em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação que
terá início nesta sexta-feira, 9,
com palestras às 8h30 e 13h30
na Escola Municipal Dr. Ângelo
Moreira da Fonseca (Avenida
dos Xetá, 2480, Parque Dom
Pedro I) e às 10h30 e 15h30 na
Escola Jardim União (rua C, s/
nº, Cohapar I – Jardim União).
Na próxima semana também serão contempladas as
escolas Rui Barbosa, Sebastião
de Mattos, Professora Analides
de Oliveira Caruso, São
Cristóvão, Cândido Portinari,
Ouro Branco, Malba Tahan e
Germano Norberto Rudner.
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Aprenda a quebrar tabus e entender sobre a terapia do amor
Fazer amor também é tera- mulher faz sexo, produz grandes
pia. Vamos quebrar os tabus e quantidades de estrógeno que
entender melhor esse tal negó- dá brilho e maciez ao cabelo.
cio do amor na prática.
Ter relações sexuais alivia
EXPORTE DO SEXO
dores de cabeça. Cada vez que
O sexo é um dos esporvocê faz amor, libera a tensão tes mais seguros. Fazer amor
das veias do cérebro. Um grande quase todos os tons e fortalece
número de relações sexuais os músculos do corpo feminino
pode limpar o nariz entupido. e masculino. É mais agradável
Sexo é um anti-histamínico do que nadar 20 voltas na pisnatural. Ele ajuda a combater cina e não precisam de tênis
asma e alergias de primavera. especiais! Fazer amor devagar,
Fazer amor é um tratamento de suave e relaxadamente reduz
beleza espetacular. Os cientistas as chances de sofrer dermatide setembro
2022
descobriram
queSexta-feira
quando9 uma
tes,deerupções
na pele e acne. O
8 VARIEDADES

suor produzido limpa os poros
e faz sua pele brilhar.
Fazer amor pode queimar
todas as calorias que você acumulou nesse jantar romântico
antes de dormir. Sexo é um
santo remédio para a depressão. Ele libera endorfina na
corrente sanguínea, criando
um estado de euforia e deixando mulheres e homens
com um sentido de ser único.O
sexo é o tranquilizante e relaxante muscular mais seguro do
mundo. É mil vezes mais eficaz
do que o Valium. Quanto mais

sexo melhor, pois um corpo
sexualmente ativo libera bem
mais feromônio. Este perfume
natural das glândulas do nosso
corpo é imperceptível ao nosso
nariz, mas que excita bastante
as mulheres!
BEIJO
Beijar todos dias mantém
você mais tempo longe do dentista. A arte de Beijar faz com
que a saliva limpe os dentes e
diminui a quantidade de ácido
que causa a cárie, impedindo
possíveis problemas bucais.

COLUNA

MARLI C. TOLEDO

TERAUPEUTA
HOMEOPATA
@oparana
hojenews
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Solução

BANCO

3/rod — tae. 6/dotada — ótimos. 7/lodosos. 9/orifícios. 10/leopoldina.

BANCO

21/5 a 20/6

A sexta começa com você dando os seus pulos
pra dar conta de tudo, de suas tarefas, obrigações
e ocupações variadas. Como o desejo de ganhar reconhecimento no trabalho deve crescer, pode mostrar todo o seu poder de adaptação no emprego. Se
está na pista, pode rolar atração por um colega de
profissão ou alguém da chefia.

Ivo
Pitanguy,
cirurgião

(?) Taylor,
ator
Cair;
desabar
(?)
Taylor,

21/4 a 20/5

Touro, meu consagrado, a Lua chega com boas notícias: o clima hoje promete ser tranquilo e favorável. Mais receptivo(a) e sociável, deve se dar bem
com todo mundo, inclusive com pessoas diferentes.
Tudo indica que seu signo estará mais interessado e
dedicado ao mozão, o que promete renovar a relação
e a intimidade.

GÊMEOS

Atmosfera
(abrev.)

Senhor
(red.)
Término;
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conclusão
Traje para A tecla
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De
todos
Traje
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períodos
Ilumina residências

Sucesso
de
Michael
Jackson

21/3 a 20/4

Sextou com sua sensibilidade e intuição nas alturas,
meninos e meninas de Áries. Há chance de captar as
coisas no ar, então ouça seu sexto sentido. Mas como
sua impulsividade tá on, melhor ir suave e de mansinho
pra evitar entrar em enrascadas. O desejo de ter uma ligação mais profunda com o seu mozão deve ficar forte.
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CÂNCER

21/6 a 21/7

LEÃO

22/7 a 22/8

Alô, alô, Câncer! A Lua acende sua intuição e sensibilidade hoje, então bora prestar atenção no seu
sexto sentido! Mais sociável, acolhedor e compreensivo, tudo indica que será fácil o seu signo se
aproximar de pessoas com quem tenha coisas em
comum. Se já achou sua alma gêmea, passeio ou
viagem deve correr super bem.
A sexta começa com previsão de transformações,
Leão, meu cristalzinho. Sua intuição está em evidência
e pode te dar sinais importantes, sobretudo nos negócios ou se lida com as finanças de outras pessoas. O
romance deve ficar intenso! Se está na pista, alguém
experiente talvez vire seu esquema preferido.

VIRGEM

23/8 a 22/9

Sextou com o seu signo mais sensível e intuitivo, qualidades que devem ser uma mão na roda em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal deve ter
mais facilidade pra perceber as intenções dos outros e
fechar parcerias promissoras. Se busca um love, tudo
indica que irá fazer contato com facilidade e terá mais
de uma pessoa a fim de você.

23/9 a 22/10

LIBRA

Tô vendo aqui que o trabalho estará em foco hoje,
sobretudo as áreas ligadas a restaurantes, mercados,
atendimento ao público e venda de artigos domésticos.
Tenha cautela com os outros pra não levar nenhuma
rasteira e proteja-se! Se está no rol dos solteiros, chance de pintar paixão por alguém do serviço.

ESCORPIÃO

23/10 a 21/11

A Lua desembarca no seu paraíso astral e a sorte
está lançada. Sua criatividade e talentos ganham
destaque e podem te ajudar a brilhar na profissão.
De quebra, você conta com mais tato e sensibilidade, o que favorece os contatos. Com o mozão, sinal
de muito romantismo! Se está na pista, seu charme
tá on e você não deve demorar pra agarrar um crush.

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

Tudo indica que irá rolar uma ligação mais forte com
a família hoje. Além de se sentir à vontade com os
parentes, pode interessar mais pelos assuntos domésticos. Há sinal de mudança de residência ou alterações no seu lar. Sagita, se cansou da solteirice e
deseja se amarrar, há chance de alguém do jeitinho
que deseja num encontro ou festinha familiar.

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Migos e migas de Capricórnio, a Lua ativa o seu
lado sensível, intuitivo e receptivo hoje. Além de
perceber melhor as intenções dos outros, você
tende a se expressar com maior facilidade e pode
até se abrir com os mais íntimos. Tudo indica que
estará de braços abertos para o amor! Há chance de
se impressionar por uma pessoa próxima, vizinha ou
conhecida de um parente.

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

Sextou e tudo indica que os dias de luta vão dar lugar
para os dias de glória! Aleluia! É que a Lua embarca
na sua Casa da Fortuna e favorece as finanças. Há
boas chances de ganhar mais dinheiro com o seu
trabalho. Se está só, pode pintar um crush te deixe
confortável pra se abrir emocionalmente.

PEIXES

20/2 a 20/3

Se depender do céu, você vai sextar com as emoções
à flor da pele. É que a Lua se muda de mala e cuia para
o seu signo e destaca a sua sensibilidade. Os astros
só pedem cautela com as oscilações de humor, pois
essas instabilidades talvez azedem alguns relacionamentos. No romance, não deve faltar imaginação para
curtir ótimos momentos coladinha no mozão.

Horóscopo nascido em 9 de setembro
Os nascidos a 9 de setembro são de Virgem com a personalidade de Virgem - Capricórnio. GosLotofácil
tam dos desafios e podem ter espírito de competição. São aventureiros
e não tem medo de nada.
Seu número principal é o 15, formado de 1, Sol, e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 6, de Vênus,
Megasena
astro que simboliza a beleza em
todas as formas, artes e o amor, a bondade excessiva, assim
como, acaba em omissão e pouca sorte no amor.
Lotomania

IS

Não
Transporte
Único
Investi- mamífero
pesados
fluvial
mento em com
chifre
Antecede (?) Mosque a no focinho
o "O" covis, ator
remuneração paga
é preestawww.coquetel.com.br
belecida

10

Automóveis
Automóveis

por Luiz
Aparecido/OPARANÁ
por Luiz
Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS

Sexta-feira 99de
Sexta-feira,
desetembro
setembrode
de2022
2022

esportes@cascavelnews.com.br
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Equinox EV da
Chevrolet é
apresentado
para o mundo
Depois de revelar o Silverado EV e o Blazer EV, a Chevrolet está apresentando seu
terceiro elétrico neste ano. É o
Equinox EV, um SUV de médio
porte e zero emissão, pensado
para famílias que desejam fazer
a transição para esta categoria
de veículos mais eficientes e
sustentáveis.
“Estamos em um ponto de
inflexão onde os EVs se tornarão a principal escolha da próxima geração de consumidores,
e o Equinox EV será o produto
que vai liderar esta trajetória
para nós”, disse Mary Barra,
presidente e CEO da General
Motors. “Com a flexibilidade
proporcionada pela plataforma Ultium da GM, vamos
oferecer para o mercado veículos elétricos nas mais variadas
faixas de preço e propostas”.
A expectativa é que o Equinox
EV seja um dos SUVs elétricos
mais acessíveis de sua categoria. Além disso, estará disponível
em configurações com autonomia estimada de até 500 km com

carga completa.
O novo modelo irá complementar o portfólio global de elétricos da Chevrolet, composto
pelos Bolt EV e Bolt EUV, atuais
modelos de entrada da marca,
e os futuros Blazer EV (SUV premium) e Silverado EV (picape de
grande porte).
“A Chevrolet está pronta para
oferecer uma ampla gama de
EVs”, disse Scott Bell, vice-presidente da Chevrolet. “Conhecemos como ninguém o perfil
de clientes de picapes e SUVs
e estamos canalizando toda
essa experiência para a nossa
nova linha de EVs”.
O nome Equinox é conhecido
internacionalmente e o produto
se consagrou como o carro de
passeio de maior sucesso comercial da marca Chevrolet globalmente por atributos como estilo,
espaço e segurança.
Os designers e engenheiros
que projetaram o Equinox EV
focaram em colocar estes atributos em um patamar ainda
mais elevado, alinhado com a

O U T R O S

D E S T A Q U E S :

Ü Design de proporções esportivas
Ü Iluminação inovadora, sendo a frontal e traseira animadas
Ü Rodas de até 21 polegadas
Ü Teto disponível em dois tons, branco ou preto, dependendo da versão de acabamento
Ü Iluminação ambiente personalizada
Ü Volante, limpadores do para-brisas e bancos dianteiros e traseiros aquecidos
Ü Navegação com planejamento de rotas que ajuda a localizar postos de recarga
Ü Alerta de colisão frontal e traseira com frenagem automática de emergência
Ü Controle de cruzeiro adaptativo
Ü Assistente de manobras com câmera de visão 360 graus
performance e dirigibilidade
superiores dos veículos elétricos.
Além da tecnologia Ultium
(composta por plataforma, conjunto de baterias e de propulsão), o Equinox EV inova pelo
sistema multimídia com tela de
17,7 polegadas e por recursos
de assistência ao motorista,
como o Super Cruise, capaz
de conduzir o veículo praticamente de forma autônoma por
estradas compatíveis.
PERFORMANCE
SURPREENDENTE
O Equinox EV se destacar pela
excelente performance e dirigibilidade. A configuração padrão
conta com tração dianteira, 213
cavalos de potência e 33,5 kgfm
de torque instantâneo. Há também outra configuração, com
tração integral eAWD de 294
cavalos e 47,8 kgfm. Tudo de
acordo com estimativas.
Ambas as configurações trazem a tecnologia One-Pedal Driving, que permite conduzir o veículo apenas com o acelerador, já

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

que ao reduzir a pressão sobre o
pedal, o veículo inicia o processo
de frenagem regenerativa para
aproveitar a energia cinética que
ajuda a recarregar a bateria, otimizando a autonomia.
O Equinox EV também
dispõe da mais recente
tecnologia de carregamento:
Sistema padrão de 11,5 kW
(AC), que pode somar até 56
km de autonomia estimada por
hora de carga;
Carregamento de 19,2 kW
(AC) nas versões mais sofisticadas, que pode somar até 85
km de autonomia estimada por

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

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

Sua doação será destinada para a manutenção

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

do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

UMUARAMA

Sorteio 30/11/2022
pela extração da Loteria Federal

hora de carga;
Capacidade padrão de carga
rápida (DC) de até 150 kW, que
permite adicionar aproximadamente 115 km de autonomia estimada em 10 minutos de carga.
O SUV elétrico de médio
porte da Chevrolet estreia no
fim de 2023 nos Estados Unidos, com uma edição limitada
da versão RS, de acabamento
esportivo. O Equinox EV chega
depois a outros mercados, como
o brasileiro. A produção será na
fábrica da GM em Ramos Arizpe,
no México. Detalhes adicionais
estarão disponíveis mais perto
do lançamento.

(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)
3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc
START - Ano/Modelo 2022

4º Prêmio: Televisor 43’
*IMAGENS ILUSTRATIVAS
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Secretaria de Saúde registra o menor
número de casos de Covid-19 de 2022
Uma mulher e dois homens:
esses são os três novos casos
de Covid-19 informados ontem
(quinta-feira, 8) pela Secretaria
Municipal de Saúde. É o menor
número do ano, que acumula
18.799 casos (só no primeiro

trimestre de 2022 foram quase
16 mil). A vacinação, com todas
as doses indicadas no Plano
Nacional de Imunização,
continua sendo a principal
arma para conter o avanço do
coronavírus.

Leilão 21/09 11:30hs
90 LOTES ENTRE:

• Tratores • Motoniveladoras • Colhedoras
• Transbordos e Implementos Agrícolas

www.leilaoonline.net

O número de casos acumulados em Umuarama desde o
início da pandemia, em março
de 2020, está em 39.221 e deste
total 38.755 se recuperaram.
Não houve nenhuma morte
confirmada nesta data e o total
de óbitos nesse período é de
355 (este ano 21 pessoas faleceram – cinco em janeiro, 15
em fevereiro e uma em março).
O Boletim Covid Em 251
dias (de 1° de janeiro até 8 de
setembro), 18.799 pessoas
receberam resultado positivo

para a doença – foram 9.642
mulheres, 7.038 homens e
2.119 crianças. O total de
casos ativos está em 105 e o
número de casos suspeitos
é de 19, indicando que 124
pessoas estão em isolamento
domiciliar.
Quanto à ocupação de leitos Covid, existem hoje dois
homens internados em enfermarias: um de 82 anos, que
tomou três doses da vacina,
está no Uopeccan, e outro
de 69 anos, que não tomou

nenhuma dose do imunizante,
está no Cemil.
EXTRAVIO DE ALVARÁ
VIDRAÇARIA FORTEVIDROS
LTDA, inscrita sob nº CNPJ
05.229.567/0001-58, estabelecido na Rua Silvério, 3055, Zona
VII, CEP 87503-250, na cidade de
Umuarama, Estado do Paraná,
comunica para devidos fins
o extravio de seu alvará nº
23.990/2002. Com esta publicação o mesmo torna-se sem valor
legal e comercial.

11 3034-1839
11 94071-1733

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E
FARMACÊUTICAS DE COLORADO E SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E
FARMACÊUTICAS DE MARINGA E REGIÃO/PR.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA
Os presidente dos Sindicatos acima citado no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem
através deste convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os trabalhadores nas indústrias no
âmbito de suas bases territoriais da categoria “ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS
AGRÍCOLAS”, para participarem de uma assembléia geral ordinária que se realizará (se Deus permitir)
no Dia 16/09/2022 ás 17:00 hs em primeira convocação, tendo como local a sede do Sindicato dos Trab.
nas Ind. Quim. Farm. De Colorado situada á Rua Augusto Giacomini nº 10 nesta cidade de Colorado
Estado do Paraná, onde será deliberada a seguinte pauta do dia:
- Leitura e aprovação da ata anterior
- Leitura, Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações Unificada a ser apresentada ao
Sindicato Patronal.
- Aprovação da Taxa de Contribuição Negocial a ser revertida em favor dos Sindicatos, em
conformidade com a Lei nº 13.467/2017.
- Poderes para as Diretorias Assinar Acordos por empresa.
- Poderes para as Diretorias assinar a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 ou no caso de
insucesso ajuizar dissídio coletivo.
Não tendo número suficiente de trabalhadores em primeira convocação, será feita a segunda convocação
01(uma) hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da
maioria. PAULO VICENTE DA SILVA, Presidente: S.T.I. QUIM. FARM. DE COLORADO, PAULO
VICENTE DA SILVA, Presidente: S.T.I. QUIM. FARM DE MARINGÁ E REGIÃO /PR,

Colorado, 09 de Setembro de 2022.

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

18/18
19/19
20/20
18/19
17/18
20/20
19/20
18/19
19/20
16/17
21/21
17/18
21/22
20/21
21/21

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

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

R$ 214.900,00
R$ 249.900,00
R$ 259.900,00
R$ 75.900,00
R$ 99.900,00
R$ 129.900,00
R$ 94.900,00
R$ 74.900,00
R$ 224.900,00
R$ 69.900,00
R$ 129.900,00
R$ 99.900,00
R$ 129.900,00
R$ 135.900,00
R$ 139.900,00

COMPRAMOS SEU SEMINOVO
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DANÇA

Dois fantásticos espetáculos da Curitiba Cia. De Dança, com direção geral de Nicole Vanoni e coreografias de Carlos Laerte
e Rosa Antuña. Neste fim de semana (9 e 10 de setembro), às 20 horas, no Centro Cultural Vera Schubert em Umuarama.
ENTRADA FRANCA.

Zélia Casoni

O tempo é a imagem móvel da
eternidade imóvel. Platão

SEXTOU

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

HACKERS

O Brasil é o quinto maior alvo de
ciberataques no mundo, enquanto um estudo da Deloitte destaca
que, no país, 41% das companhias
já foram vítimas de algum tipo de
abordagem digital criminosa. Por
conta disso, a urgência para a pauta de cibersecurity já alcançou o
ambiente corporativo brasileiro. No
país, 83% das organizações preveem um aumento nos gastos nesse
setor em 2022. No entanto, mais do
que reconhecer o perigo e investir
recursos, o desafio passa a ser estabelecer uma cultura ciber-resiliente
dentro das organizações.
***
E já que vivemos sob constantes
ameaças de hackers, todo cuidado é
pouco quando se trata de dados online, principalmente de senhas. No
entanto, criar sequências longas e
complexas de caracteres para cada
conta pode ser um desafio.Garanta que suas senhas sejam fortes .
(Fast Company)

ARQUIVO UVEL

A Concessionária UVEL traz uma oportunidade única para você. Nesta sexta-feira, 9 de setembro acontece o Tracker Day, o
melhor dia para você conquistar o seu SUV da Chevrolet. Venha para a Uvel e confira esta oferta imperdível.

TRACKER DAY!
DESIGN & SOFISTICAÇÃO
Deixe conceitos ultrapassados para trás. Na hora de escolher o seu SUV, segurança, tecnologia, economia e design são essenciais. O Tracker é um modelo completo e que não para de evoluir, assim como você. Só ele vem com 6 airbags, MyLink
de 8” e motor turbo de série, em todas as versões. Neste SUV você conta com 6
airbags de série (2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina) para que todos a bordo tenham muito mais segurança. Além disso, você também tem mais tranquilidade ao
dirigir com o controle de limite de velocidade e o sensor crepuscular, que acende
os faróis de forma automática. Tem Controle de Estabilidade e Controle de Tração
essa função aplica a pressão de freio apropriada nas rodas e limita a potência do
motor, quando isso for necessário, evitando que o seu veículo derrape e mais:
Alerta de Colisão Frontal com Freio de Emergência quando imprevistos podem aparecer pela frente. Por isso, o Tracker emite um sinal sonoro e visual pelo para-brisa
quando há risco iminente de colisão frontal. O Tracker proporciona uma experiência inovadora ao volante. Abandone de vez os cabos, com a projeção sem fio e
o Wi-Fi nativo, você e sua família estão sempre conectados, seja no smartphone,
no tablet ou no computador. Afinal, em casa ou durante viagens, estar on-line faz
toda a diferença. Além disso, você também conta com MyLink 8 de nova geração, com menu inicial ainda mais moderno e intuitivo. Também pode conectar 2
celulares via Bluetooth, conversar por mensagens e acessar suas playlists usando
o comando de voz.

SHOPPING PALLADIUM

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!

OFERTA EXCLUSIVA PARA ESTA SEXTA!
Dirigir o Tracker é tão confortável quanto estar em casa. Para isso, ele conta
com diversas funções práticas e inteligentes, como os sistemas de partida
sem chave, botão start stop, controlador
de velocidade de cruzeiro, sensor de
chuva e muito mais. Além de controles do rádio e telefone no volante e ar
condicionado digital. O Tracker também
tem um dos motores mais econômicos
da categoria. Além de ser o SUV mais
equipado, o Tracker tem ainda transmissão automática de seis velocidades
com “Active Select”, e motor turbo de
série garantindo uma alta performance
e economia de combustível. Com um
design ainda mais sofisticado, com rodas
de alumínio 17”, detalhes cromados na
grade frontal, rack de teto em prata e
faróis dianteiros tipo projetor, o Tracker
traz ainda lanternas em led no exterior
e conquista com o acabamento premium
em todos os detalhes do seu interior.
Alerta de ponto cego (Enfrente os desafios da cidade com mais segurança. O
Tracker possui sensores nos cantos traseiros do carro que avisam, por meio de
sinais luminosos no retrovisor, se houver
algum veículo no ponto cego.

