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Sesa descarta um caso de Monkeypox em
Umuarama, mas outro segue com suspeita
No boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estadual de
Saúde confirmou 153 casos de varíola dos macacos no Estado. A maioria em Curitiba, onde foram descobertos 115 casos. Em Umuarama,

tinham dois casos suspeitos no início da semana, um deles já foi descartado, segundo levantamento feito pela Secretaria de Saúde, mas
o segundo ainda está em análise.
l6
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Atividade
econômica
teve alta
de 1,17%
l2

TSE lança
campanha
pela paz
nas eleições
l3

1.350 crianças
não tomaram
vacina contra
a paralisia
l4

Pesca no Tucuruvi
O Lago Tucuruvi terá seu primeiro torneio de pesca no dia 9 de outubro. A atração abrirá a Semana da Criança,
que culminará com uma grande festa no Bosque Uirapuru, dia 12, feriado pela padroeira do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida. O torneio será voltado ao público infantojuvenil (5 a 14 anos). Os participantes deverão estar acompanhados pelo pai ou responsável maior de idade. As inscrições serão de 3 a 6 de outubro na Secretaria de Meio
Ambiente, mediante a doação de um quilo de ração para cães ou gatos. A pesca será das 10h às 14h. O torneio
tem apoio do IAT, Polícia Ambiental e Tiro de Guerra de Umuarama.
ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Inova
Arenito

A Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio é
parceira do Sebrae e da
Unipar no Inova Arenito,
evento integrado de ações
de inovação do Arenito
Caiuá, que será realizado
em Umuarama até o dia
23 de setembro. Uma das
fases acontece hoje com
palestra gratuita.
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GERAL Sexta-feira, 16 de setembro de 2022

e esforçado no serviço, o que deve render reconhecimento em forma de aumento ou bônus. Se está a fim
de desencalhar, tem tudo pra conseguir isso.
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Atividade econômica teve alta
de 1,17% em julho, segundo BC
Horóscopo nascido em 16 de setembro
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Previsão de crescimento da
economia sobe para 2,7%
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Sábado

Sol

Romance
de José
Américo de
Almeida

Minguante

17/09 - 18h52

+1,3%

TURISMO

+1,5% 5,1300 5,5400

+1,3%

EURO

+0,8% 5,2148 5,2174

+0,1%

MOEDAS X REAL

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

143,59
0,87
1,00
143,20

Iene
R$ 0,0364
Libra est.
R$ 5,99
Peso arg.
R$ 0,036
R$1: 1.336,54 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica
13/8 a 13/9
14/8 a 14/9
15/8 a 15/9
16/8 a 16/9
17/8 a 17/9

0,6526
0,6803
0,7082
0,7084
0,7086

0,6526
0,6803
0,7082
0,7084
0,7086

0,1518
0,1794
0,2072
0,2074
0,2076
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COMP. AGOSTO

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

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. 20/09 físicas 15/09 domésticos 06/09

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

02/10 - 21h15

09/10 - 17h54

MERC. RURAL

Empresário/empregador

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

+0,8%

+1,5% 5,1300 5,5600

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

109.953 pontos
%
R$
-0,19%
31,06
+2,01%
68,35
+0,26%
26,77
-0,36%
19,26
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2022: 5ª parcela
-2,91%
4,34
vence em 30/09, com juros Selic de 4,22%.
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
-11,97%
5,37
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 -0,36
4,39 8,73
OUTROS INDICADORES
IGP-M (FGV)
0,21 -0,70
7,63 8,59
JUL
AGO
SET
TJLP (%)
7,01
7,01
7,01
IGP-DI (FGV)
-0,38 -0,55
6,84 8,67
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
JUL
AGO %m %ano %12m
IGP-DI (FGV)
1,1112
1,0913
1,0867
Paraná 2.206,04 2.111,18 0,23 10,38 12,07
* Correção anual. Multiplique valor pelo índice
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
SELIC ANUAL: 13,75% | TJLP: 7,01%

© Revistas COQUETEL

+0,8% 5,2205 5,2211

PARALELO

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

Sol

www.coquetel.com.br

PTAX (BC)

IBOVESPA: -0,54%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Magazine Luiza ON
Ecorodovias ON

Item do plano de
gastos de empresas
(?) nullius: coisa
sem dono (Jur.)

+0,7%

TABELA DO IR

15/09

Administração central
da universidade

COMERCIAL +1,2% 5,2380 5,2390

BOVESPA

h 15

h

Fases da lua

Conjunto de medidas
que visa diminuir os
acidentes de trânsito
Pedra preciosa

% mês

Sexta

14

Aparelho
que mede
a umidade
do ar

Sylvia
Hoeks,
atriz
holandesa
São cobertas por
seguradoras, se não
foram causadas por
fenômenos naturais

venda

h

h 23

14

Presumível
Grande
determinação (pop.)

Decifrei
o texto
Mentira
(gíria)
Pintor italiano de
"O Juízo
Final"

Nome da
letra da
vitória

15/09
% dia compra

05 09 06 00 08 06 03

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

PREVISÃO DO
DO TEMPO
TEMPO
PREVISÃO
DO
TEMPO
PREVISÃO
DO
PREVISÃO
TEMPO
Umuarama
Curitiba

Sexta

A terceira
conjugação verbal

da Economia, houve expansão
no mercado de trabalho, com
a taxa de desocupação caindo
para 9,1% no trimestre encerrado em julho e o contingente
de pessoas ocupadas chegando a quase 100 milhões,
um recorde na série histórica,
iniciada em 2012. Os dados
são do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
No âmbito dos investimentos, a Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF) cresceu
4,8% em relação ao trimestre
anterior na última divulgação
das contas nacionais.

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

concurso: 295
COLUNAS
4
5
6SÃO7
1 NOSSOS
2
3RESULTADOS

MÊS
MÊSDADASORTE:
SORTE: OUTUBRO

Utensílio
do aluno
de natação

investimento.
“A revisão altista para a atividade econômica em 2022 se
deve principalmente ao resultado do PIB do segundo trimestre – crescimento de 1,2%
na margem – superior ao estimado e à tendência positiva
dos indicadores já divulgados
para o terceiro trimestre de
2022”, informou a SPE.
No primeiro semestre, o
indicador acumula alta de
2,5%. Em 2021, o PIB do Brasil
cresceu 4,6%, totalizando R$
8,7 trilhões.
De acordo com o Ministério

Parte dos
olhos pintada com
rímel (pl.)
Pão, em
inglês
Nesse
lugar
Documentário de
José
Padilha

A Secretaria de Política
Econômica (SPE) do Ministério
da Economia elevou a projeção
para o crescimento da economia este ano, enquanto a estimativa para a inflação teve
recuo. As projeções estão no
Boletim MacroFiscal divulgado
ontem (15).
A e s t i m a t i va pa ra o
aumento do Produto Interno
Bruto (PIB) foi de 2% para
2,7%, em relação ao boletim
divulgado em julho, reflexo
do aumento do emprego, do
desempenho do setor de serviços e da elevação da taxa de

Super Sete

TIME DO

concurso: 655

04 08 12 20 26 27 31
Principal
liga profissional de
basquete

Sigla no
endereço
de sites
de estatais
InterjeiArguto; ção que
perspicaz exprime
asco

02/10 - 21h15

"Tocata e
Fuga em
(?)", obra
de Bach

Crescente

Tragédia de
Racine de
inspiração
mitológica
Unidade
de energia
do sistema c.g.s.

O país do
movimento
"Black Lives Matter"

Paranaguá

17/09 - 18h52

Dizem
respeito a
A letra do
plural

Partícula
condicional
Nada,
na web

Curitiba

Membrana incolor
no albino
Toma
uma pro- Tia, em
vidência inglês
Aditivo do sal
caseiro (símbolo)

Foz do Iguaçu

A região
da usina
de Tucuruí
(abrev.)

Cascavel

Londrina

Declarado
santo pela
Igreja
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54

Maringá

BANCO

DO TEMPO

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

Os nascidos em 16 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade em Áries. São intuitivos, sensíveis e poéticos, românticos, e sonhadores, sentimentais e melindrosos. Seu número
Lotofácil
principal é o 22, formado de 2 em dobro, o número da Lua, que também
diz respeito à figura da mãe
e da família. O 2 que provoca instabilidade emocional e mudanças repentinas no comportamento.
Megasena
Mas a soma dá o 4, de Urano, que
revela espírito curioso, moderno e interessado na evolução total
do homem em si e da humanidade.

A atividade econômica braEm julho, o IBC-Br atingiu
sileira registrou alta em julho 145,55 pontos. Na comparação
deste ano, de acordo com com julho de 2021, houve cresdados divulgados hoje (15) cimento de 3,87% (sem ajuste
pelo Banco Central (BC). O para o período, já que a commax 25
Índice de Atividade Econômica paração é entre meses iguais).
min 15
do Banco Central (IBC-Br) apreNo acumulado em 12 meses,
o
max 22
sentou aumento de 1,17% em indicador também ficou posimin 13
julho de 2022 em relação ao tivo, em 2,09%.
O índice é uma forma de ava22 mês anterior, de acordo com os
dados dessazonalizados (ajus- liar a evolução da atividade ecomax 22
tados para o período).
nômica brasileira e ajuda o BC
Desde o ano passado,min
os 12a tomar decisões sobre a taxa
022 resultados do IBC-Br vêm oscibásica de juros, a Selic, definida
lando. Em abril e maio teve atualmente em 13,75% ao ano.
queda, em junho apresentou O índice incorpora informações
max 15 dos
max
24 sobre o nível de atividade
crescimento de 0,69% e,
agora,
min 10 a
maisMinguante
uma alta.
min 13 três setores da economia,

h58

legas, chefes, público ou clientes. Na união, há sinal
@tribunahojenewsumuarama
de fortes emoções e um clima
bem gostosinho com
o mozão no seu ninho de amor!

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 15/09
PR
SOJA
167,42
MILHO
75,91
TRIGO
92,15
BOI GORDO 289,55
SUINO
6,52

DIA
30d. Casc.
-1,5% -1,0% 165,00
-1,0% -1,8% 75,00
-0,2% -17,8% 95,00
-0,2% -3,6% 290,00
4,0% -1,1%
-

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 15/09
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
nov/22 1.451,50
out/22
434,50
dez/22
677,50
dez/22
845,00

DIA
-3,50
4,90
-4,75
-27,25

30d.
2,8%
5,8%
7,8%
3,3%

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 15/09
PRAÇA R$/sc
SOJA
Cascavel 177,00
SOJA
Paranaguá 191,00
MILHO
Cascavel 84,00

SEM
0,6%
0,0%
1,2%

30d.
0,6%
2,1%
-2,3%

Emails
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Merconet
(41) 3079-4666

diretor@tribunahoje.jor.br
comercial@tribunahoje.jor.br
assinaturas@tribunahoje.jor.br

@tribunahojenewsumuarama

Sexta-feira, 16 de setembro de 2022 POLÍTICA

Lançada pelo TSE
a campanha pela
paz nas eleições
Preocupado com os casos
de violência física e moral
decorrente de preferências ideológicas, o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) lançou ontem (15) uma campanha publicitária pela paz nas
eleições.
Realizada em parceria com
a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), a iniciativa contará com a divulgação de peças
publicitárias que destacam a
importância da liberdade de
escolhas e do respeito às diferenças. Além disso, a réplica
gigante e inflável de uma
urna eletrônica será exposta
durante algumas das partidas
da Série A do Campeonato
Brasileiro de futebol.
Em nota, a assessoria do
TSE informa que a urna inflável
serve para demonstrar “apoio
ao sistema eletrônico de votação”. Além disso, ao iniciar a
sessão de julgamentos desta
quinta-feira, o presidente da
corte, ministro Alexandre de
Moraes, afirmou que a campanha deve transmitir a mensagem de que “assim como no
esporte, adversários [políticos]
não são inimigos”.
“Lamentavelmente, estamos vendo alguns acontecimentos de violência, seja ela
física, como ocorreram entre
eleitores, seja verbal”, afirmou Moraes, comentando as
DIVULGAÇÃO

ofensas verbais com que o
deputado estadual paulista
Douglas Garcia (Republicanos)
atacou a jornalista Vera
Magalhães no final de um
debate televisivo entre candidatos ao governo de São Paulo,
na última terça-feira (13).
“Tivemos a oportunidade
de ver, recentemente, um
deputado estadual agredir
verbalmente uma jornalista.
Uma coisa totalmente fora dos
padrões de civilidade”, disse
Moraes, pedindo aos candidatos e eleitores que mantenham
a “tranquilidade e serenidade”
a fim de que o país possa
escolher seus representantes
políticos no próximo dia 2 de
outubro, primeiro turno das
eleições majoritárias.

DEMOCRACIA
O lançamento da campanha coincide com o Dia
Internacional da Democracia,
data estabelecida em 2007,
pela Organização das Nações
Unidas (ONU), em comemoração à Declaração Universal da
Democracia, assinada por 128
países, inclusive o Brasil.
O documento propõe um
melhor entendimento sobre
os conceitos de democracia
por parte das sociedades.
Para Moraes, a data também é uma oportunidade
para a população brasileira
lembrar que o país vive o
maior período de estabilidade democrática desde a
proclamação da República,
em 1889.

Alicerce

Para o ministro, essa recente estabilidade foi favorecida pela
Constituição Federal promulgada em 1988 que, entre outras coisas, reestruturou o Poder Judiciário, conferindo-lhe autonomia
administrativa e financeira e assegurando garantias aos juízes
para o exercício de suas funções. “Repito sempre que em 1988,
nossos legisladores constituintes tiveram a sabedoria e a humildade de olhar para trás e se perguntar o porquê de a democracia brasileira ter sofrido tantos percalços, tantos períodos de
exceção, no período republicano”, disse o ministro. “E tiveram a
humildade de colocar no texto constitucional um novo balanceamento entre poderes; de reconhecer que, no Brasil e em toda
a América Latina, o Poder Legislativo não conseguiu, historicamente, fazer frente aos arroubos do Poder Executivo de várias
ditaduras. E fez [então] o que os pais fundadores [dos Estados
Unidos] fizeram em 1787, elevando o Poder Judiciário brasileiro
a um poder de mesma dignidade dos demais poderes”, ponderou Moraes, atribuindo a garantia de estabilidade democrática a
um “Poder Judiciário forte, independente e autônomo”.

O senador Rodrigo Pacheco vai assumir a
presidência da República por quatro dias a
partir do sábado (17) por causa da viagem
do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Reino
Unidos e às Nações Unidas. Além disso, o
vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL) também estarão viajando para
o exterior. Terceiro na linha de sucessão presidencial, o presidente do Senado só assume
o cargo porque Mourão e Lira podem se
tornar inelegíveis caso assumam interinamente a
Presidência. Bolsonaro vai na noite de sábado
para Londres, onde participa do funeral da
rainha Elizabeth II e tem uma agenda com o
rei Charles III.Da capital britânica, ele segue
para Nova York, onde discursa na abertura
da Assembleia da ONU.

Candidatura negada

3

DIVULGAÇÃO

O Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TREPR) negou o registro de
candidato a deputado
estadual do ex-vereador
curitibano Renato Freitas
(PT). O relatório da
desembargadora Flávia da
Costa Viana foi aprovado
por unanimidade. O
advogado do ex-vereador,
Guilherme Gonçalves, disse
que vai recorrer da decisão no TSE, além de tentar na Justiça
comum a suspensão dos efeitos da inelegibilidade determinada
pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC). A Câmara confirmou
a cassação do mandato do vereador no dia 5 de agosto,
alegando quebra de decoro, pela participação em um protesto
contra o racismo em 5 de fevereiro, na Igreja do Rosário, em
Curitiba. Com a decisão, o Renato perdeu os direitos políticos
até o fim da atual legislatura em 2024.

Renovação política

Dois pesquisadores que
acompanham as eleições
acreditam que a renovação
da Câmara dos Deputados
não será alta neste ano. Já as
mudanças nas regras eleitorais
podem reduzir os partidos com
representação na Câmara, dos
atuais 23 para cerca de 15.
O consultor político Antônio
Augusto de Queiroz afirmou
que a reeleição será alta porque
88% dos 513 deputados atuais,
ou 446 parlamentares, são
candidatos. “O parlamentar
não concorre à reeleição se
ele não tiver muita certeza de
que tem grande chance de
retornar, em primeiro lugar. O
índice de reaproveitamento
dos candidatos à reeleição é
superior a 65%. Portanto, dá
para antecipar que pelo menos
290 vão se eleger desses que
são candidatos e isso já será um
recorde de reeleição”, disse.

Vantagens do poder

Queiroz avalia que os atuais
deputados têm a vantagem de
geralmente receberem mais
recursos dos partidos, além de
terem a oportunidade de fazer
emendas orçamentárias ligadas
aos seus locais de votação.
O cientista político Cristiano
Noronha previu um perfil de
“centro-direita” para a Câmara
e a redução do número de
partidos, em razão da cláusula
de desempenho. Essa cláusula
fixa quantidades mínimas de
votação para que um partido
tenha acesso aos recursos do
Fundos Partidário e ao horário
de propaganda em rádio e TV.
Portanto, após as eleições,
alguns partidos podem querer
se fundir a outros para manter
os benefícios, como acredita
Noronha. “Para o futuro
presidente da República, de
certa forma, isso tende a
facilitar a governabilidade”.

Divisão dos votos

Em relação ao tamanho dos partidos, as bancadas vão depender
de novas regras também para a destinação das sobras de votos.
Existe um total fixo de votos para a eleição de deputados,
dependendo do estado. O que sobra vai para os outros do
mesmo partido ou federação; mas somente para aqueles que
têm uma quantidade mínima de votos, como explica o consultor
político Antônio Queiroz. “Pode se repetir um fenômeno que
ocorreu com o PSL na eleição passada em que, em São Paulo,
por exemplo, quatro vagas que esse partido tinha direito,
ele não preencheu porque não tinha candidato com 10% do
quociente que era a exigência de então”.

Pesquisa do eleitor

Uma maneira de suavizar as regras é a criação das federações
partidárias. Segundo Queiroz, se PCdoB, PT e PV não tivessem
se tornado uma federação, eles teriam hoje menos 15 cadeiras
com a mesma quantidade de votos. Ao eleitor, o cientista
político Cristiano Noronha aconselha que busque ativamente
informações sobre os candidatos. “O eleitor tem quase que
fazer um trabalho de garimpo para procurar as informações,
aquilo que é verdade e aquilo que tem informação distorcida.
Mas o fato é que, havendo um pouco de interesse, havendo um
pouco de trabalho, o eleitor também pode se informar sobre
aquele candidato que ele pretende votar”.
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Em campanha

Em campanha à reeleição, o governador Ratinho Junior (PSD)
defende os avanços obtidos durante os seus quase quatro anos
de gestão e a continuidade das políticas pautadas pelo avanço
em infraestrutura e modernização da gestão pública em áreas
como educação, saúde, mobilidade e economia. “A minha busca
pela reeleição é para consolidar o Paraná que segue em frente,
que é o estado que mais tem obras de infraestrutura no país,
que transformou o porto de Paranaguá em um orgulho para os
paranaenses, que bate recorde na geração de empregos e que
avança no cuidado com as pessoas que mais precisam”, disse.

Energia solar

Com inauguração prevista
para dia 21 de outubro, a
Sengi Solar, empresa que
o Grupo Tangipar está
instalando em Cascavel,
será a maior do Brasil e da
América Latina no setor de
energia gerada a partir do sol,
informou o prefeito Leonaldo
Paranhos ao acompanhar
o ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovação, Paulo
Alvim, em visita à unidade.

Maior da América

“Esta fábrica de Cascavel,
aqui no Oeste do Paraná, vai
servir de parâmetro, porque
é um setor no qual o governo
federal precisa criar uma
política pública de incentivo.
Outras indústrias como esta
vão surgir em outros estados,
e são necessárias, mas é muita
alegria saber que aqui em
Cascavel surge uma indústria
referência para toda a América
Latina”, disse o prefeito.

Presença confirmada

O senador Alvaro Dias
(Podemos), candidato à
reeleição, participará do
debate programado pela
Band Curitiba. O debate será
realizado neste sábado, 17,
às 21h45. Oito candidatos
ao Senado participarão do
confronto e poderão expor
seus pontos de vista e seus
programas como possíveis
futuros congressistas. Estarão
presentes: Alvaro Dias
(Podemos), Aline Sleutjes
(Pros), Desiree Salgado (PDT),
Laércio Matias (Psol), Orlando
Pessutti (MDB), Paulo Martins
(PL), Rosane Ferreira (PV) e
Sergio Moro (União Brasil).

Fim próximo

O diretor-geral da OMS
(Organização Mundial da
Saúde), Tedros Adhanom, disse
que a pandemia de Covid-19
ainda não acabou, mas o

cenário atual é um indicativo
de que o fim pode estar
próximo. “Na semana passada,
o número de mortes semanais
relatadas por Covid-19 foi
o menor desde março de
2020. Nunca estivemos em
posição melhor para o fim
da pandemia. Ainda não
chegamos lá, mas o fim está à
vista”, disse o diretor.

Prestação de contas

Quase 25 mil candidatas e
candidatos nas Eleições 2022
enviaram à Justiça Eleitoral,
dentro do prazo legal, a
primeira parcial da prestação
de contas de campanha. O
número corresponde a 85,80%
do total de mais de 29 mil
relatórios dos que concorrem
no pleito. As informações
enviadas devem detalhar a
movimentação financeira e/
ou estimável em dinheiro
ocorrida de 16 de agosto a 8
de setembro. Qualquer pessoa
pode acessar as informações
sobre as prestações de contas
de candidatas, candidatos e
das agremiações na página de
Estatísticas do site do Tribunal.

e-Título

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) reforça que aqueles que
não fizeram o cadastramento
biométrico não serão
proibidos de votar, desde
que estejam com situação
eleitoral regular. Ou seja, a
ausência da biometria não
impede, por si só, o exercício
do voto. Isso porque, desde
2020, o cadastro biométrico
está suspenso em todo
o Brasil como forma de
prevenção ao contágio
da covid-19. Para quem já
fez o cadastro biométrico
na Justiça Eleitoral, há a
possibilidade de utilizar o
aplicativo e-Título como
forma de identificação, uma
vez que, para quem fez a
biometria, o app mostra a
foto do eleitor.

Da Redação ADI-PR Curitiba
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Faltam ao menos 1.350
crianças tomarem vacina
contra a paralisia infantil

DIVULGAÇÃO

Cerca de 1.900 crianças não
compareceram para tomar a
dose de reforço da vacina contra a poliomielite, a conhecida
paralisia infantil. Profissionais
da Secretaria de Saúde têm
realizado verdadeiros mutirões
para conseguir alcançar a meta
de imunizar ao menos 95% do
público dessa faixa etária, estimado em 5.600 crianças menores de cinco anos. A próxima
ação especial está agendada
para este final de semana,
na área livre que fica ao lado
da Praça de Alimentação do
Shopping Palladium.
O secretário Herison Cleik
da Silva Lima comenta que
enfermeiras e atendentes têm
levado o imunizante a supermercados, a feiras e eventos,
aos Centros Municipais de
Educação (CMEIs) e a escolas
particulares. “Até o início da
tarde desta quinta-feira (15),
a Divisão do Programa de
Imunização conseguiu vacinar
3.690 crianças com idade de
zero a quatro anos, 11 meses
e 29 dias, o que dá 65,88%.
O Ministério da Saúde indica

PROFISSIONAIS da Secretaria de Saúde realizam mutirões para alcançar a meta de
imunizar ao menos 95% do público dessa faixa etária, estimado em 5.600 crianças
o mesmo que a Organização
Mundial de Saúde: que os
municípios imunizem ao
menos 95% desse público,
então temos de imunizar 5
mil crianças. Falta ao menos
1.350”, detalha.
A vacinação especial contra
a pólio no Shopping Palladium
será no sábado (17), das 12h30
às 21h, e no domingo (18), das
14h às 20h. “Peço aos papais
e mamães que nos ajudem
nessa luta de manter a paralisia

infantil bem longe de nossas
crianças. Tem ocorrido casos em
diversos países e nos Estados
Unidos eles até emitiram um
alerta, porque confirmaram
vários casos. Lembrando que
mesmo que ele já tenha sido
vacinado, precisa receber a gotinha de reforço, que está disponível em todas as unidades de
saúde de Umuarama”, afirma o
prefeito Hermes Pimentel, que
gravou um vídeo para chamar a
atenção para essa luta.

INSS abre concurso com mil vagas
para Técnico do Seguro Social
O Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) divulgou ontem (15) o edital para o
concurso com mil vagas para
o cargo de Técnico do Seguro
Social. A remuneração bruta
inicial é até R$ 5.905,79. O
documento foi publicado no
Diário Oficial da União.
De acordo com o órgão, o
objetivo é reforçar o quadro
de pessoal e melhorar os serviços prestados à população.
Para participar do concurso,
o candidato deverá ter ensino
médio ou curso técnico equivalente, concluído até a data
da posse e com diploma expedido por instituição de ensino
reconhecida pelo Ministério da
Educação (MEC).
O responsável pela realização do concurso será o
Centro Brasileiro de Pesquisa
em Avaliação e Seleção e
de Promoção de Eventos
(Cebraspe). As inscrições serão
abertas hoje (16) e poderão ser

feitas até as 18h do dia 3 de
outubro, somente pela página
do Cebraspe. O valor da taxa é
R$ 85 e poderá ser pago até o
dia 21 de outubro.
Das mil vagas oferecidas,
708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com
deficiência e 202 destinadas a
pessoas negras.
O concurso será realizado
em duas etapas: provas objetivas, de caráter eliminatório
e classificatório, e curso de
formação, de caráter eliminatório e classificatório. A
aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 27

de novembro.
Além de conhecimentos
específicos da legislação da
seguridade social, a prova contará com as disciplinas de Língua
Portuguesa, Ética no Serviço
Público, noções de Direito
Constitucional, noções de
Direito Administrativo, noções
de Informática e Raciocínio
Lógico-Matemático. O curso
de formação será realizado nas
cidades de Belém (PA), Belo
Horizonte (MG), Brasília (DF),
Florianópolis (SC), Fortaleza
(CE), João Pessoa (PB), Manaus
(AM), Rio de Janeiro (RJ) e São
Paulo (SP).

DIVULGAÇÃO
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Mão de obra infantil

O valor da produção agrícola do país em 2021 bateu
novo recorde e alcançou R$
743,3 bilhões, aumento de
58,6% em relação ao ano anterior. A área plantada totalizou
86,7 milhões de hectares, o
que representou ampliação
de quase 3,3 milhões de hectares, área 3,9% superior à registrada em 2020. Após dois anos
seguidos de recordes na série,
a safra de grãos caiu 0,4% em
2021, com 254,4 milhões de
toneladas.
Os dados constam da
publicação Produção Agrícola
Municipal (PAM) 2021, divulgada ontem (15) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Segundo o levantamento,
entre as culturas agrícolas
que mais contribuíram para
esse crescimento, o destaque
foi para a soja, que alcançou
a marca de 134,9 milhões de
toneladas, gerando R$ 341,7
bilhões em valor bruto, acréscimo de 102,1% frente à safra
anterior, até então recorde
na série histórica. De acordo
com a Secretaria de Comércio
Exterior, do Ministério da
Economia, a soja foi o segundo
produto em valor na pauta de
exportação nacional.
Conforme o IBGE, a produção de milho, segundo produto
agrícola em valor de produção,
apesar da queda de 14,9% no
volume produzido, de 88,5
milhões de toneladas, gerou
um valor bruto de R$ 116,4
bilhões, superando em 60,7%
o registrado em 2020.
De acordo com os pesquisadores, a elevada demanda
externa e interna das commodities agrícolas, com o dólar
mantendo sua valorização
frente ao real, somada à escalada nos preços dos combustíveis, os preços dos principais
produtos agrícolas nacionais
estabeleceram-se em patamares elevados. Como resultado, a produção agrícola brasileira, em 2021, apresentou
novo crescimento no valor de
produção.
“O ano foi marcado pela
instabilidade climática entre o
outono e o inverno, que afetou

DIVULGAÇÃO

A produção de soja alcançou a marca de 134,9 milhões de toneladas, gerando R$ 341,7
bilhões em valor bruto, acréscimo de 102,1% frente à safra anterior
principalmente o desenvolvimento das culturas de segunda
safra em boa parte do território nacional. Culturas como o
milho, a cana-de-açúcar e o
café apresentaram significativa
queda na produção. Os estados do Paraná e Mato Grosso
do Sul foram os mais afetados”,
informou o IBGE.
“Contudo, as principais culturas temporárias com predomínio de cultivo na primeira
safra, como a soja e o arroz,
apresentaram bons resultados.
Destaque para o estado do Rio
Grande do Sul, que apresentou
boa recuperação, após problemas climáticos enfrentados
no ano anterior, que afetaram
a produtividade de diversas
culturas no território gaúcho”,
acrescentou o instituto.

A quantidade produzida de
cana-de-açúcar teve retração
de 5,3% em 2021, influenciada
por fatores climáticos desfavoráveis e redução da área de
cultivo. Entretanto, o valor de
produção alcançado no ano foi
24,4% superior, resultado da
elevação dos preços do açúcar e etanol.
“A produção de café, outro
importante produto agrícola
nacional, em ano de bienalidade negativa do tipo arábica,
registrou expressiva queda na
produção frente à safra anterior, com redução de 19,2%,
porém, com o aumento dos
preços do grão no mercado
global, apresentou crescimento do valor da produção
na ordem de 27,9% no ano”,
diz a pesquisa.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste, mais uma vez, foi a região com maior valor da
produção agrícola, totalizando R$ 261,3 bilhões, superando em
80,4% o período anterior, com destaque na produção de soja, milho
e algodão. O destaque regional foi Mato Grosso, com a geração
de R$ 151,7 bilhões, crescimento de 91,5% no ano, grande parte
devido à soja, seu principal cultivo. Segundo o IBGE, Sorriso, em
Mato Grosso, com aumento de 86,4%, mais uma vez gerou o maior
valor da produção agrícola nacional entre os municípios brasileiros,
totalizando quase R$ 10 bilhões, tendo a soja e o milho como as
culturas de maior valor.

Região Sul

O Sul registrou o segundo maior valor da produção entre as grandes
regiões, com R$ 191,4 bilhões, um acréscimo de 73,4%. O município
de Guarapuava, no Paraná, novamente registrou o maior valor da
produção agrícola regional, gerando R$ 1,6 bilhão, com a soja como
seu cultivo principal.

Sudoeste

A Região Sudeste, por sua vez, destacou-se pela produção de cana-de-açúcar e café, alcançando R$ 165,1 bilhões, registrando alta de
32,2%. O município de Unaí, em Minas Gerais, teve o maior valor da
produção agrícola regional, de R$ 2,7 bilhões, gerado, sobretudo,
pela produção de soja em 2021.

O Ministério Público do Trabalho
recebeu 1.700 denúncias de
trabalho infantil de janeiro a
agosto deste ano, conforme
números informados à Coluna.
Entre os anos de 2018 e 2021,
foram outras 8.879 denúncias
registradas – e o ano de 2020
foi o que teve menor número,
com 1.560 casos. Dados do IBGE
de 2019 sobre o tema mostram
que, naquele ano, 1,768 milhão
de crianças e adolescentes de 5
a 17 anos trabalhavam em todo o Brasil, o que representa 4,6% da
população (38,3 milhões) desta faixa etária. Em 2020 um Projeto
de Lei (4455/20) foi aprovado pela Câmara dos Deputados e altera
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. O Projeto adiciona um novo artigo na Lei para definir
o crime de trabalho de criança ou adolescente como trabalho
perigoso, insalubre ou penoso.

A nova Maia

Ex-presidente da Câmara, o
deputado federal Rodrigo
Maia (RJ) submergiu na
política e não aparece
candidato este ano. Ele
chegou a que chegou a
controlar parte do DEM (agora
União Brasil nas mãos de ACM
Neto). O patriarca da família,
o experiente ex-prefeito Cesar
Maia, tem espalhado nas
redes sociais e em grupos
de whatsapp um banner
com o nome da filha Daniela
candidata a deputada federal.

‘Calloteiro’

O senador Fernando Collor
(PTB), que disputa o Governo de
Alagoas, é alvo de mobilização
intitulada ‘Collor Caloteiro
nunca mais’ que acontece hoje
em Maceió. A manifestação
une ex e atuais empregados do
Grupo Gazeta de Comunicação
(jornal, portal e emissora de
TV afiliada da Globo). Aliados a
outros empregados de outras
empresas, eles cobram mais
de R$ 30 milhões em dívidas
trabalhistas. Collor não tem se
posicionado sobre o assunto, a
despeito dos contatos
da Coluna.

Indigestão do Kid

Por ferir os bons costumes,
o Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo mandou excluir
do rádio e TV a campanha do
ator pornô Kid Bengala (UB),
candidato a deputado federal,
na qual ele faz um trocadilho
maldoso de palavras com
sentido pejorativo: Ele aparece

na telinha falando “como o
Lucas, como o seu João, como o
José, como o Ricardo, também
como a Flávia, como a Maria,
como a Joice, enfim, eu como
todos os brasileiros e brasileiras,
estou de saco cheio de tantas
sacanagens na política”.

Voz do patrão

A Confederação Nacional da
Indústria realizou pesquisa
com empresários sobre o que
precisa ser feito para gerar
mais empregos no Brasil: 56%
dos entrevistados apontaram
que a reforma tributária é
a principal medida para o
próximo Governo abrir vagas
no mercado. Para 48% dos
executivos, é preciso também
reduzir os impostos sobre a
folha de pagamento. Para 1
em cada 3 deles, a educação
deve ser a prioridade.

Sarney e a OAB

O ex-presidente da República
e do Senado José Sarney
segue com prestígio entre
advogados, profissão que
exerceu durante muitos
anos. Na posse de Rosa
Weber como chefe do
Judiciário, nesta semana, o
presidente nacional da OAB,
Beto Simonetti, saudou a
advocacia nacional em nome
de Sarney. “Ele é uma das
pessoas mais relevantes
da redemocratização e da
luta por direitos no país,
exemplo para os advogados
que sempre estiveram na
linha de frente da defesa
da democracia., afirmou
Simonetti à coluna.

reportagem@colunaesplanada.com.br
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Sesa descarta um caso de Monkeypox em
Umuarama mas outro segue em suspeita
No boletim epidemiológico
divulgado pela Secretaria de
Estadual de Saúde do Paraná,
na quarta-feira (14), foi apresentada a confirmação de 153
casos de Varíola dos Macacos
no Estado. A maioria deles em
Curitiba, onde foram descobertos 115 casos. Logo atrás está

Foz do Iguaçu, com 8 casos
confirmados da doença.
Também foi verificado, através do boletim, que a maioria
dos infectados têm idades entre
20 e 39 anos e, entre todos os
casos positivos, estão 8 mulheres e 145 homens.
Já em Umuarama, haviam

dois casos suspeitos no início
da semana, um deles já foi
descartado, segundo levantamento feito pela Secretaria de
Saúde, mas o segundo ainda
estava em análise.
Um novo informativo deverá
ser apresentado na próxima
semana com os resultados das

análises a respeito do caso suspeito em Umuarama.
Ainda no mesmo informe
divulgado na quarta-feira, o
Paraná registrou o descarte de
329 casos, mas ainda haviam
280 pacientes com suspeita
de terem sido infectados com
a Varíola dos Macacos.

Na área de abrangência da
12ª Regional de Saúde, com sede
em Umuarama, não há nenhum
caso confirmado e cinco, dos
seis casos suspeitos da doença
que estavam sob análise, foram
descartados nos municípios
de Alto Piquiri, Cafezal do Sul,
Cruzeiro do Oeste e Douradina.

A Secretaria de Saúde de
Umuarama informou ontem
(quinta-feira, 15) que três
novos casos de Covid-19 foram
confirmados. São três mulheres. Agora o total de pessoas

diagnosticadas com coronavírus em 2022 chegou a 18.789,
sendo 9.634 mulheres, 7.036
homens e 2.119 crianças. Não
houve registro de mortes nesta
data e o total de óbitos segue
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em 355 óbitos.
O total de casos ativos está
em 32 e o número de casos
suspeitos é de 11, indicando
que 43 pessoas estão em isolamento domiciliar. Desde o
início da pandemia de coronavírus, em março de 2020,
39.249 pessoas foram diagnosticadas com a doença e deste
total 38.878 se recuperaram.
Com relação às ocupações de leitos exclusivos
para tratamento da doença
na cidade, um homem de 82
anos, que tomou três doses
da vacina, segue internado
na enfermaria do hospital

ASSESSORIA/SECOM

Casos de Covid-19 voltam a ser registrados no Município

NO mais recente levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, foi constatado que três
mulheres foram infectadas pela doença
Uopeccan. A Secretaria de
Estado da Saúde (Sesa) faz
o cruzamento da taxa de

positividade com o índice de
internamentos e classifica a
cidade com “Bandeira Verde”.
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Com seis votos a três, STF forma maioria
pela suspensão do piso da enfermagem
A maioria dos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) votou ontem (15)
para manter a decisão do ministro Luís
Roberto Barroso que suspendeu o piso
salarial da enfermagem. O julgamento
virtual continuou ontem para a tomada
dos demais votos.
Com o voto do ministro Gilmar
Mendes, foi formada a maioria (6
votos a 3) pela suspensão. Até o final
da tarde de ontem ainda faltavam os
votos de Luiz Fux e da presidente,
Rosa Weber. O julgamento virtual

começou na sexta-feira (9) e será finalizado hoje (16).
No dia 4 de setembro, Barroso
atendeu pedido de liminar feito pela
Confederação Nacional de Saúde,
Hospitais e Estabelecimentos e
Serviços (CNSaúde) e concedeu prazo
de 60 dias para que os envolvidos na
questão possam encontrar soluções
para garantir o pagamento.
Após a decisão, caso foi levado à
referendo dos demais ministros da
Corte no plenário virtual, modalidade

de votação na qual os votos são inseridos em um sistema eletrônico e não
há deliberação presencial.
Além de Barroso, os ministros
Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia,
Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e
Gilmar Mendes votaram para manter
a suspensão.
Os ministros Nunes Marques, André
Mendonça e Edson Fachin foram a favor
da derrubada da liminar.
Sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro, a Lei 14.434/2022 instituiu o
piso salarial nacional para enfermeiros,
técnicos de enfermagem, auxiliares de
enfermagem e parteiras. Para enfermeiros, o piso previsto é de R$ 4.750. Para
técnicos, o valor corresponde a 70% do
piso, enquanto auxiliares e parteiras
terão direito a 50%.
Na semana passada, Barroso afirmou que a decisão foi tomada porque
é preciso uma fonte de recursos para
viabilizar o pagamento do piso salarial.
O ministro disse que é favor do piso
salarial da enfermagem, mas aceitou
a suspensão diante do risco de descumprimento imediato da lei.

DIVULGAÇÃO

ALÉM de Barroso, os ministros Ricardo Lewandowski,
Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram para manter a suspensão
Segundo o ministro, hospitais particulares estavam realizando demissões
por antecipação. Além disso, obras
sociais, santas casas e prefeituras relataram que não têm recursos para fazer
o pagamento do piso.
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Dia mundial da limpeza de rios
terá abraço ao Lago Aratimbó
Umuarama participará
do Dia Mundial de Limpeza
de Rios, Praias e Lagos, uma
campanha foi criada pela
Rede Nacional de Educadores
Ambientais durante a
Conferência Internacional
ECO-92. A data oficial é 21
de setembro, mas na Capital
da Amizade a ação será realizada no sábado, 17, com
um abraço no Lago Aratimbó
envolvendo a Prefeitura, por
meio do Serviço de Vigilância
Ambiental da Secretaria
Municipal da Saúde, o Sesc/
Umuarama, o Tiro de Guerra
05.012 e uma série de entidades parceiras.
A concentração para abertura será às 8h30, já no entorno
do lago, com apresentações

culturais sobre importância
da limpeza de rios, praias e
outros recursos hídricos fundamentais para a qualidade
de vida e a própria sobrevivência da população. Em seguida
os participantes se mobilizarão em um grande abraço ao
Lago Aratimbó, do qual toda a
comunidade pode fazer parte.
“Convidamos os moradores
próximos e suas famílias para
participarem deste abraço
humano ao lago, um momento
importante para o nosso município”, reforçou Renata Luzia
Ferreira, coordenadora da
Vigilância Ambiental.
Na sequência, grupos de
voluntários e equipes de trabalho do município se deslocarão
às margens de alguns cursos

d’água da cidade para a retirada de resíduos e conscientização sobre a importância da
preservação aos moradores.
Além do lago, serão visitados
o Bosque dos Xetá, o Jardim
Panorama, o Parque Laranjeiras,
o Jardim Petrópolis e Parque
Dom Pedro.
São parceiros da iniciativa, ainda, o Senac, a Câmara
da Mulher Empreendedora
e G e s to ra d e N egó c i o s
(CMEG), o Núcleo Regional
de Educação, Rotary Club
de Umuarama, Corpo de
Bombeiro, Polícia Ambiental,
Universidade Estadual de
Maringá (UEM), Instituto
Federal do Paraná (IFPR),
Instituto Água e Terra (IAT)
e o Sindilojistas, além da

Fecomércio. O objetivo é sensibilizar a população para a
proteção dos recursos hídricos através do engajamento
da comunidade no cuidado
com o meio ambiente.
“A ideia é ser o exemplo
do cuidado necessário com
a água dos rios e lagos e com
a vida no planeta”, completou Renata Ferreira. Para
isso, os voluntários também
vão conversam com os frequentadores sobre a importância do cuidado com o lixo
gerado, a destinação correta
e a reciclagem. A ação reforça
a campanha do Dia Mundial
da Limpeza (World Cleanup
Day), maior ação cívica do
planeta para a proteção ao
meio ambiente.

Palestra sobre autismo é marcada por emoção
Emoção: essa foi a palavra
mais utilizada para definir o
sentimento de quem esteve na
palestra sobre Transtorno do
Espectro Autista (TEA) na noite
da última quarta-feira (14), no
teatro do Centro Cultura Vera
Schubert. O evento promovido
pela LAPSM (Liga Acadêmica
de Psiquiatria e Saúde Mental)
recebeu a pediatra Leslye Sartori
Iria, que compartilhou sua experiência como especialista no
assunto e sua vivência com a
filha Isadora, diagnosticada com
autismo há quatro anos.
Com o apoio da Secretaria
de Assistência Social, o evento
foi aberto ao público e recebeu, inclusive, caravanas de
municípios da região. A médica
abriu a palestra informando
aos participantes que a noite
não seria apenas para tratar do
tema de maneira técnica. “Eu
não vim aqui falar para vocês
apenas o que é autismo. Eu
vim contar para vocês como
ele cruzou a vida da minha
família, como foi nosso processo de luto e luta pela nossa
Isadora. Meu desejo é que
vocês saiam daqui levando
algumas sementinhas de amor
e inclusão”, disse.
Após contar como foram
os primeiros meses de vida da
filha, dra. Leslye confidenciou
que sempre achou que algo

não estava certo com Isadora.
“Eu percebia que ela tinha
alguns atrasos e cheguei a
comentar com as pessoas que
diziam para eu ficar calma, que
cada criança tem o seu tempo.
Essa é a primeira sementinha
que quero plantar: tudo tem
um tempo certo para acontecer. E se você desconfia, investigue, não espere!”, alertou.
A médica fez questão de
ressaltar que apesar da crença
de que autismo é algo novo, na
verdade ele está mais presente
ASSESSORIA/SECOM

na sociedade do que se imagina. “Ainda não há estatísticas
nacionais sobre a incidência
do transtorno, por isso, leva-se em consideração os dados
do CDC (Centro de Controle e
Prevenção de Doenças) dos
EUA, que aponta que uma em
cada 44 crianças aos 8 anos de
idade, tem TEA no país. Não é
moda, como muita gente acredita, é uma realidade. Esse
cenário tende a aumentar
conforme avançam as ferramentas para diagnóstico e os

profissionais capacitados para
fazê-lo”, explicou.
Nesse sentido, a palestrante
dirigiu-se também aos profissionais de educação e saúde
que participavam do evento.
“Vocês vão perceber cada vez
mais crianças com TEA nas
salas de aula, nas unidades de
saúde. Não tem volta! Vocês
podem ser agentes de transformação na vida dessas crianças
e suas famílias. Estude, quebre
paradigmas, faça a diferença!”,
disse a pediatra.

Em todas as copas do mundo de futebol, um
dos maiores atrativos, desde os anos 1970,
são os álbuns de figurinhas, que encanta
colecionadores de todas as idades. Apesar de
existir em vários modelos – dos mais simples,
em brochura, até os com capa dura e cromos
especiais – os preços costumam ser tabelados.
E para garantir a cobrança justa, o Procon foi
a campo para fiscalizar vários locais de vendas.
A boa notícia, segundo o secretário Deybson
Bitencourt, é que de 10 pontos de vendas
visitados, apenas um estava cobrando acima do
preço sugerido pela própria editora [a Panini].
“O modelo simples, de brochura, deve ser
vendido a R$ 12 e cada envelope contendo
cinco figurinhas (cromos) deve ser vendido a
R$ 4. Em apenas um lugar o empresário estava
vendendo o álbum a R$ 15 (25% mais
caro) e, desta forma, foi notificado por nossa
equipe de fiscalização”, contou. Ele observa
que o álbum da Copa do Mundo 2022 traz informações sobre as 32 seleções que vão participar desta edição no
Qatar, os estádios, os jogadores e as cidades-sede. “A coleção contém 670 cromos, sendo 50 especiais e mais 80
raros, por isso os pais devem ficar atentos e preparados, pois ‘a brincadeira’ pode ficar bastante cara”, pontua.

Procon participa
de café da
manhã na Hênio
Romagnolli
A Comissão de Direito
do Consumidor da Ordem
dos Advogados do Brasil –
OAB, subseção Umuarama,
e a Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Umuarama (Aciu), com
o apoio da Secretaria
Municipal de Proteção e
Defesa do Consumidor, promovem um café da manhã
com uma série de serviços e
informações para a população em geral na manhã do
sábado, 17, na Praça Hênio
Romagnolli.
O Procon Municipal
estará presente no evento
com sua equipe, para auxiliar o consumidor e esclarecer dúvidas relacionadas
às relações de consumo. O
atendimento será prestado
das 9h às 12h. “Esta é uma
oportunidade para aproximar os serviços do Procon
à população, na garantia
dos direitos do consumidor.
Eventos informativos como
este são importantes para
os clientes entenderem que
devem reclamar e procurar
seus direitos quanto se sentirem lesados”, disse o secretário de Proteção e Defesa
do Consumidor, Deybson
Bitencourt Barbosa.
Segundo o secretário, o
município dispõe de uma
ampla estrutura, equipe
qualificada e todos os
recursos necessários para
atender o consumidor por
meio do Procon Municipal,
que funciona na avenida
Presidente Castelo Branco,
a poucos metros da Praça
Santos Dumont. “Estamos
abertos à população para
orientações, esclarecimentos,
audiências de conciliação e
procedimentos administrativos, quando necessário, além
da fiscalização e de outros
serviços prestados ao consumidor”, completou Deybson
Bitencourt.
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Hoje na Coluna Viva Bem os benefícios da Acupuntura
Para a Medicina Tradicional popularidade. Cada vez mais pesChinesa, a má distribuição de soas estão usando a acupuntura,
energia vital é a causa das enfer- que é uma terapia natural, holísmidades. Assim, a acupuntura tico e sem drogas para restaurar a
estimula alguns dos cerca de mil saúde e o bem-estar, para tratar a
pontos existentes no corpo para dor e a doença e reduzir o estresse.
reequilibrar o organismo A acuAssim, a acupuntura trata
puntura pode ser definida como por meio de mecanismos enera estimulação de pontos especí- géticos e fisiológicos. O mecaficos sobre a pele. Esta estimula- nismo energético é o equilíbrio
ção pode ser feita com a pressão dos canais por onde a energia
da ponta do dedo ou com agu- do corpo transcorre. Já o fisiolhas muito finas. O intuito é afe- lógico é a liberação de substâncias analgésicas, anti-inflatar o funcionamento do corpo.
Acupuntura é uma ciência matórias, relaxante muscular e
milenar que, mesmo na atua- uma ação moduladora sobre as
Sexta-feira
16 de setembro
de 2022os sistemas endócrino
8 VARIEDADES
lidade,
tem gozado
de grande
emoções,

Palavras
cruzadas
www.coquetel.com.br

e imunológico.
Se você ainda não simpatizou
com a ideia de ter agulhas espetadas pelo corpo, talvez reveja sua
opinião após conhecer alguns dos
benefícios da técnica chinesa.
TRATA DORES DE CABEÇA
Vários estudos já comprovaram cientificamente a eficácia da
acupuntura na prevenção e tratamento das dores de cabeça e crises de enxaqueca. Nos casos de
cefaleia, as técnicas da Medicina
Tradicional Chinesa produzem
efeito analgésico, anti-inflamatório e relaxante muscular.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

São elaboInviável; radas e diimprati- vulgadas
cável pela ABNT

© Revistas COQUETEL

Solteirismo
País de
capital
Doha

Subdivisão
de um movimento
organizado

Afluente do Compositor e regente,
Solimões considerado o pai da
A base da canção de câmara
brasileira
sílaba

São elaboInviável; radas e diimprati- vulgadas
cável pela ABNT

Subdivisão
de um movimento
organizado

Município
paulista
Apófise (?),
o corpo
do osso
occipital
Ave dos
cerrados
Município

Conclusão
de um
raciocínio
dedutivo

Conclusão
de um
raciocínio
dedutivo

Galpão
comum em
aeroportos
Sergio
Toppi, quadrinista
italiano
Galpão
comum em
Medo;
aeroportos
receio
Sergio
Natureza
Toppi, quada senha
drinista
bancária
italiano
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Check-(?),
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de entrada
no hotel

Quantia
paga para
garantir a
compra

Matériaprima de
moedas
(símbolo)

Matériaprima de
moedas
(símbolo)

Quantia
paga para
garantir a
compra

Cacá
Rosset,
diretor de
Cacá
Teatro

Classificação
química
do ClassifiDNA
cação
química
do DNA

Rosset,
diretor de
Teatro

Função de Esdras,
entre os judeus (Ant.)
Função de Esdras,
Condição
ar no(Ant.)
entre os do
judeus
cume
do Himalaia
Condição
do ar no

Mancada
O cliente
com o nome no SPC

Tipo de
empresa
como a
Vale O verbo

do conciliador
O verbo
do conciliador

Renata
(?) Prete,
âncora do
"JG"

Opositor
dos "bemte-vis", na
Gustave
Balaiada
(?):
ilus-

Arcano do
tarô
Terreno de
salinas

Renata Enganou;
(?) Prete, tapeou
âncora do
Animal
"JG"
abatido
Enganou;
pelo
tapeou
magarefe
Animal
abatido
Pode
ser
pelo
contido
em
magarefe
Preceito
Pode ser
de direito contido
em
eclesiásPreceito
tico
de direito
eclesiásLetra que
tico

substituiu
o "ph"que
Letra

substituiu
o "ph"

Significa
"Pesquisas", na
sigla Inpe

"Armas" do Masculino
capoeirista (abrev.)
Fator que evita a
atrofia do músculo

"Armas" do Masculino
capoeirista (abrev.)
Fator que evita a
atrofia do músculo

Vitamina
da taioba
Rede, em
Vitamina
inglês

da taioba
Rede, em
inglês

21/6 a 21/7

LEÃO

22/7 a 22/8

Os astros enviam energias poderosas e o seu signo
deve acordar prontinho pra divar! Tudo indica que estará mais comunicativo(a) e irá se expressar bem. No
romance, você e o mozão podem curtir a sexta com
vários agitos e programinhas com a turma. Agora se
está só, há grandes chances de arrumar um love rapidinho, inclusive do seu círculo de amizades.

Formato
do palito
deFormato
dentes

do palito
de dentes

2/in. 3/net. 4/borá — doré. 6/cabano — cânone. 9/corolário — rarefeito.
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CÂNCER

Os planetas levantam a sua bola e te deixam na cara
do gol, migo/miga! Mais comunicativo, seu signo
pode driblar qualquer instabilidade e mandar bem em
seus contatos. Se está em busca de um love, você
conta com mais coragem pra dar like no crush e há
grandes chances de rolar um match. Com o seu xodó,
tudo indica que vocês irão aprofundar a relação.
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Solução

BANCO

21/5 a 20/6

Se depender do céu, você vai sextar sextando! É que
os astros despejam good vibes e a sorte tem tudo pra
colar no seu signo. Com a sua imaginação e criatividade a todo vapor, deve se comunicar com facilidade. Se o coraçãozinho anda solitário, sua confiança e
audácia estão no modo turbo e você tende a se atirar
nos contatinhos.

Significa
"Pesquisas", na
sigla Inpe

Gustave
(?): ilustrou obras
de Byron
Arcano
do

tarô
Terreno de
salinas

GÊMEOS

Espécie
de abelha
meliponídea

Locais dotrou obras
outdoor, de Byron
nas
cidades

21/4 a 20/5

Tudo indica que seu signo estará mais independente e corajoso, aí pode agir com rapidez e encher o
bolso. De quebra, seu conhecimento, organização e
atenção aos detalhes devem ser valorizados e render um aumento. Se tem um contatinho engatilhado,
pode colocar seu lado determinado e batalhador pra
jogo e conquistar quem deseja.

Mancada

Locais do
outdoor,
nas
cidades

21/3 a 20/4

Você deve se dar bem com todo mundo, graças às
energias maravilhosas que os astros enviam para as
suas relações pessoais e profissionais. No amor, seu
signo talvez fique em perigo, mas no bom sentido.
Se já encontrou seu mozão, tudo indica que terá
ótimas ideias pra animar a relação e não vai perder
tempo em colocá-las em ação.

TOURO

Opositor
O cliente Espécie
dos "bem- com o no- de abelha
te-vis", na me no SPC meliponídea
Balaiada

como a
Vale

Medo;
receio
Natureza
da senha
bancária

Afluente do Compositorinsaciável
e regente,
Solimões considerado odo
pai da
câmara
A base da canção detagarela
brasileira
sílaba

Desejo
insaciável
do
tagarela

paulista
Apófise (?),
o corpo
do osso
occipital
Tipo de
Ave dos
empresa
cerrados

Check-(?),
registro
de entrada
no hotel

Desejo

Solteirismo
País de
capital
Doha

PREVINE ALERGIAS
A acupuntura pode ser uma

COLUNA

MARLI C. TOLEDO
TERAUPEUTA HOMEOPATA

alternativa se você sofre de
alergias sazonais há anos e, por
algum motivo, não se dá bem
com os medicamentos para o
@oparana hojenews
problema.

Horóscopo do dia
ÁRIES

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

MINIMIZA
DEPRESSÃO E ANSIEDADE
A técnica milenar chinesa
também pode ser uma opção
para tratamentos de distúrbios
emocionais, com a depressão e
a ansiedade. Isto porque ela estimula a produção dos hormônios
da alegria e do bem estar (serotonina e endorfina).
A acupuntura também proporciona relaxamento, dispersando a
ansiedade e as tensões através do
equilíbrio das energias do corpo.

VIRGEM

23/8 a 22/9

Sucesso no trabalho, grana no bolso e sorte no amor
estão no cardápio do dia. Amém que fala, não é?
Tudo indica que seu signo estará mais comunicativo
e esforçado no serviço, o que deve render reconhecimento em forma de aumento ou bônus. Se está a fim
de desencalhar, tem tudo pra conseguir isso.

23/9 a 22/10

LIBRA

Sextou com boas chances de abrir seus horizontes.
É que os astros acendem sua curiosidade e interesse
por assuntos que despertem a mente, e aí você pode
se abrir e viver novas experiências, libriana e libriano.
Se sua vida amorosa está mais parada do que uma
estátua, prepare-se para tirar a poeira!

ESCORPIÃO

23/10 a 21/11

Pode glorificar de pé, bebê, pois sua sexta promete
transformações incríveis! Além de se expressar com
mais cautela, deve ter ótimas ideias para os negócios, sobretudo em uma parceria, se está em uma
associação ou se lida com as finanças de outras pessoas. Se está na pista, pode chegar chegando no seu
alvo e há sinal de pegação.

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

Para o choque de zero pessoas, tudo indica que o
seu signo estará mais sociável. Você conta com facilidade para conhecer pessoas, fazer contatos e trocar
ideias, sobretudo com os colegas de trabalho, parceiros profissionais e amigos. Pra fechar com chave
de ouro, o amor tá on! Com o mozão, um tende a
apoiar o outro.

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Capricórnio, meu cristalzinho, os assuntos profissionais estão em foco e você tem tudo pra vencer na vida! Seu poder de comunicação está em
destaque e tudo indica que irá esbanjar sabedoria,
perspicácia e mais emoção. Na saúde, hábitos
saudáveis de alimentação podem te fazer um bem
danado. Pode rolar aquela química de milhões por
alguém do seu serviço.

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

Bora que sua sexta promete ser maravilinda! Os astros deixam o seu signo mais expressivo, convincente e com boa lábia, aí você tende a se relacionar fácil,
extremamente fácil com todo mundo. Boa hora pra
participar de um jogo, rifa ou sorteio. Se está na solteirice, pode iniciar um lance em dois palitos. Com o
mozão, os desejos ficam fortes.

PEIXES

20/2 a 20/3

Podem pintar transformações, mas tudo indica que
serão pra glorificar de pé. Além de contar com uma
mente mais criativa, seu signo tende a se mostrar
mais comunicativo e a lidar muito bem com os colegas, chefes, público ou clientes. Na união, há sinal
de fortes emoções e um clima bem gostosinho com
o mozão no seu ninho de amor!

Horóscopo nascido em 16 de setembro
Os nascidos em 16 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade em Áries. São intuitivos, sensíveis e poéticos, românticos, e sonhadores, sentimentais e melindrosos. Seu número
Lotofácil
principal é o 22, formado de 2 em dobro, o número da Lua, que também
diz respeito à figura da mãe
e da família. O 2 que provoca instabilidade emocional e mudanças repentinas no comportamento.
Megasena
Mas a soma dá o 4, de Urano, que
revela espírito curioso, moderno e interessado na evolução total
do homem em si e da humanidade.
Lotomania
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Automóveis

por Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS

esportes@cascavelnews.com.br

A sétima geração do Ford
Mustang foi apresentada quarta-feira no Salão do Automóvel
de Detroit, EUA, para inaugurar
mais um capítulo na história de
quase 60 anos do ícone. O novo
modelo avança em tudo que os
fãs admiram no cupê esportivo
mais vendido do mundo: uma
experiência de direção visceral,
com design empolgante, refinamento técnico e tecnologias
inovadoras.
O grande destaque da nova
geração é o Mustang Dark Horse,
primeira série de alto desempenho da linha em 21 anos, desde
o lançamento do Mustang Bullitt
em 2001. Com visual sofisticado
e intimidador e um novo V8 5.0
com potência estimada de 500
cv, ele chega para criar um novo
padrão de desempenho nas ruas
e nas pistas.
“Investir em uma nova geração do Mustang é uma grande
afirmação num momento em
que muitos dos nossos concorrentes estão saindo do negócio de veículos de combustão
interna”, disse Jim Farley, CEO
da Ford. “A Ford, no entanto,
está turbinando seu plano de
crescimento de veículos de
combustão interna, adicionando tecnologia conectada,
novas versões e opções híbridas dos nossos carros mais
lucrativos e populares – todos
da família Ford Blue – além de
investir US$ 50 bilhões em veículos elétricos até 2026.”
COCKPIT INOVADOR
O novo Mustang 2024
começa a ser vendido nos EUA
no segundo semestre de 2023. O
seu cockpit, inspirado em caças a
jato, é o mais tecnológico e centrado no motorista já oferecido
na linha. Suas duas telas curvas
e fluidas oferecem várias possibilidades de personalização. A
tela de 12,4” do painel tem um
padrão visual em tom cobre
ultramoderno, compartilhado
com o Mustang Mach-E, e pode
ser configurada com diferentes
cores e designs, incluindo mostradores clássicos do Mustang.
Na central multimídia SYNC 4
é possível personalizar os modos
de condução girando o carro virtualmente na tela de 13,2”, como
num videogame. Além de acesso
a Apple CarPlay e Android Auto,
ela vem com Amazon Alexa para

comandos de voz. Alguns botões
físicos, como o do volume do
áudio e do ar-condicionado,
foram removidos e integrados
ao painel digital – uma preferência revelada nas pesquisas
tanto pelos clientes tradicionais do veículo como pelos das
novas gerações.
Outra novidade é o Remote
Rev, que permite acelerar o
carro remotamente pelo chaveiro, liberando o ronco do
motor. O acabamento das versões premium inclui materiais
“soft-touch”, volante de base
reta revestido em couro com
costura contrastante, carregador sem fio para celular e entradas USB no alto para câmeras e
outros dispositivos. O sistema
de som B&O, com 12 alto-falantes e subwoofer, traz o recurso
Electronic Sound Enhancement
que amplifica o som do motor.

DESIGN OUSADO
E ATEMPORAL
O novo Mustang tem um
visual moderno e esculpido,
sem abandonar sua inspiração
clássica. O teto baixo, o capô de
três seções e o perfil elegante
com traseira curta mantêm as
proporções do modelo original
dos anos 60. A bitola traseira é
mais larga e o spoiler traseiro
tem uma nova luz de assinatura
de três barras, além de um difusor redesenhado para aprimorar a aerodinâmica. A dianteira
do GT tem uma grade mais
agressiva e novas entradas
de ar no capô, que refletem o
aumento na potência e o aprimoramento aerodinâmico.
Além de 12 cores externas e listras com novos tons e
desenhos, é possível optar por
três cores nas pinças de freio
Brembo: preto, vermelho ou azul.
O Mustang GT tem novas rodas
de alumínio de 19”, ou opcionais de 20”. As várias opções da

linha incluem o motor EcoBoost
2.3, de quatro cilindros, e um
modelo conversível.

MOTOR V8 DE
QUARTA GERAÇÃO
O novo Mustang entrega
uma experiência de direção
ainda mais empolgante com o
motor Coyote V8 5.0 de quarta
geração, o naturalmente aspirado mais potente já oferecido
na linha. Além de uma inovadora caixa dupla de entrada de
ar, ele conta com acelerador de
corpo duplo que reduz as perdas por indução.
“Este é o Mustang mais atlético e confiante de todos os tempos”, diz Ed Krenz, engenheiro
chefe da linha Mustang. “Os
modos de direção e o ajuste fino
dos controles digitais do motor,
da suspensão e da direção garantem o melhor desempenho tanto
na estrada como nas pistas.”
Além da avançada transmissão automática de 10 velocidades, que se adapta a cada modo
de direção, a Ford continua a
oferecer a transmissão manual
de seis velocidades, com “rev-matching” de série que ajuda
a manter a rotação do motor no
pico de torque entre as trocas,
aumentando a precisão, refinamento e emoção.
A sensação de liberdade
e confiança transmitida pelo
Mustang é reforçada pelos seis
modos de condução, que ajustam rapidamente a resposta da
direção, do motor, da transmissão e do controle eletrônico de
estabilidade. Além dos modos
normal, esporte, escorregadio,
drag e pista, há uma configuração personalizada, com até seis
perfis individuais.
Quem quiser recursos adicionais para as pistas pode
optar pelo pacote de desempenho “Performance Pack”,
com “K-Brace” dianteiro,

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Mustang redefine a experiência
de dirigir com a sétima geração

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

diferencial Torsen de escorregamento limitado, suspensão
ativa MagneRide, rodas e pneus
traseiros mais largos e freios de
390 milímetros na dianteira e
de 355 milímetros na traseira,
com dutos de resfriamento.
O pacote inclui ainda o
“Performance Electronic

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

Parking Brake”, freio eletrônico
inédito no segmento que libera
a capacidade de derrapagem
traseira do Mustang. A tecnologia ajuda até os motoristas
iniciantes a se tornarem astros
do “drift”, mantendo o visual e
a funcionalidade de um freio de
mão mecânico tradicional.

(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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Evento apresenta projetos na Indústria e Comércio
A Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio é parceira do Sebrae e da Unipar
no Inova Arenito, evento integrado de ações de inovação
do Arenito Caiuá, que acontece em Umuarama até o dia
23 de setembro. Uma das fases
será realizada na manhã desta
sexta-feira (16) no hall principal do gabinete da administração municipal, com a palestra
gratuita ‘Mercados e Modelos
de Atuação para Estabilidade
Econômica e Social’, a partir
das 14h.
S eg u n d o Pa u l o Le o n

Baraniuk , diretora da
Secretaria de Indústria e
Comércio, comenta que será
um bate-papo informal sobre
as políticas públicas que o
município tem colocado em
prática para o desenvolvimento da economia local.
“Trata-se de um encontro
aberto a todos os públicos,
em pessoas interessadas na
gestão e ações do município”, detalha.
Os participantes vão poder
conhecer e discutir sobre
como a Secretaria está trabalhando, quais os principais

OPORTUNIDADE DE TRABALHO

Requisitos: CNH, Carro próprio,
experiência em vendas.
Interessados entrar em contato
pelo Whatsapp (43) 999278776 - Jackson

EXTRAVIO DE ALVARÁ
CELSO FERNANDO ALVES, inscrita sob nº CPF 595.898.35900, estabelecido na Rua A, 30,
Jardim Cruzeiro, CEP 87500000, na cidade de Umuarama,
Estado do Paraná, comunica
para devidos fins o extravio
de seu alvará nº 19.322/1995.
Com esta publicação o mesmo
torna-se sem valor legal e
comercial.

CONTRATA – SE
A empresa CURTUME
PANORAMA, está contratando
pessoas portadoras de necessidades especiais, oferecemos
vale refeição, vale transporte, a
empresa possui refeitório próprio.
Interessados entrar em contato
pelo fone (44) 3621 -1600 falar
com Débora ou enviar curriculum para debora@curtumepanorama.com.br
Contratação imediata!

EXTRAVIO DE ALVARÁ
H R CABROBO IMPRESSÃO
DIGITAL- ME, inscrita sob nº
CNPJ 17.750.148/0001-46,
estabelecido na Rua Cambé,
4310, sala 02, Zona 2, CEP
87502-160, na cidade de
Umuarama, Estado do Paraná,
comunica para devidos fins
o extravio de seu alvará nº
31.361/2013. Com esta publicação o mesmo torna-se sem
valor legal e comercial.

ROMANCE MODA
CONTRATA VENDEDOR
EXTERNO EM UMUARAMA.

projetos, quais programas e
atividades estão sendo feitas de descentralizada e
simultânea em Umuarama.
“O evento é realizado pelo
Sistema Regional de Inovação
(SRI Arenito) e envolve mais
de 40 instituições, entre prefeituras, associações comerciais, universidades, cooperativas de crédito, Federação
do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Paraná
(Fecomércio PR), Sebrae
Paraná, Sistema Fiep, entre
outras”, explica Baraniuk.
Segundo ele, o objetivo é
promover o desenvolvimento

socioeconômico por meio
da tecnologia e da inovação.
“São mais de 50 opções na
programação, entre visitas
técnicas a empresas inovadoras, seminários, oficinas sobre
como apresentar um negócio a investidores, rodada de
negócios, palestras, capacitações para criação de negócios, além de momentos para
a ampliação da rede de contatos. Nós, da administração
municipal, escolhemos apresentar uma série de trabalhos
que estão em andamento aqui
na Secretaria de Indústria e
Comércio”, ressalta.

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

COBALT 1.8AT LTZ

18/19

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 75.900,00

CRUZE LT TURBO

17/17

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 89.900,00

CRUZE LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 99.900,00

CRUZE SPORT6 LT TURBO

19/19

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 104.900,00

PRISMA 1.4 LTZ

18/19

VERMELHO COMPLETO, COURO

R$ 74.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4

19/20

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 224.900,00

T-CROSS 1.0 TSI COMFORTLINE 21/21

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 129.900,00

TRACKER 1.4 TURBO PREMIER

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 99.900,00

TRACKER 1.0 TURBO LTZ

22/22

BRANCO

COMPLETO, AUT

R$ 132.900,00

TRACKER 1.2 TURBO PREMIER

21/21

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 137.900,00

COMPRAMOS SEU SEMINOVO
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GOOGLE?

O Tribunal Geral da União Europeia multou o Google em cerca de US$ 4,125 bilhões por violar leis de concorrência em países
do bloco. De acordo com a Corte, a empresa impôs restrições ilegais aos fabricantes de dispositivos móveis Android e operadoras de redes móveis para “consolidar a posição dominante de seu mecanismo de busca”. A gigante de tecnologia ainda
tentou contestar a decisão, mas teve o recurso rejeitado. O tribunal considerou, no entanto, “adequado” reduzir o valor da
multa, de 4,3 para 4,125 bilhões. Além da União Europeia, a Coreia do Sul também anunciou ontem uma multa contra o
Google por supostas violações de privacidade. A Meta, controladora do Facebook, também foi multada. Os valores somam
mais de US$ 70 milhões. (Reuters)

Zélia Casoni

ACABA HOJE!

O Sesc encerra sua Semana Literária com uma Oficina Literária
“Técnicas de desenho na literatura”, às 8h30. E com Contação
de História com Line Franciele
Borges “Vozes em trânsito: pelos
meandros do Paraná”, às 9h10.
Uma semana de muito conhecimento. Aplausos!

ARQUIVO CHEVROLET

GLOBAL

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

O conflito não é entre o bem e o
mal, mas entre o conhecimento e a
ignorância. Buda

EQUINOX EV É APRESENTADO
PARA O MUNDO!
Primeiro SUV elétrico de médio porte da Chevrolet se destaca pela elegância e funcionalidade; modelo estreia nos EUA no fim de 2023 e já está confirmado para o mercado
brasileiro. 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. 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). 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 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.

SHOPPING PALLADIUM

DESTAQUES!

§ Design de proporções
esportivas; Iluminação
inovadora, sendo a frontal e traseira animadas;
Rodas de até 21 polegadas; Teto disponível
em dois tons, branco
ou preto; Iluminação
ambiente personalizada;
Volante, limpadores do
para-brisas e bancos
dianteiros e traseiros
aquecidos; Navegação
com planejamento de
rotas que ajuda a localizar postos de recarga;
Alerta de colisão frontal
e traseira com frenagem
automática de emergência; Controle de cruzeiro
adaptativo e Assistente
de manobras com câmera de visão 360 graus

