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Dengue: Casos já aumentaram  
mais de 700% em relação a 2021
Seis novos casos de dengue foram confirmados pela Secretaria de Saúde 
esta semana, em Umuarama, elevando para 24 o acumulado desde agosto 
deste ano. No mesmo período, no ano passado, a cidade contava com ape-
nas três confirmações – um aumento, portanto, de 700%. A doença já está 

em 19 localidades e 11 unidades de saúde – além do distrito de Roberto 
Silveira. Hoje, as UBSs com mais casos são o Posto de Saúde Central, o 
Centro de Saúde Escola e a unidade Vitória Régia. Outros 46 casos suspeitos 
estão em investigação, aguardando resultados de exames. l 11
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Pavimentação

A Prefeitura de Umuarama realizará audiência pública para apresentar as propostas para a Lei Orçamentária Anual 
de 2023 no dia 26 de setembro. É esta Lei que projeta receitas e despesas que a administração municipal terá 
no próximo exercício financeiro, neste caso, no ano de 2023. A receita orçamentária, que virá por meio da arrec-
adação de tributos próprios ou transferidos – além das receitas correntes e de capital – para o próximo ano, está 
estimada em R$ 721.760.000.

    

O Senado analisa um 
projeto de lei que per-

mite aos servidores 
públicos, que não 

ocupam cargos de con-
fiança, atuarem como 
Microempreendedores 
Individuais. A proposta 

modifica o estatuto 
da categoria. l 5
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Umuarama

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

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,68 -0,36 4,39 8,73
IGP-M (FGV) 0,21 -0,70 7,63 8,59
IGP-DI (FGV) -0,38 -0,55 6,84 8,67

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,1070 1,1008 1,0859
IGP-DI (FGV) 1,1112 1,0913 1,0867
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,01%

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

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

16/8 a 16/9 0,7084 0,7084 0,2074
17/8 a 17/9 0,7086 0,7086 0,2076
18/8 a 18/9 0,6793 0,6793 0,1784
19/8 a 19/9 0,6524 0,6524 0,1516
20/8 a 20/9 0,6524 0,6524 0,1516

Ações % R$
Petrobras PN -0,90% 30,78 
Vale ON -0,15% 68,25 
Bradesco PN -1,14% 19,04 
Magazine Luiza ON +2,76% 4,46 
Natura ON -10,47% 14,96 
Cogna ON -9,22% 2,56

IBOVESPA: -0,61% 109.280 pontos

Iene 143,06
Libra est. 0,88
Euro 1,00
Peso arg. 143,50

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,4% 5,2580 5,2590 +1,1%

PTAX  (BC) +1,3% 5,2876 5,2882 +2,1%

PARALELO +0,2% 5,1300 5,5700 +1,5%

TURISMO +0,2% 5,1300 5,5500 +1,5%

EURO +1,5% 5,2929 5,2945 +1,6%

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

DÓLAR 16/09

Iene R$ 0,0370
Libra est. R$ 6,04
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.318,39 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/09 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. AGOSTO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/22 1.448,50 -3,00 4,9%
FARELO out/22 429,60 -4,90 7,2%
MILHO dez/22 677,25 -0,25 11,0%
TRIGO dez/22 859,75 14,75 7,1%

SOJA 168,56 0,7% 0,9% 166,00
MILHO 75,75 -0,2% -2,3% 75,00
TRIGO 92,24 0,1% -17,4% 95,00
BOI GORDO 289,66 0,0% -3,1% 290,00
SUINO 6,51 -0,2% -3,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 16/09 PR DIA 30d. Casc.

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

Em 16/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 16/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 1,1% 1,7%
SOJA Paranaguá 191,00 0,0% 2,4%
MILHO Cascavel 84,00 1,2% -1,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Sua vida amorosa promete ser simplesmente uau!  O 
romance ganha um clima mais íntimo, com direito a muito 
carinho e reflexão. Agora, se está em busca do seu amor, um 
lance iniciado agora tem tudo para mexer com você. Pode 
até se apegar a lembranças de uma antiga paixão, mas se 
não rola mais nada, vida que segue!

Na pista, talvez apareça na área um crush que te entende, 
e aí tudo indica que irá abrir o seu coração. Com a sua 
metade da laranja, sua criatividade tá on e pode te ajudar a 
organizar as contas e conquistar estabilidade financeira. Mas 
há risco de pintar uma ciumeira atrás da outra - controle o 
lado geminimônio para evitar treta.

Nos assuntos amorosos, o momento pede reflexão e zero 
enrolação. É uma boa hora para colocar os pingos nos “is” 
e resolver assuntos pendentes na paquera e no romance. 
Além disso, a ligação com o love promete crescer. Se está 
na pista, seu charme em alta tende a fazer sucesso.

A energia da Lua te incentiva a tirar o romance da mesmice! 
A ligação com o mozão se aprofunda, e tudo indica que é 
uma boa hora para descobrir novos interesses e prazeres a 
dois. Na pista, mandar um “oi, sumido(a)” pode ser o pon-
tapé para reanimar uma conquista, mas pense bem antes 
de se envolver.

No amor, a fase é boa para refletir sobre suas emoções 
e sentimentos, virginiangel. Aproveite para resolver algo 
que te incomoda no relacionamento, e renove a inti-
midade com o mozão. Na paquera, pode pintar aquela 
música do Léo Santana e Ludmilla: “Amizade colorida e 
vrau vrau vrau vrau”.

No romance, há sinal de emoções intensas. O momento é 
favorável pra dialogar e zerar os perrengues ou assuntos 
pendentes, então aproveite! Na pista, é uma boa hora para 
iniciar um papo e ver se rola química com o crush. Afinal, 
como dizem, é conversando que a gente se entende.

Horóscopo 

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Se está na solteirice, pode não ficar nessa situação por 
muito mais tempo! Tudo indica que há chance de engatar 
um romance com o contatinho, e esse lance deve transfor-
mar a sua vida. Com o love, sua criatividade em alta tende 
a fornecer ótimas ideias pra agitar as coisas e até planejar 
uma viagem romântica.

Na pista, aproveite os estímulos da Lua na sua beleza e capri-
che no visual para atrair o crush! Tenho certeza, librinha, que 
essa paixão vai ser poderosa. Com o amoreco, aguarde um 
clima de romance puro. Vocês dois também devem apro-
veitar a sintonia e fazer planos para o futuro.

Com o mozão, a fase promete ser tranquila e favorável, e 
você pode mostrar um lado mais dócil e cuidadoso com 
seu xodó. Na solteirice, deve ficar popular e receber vááárias 
mensagens. Mas há grandes chances de iniciar um romance 
transformador, inclusive à distância!

A energia lunar te incentiva a avaliar sua vida amorosa neste 
fim de semana, Caprica. Com o mozão, aproveite que seu 
lado sentimental está nos holofotes e sente para conversar 
e resolver qualquer bagaça. Na solteirice, talvez um amor 
antigo apareça e acelere o seu coração novamente.

O entrosamento com o mozão tem tudo pra ser top!  Apro-
veite pra investir um tempo maior no diálogo e intimidade 
- o resultado deve ser maravilhoso. No rol dos solteiros, sua 
lábia deixa uma fila de pretendentes te querendo. Há chance 
de conhecer alguém numa reunião ou festinha em família.

Horóscopo nascido em 17 de setembro

Horóscopo nascido em 18 de setembro

Horóscopo nascido em 19 de setembro

Os nascidos em 18 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade Virgem – Carneiro. Possuem 
grande energia e força de vontade. São trabalhadores, esforçados e determinados quando querem alguma 
coisa e desejam realizar algum projeto. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística 
é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano. Juntos formam o 6, de Vênus, astro que simboliza os sentimentos 
e a afeição, a tolerância, o perdão, a paz, a harmonia, o amor e as Artes.

Os nascidos em 17 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Leão. São simpáticos, bri-
lhantes e cheios de charme. Um pouco misteriosos, mas muito sedutores. Possuem intuição desenvolvida e 
outros dons para normais, que os diferenciam dos demais. Em geral são muito dedicados e ligados ao traba-
lho, às suas obrigações e responsabilidades. Gostam de servir e de ajudar os que precisam e os que sofrem. 
Podem estudar administração, economia, contabilidade, enfermagem, medicina, odontologia, fisioterapia e 
farmácia. Não têm sorte na carreira política.

Os nascidos em 20 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Libra. São elegantes, sociáveis 
e educados. Gostam do que é Belo, têm classe e são divertidos. Seu número principal é o 25, formado de 2, 
Lua e de 5, Mercúrio. São dois astros de comunicação e de mobilidade, que provocam instabilidade emocional 
e afetiva. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere intuição e dons para normais em geral.

Nos assuntos do coração, melhor não tentar mudar quem 
ama para não se dar mal. A energia lunar é muito positiva 
para refletir e aceitar o mozão ou o crush do jeito que é. 
Na pista, há chance de conhecer alguém e desencalhar 
de vez. E com o mozão, o romantismo está no ar, meu 
peixinho!

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina
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25/09 - 18h54
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17/09 - 18h52

concurso: 656
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2365Lotomania

70.188
07.243
36.896
79.535
44.335

02 04 09 30 38 51 65
FERROVIÁRIO/CE

08 15 16 49 77
concurso: 5950

02 17 22 41 58 60 

08 09 12 13 30 41 47 53 54 58
62 66 70 74 78 83 84 85 95 98

concurso: 2614Lotofácil
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EAXC
SOMBREIRO

ECOARPNEU
OMACAVR

ALVARLEO
TACAPAZ

SALVAVIDAS
PIANOEME

VODCAPIER
LARASARNA
ISHEAT

ECTDRAOC
IPEISR
AFINIDADE

ULTRAPASSAR

Fim de
feira

(bras.)

Modali-
dade de

provas de
atletismo

Pele
curtida de
animais

Em (?):
preso
(gíria)

Profis-
sional de
praias e
piscinas

Sucesso
do Legião
Urbana
(Mús.)

Enfeitiça
os nave-
gantes
(Folc.)

Dona
Ivone (?),
sambista
carioca

Doença
que

provoca
coceira

Acreditar;
ter fé

Fernanda
Torres,
atriz

Descerre; mova
(a porta)

Órgão que produz
leite para o bebê

Artigo
masculino
Branca;

clara

Instrumen-
to musical

Bebida
russa

Apto; com-
petente 
Fêmeas
do touro

Consoantes
de "vara"
Rua in-
clinada

Doutora
(abrev.)
Tocha

olímpica

Nome da
letra "M"
Espécie
de cais

Gordura
na cintura

Flor de
lapelas

Tipo de ca-
ma portátil

Tornar
legítimo

(?) Batista,
locutor

esportivo

Empresa de
Correios
(sigla)

Doença
causada
pelo HIV

Ela, em
inglês
Iodo

(símbolo)

Acompa-
nhamento
de presos 

Coinci-
dência de

gostos

Intenção
do piloto
que está
atrás na
corrida

Repercutir
(o som) 

Chapéu
típico

mexicano

Sílaba de
"rosas"
De + a
(Gram.)

Otaviano
Costa,

apresen-
tador

"(?) o
Homem",

frase
bíblica

3/ect — she. 4/píer. 5/ecoar — sarna. 9/sombreiro. 10/salva-vidas.
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V C P A
I N E X E Q U I V E L
C O R O L A R I O B

R T I T U G A F E
A M E B A S I L A R
H A N G A R N L T

S T T C A B A N O

T E M O R D O R E
E I N U N I R P

S E C R E T A M A G O
N R S E P M

S I N A L I L U D I U
A C I D O R E S C

A O C A N O N E
E S C R I B A T E N

R A R E F E I T O

Inviável;
imprati-

cável

São elabo-
radas e di-
vulgadas

pela ABNT

Subdivisão
de um mo-

vimento 
organizado

Desejo
insaciável

do
tagarela

Conclusão
de um

raciocínio
dedutivo

Opositor
dos "bem-
te-vis", na
Balaiada

Espécie 
de abelha
melipo-
nídea

Tipo de
empresa
como a

Vale

Locais do
outdoor,

nas
cidades

Gustave
(?): ilus-

trou obras
de Byron

Check-(?),
registro 

de entrada
no hotel

O verbo 
do conci-
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Significa 
"Pesqui-
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Quantia
paga para
garantir a
compra

Matéria-
prima de
moedas

(símbolo)

Renata 
(?) Prete,
âncora do

"JG"

Classifi-
cação

química 
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Cacá
Rosset,

diretor de
Teatro

Preceito
de direito
eclesiás-

tico

Letra que
substituiu

o "ph"

Formato
do palito
de dentes 

Compositor e regente,
considerado o pai da
canção de câmara

brasileira

Afluente do
Solimões
A base da

sílaba 

Solteirismo
País de
capital
Doha

Ave dos
cerrados

Município
paulista

Apófise (?),
o corpo 
do osso
occipital

Mancada
O cliente
com o no-
me no SPC

Natureza
da senha
bancária

Medo;
receio

Galpão
comum em
aeroportos

Sergio 
Toppi, qua-

drinista
italiano

Arcano do
tarô

Terreno de
salinas

Fator que evita a
atrofia do músculo

"Armas" do
capoeirista

Masculino
(abrev.)

Função de Esdras,
entre os judeus (Ant.)

Condição do ar no
cume do Himalaia

Vitamina
da taioba
Rede, em

inglês

Enganou;
tapeou

Pode ser
contido em

Animal
abatido

pelo
magarefe

2/in. 3/net. 4/borá — doré. 6/cabano — cânone. 9/corolário — rarefeito.
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Cheia
09/10 - 17h54

Nova
25/09 - 18h54

Crescente
02/10 - 21h15

Minguante
17/09 - 18h52

Atividade industrial avançou em
agosto com expectativas otimistas

O mês de agosto registrou 
avanço na atividade industrial, 
com crescimento na produção 
e no emprego pelo quarto mês 
consecutivo e a terceira alta 
mensal na utilização da capa-
cidade instalada. Os resulta-
dos da Sondagem Industrial, 
pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
também indicam acelera-
ção no ritmo de crescimento 
do setor em relação a julho. 
“Nesse cenário, as expecta-
tivas seguem otimistas em 
setembro de 2022, sendo espe-
rada elevação da demanda, 
da quantidade exportada, do 
número de empregados e da 
compra de matérias-primas 
para os próximos meses. A 
intenção de investir avançou 
pelo segundo mês consecu-
tivo, alcançando o maior valor 
para um mês de setembro 
desde o início da série”, disse 
a entidade, em nota.

O índice de evolução da 
produção registrou 54,5 pon-
tos em agosto, resultado acima 
da linha divisória dos 50 pon-
tos, o que significa que a pro-
dução aumentou ante o mês 
de julho. De acordo com a CNI, 
o índice mostra alta da produ-
ção pelo quarto mês consecu-
tivo, com aceleração no ritmo 
de crescimento em agosto.

“Destaca-se que o valor 
médio para os meses de 

Capacidade instalada e estoques
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) aumentou 2 pontos 
percentuais entre julho e agosto de 2022, para 73%. Segundo 
a CNI, além de ser o maior valor observado em 2022, é o valor 

mais alto para um mês de agosto desde 2013, quando o UCI 
atingiu 74%. Já o índice de utilização da capacidade instalada 
efetiva em relação ao usual registrou 47,7 pontos em agosto, 
resultado que representa um aumento de 1,7 ponto em rela-

ção ao mês anterior. O nível de estoques de produtos finais na 
indústria também aumentou na passagem de julho para agosto. 
O índice de evolução do nível de estoques foi de 51,6 pontos, ou 
seja, acima da linha divisória de 50 pontos, que indica estabili-
dade do nível de estoques. Considerando por porte, o nível de 
estoques aumentou entre pequenas, médias e grandes empre-
sas, com índices de 50,8, 50,8 e 52,4 pontos, respectivamente. 

Para empresas de pequeno porte, esse é primeiro mês de agosto 
a indicar expansão dos estoques desde o início da série. Já o 

índice de estoque efetivo em relação ao planejado atingiu 51,4 
pontos. “Com isso, o mês de agosto registrou o maior excesso de 
estoques em relação ao planejado do ano”, destacou a entidade.

Investimentos
De acordo com a Sondagem Industrial, todos os índices de expecta-
tivas para o mês de setembro seguem acima de 50 pontos, ou seja, 
revelam otimismo do empresário do setor. O índice de expectativa 
de demanda ficou em 59,3 pontos, apresentando leve queda, de 
0,4 ponto, na comparação com o mês anterior. O índice de expec-
tativa de número de empregados ficou em 53,9 pontos, aumento 
de 0,2 ponto na passagem de agosto para setembro, o maior valor 

desde setembro de 2021.

agosto é de 52,7 pontos, ou 
seja, a produção industrial 
costuma aumentar na passa-
gem de julho para agosto de 
2022. Como o índice de agosto 
de 2022 está um pouco acima 
da média para o mês, o resul-
tado indica aumento do ritmo 
de produção acima da média 
para o mês”, explica a CNI.

O emprego industrial apre-
sentou aumento em agosto 

na comparação com julho. O 
índice de evolução do número 
de empregados foi 52,2 pontos, 
acima da linha divisória de 50 
pontos que separa queda de alta 
do emprego. De acordo com a 
entidade, o valor médio para os 
meses de agosto é de 49 pontos, 
inferior ao valor de 50 pontos, 
ou seja, habitualmente ocorre 
queda no emprego na passagem 
de julho para agosto.
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TRE-PR começa
hoje a preparar as
urnas para eleições

A partir de hoje (sábado, 
17) até o dia 26 de setembro, 
o Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE-PR) realiza as 
cerimônias de carga e lacra-
ção, que preparam as urnas 
eletrônicas para o primeiro 
turno das eleições. 

Em todo o Estado, mais de 
25,8 mil urnas serão prepara-
das, testadas e lacradas para, 
na véspera das eleições, serem 
distribuídas a 4,7 mil locais de 
votação nos 399 municípios.

A cerimônia, que ocorre 
nos 154 fóruns eleitorais do 
Paraná, é pública e pode ser 
acompanhada por qualquer 
pessoa. A imprensa também 
pode cobrir todos os procedi-
mentos das cerimônias, tanto 
na capital quanto no interior.

GERAÇÃO DE MÍDIAS
A carga e lacração é prece-

dida da Cerimônia de Geração 
de Mídias, nas quais constam 

Fiscalização 
Partidos políticos, federações, coligações, Ministério Público e 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) são convocados para acom-
panhar as cerimônias. Nos atos, os representantes das entidades 

fiscalizadoras devem conferir os dados das urnas e a integridade e 
autenticidade dos sistemas eleitorais instalados. 

A partir de sábado, candidatos 
não podem mais ser presos

A partir de hoje (sábado, 
17), nenhuma candidata ou 
candidato poderá ser detido 
ou preso, salvo em flagrante 
delito. As eleitoras e eleitores, 
por sua vez, não podem ser 
presos a partir de 27 de setem-
bro (5 dias antes das eleições), 
a não ser em caso de flagrante, 
sentença criminal condenató-
ria por crime inafiançável ou 
desrespeito a salvo-conduto. 

NO DIA DA ELEIÇÃO
Está liberada a manifesta-

ção individual e silenciosa da 
preferência da eleitora ou do 
eleitor por partido político, 
coligação, federação, candi-
data ou candidato, revelada 
exclusivamente pelo uso de 
bandeiras, broches, dísticos, 
adesivos e camisetas.

O que não pode é, até o 
término do horário de vota-
ção, com ou sem utilização 
de veículos, realizar aglome-
ração de pessoas portando 
vestuário padronizado ou os 

DIVULGAÇÃO

A carga e lacração é precedida da Cerimônia de Geração de Mídias, nas quais constam os 
dados completos e números, nomes indicados na urna e fotografias

os dados das tabelas de par-
tidos políticos, federações e 
coligações; eleitoras e eleito-
res; seções com as respectivas 
agregações; e candidatas e 
candidatos (com os respectivos 

números, nomes indicados na 
urna e fotografias).

As mídias são utilizadas para 
a carga da urna, para votação, 
para ativação de aplicativos da 
urna e gravação do resultado.

instrumentos de propaganda; 
caracterização de manifesta-
ção coletiva ou ruidosa; abor-
dagem, aliciamento, utilização 
de métodos de persuasão ou 
convencimento e a distribui-
ção de camisetas.

Nas seções eleitorais e jun-
tas apuradoras, é proibido 
aos servidores da Justiça 
Eleitoral, mesários e escruti-
nadores o uso de vestuário ou 
objeto que contenha qualquer 

propaganda de partido polí-
tico, coligação, federação, can-
didata ou candidato.

As denúncias podem ser fei-
tas pelo aplicativo Pardal, que 
permite o envio dos comunica-
dos e está disponível nas lojas 
de dispositivos móveis. Pela fer-
ramenta, podem ser relatados 
casos de propaganda irregular 
e outras infrações eleitorais. Os 
conteúdos são encaminhados 
ao Ministério Público Eleitoral.

No início da 
semana, o presi-
dente do TRE-PR, 
desembargador 
Wellington Emanuel 
Coimbra de Moura, 
participou de uma 
reunião com o Con-

selho Integrado de Segurança e Inteligência Empresarial de Curitiba e Região 
Metropolitana (CISIE). Na ocasião, foram apresentados pela área técnica 
do Tribunal, os principais mecanismos de segurança da votação eletrônica. O 
Conselho, criado em 2017, promove troca de informações e inteligência 
entre empresas e os órgãos de segurança pública. Também participaram da 
reunião, pela Justiça Eleitoral do Paraná, o diretor-geral, Dr. Valcir Momba-
ch, e o secretário da Presidência, Dr. Josmar Ambrus.

DIVULGAÇÃO

Continuidade

Mais de 16 mil famílias paranaenses de 48 municípios que 
conviviam há décadas com as incertezas de morarem em uma 
casa sem registro receberam os títulos de suas propriedades 

graças à ação do governo do Estado, que realizou o maior 
programa de regularização fundiária da história do Paraná. O 
objetivo agora é ampliar o programa, batizado de Escritura 

na Mão, levando o benefício a outras comunidades formadas 
a partir de ocupações irregulares. Em quatro anos, o projeto 

recebeu investimentos de R$ 13,6 milhões do Fundo Estadual 
de Combate à Pobreza para legalização dos lotes e entrega 

das escrituras aos moradores sem qualquer tipo de cobrança. 
Em Umuarama, cerca de 400 famílias receberam o certificado 

dentro do programa.

Direito à casa própria
Com o programa, famílias 
que não tinham condições 
financeiras puderam ter 
o direito à casa própria 
reconhecido pelo poder 
público, além de verem o 
patrimônio se valorizar e 
ter acesso a outros serviços 
públicos. A iniciativa contou 
com um trabalho integrado 
junto aos municípios, que 
também foram beneficiados 
a regularização das 
propriedades. O aumento da 
arrecadação dos municípios 
está sendo revertido em 
obras e melhorias dos 
serviços públicos para as 
regiões que passaram pelo 
processo de regularização.

Revisão
O comitê de campanha do presidente Jair Bolsonaro vai 
interferir no discurso que ele fará na abertura da Assembleia-
Geral das Nações Unidas (ONU), na próxima terça-feira (20). 
Às vésperas da eleição, a ideia é que Bolsonaro explore a 
economia e passe uma mensagem de chefe de Estado na 
principal arena da diplomacia internacional, sem deixar de 
acenar ao público interno do País. O pronunciamento do 
presidente será revisado pelo marqueteiro Duda Lima e 
por Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Paulo Guedes 
(Economia), Fábio Faria (Comunicações), Ciro Nogueira 
(Casa Civil) e Carlos França (Relações Exteriores) também 
devem dar contribuições ao texto.

Apresentação
O foco do pronunciamento será a economia. Para se contrapor 
à inflação e aos estudos que mostram o avanço da fome no 
Brasil, Bolsonaro deve repetir números positivos mais recentes, 
como o crescimento do Produto Interno Bruto, a criação de 
vagas de emprego, a deflação nos últimos dois meses, com 
medidas para redução do custo de energia e combustíveis, e o 
pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, que ele promete manter 
em 2023, se for reeleito.

ASSESSORIA/SECOM

Ações
O programa é coordenado 
pela Cohapar, que já enviou 
ofícios às 399 prefeituras 
com instruções sobre a nova 
etapa do programa, que 
passará por um processo de 
expansão e aprimoramento 
para os próximos quatro anos. 
A mudança mais importante 
é uma participação mais 
direta dos municípios. As 
prefeituras serão responsáveis 
pelo mapeamento das áreas 
prioritárias e cadastramento 
das famílias. A medida vai 
tornar os processos licitatórios 
mais eficientes, reduzindo 
custos a necessidade de 
revisões contratuais e custos 
dos projetos.
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MPF pede a anulação 
de licença prévia para 
construção de resort

O Ministério Público Federal 
(MPF) pediu à Justiça Federal, 
em caráter de urgência, que 
anule a licença prévia conce-
dida pelo Instituto Água e Terra 
do Paraná (IAT) para constru-
ção do Tayayá Aquaparque 
Hotel & Resort, no perímetro 
rural do distrito de Porto São 
José, no município de São 
Pedro do Paraná (140 quilôme-
tros de Umuarama). Caso seja 
concedida durante o trâmite 
da ação civil pública, o MPF 
requer que a licença de insta-
lação também seja anulada. 
O órgão apurou uma série 
de irregularidades no pro-
cedimento de licenciamento 
do resort de luxo, entre elas 
a construção na área de 
Preservação Permanente 
(APP) nos limites da Área de 
Proteção Ambiental (APA) das 
Ilhas e Várzeas do Rio Paraná.

A ação foi ajuizada em 12 de 
setembro contra o IAT; o geó-
logo que elaborou o parecer 
favorável à licença; o empreen-
dimento Tayayá Resort e um 
empresário, em nome de quem 
as licenças foram emitidas. Ela 
aponta ausência de estudo e 
relatório de impacto ambiental 
(Eia/Rima) e de autorização do 
Instituto Chico Mendes para 
a Biodiversidade (ICMBio), 
relatório ambiental prelimi-
nar (RAP) inválido e precário 
e ausência de consulta pré-
via à comunidade tradicio-
nal, os ilhéus e ribeirinhos 
do Rio Paraná.

Autora da ação, a procu-
radora da República Monique 
Cheker afirma que os ilhéus 
e ribeirinhos do Rio Paraná, 
autodeclarados e reconheci-
dos como comunidades tra-
dicionais, serão afetados pelo 
Tayayá Aquaresort e foram 
ignorados pelo licenciamento, 
conforme laudo antropológico 
elaborado pela Procuradoria-
Geral da República.

PEDIDO DE SUSPENSÃO
Em julho último, o MPF 

encaminhou uma recomenda-
ção à direção do IAT para que 
suspendesse temporariamente 

a licença prévia de constru-
ção do resort tendo em vista 
as irregularidades já detec-
tadas e o andamento de 
uma perícia ambiental para 

Irregularidades
No Paraná, o licenciamento ambiental dessas atividades é conduzi-
do segundo os critérios da Resolução CEMA nº 107/2020. Confor-
me as apurações do MPF, é ilegal a não exigência do Eia/Rima no 

caso do licenciamento de um empreendimento do porte do Tayaya 
Resort, com 370,4 mil metros quadrados – sendo destes 154,6 mil 
metros quadrados em APP – e capacidade de acomodar até 1.898 
pessoas. O empreendimento está classificado na maior categoria 

prevista na Resolução CEMA nº 107/2020, a de porte excepcional. 
Dessa forma, em vez de exigir a apresentação de estudos mais ro-
bustos como o Eia/Rima, o IAT apenas pediu os Relatórios Ambien-
tal Preliminar e Simplificado (RAP e RAS). Diante das omissões na 

concessão da licença prévia, perícia realizada pelo Centro Nacional 
de Perícia da Procuradoria-Geral da República concluiu que “o Re-

latório Ambiental Preliminar do Tayayá Aquaparque Hotel & Resort 
não apresenta a base metodológica e as informações capazes de 
subsidiar a análise da viabilidade ambiental do empreendimento 

por parte do órgão licenciador estadual”.

Degradação
O Centro de Perícia do MPF concluiu ainda que o documento não 

atende a legislação ambiental estadual na medida em que não apre-
senta a avaliação das consequências do empreendimento poten-

cialmente causador de degradação do meio ambiente, e a indicação 
das medidas mitigadoras capazes de contrapor aos impactos am-

bientais identificados. Identificou-se alterações no projeto do resort 
que não foram informadas e caracterizadas no Relatório Ambiental 
Simplificado, bem como não foram apresentadas informações re-

lacionadas à coleta e análise de dados primários sobre a vegetação 
remanescente e a fauna da área de estudo.

Fauna ameaçada
A APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná possui área equivalente 
a 1.005.188,39 hectares, abrangendo os estados do Mato Grosso 

do Sul, Paraná e São Paulo. A análise do MPF concluiu ainda 
que o estudo apresentado para a concessão da licença prévia 

não apresentou dados relacionados à presença de espécies nas 
áreas de influência do projeto, apesar da potencial ocorrência de 
fauna ameaçada, o que viola, inclusive, instrução normativa do 

Ibama sobre elaboração e execução de levantamento da fauna. A 
procuradora da República Monique Cheker chama atenção para 
outras irregularidades no projeto do empreendimento por não 

prever a recuperação das áreas de apoio degradadas; não haver 
identificação na licença prévia do potencial poluidor e quanto 
à falta de clareza quanto ao que o órgão licenciador considera 

área do empreendimento.

Melhores do Sul
Em dois anos, a Coopavel 
melhorou 60 degraus na 
tabela, uma das melhores 
performances entre as 
empresas do mesmo segmento 
no Paraná. A colocação dela 
avançou também no ranking 
das 50 maiores empresas do 
Sul, passando do número 44 
para 42. “Esse avanço reflete 
o planejamento, a dedicação 
e a união que fazem da nossa 
cooperativa um marco de 
superação, trabalho e bons 
resultados”, diz o presidente 
Dilvo Grolli.

Cirurgias eletivas
Candidato à reeleição ao 
Governo do Paraná Ratinho 
Junior (PSD) afirmou que 
pretende “normalizar” a fila de 
espera por cirurgias eletivas 
no estado, em cerca de seis 
ou oito meses. De acordo 
com dados da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), o 
Paraná possui cerca de 300 
mil cirurgias eletivas, de 
diversas especialidades, em 
espera. Durante a pandemia 
da Covid-19, os procedimentos 
chegaram a ser suspensos 
para aliviar o sistema público 
de saúde diante da grande 
demanda por leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 
Com a melhora dos índices da 
pandemia, este tipo de cirurgia 
voltou a ser liberado.

Carga contrabandeada
Durante diligências de 
repressão aos crimes de 
contrabando e tráfico de 
drogas, nesta semana, 
realizadas nas estradas da 
região de Maringá, equipes da 
Polícia Federal apreenderam 
duas carretas carregadas de 
cigarros de origem paraguaia 
na cidade de Colorado. 
Ao vistoriar a carga foi 
encontrado cerca de duas mil 
caixas de cigarro oriundos do 
Paraguai (o equivalente um 
milhão de maços). Os dois 
motoristas, de 25 e 39 anos, 
foram presos em flagrante e 
responderão pelo crime de 
contrabando.

análise mais ampla do licen-
ciamento. Como a recomen-
dação não foi acolhida, não 
restou ao MPF alternativa 
senão a via judicial.

Desempenho histórico
O melhor desempenho da história da Coopavel, registrado 

em 2021, é evidenciado também em um dos mais respeitados 
estudos econômicos do País. O Anuário Valor Mil, anualmente 

editado pelo jornal Valor Econômico, acaba de trazer o ranking 
das mil maiores empresas brasileiras de inúmeros segmentos. 

A exemplo do que ocorreu no ano anterior, a Coopavel subiu 28 
degraus e agora ocupa a posição de número 206 entre as maiores 

companhias do País.

Polo universitário
A Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), com 52 
anos, já projeta como devem 
ser os próximos anos. Na visão 
do reitor Miguel Sanches Neto, 
empossado para o segundo 
mandato no início do mês, o 
município tem potencial para se 
tornar o maior polo industrial-
universitário do Sul do Brasil 
em um futuro próximo. “Para 
que isso aconteça é preciso uma 
maior integração entre os cursos 
universitários e a comunidade, 
buscando resolver problemas 
locais. Há que se aproximar 
mais os nossos currículos das 
demandas sociais, industriais 
e pedagógicas da cidade, 
entendendo cada curso como 
um braço de uma agência 
de desenvolvimento social”, 
analisa.

Energia barata
A conta de energia elétrica 
fica mais barata a partir desta 
semana em todo o Paraná. 
A redução média será de 
7,2% e vale para todos os 
clientes da Copel e das demais 
companhias que operam no 
Estado. A informação é do 
governo do Estado. A redução 
está sendo possível devido 
à eliminação da cobrança 
do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) que incidia em um 
dos componentes da conta de 
luz: a Tarifa de Uso do Sistema 
de Distribuição (TUSD).

No pleito!
O Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP) determinou 
que a advogada Rosangela 
Moro (União Brasil), mulher 
do candidato e ex-juiz federal 
Sergio Moro (União Brasil), 
poderá concorrer à Câmara dos 
Deputados por São Paulo. O 
caso teve relatoria do juiz Afonso 
Celso da Silva. O magistrado 
considerou que a advogada 
comprovou seu vínculo com 
a capital paulista por meio 
de atividades profissionais. 
Seu voto foi acompanhado 
por unanimidade em sessão 
plenária da corte.

Fracionamento
Também chamou atenção do MPF o fracionamento do licenciamen-
to ambiental do projeto, já que a parte náutica, a marina, tramitou 
apartada. Para o órgão, essa estratégia buscou favorecer a celerida-
de na obtenção das licenças ambientais para a parte das estruturas 
do Tayayá Ambiental Aquaparque Hotel & Resort. “Com a avaliação 
de impactos do empreendimento de hospedagem e lazer separada 

da avaliação de impactos do empreendimento náutico, não são ana-
lisados os impactos que podem resultar da construção e da opera-
ção simultâneas de ambos os empreendimentos”, afirma a ação.
Além das irregularidades já apontadas, a construção do resort vai 
de encontro a diversos documentos técnicos do ICMBio, contrá-
rios à implantação das estruturas do empreendimento em APP 

no interior da APA. A autorização do ICMBio é etapa necessária já 
que o imóvel está inserido integralmente na APA Federal de Ilhas e 

Várzeas do Rio Paraná.
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Manhã com o 
consumidor
OAB, Procon e Aciu são 
parceiros na realização do 
evento ‘Manhã de Informações 
ao Consumidor’. A programação 
será desenvolvida neste sábado 
(17), a partir das 9h, na praça 
Hênio Romagnolli. O objetivo 
é esclarecer dúvidas e levar 
informações à comunidade. 
Também será servido um café 
da manhã. Na ocasião, o órgão 
de defesa do consumidor não 
irá colher reclamações.

Ação itinerante
A Aciu marcará presença 
com uma ação itinerante, 
realizando consultas gratuitas 
e disponibilizando informações 
sobre a situação cadastral 
com restrições de débitos 
presentes no SPC Brasil e 
Serasa. A OAB e o Procon 
divulgarão informações sobre 
os direitos dos consumidores e 
a educação para o consumo e 
também teremos distribuição 
de materiais informativos. O 
atendimento ocorrerá até o 
meio-dia.

Vagas temporárias
O presidente Miguel Fuentes 
Romero Neto recebeu na 
manhã desta sexta (16) o 
secretário municipal de 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano, e o gerente da Agência 
do Trabalhador, Reginaldo 
Barros. Já está em prática a 
parceria para a prospecção de 
vagas temporárias para o final 
de ano.

Expectativa
O período natalino corresponde 
à época mais aguardada pelo 
varejo, gerando um número 
expressivo de oportunidades, 
que muitas vezes resultam em 
contratações efetivas. As vagas 
serão disponibilizadas no Mutirão 
do Emprego no Comércio, no 
próximo dia 27 de outubro, na 
Agência do Trabalhador.

Inova Arenito
A Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio 
é parceira do Sebrae e da 
Unipar no Inova Arenito, 
evento integrado de ações 
que acontece em Umuarama 
até o próximo dia 23. Para 

Casa cheia
Contagem regressiva para um dos eventos mais aguardados do 

ano: a palestra Inovação & Negócios, com o mega empreendedor 
Felipe Titto. Sua primeira vinda a Umuarama celebra em grande 
estilo o 58º aniversário da Aciu. Será na próxima terça (20), às 

19h30, no Metropolitan. E teremos casa cheia. Para não ficar de 
fora é preciso se apressar: Acesse agora mesmo www.sympla.

com.br/inovacao--negocios-com--felipe-titto__1694914. Últimos 
ingressos disponíveis.

promover o desenvolvimento 
socioeconômico por meio da 
tecnologia e da inovação, mais 
de 50 opções foram pensadas.

Diversidade
A programação conta com visitas 
técnicas a empresas inovadoras, 
seminários, oficinas sobre 
como apresentar um negócio a 
investidores, rodada de negócios, 
palestras e capacitações para 
criação de negócios, além de 
momentos para a ampliação da 
rede de contatos.

Feirão da qualificação
Além de um treinamento 
gratuito em empregabilidade, 
trabalhadores em busca de 
recolocação no mercado de 
trabalho também poderão 
realizar entrevistas com 
empregadores no feirão de 
qualificação e empregos 
promovido pela Agência do 
Trabalhador, no próximo dia 23.

Programação
O evento será aberto 
às 8h30, com a palestra 
“Empregabilidade” e em 
seguida haverá duas oficinas 
sobre automaquiagem, cada 
uma para 15 participantes, com 
início às 10h e às 11h. O Senac 
vai disponibilizar curso gratuito 
de assistente administrativo 
(11/10 a 9/12). Poderão 
participar jovens a partir de 
15 anos cursando o 1º ano do 
Ensino Médio.

Construção em alta
Já há vários anos Umuarama é 
uma das principais cidades do 
Paraná com relação ao setor 
da construção. O número de 
projetos aprovados manteve a 
média mesmo durante os dois 
anos mais críticos da pandemia 
de coronavírus. E agora, apenas 
nos primeiros oito meses de 
2022, o município atingiu a 
média histórica de quase 23 
mil m² aprovados, mais que as 
médias atingidas em 12 meses 
desde 2016.

“Seja qual for o seu sonho, 
comece. Ousadia tem 
genialidade, poder e magia” - 
John Anster

Excelente Final de Semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Projeto permite 
que servidor público
possa também ser MEI

O Senado Federal vai anali-
sar um projeto de lei que per-
mite que os servidores públi-
cos que não ocupem cargos 
de confiança atuem como 
microempreendedores indivi-
duais (MEI). Ele ainda aguarda 
o despacho das comissões.

A proposta modifica o 
estatuto dos servidores públi-
cos. A legislação brasileira já 
prevê casos em que o servi-
dor pode exercer atividade 
remunerada, mas que até 
então, foi afastada a possi-
bilidade de atuar como MEI.

“Respeitada a compatibili-
dade de horários e assegurado 
o regular exercício do cargo 
público, a atuação como MEI 
não se distingue das ativida-
des remuneradas atualmente 
facultadas ao servidor. Afinal, 
o MEI não cuida, como se intui 
da própria denominação, da 
gestão de equipes, tampouco 
de empreendimento de médio 
ou grande porte”, consta na 
justificativa da proposta.

O pedido excetua a autoriza-
ção aos servidores que ocupam 

Sest Senat realizará mobilização
nacional na Semana de Trânsito

Uma mobilização nacional 
será realizada pelo Sest Senat, 
entre os dias 17 e 25 de setem-
bro, durante a Semana Nacional 
de Trânsito, a instituição vai mos-
trar que um simples ato de aten-
ção pode evitar acidentes e sal-
var vidas. Para alcançar os mais 
diversos públicos, serão feitas 
ações de sensibilização em locais 
de circulação de motoristas, pas-
sageiros, motociclistas, ciclistas 
e pedestres, como terminais de 
cargas e de passageiros, pontos 

Ação paralela será realizada
pela Umutrans em Umuarama

Em Umuarama, entre os 
dias 18 e 25 de setembro, os 
órgãos de trânsito trabalham 
em campanhas educativas 
visando a redução dos índi-
ces de acidentes e óbitos no 
trânsito.

“Na nossa cidade, agen-
tes de trânsito da Umutrans, 

PROPOSTA excetua a autorização aos servidores que ocupam funções de confiança ou 
cargos em comissão por serem submetidos a regime de dedicação exclusiva

A
LE

X
 M

IR
A

N
D

A

funções de confiança ou cargos 
em comissão, uma vez que eles 
estão submetidos a regime de 
dedicação exclusiva. O projeto 
também estipula que devem ser 
observados os casos de conflitos 
de interesse.

Fora estas exceções, o texto 
aponta que não há motivo 
para a proibição.

“A vedação existente confi-
gura evidente distorção em des-
favor do servidor público capaz 
de empreender. Proíbe-se o ser-
vidor público de, legitimamente, 

complementar seus rendimen-
tos e assegurar melhores condi-
ções de vida para si e para sua 
família”.

O projeto ainda aguarda 
o despacho que determinará 
quais comissões temáticas 
irão analisá-lo. O despacho 
também dirá se ele vai preci-
sar passar pelo Plenário ou se 
a deliberação das comissões 
será a palavra final.

Se for aprovado pelo 
Senado, o projeto seguirá para 
a Câmara dos Deputados. 

de parada, postos de combus-
tíveis, empresas de transporte, 
além de outros espaços.

A mobilização integra as 
ações nacionais e tem como 
grande parceiro o Observatório 
Nacional de Segurança Viária. 
Durante nove dias, equipes das 
160 unidades distribuídas por 
todo o país compartilharão 
conhecimento especializado 
sobre saúde e educação no 
trânsito, a fim de mostrar que, 
por meio de ações conscientes 

e preventivas, juntos, podemos 
salvar vidas.

Esse, aliás, foi também o 
tema do Maio Amarelo de 2022, 
que, pelo segundo ano con-
secutivo, contou com a CNT 
(Confederação Nacional do 
Transporte) e com o Sest Senat 
(Serviço Social do Transporte 
e  S e r v i ço  N a c i o n a l  d e 
Aprendizagem do Transporte) 
como apoiadores centrais, par-
ceria que, agora, se estende à 
Semana Nacional de Trânsito.

Guarda Municipal, Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros 
e Detran, se unem para reali-
zar as ações, com o tema ‘No 
Trânsito, todos nós podemos 
salvar vidas’”, relatou Dianês 
Piffer, diretora da unidade.

A diretora de trânsito 
reforça ainda que é de extrema 

necessidade o apoio da comu-
nidade para a efetividade da 
campanha. “Contamos com 
a valiosa colaboração dos de 
todos nestas ações, a fim de 
alcançar o objetivo de chegar 
a orientação a cada cidadão do 
município e conscientizar toda 
a comunidade”.
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Prefeitura fará audiência pública
para definir o orçamento de 2023

A Divisão de Controle 
Orçamentário e Financeiro 
e a Controladoria Interna da 
Prefeitura de Umuarama, 
convidam toda a população 
para participar da audiên-
cia pública que vai apresen-
tar as propostas para a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
de 2023. O evento será pre-
sencial, às 14h do dia 26 de 
setembro (uma segunda-feira), 
porém também será transmi-
tido ao vivo, em Facebook/
prefeituradeumuarama.

A secretária de Fazenda, 
Gislaine Alves Vieira de Marins, 
explica que é por meio da LOA 
que são estimadas as receitas 
e fixadas as despesas que a 
administração municipal terá 
no próximo exercício finan-
ceiro, neste caso, no ano de 

2023. “A receita orçamentária, 
que virá por meio da arreca-
dação de tributos próprios ou 
transferidos – além das recei-
tas correntes e de capital – para 
o próximo ano está estimada 
em R$ 721.760.000. Desta 
forma, as despesas devem 
ser fixadas neste mesmo valor 
pelo Orçamento Fiscal e pela 
Seguridade Social”, detalha.

As três principais fontes de 
receita estimadas devem vir 
das chamadas transferências 
correntes, em R$ 385 milhões, 
dos impostos, taxas e contri-
buições de melhorias, em R$ 169 
milhões e das receitas de capi-
tal, em R$ 65 milhões. Já as prin-
cipais despesas orçamentárias 
devem ser destinadas às secre-
tarias de Saúde – R$ 194 milhões 
–, Educação – R$ 127 milhões 

– e Obras – R$ 86 milhões. 
“Vale destacar que os dados 
apresentados agora tratam de 

Setembro Amarelo teve palestras
e futsal no Centro da Juventude

Em alusão ao Setembro 
Amarelo, campanha dedicada 
à discussão, prevenção e com-
bate ao suicídio, o Centro da 
Juventude Agnaldo Mackert 
Barbosa (Ceju) reuniu os ‘ofi-
cineiros’ – crianças e adoles-
centes que participam das 
oficinais culturais, de lazer e 
profissionalizantes – para uma 
palestra e um torneio de fute-
bol de salão temático, que foi 
bem disputado e valeu meda-
lhas aos melhores colocados.

Nos dias 5 e 6 de setembro, 
profissionais do Serviço de 
Atendimento Psicológico (SAP) 
da Secretaria Municipal de 
Saúde visitaram o Ceju e conver-
saram com as turmas tanto do 
período da manhã, quanto da 
tarde, para sensibilizá-los sobre 
o tema, abrindo espaço para o 
esclarecimento de dúvidas e 
contribuições dos jovens. Na 
quarta-feira, 14, e nesta quinta, 
15, foi disputado o torneio de 
futsal misto com as turmas que 
frequentam o Ceju.

“Na abertura dos jogos des-
tacamos que todos são impor-
tantes e que, assim como em 
uma partida de futebol de 
salão ou outro esporte, em 
algum momento da vida pre-
cisamos de um passe, fazer um 
drible e pedir ajudar como, por 
exemplo, um toque de bola 
para um chute ao gol. Como 
um time precisa de todos 

Um VW Gol com placas de Umuarama, carregado com contrabando do Paraguai 
foi apreendido, na PR-323 durante uma fiscalização realizada pela Polícia Rodovi-
ária Estadual na noite da quinta (15). O condutor, de 43 anos, e a passageira, 
de 36, foram flagrados transportando material de solda, cigarros, charutos, Vape, 
diversos acessórios eletrônicos, celulares, remédios de venda proibida no Brasil, 
bebidas alcoólicas, perfumes, itens domésticos, entre outros produtos. Após o 
flagrante, foi feito o contato com a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra, que 
orientou os policiais a qualificar os envolvidos via Boletim de Ocorrência e liberá-
-los na sequência. O veículo e a mercadoria foram apreendidos.

os jogadores, na nossa vida 
também precisamos uns dos 
outros e não podemos ter 
medo de pedir ajuda”, disse a 
chefe da Divisão a Juventude, 
Roselene de Souza.

O 1º Torneio Interno de Futsal 
Misto Pela Vida teve três times 
mistos (sem divisão de sexo 
ou idade) inscritos no período 
da manhã e sete equipes no 
período da tarde, sendo quatro 
nas faixas de 10 a 13 anos e três 
times com adolescentes de 14 a 

17 anos. Os ganhadores foram 
premiados com medalhas.

“Mais importante do que a 
competição em si, a ideia do 
Ceju foi despertar a atenção dos 
jovens para a saúde mental, o 
equilíbrio e a preferência pelos 
bons pensamentos para uma boa 
qualidade de vida. E, havendo 
problemas psicológicos, o ideal 
e buscar auxílio o quanto antes”, 
completou a secretária munici-
pal da Assistência Social, Adnetra 
Vieira Santana.

estimativas, que serão propos-
tas e abertas à apreciação da 
população. Apesar de serem 
previsões de receitas e despe-
sas, a realidade costuma ficar 
bastante próxima dos valores 
apresentados na LDO”, esclarece 
o chefe da Divisão de Controle 
Orçamentário e Financeiro, 
Claudecir Luís de Oliveira.

Após a realização da 
audiência pública on-line, 
uma proposta de Projeto de 
Lei é enviada para análise da 
Câmara de Vereadores, onde 
os parlamentares podem apre-
sentar emendas, votar e apro-
var a versão final que, por fim, 
segue para a sanção do pre-
feito Hermes Pimentel.

É por meio da LOA que são estimadas as receitas e fixadas as despesas que a administração terá no próximo exercício financeiro, neste caso, de 2023

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

PROFISSIONAIS do Serviço de Atendimento Psicológico conversaram com os alunos 
para sensibilizá-los sobre o tema, abrindo espaço para o esclarecimento de dúvidas
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Agência do Trabalhador captando vagas
exclusivas para pessoas com deficiência

O Dia Nacional de Luta das 
Pessoas com Deficiência (21), 
data oportuna para reflexões 
sobre a importância da inclu-
são social, terá várias ações 
em Umuarama. Uma delas 
será o ‘Dia D da Inclusão Social 
e Profissional’ promovido 
pela Agência do Trabalhador, 
da Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio, que ofe-
recerá atendimento especial 
para pessoas com deficiên-
cia e trabalhadores reabili-
tados do Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS). 
A captação de vagas já está 
ocorrendo.

Neste dia a agência ofere-
cerá atendimento direcionado 
a novos cadastros ou atualiza-
ção de dados de trabalhadores 
com deficiência, bem como à 
divulgação as vagas exclusivas 
disponíveis e o encaminha-
mento dos candidatos para 
entrevistas, promovendo a 
inclusão destas pessoas no 
mercado formal de trabalho.

“A ação visa fortalecer as 
políticas de empregabilidade 
para pessoas com deficiência, 
possibilitar a aproximação 
entre esses trabalhadores e as 
empresas e ampliar as possi-
bilidades de inserção no mer-
cado de trabalho, atendendo 
também aos beneficiários 
reabilitados do INSS”, expli-
cou o gerente da agência, 
Reginaldo Barros.

Empregadores interessa-
dos em ofertar vagas exclusi-
vas para PCD podem entrar em 
contato com o setor de cap-
tação de vagas da agência, 
pelo telefone 44-3621-1100. 
O gerente lembra que, con-
forme a legislação, empresas 
na faixa de 100 a 200 funcio-
nários devem disponibilizar 
2% das vagas para pessoas 
com deficiência. De 201 a 
500 funcionários o percentual 
sobre para 3%, depois para 
4% (de 501 a 1 mil emprega-
dos) e acima disso 5%.

“Muitas empresas ofertam 

a vaga, mas não efetivam as 
contratações, alegando falta 
de trabalhadores. O ‘Dia D’ 
existe justamente para dimi-
nuir essa distância entre o tra-
balhador com deficiência e a 
vaga ofertada no mercado”, 
acrescentou o secretário da 
Indústria e Comércio, Marcelo 

Adriano Lopes da Silva.
Conforme a lei 13.146/15, 

a pessoa com deficiência é 
aquela com impedimento de 
longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou senso-
rial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação 

CONFORME a legislação, empresas na faixa de 100 a 200 funcionários devem disponibilizar 2% das vagas para pessoas com deficiência

ASSESSORIA/SECOM

plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições 
com as demais pessoas. O Dia 
Nacional de Luta das Pessoas 
com Deficiência surgiu para 
garantir a integralização des-
sas pessoas na sociedade 
de maneira igualitária e sem 
preconceitos.

Dois casos de Covid anunciados, 
sem nenhuma pessoa internada

 O Boletim Covid divulgado 
ontem (sexta-feira, 16) trouxe 
a informação de que mais dois 
novos casos foram confirma-
dos (são duas mulheres). Agora 
o total de pessoas diagnostica-
das com coronavírus em 2022 
chegou a 18.791, sendo 9.636 
mulheres, 7.036 homens e 
2.119 crianças. Não houve 
registro de mortes nesta data 

total 38.879 se recuperaram. 
Não há nenhuma pessoa de 
Umuarama internada nas insti-
tuições hospitalares credencia-
das pelo SUS para tratamento 
da doença. A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) faz o 
cruzamento da taxa de positi-
vidade com o índice de inter-
namentos e classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.

O total de casos ativos está em 33 e o número de casos suspeitos é de 12, indicando que 45 pessoas estão em isolamento domiciliar
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A equipe da Secretaria de Obras recapeou mais um trecho de via 
pública de Umuarama, ontem (16). O prefeito Hermes Pimentel 
acompanhou pessoalmente a execução do serviço, da rua Cuiabá (Zona 
V), entre as avenidas Rio Grande do Norte e Anhanguera, na Praça 
Anchieta. Com equipamentos e mão de obra do município o recape re-
novou as condições de uso da via, que estava bem deteriorada. “Este é 
um serviço que não acaba. Estamos constantemente realizando melhorias 
na malha asfáltica de Umuarama. Já recuperamos mais de 15 quilômetros 
no período de um ano e ainda temos muito o que fazer, porque a malha 
urbana é extensa e tem pontos com asfalto antigo”, destacou Pimentel. 
A previsão é de que na mesma região, outros trechos das ruas Florianó-
polis e Curitiba também sejam atendidos nesta etapa de serviços. “Ruas 
bem conservadas permitem um trânsito mais confortável e seguro, além 
de reduzir os custos de manutenção”, completa o secretário de obras, 
Gleison Alves de Andrade.  A obra reforça as melhorias previstas no 
projeto de revitalização das principais ruas e avenidas da zona V – 
região da Igreja São Paulo e Praça Anchieta – que inclui implantação de 
rampas de acessibilidade, calçamento, plantio de grama e recapeamento 
asfáltico total ou parcial de vias públicas de grande movimento, com 
investimento de R$ 3,7 milhões.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

e o total de óbitos segue em 
355 óbitos.

O total de casos ativos está 
em 33 e o número de casos 
suspeitos é de 12, indicando 
que 45 pessoas estão em iso-
lamento domiciliar. Desde o 
início da pandemia de coro-
navírus, em março de 2020, 
39.251 pessoas foram diagnos-
ticadas com a doença e deste 
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Sua vida amorosa promete ser simplesmente uau!  O 
romance ganha um clima mais íntimo, com direito a muito 
carinho e reflexão. Agora, se está em busca do seu amor, um 
lance iniciado agora tem tudo para mexer com você. Pode 
até se apegar a lembranças de uma antiga paixão, mas se 
não rola mais nada, vida que segue!

Na pista, talvez apareça na área um crush que te entende, 
e aí tudo indica que irá abrir o seu coração. Com a sua 
metade da laranja, sua criatividade tá on e pode te ajudar a 
organizar as contas e conquistar estabilidade financeira. Mas 
há risco de pintar uma ciumeira atrás da outra - controle o 
lado geminimônio para evitar treta.

Nos assuntos amorosos, o momento pede reflexão e zero 
enrolação. É uma boa hora para colocar os pingos nos “is” 
e resolver assuntos pendentes na paquera e no romance. 
Além disso, a ligação com o love promete crescer. Se está 
na pista, seu charme em alta tende a fazer sucesso.

A energia da Lua te incentiva a tirar o romance da mesmice! 
A ligação com o mozão se aprofunda, e tudo indica que é 
uma boa hora para descobrir novos interesses e prazeres a 
dois. Na pista, mandar um “oi, sumido(a)” pode ser o pon-
tapé para reanimar uma conquista, mas pense bem antes 
de se envolver.

No amor, a fase é boa para refletir sobre suas emoções 
e sentimentos, virginiangel. Aproveite para resolver algo 
que te incomoda no relacionamento, e renove a inti-
midade com o mozão. Na paquera, pode pintar aquela 
música do Léo Santana e Ludmilla: “Amizade colorida e 
vrau vrau vrau vrau”.

No romance, há sinal de emoções intensas. O momento é 
favorável pra dialogar e zerar os perrengues ou assuntos 
pendentes, então aproveite! Na pista, é uma boa hora para 
iniciar um papo e ver se rola química com o crush. Afinal, 
como dizem, é conversando que a gente se entende.

Horóscopo 

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Se está na solteirice, pode não ficar nessa situação por 
muito mais tempo! Tudo indica que há chance de engatar 
um romance com o contatinho, e esse lance deve transfor-
mar a sua vida. Com o love, sua criatividade em alta tende 
a fornecer ótimas ideias pra agitar as coisas e até planejar 
uma viagem romântica.

Na pista, aproveite os estímulos da Lua na sua beleza e capri-
che no visual para atrair o crush! Tenho certeza, librinha, que 
essa paixão vai ser poderosa. Com o amoreco, aguarde um 
clima de romance puro. Vocês dois também devem apro-
veitar a sintonia e fazer planos para o futuro.

Com o mozão, a fase promete ser tranquila e favorável, e 
você pode mostrar um lado mais dócil e cuidadoso com 
seu xodó. Na solteirice, deve ficar popular e receber vááárias 
mensagens. Mas há grandes chances de iniciar um romance 
transformador, inclusive à distância!

A energia lunar te incentiva a avaliar sua vida amorosa neste 
fim de semana, Caprica. Com o mozão, aproveite que seu 
lado sentimental está nos holofotes e sente para conversar 
e resolver qualquer bagaça. Na solteirice, talvez um amor 
antigo apareça e acelere o seu coração novamente.

O entrosamento com o mozão tem tudo pra ser top!  Apro-
veite pra investir um tempo maior no diálogo e intimidade 
- o resultado deve ser maravilhoso. No rol dos solteiros, sua 
lábia deixa uma fila de pretendentes te querendo. Há chance 
de conhecer alguém numa reunião ou festinha em família.

Horóscopo nascido em 17 de setembro

Horóscopo nascido em 18 de setembro

Horóscopo nascido em 19 de setembro

Os nascidos em 18 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade Virgem – Carneiro. Possuem 
grande energia e força de vontade. São trabalhadores, esforçados e determinados quando querem alguma 
coisa e desejam realizar algum projeto. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística 
é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano. Juntos formam o 6, de Vênus, astro que simboliza os sentimentos 
e a afeição, a tolerância, o perdão, a paz, a harmonia, o amor e as Artes.

Os nascidos em 17 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Leão. São simpáticos, bri-
lhantes e cheios de charme. Um pouco misteriosos, mas muito sedutores. Possuem intuição desenvolvida e 
outros dons para normais, que os diferenciam dos demais. Em geral são muito dedicados e ligados ao traba-
lho, às suas obrigações e responsabilidades. Gostam de servir e de ajudar os que precisam e os que sofrem. 
Podem estudar administração, economia, contabilidade, enfermagem, medicina, odontologia, fisioterapia e 
farmácia. Não têm sorte na carreira política.

Os nascidos em 20 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Libra. São elegantes, sociáveis 
e educados. Gostam do que é Belo, têm classe e são divertidos. Seu número principal é o 25, formado de 2, 
Lua e de 5, Mercúrio. São dois astros de comunicação e de mobilidade, que provocam instabilidade emocional 
e afetiva. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere intuição e dons para normais em geral.

Nos assuntos do coração, melhor não tentar mudar quem 
ama para não se dar mal. A energia lunar é muito positiva 
para refletir e aceitar o mozão ou o crush do jeito que é. 
Na pista, há chance de conhecer alguém e desencalhar 
de vez. E com o mozão, o romantismo está no ar, meu 
peixinho!

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 17/9/2022

Sol

Paranaguá
max 20
min 15

max 23
min 13

Cascavel
max 21
min 11

Foz do Iguaçu
max 25
min 15

max 22
min 11

Curitiba
max 15
min 9

FASES 
DA LUA

Domingo 18/9/2022

Nublado com 
pancadas de chuva

Segunda 19/9/2022

Sol

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/09 - 18h52
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2365Lotomania

70.188
07.243
36.896
79.535
44.335

02 04 09 30 38 51 65
FERROVIÁRIO/CE

08 15 16 49 77
concurso: 5950

02 17 22 41 58 60 
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concurso: 2614Lotofácil
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BANCO 5

EAXC
SOMBREIRO

ECOARPNEU
OMACAVR

ALVARLEO
TACAPAZ

SALVAVIDAS
PIANOEME

VODCAPIER
LARASARNA
ISHEAT

ECTDRAOC
IPEISR
AFINIDADE

ULTRAPASSAR

Fim de
feira

(bras.)

Modali-
dade de

provas de
atletismo

Pele
curtida de
animais

Em (?):
preso
(gíria)

Profis-
sional de
praias e
piscinas

Sucesso
do Legião
Urbana
(Mús.)

Enfeitiça
os nave-
gantes
(Folc.)

Dona
Ivone (?),
sambista
carioca

Doença
que

provoca
coceira

Acreditar;
ter fé

Fernanda
Torres,
atriz

Descerre; mova
(a porta)

Órgão que produz
leite para o bebê

Artigo
masculino
Branca;

clara

Instrumen-
to musical

Bebida
russa

Apto; com-
petente 
Fêmeas
do touro

Consoantes
de "vara"
Rua in-
clinada

Doutora
(abrev.)
Tocha

olímpica

Nome da
letra "M"
Espécie
de cais

Gordura
na cintura

Flor de
lapelas

Tipo de ca-
ma portátil

Tornar
legítimo

(?) Batista,
locutor

esportivo

Empresa de
Correios
(sigla)

Doença
causada
pelo HIV

Ela, em
inglês
Iodo

(símbolo)

Acompa-
nhamento
de presos 

Coinci-
dência de

gostos

Intenção
do piloto
que está
atrás na
corrida

Repercutir
(o som) 

Chapéu
típico

mexicano

Sílaba de
"rosas"
De + a
(Gram.)

Otaviano
Costa,

apresen-
tador

"(?) o
Homem",

frase
bíblica

3/ect — she. 4/píer. 5/ecoar — sarna. 9/sombreiro. 10/salva-vidas.
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V C P A
I N E X E Q U I V E L
C O R O L A R I O B

R T I T U G A F E
A M E B A S I L A R
H A N G A R N L T

S T T C A B A N O

T E M O R D O R E
E I N U N I R P

S E C R E T A M A G O
N R S E P M

S I N A L I L U D I U
A C I D O R E S C

A O C A N O N E
E S C R I B A T E N

R A R E F E I T O

Inviável;
imprati-

cável

São elabo-
radas e di-
vulgadas

pela ABNT

Subdivisão
de um mo-

vimento 
organizado

Desejo
insaciável

do
tagarela

Conclusão
de um

raciocínio
dedutivo

Opositor
dos "bem-
te-vis", na
Balaiada

Espécie 
de abelha
melipo-
nídea

Tipo de
empresa
como a

Vale

Locais do
outdoor,

nas
cidades

Gustave
(?): ilus-

trou obras
de Byron

Check-(?),
registro 

de entrada
no hotel

O verbo 
do conci-

liador

Significa 
"Pesqui-
sas", na

sigla Inpe

Quantia
paga para
garantir a
compra

Matéria-
prima de
moedas

(símbolo)

Renata 
(?) Prete,
âncora do

"JG"

Classifi-
cação

química 
do DNA

Cacá
Rosset,

diretor de
Teatro

Preceito
de direito
eclesiás-

tico

Letra que
substituiu

o "ph"

Formato
do palito
de dentes 

Compositor e regente,
considerado o pai da
canção de câmara

brasileira

Afluente do
Solimões
A base da

sílaba 

Solteirismo
País de
capital
Doha

Ave dos
cerrados

Município
paulista

Apófise (?),
o corpo 
do osso
occipital

Mancada
O cliente
com o no-
me no SPC

Natureza
da senha
bancária

Medo;
receio

Galpão
comum em
aeroportos

Sergio 
Toppi, qua-

drinista
italiano

Arcano do
tarô

Terreno de
salinas

Fator que evita a
atrofia do músculo

"Armas" do
capoeirista

Masculino
(abrev.)

Função de Esdras,
entre os judeus (Ant.)

Condição do ar no
cume do Himalaia

Vitamina
da taioba
Rede, em

inglês

Enganou;
tapeou

Pode ser
contido em

Animal
abatido

pelo
magarefe

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

Por 7 votos a 4, STF suspende o piso da enfermagem
O Supremo Tribunal Federal 

(STF) finalizou o julgamento 
que manteve a decisão do 
ministro Luís Roberto Barroso 
sobre o piso salarial dos profis-
sionais de enfermagem. O pla-
car final foi 7 votos a 4 contra o 
pagamento imediato do piso.

Na quinta-feira (15), o 
Supremo formou maioria de 7 
votos a 3 para manter a decisão, 
mas faltava o último voto, que foi 
proferido ontem (16) pela presi-
dente, ministra Rosa Weber, que 
é oriunda da Justiça do Trabalho.

Para Rosa Weber, as argu-
mentações dos impactos 

financeiros informados pela 
C o n fe d e ra çã o  N a c i o n a l 
d e  S a ú d e ,  H o s p i ta i s  e 
Estabelecimentos e Serviços 
(CNSaúde) já foram avaliadas 
pelos parlamentares, durante 
a tramitação da matéria no 
Congresso Nacional.

“A avaliação de riscos e 
impactos negativos produzida 
unilateralmente pela entidade 
autora não pode prevalecer, 
ao menos em juízo delibató-
rio [apreciação judicial], sobre 
as conclusões formuladas 
pelo Congresso Nacional com 
base em estudos e relatórios 

elaborados em conjunto com 
os representantes dos setores 
público e privado, inclusive com 
órgãos e entidades da sociedade 
civil organizada”, afirmou.

A ministra também descar-
tou risco de lesão à autonomia 
dos estados e municípios. “O 
diploma legislativo impugnado, 
editado pela União no exercício 
de sua competência constitu-
cional, apenas institui o parâ-
metro remuneratório mínimo, 
cabendo a cada um dos demais 
entes da federação definir, no 
âmbito do próprio território, o 
quantum remuneratório a ser 

pago a seus respectivos servi-
dores públicos”, completou.

No dia 4 de setembro, Barroso 
atendeu ao pedido de liminar do 
CNSaúde, suspendeu o piso e 
concedeu prazo de 60 dias para 
que os envolvidos na questão 
possam encontrar soluções para 
garantir o pagamento.

Após a decisão, o caso foi 
levado a referendo dos demais 
ministros da Corte no plenário 
virtual. O julgamento foi ini-
ciado na sexta (9).

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, dizendo que é a favor 
do piso, mas aceitou a suspen-
são diante do risco de descum-
primento imediato da lei.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

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

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

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

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

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

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Kia EV9 passa por testes finais 
antes da estreia mundial em 2023

A Kia revelou detalhes 
do programa final de testes 
intensivos realizado pelo Kia 
EV9 antes de sua estreia mun-
dial em 2023. O Kia EV9 total-
mente elétrico se tornará o 
principal modelo da marca e 
revolucionará o segmento de 
SUVs elétricos de grande porte, 
acelerando a transformação 
da marca Kia e afirmando sua 
liderança em mobilidade elé-
trica sustentável.

Desenvolvido ao longo de 
um período de 44 meses para 
definir novos padrões em 
design, desempenho, alcance, 
dinâmica de condução, tecno-
logia e conforto, cada atributo 
do EV9 está sendo levado aos 
limites de durabilidade no cen-
tro global de P&D da Kia em 
Namyang, na Coreia.

Durante esta fase final de 
testes, o EV9 está sendo sub-
metido a um programa exaus-
tivo de verificação em uma 
colina de escalada 4WD e uma 
pista de terreno acidentado, 
bem como em um teste de 
atravessar em águas profun-
das, para garantir a máxima 
confiabilidade mesmo nas 
condições mais desafiadoras. 
As pistas de alta velocidade, 
manuseio e baixo atrito da Kia 
colocam todos os elementos 
de desempenho e aderência 
do EV9 sob a apuração mais 
rigorosa. Ao mesmo tempo, 
os paralelepípedos implacá-
veis da estrada belga permi-
tem que os engenheiros da 
Kia sujeitem o conforto de con-
dução e a qualidade de cons-
trução do EV9 aos testes mais 
difíceis possíveis. Além do pro-
grama de testes no centro de 
P&D de Namyang, como todos 
os modelos da Kia, o EV9 tam-
bém foi submetido a um rigo-
roso regime de testes em locais 
de todo o mundo.

A Kia deu ao mundo uma 
prévia de seu mais novo 

Aplicativo da Ford mostra hábitos 
dos motoristas com a conectividade

modelo icônico na forma do 
Kia EV9, conceito apresen-
tado na AutoMobility LA, em 
Los Angeles, no ano passado. 
Personificando os ‘Opostos 
Unidos’, a nova e inovadora lin-
guagem de design da marca, 
o modelo de produção do EV9 
representará o auge do que é 
possível com um SUV. O Kia 
EV9 desenvolvido na avançada 
Plataforma Modular Global 

A conectividade é uma tec-
nologia recente nos veículos, 
mas já começa a se incorporar 
aos hábitos de muitos moto-
ristas. A Ford foi uma das pio-
neiras nessa área e o seu apli-
cativo FordPass, lançado em 
2018, tem hoje mais de 160.000 
usuários no Brasil – com um 

LANÇADO em 2018, o aplicativo FordPass vem ganhando acessos e tem hoje mais de 
160.000 usuários no Brasil. Ele é gratuito
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crescimento de 18% só no pri-
meiro semestre deste ano.  

Disponível gratuitamente 
nas lojas de aplicativos, o For-
dPass oferece uma série de 
funcionalidades para donos de 
veículos da Ford, como agen-
damento 100% online e histó-
rico de serviços, recebimento 

de alertas de revisões e 
recalls, manual do proprietá-
rio, informações de garantia, 
tour interativo pelos veícu-
los no Guia 360 e busca por 
concessionárias.

O cliente também pode 
receber ofertas e promoções 
exclusivas e personalizadas 
na seção Benefícios, como 
lavagem gratuita e ingressos 
para jogos, e tirar dúvidas 
com os Guias Ford por chat ou 
telefone.

Todos os carros novos da 
Ford hoje são conectados, 
com modem embarcado – 
incluindo Ranger, Maverick, 
Bronco Sport, Territory, Mus-
tang e Transit. Para eles, o apli-
cativo traz ainda as funções de 
ligar, travar e destravar o veí-
culo, receber alertas de funcio-
namento e de alarme, localizar 
o veículo e checar o estado do 
odômetro e do combustível 
remotamente.

AGENDAMENTO ONLINE
O agendamento de serviços 

online é uma das facilidades 
do FordPass que têm contri-
buído para a criação de novos 

hábitos. O cliente escolhe a 
concessionária, o dia, o horário 
e até o consultor da sua pre-
ferência, por processo total-
mente digital, e fica sabendo 
na hora o valor do serviço, com 
transparência.

É possível também optar 
pela retirada e entrega do veí-
culo, com o Serviço Sem Sair 
de Casa, e tudo fica registrado 
no histórico para ser acessado 
a qualquer momento pelo apli-
cativo. Este ano, até julho, já 
foram feitos mais de 15.000 
agendamentos online pelo 
FordPass, superando o total 
registrado em 2021. E mais 
de 80% dos usuários dão nota 
máxima de satisfação ao ava-
liar a experiência.

“Os usuários do FordPass 
estão descobrindo as facili-
dades de ter todas as infor-
mações do carro na palma 
da mão”, diz Guillermo Fer-
rero, supervisor do FordPass 
na América do Sul. “Todos 
os proprietários de carros da 
Ford estão convidados a tes-
tar e usar o FordPass. Tenho 
certeza de que vão adorar a 
experiência.”

Elétrica (E-GMP) da empresa 
dará início a uma nova era de 
mobilidade sustentável, sofis-
ticada e de alta tecnologia.

Fazendo uma reverência ao 
primeiro trimestre de 2023, o 
Kia EV9 seguirá os passos 
do inovador EV6 totalmente 
elétrico da marca, que rece-
beu vários elogios da crítica, 
incluindo o prestigiado título 
de Carro Europeu do Ano 2022.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A estreia mundial do Kia EV9 está prevista para o primeiro trimestre de 2023

PROJETADO e desenvolvido para transformar o segmento de SUVs elétricos de gran-
de porte

NOVO modelo EV9 é levado aos limites de durabilidade na seleção cansativa de pistas, 
estradas e superfícies
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00

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

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

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

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

OPORTUNIDADE DE TRABALHO

ROMANCE MODA 

CONTRATA VENDEDOR 
EXTERNO EM UMUARAMA. 

Requisitos: CNH, Carro próprio, 
experiência em vendas. 
Interessados entrar em contato 
pelo Whatsapp (43) 99927-
8776 - Jackson

Casos de dengue aumentam 700% em
relação ao mesmo período de 2021

Seis novos casos de den-
gue foram confirmados pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
esta semana, em Umuarama, 
elevando para 24 o acumulado 
desde agosto deste ano. No 
mesmo período, no ano pas-
sado, a cidade contava com 
apenas três confirmações – um 
aumento, portanto, de 700%.

A doença já está em 19 loca-
lidades e 11 unidades de saúde 
– além do distrito de Roberto 
Silveira –, todos com baixa inci-
dência. Hoje, as UBS com mais 

Atenção Primária 
passa por capacitação 
em tuberculose

O médico Celso José Gomes, 
que atua no Ambulatório de 
Infectologia, revela que só nos pri-
meiros oito meses deste ano, 18 
casos de tuberculose foram con-
firmados na cidade. Esses e outros 
dados foram apresentados aos 
60 médicos e 36 enfermeiros que 
compõem a Atenção Primária 
em Saúde (APS) da Secretaria 
de Saúde de Umuarama em reu-
niões realizadas entre quinta e 
sexta (15 e 16).

Responsável pelo Programa 
de Tuberculose do Ministério 
da Saúde em Umuarama, Dr. 
Celso detalhou que pessoas 
privadas de liberdade, indíge-
nas, pessoas que vivem com 
HIV, pessoas em situação de 
rua e profissionais de saúde 
que apresentarem sintomas, 
devem ser atendidos com 
atenção especial. “Esse grupo, 
se apresentar tosse, recomen-
da-se que já siga para radio-
grafia de tórax sugestiva para 
tuberculose e encaminhado 
para avaliação da equipe de 
saúde para realizar coleta de 
escarro para baciloscopia ou 
TRM-TB, cultura e teste de sen-
sibilidade, conforme preconiza 
o SUS”, detalhou.

A capacitação tem como 
objetivo principal indicar o 
diagnóstico precoce e o enca-
minhamento para o serviço de 
referência no Ambulatório de 
Infectologia, que encaminhará 
para início do tratamento e 
acompanhamento tanto do 
paciente quanto de seus fami-
liares. “A tuberculose é uma 
doença infecciosa e transmis-
sível, causada pela bactéria 
Mycobacterium tuberculosis, 
também conhecida como 
bacilo de Koch. A doença 
afeta prioritariamente os 

casos são o Posto de Saúde 
Central (cinco), o Centro de 
Saúde Escola e a unidade Vitória 
Régia (três em cada). Além dos 
confirmados, 46 casos suspeitos 
estão em investigação, aguar-
dando resultados de exames, e 
134 notificações foram descarta-
das de um total de 204.

Embora o último levanta-
mento tenha apontado baixa 
infestação de imóveis pelo 
mosquito transmissor da den-
gue, a doença está avançando 
mais rápido que em 2021, 

quando, ao final do ano epi-
demiológico, a cidade somava 
1.517 casos positivos.

“É importante reforçar 
os cuidados para evitar que 
a situação fuja do controle. 
Devemos manter os quintais 
limpos e livres de recipientes 
que possam acumular água 
parada. Fique de olho no vizi-
nho também e denuncie qual-
quer situação suspeita”, orienta 
a coordenadora da Vigilância 
em Saúde Ambiental, Renata 
Luzia Ferreira.

pulmões, embora possa aco-
meter outros órgãos ou siste-
mas”, especifica o médico.

Dr. Celso destacou ainda que 
a forma extrapulmonar, que 
afeta outros órgãos que não o 
pulmão, ocorre mais frequen-
temente em pessoas vivendo 
com HIV, especialmente aquelas 
com comprometimento imuno-
lógico. “A forma pulmonar, além 
de ser mais frequente, é a princi-
pal responsável pela manuten-
ção da cadeia de transmissão 
da doença. Apesar de ser uma 
enfermidade antiga, a tuber-
culose continua sendo um 
importante problema de saúde 
pública. A doença é responsável 
por mais de um milhão de óbi-
tos anuais”, pontuou.

O especialista acrescenta 
que a transmissão da tuber-
culose acontece por via res-
piratória, pela eliminação de 
aerossóis produzidos pela 
tosse, fala ou espirro de uma 
pessoa com tuberculose ativa, 
sem tratamento. “Calcula-se 
que, durante um ano, em uma 
comunidade, uma pessoa com 
tuberculose sem tratamento e 
que esteja eliminando aeros-
sóis com bacilos, possa infec-
tar, em média, de 10 a 15 pes-
soas”, alertou, indicando que a 
doença não é transmitida por 
objetos compartilhados.

A capacitação tem o objetivo de indicar diagnóstico precoce e o encaminhamento para o 
serviço de referência no Ambulatório de Infectologia
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
SA

B
A

D
O

U
Beber a grandes tragos extingue a sede; 

beber em pequenos goles prolonga o prazer 
da bebida. Assim é também com relação ao 
prazer do amor. E com tudo o mais na vida.

Provérbio italiano

@tribunahojenewsumuarama

PLANTÃO
Sábado é dia de visitar a Uvel com calma -, vá conferir neste sábado (17) o  plantão de vendas Uvel  com veículos 
novos e seminovos . Uma boa oportunidade com facilidades incríveis. Até às 17h. Bora lá?!

CASA CHEIA
Contagem regressiva para um dos eventos 
mais aguardados do ano: a palestra Ino-
vação & Negócios, com o mega empreen-
dedor Felipe Titto. Sua primeira vinda a 

Umuarama celebra em grande estilo o 58º 
aniversário da Aciu. Será na próxima terça 
(20), às 19h30, no Metropolitan. Para não 
ficar de fora é preciso se apressar: Últimos 

ingressos disponíveis.

ENTÃO, É NATAL!
O presidente Miguel Fuentes Romero Neto 
recebeu na manhã de ontem (16) o secre-
tário municipal de Indústria e Comércio, 
Marcelo Adriano, e o gerente da Agência 
do Trabalhador, Reginaldo Barros. Já está 
em prática a parceria para a prospecção de 

vagas temporárias para o final de ano.

 ***

O período natalino corresponde à época 
mais aguardada pelo varejo, gerando um 
número expressivo de oportunidades, que 
muitas vezes resultam em contratações 

efetivas. As vagas serão disponibilizadas 
no Mutirão do Emprego no Comércio, no 

próximo dia 27 de outubro, na Agência do 
Trabalhador.

É HOJE
Juliana Couto ( Miss Teen Umuarama 
2022 na passarela e a Miss Umuara-
ma Laysla Menezes marcando presen-
ça logo mais (20h) no Centro Cultural 
Schubert,  acontece o espetáculo 
dirigido por Nayara Varini e Cris Ran-
zani. Prestigie e encante-se.

INSTAGRAM

RISOTO DE TOMATE COM SALADA CAPRESE!
INGREDIENTES
6 tomates-holandeses
1 colher (sopa) de azeite
3 ramos de manjericão
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a 
gosto
2 xícaras (chá) de arroz para risoto 
(arbóreo)
1 xícara (chá) de passata de tomate
1 cebola
1 dente de alho
½ xícara (chá) de vinho tinto
1,5 litro de caldo de legumes caseiro
2 colheres (sopa) de azeite
2 colheres (sopa) de manteiga
⅔ de xícara (chá) de queijo parmesão 
ralado
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a 
gosto
12 muçarelas de búfala tipo cereja
folhas de manjericão variadas (a gosto
 
MODO DE PREPARO
Lave, seque e corte os tomates em quar-
tos no sentido do comprimento. Transfira 
os tomates para o centro de uma assadei-
ra grande, de preferência antiaderente. 
Adicione os ramos de manjericão, regue 
com o azeite e tempere com sal e pimenta 
a gosto. Misture com as mãos para envol-
ver todos os pedaços no azeite e distribua 
os gomos na assadeira, com a parte da pele 
voltada para baixo — assim ela não se 
solta ao assar. Leve ao forno para assar por 

cerca de 20 minutos, ou até que os tomates 
estejam macios. Reserve.

RISOTO: Lave e seque as folhas de man-
jericão. Descasque e pique fino a cebola. 
Descasque e fatie o alho em lâminas. Leve 
uma panela média com o caldo de legu-
mes ao fogo alto. Quando ferver, abaixe o 
fogo e mantenha o caldo aquecido durante 
todo o tempo de preparo do risoto. Leve 
uma panela grande ao fogo médio para 
aquecer. Regue com o azeite e refogue a 
cebola com uma pitada de sal até murchar. 
Acrescente o alho e misture por 1 minuto. 
Junte o arroz e refogue por 3 minutos para 
envolver bem os grãos no azeite. Tempere 
com sal e pimenta — lembre-se de que o 
caldo caseiro não leva sal! Regue com o 
vinho e mexa até secar. Junte a passata de 
tomate, 2 conchas do caldo e misture bem. 
Tempere com sal e deixe cozinhar, mexendo 
de vez em quando, até secar. Adicione mais 
caldo, de concha em concha, e mexa até 
que o risoto fique no ponto. O grão deve 
estar cozido mas ainda durinho no centro (al 
dente) — esse processo leva cerca de 20 mi-
nutos. Atenção: depois da última adição de 
caldo, mexa e desligue o fogo. Não deixe se-
car completamente; o risoto deve ficar bem 
úmido. Acrescente a manteiga, o parmesão e 
misture bem. Sirva a seguir com os tomates 
assados, a muçarela de búfala rasgada, as 
folhas de manjericão, pimenta-do-reino e 
azeite a gosto.

 INTERNET
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