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Agência do Trabalhador e Aciu fazem
mutirão para contratações no comércio

Para aproximar trabalhadores em busca de oportunidade de emprego
e empresas do comércio local à procura de colaboradores, a Agência do
Trabalhador firmou parceria com a Aciu para promover um mutirão de
empregos exclusivo para o setor. Para isso, está em curso uma captação

especial de vagas e candidatos com perfil adequado, a fim de atender
lojas com vagas temporárias, visando as vendas de final de ano e os
estabelecimentos que querem ampliar seus quadros funcionais. O feirão
será realizado em 27 de outubro, na Agência do Trabalhador.
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Projeção
da inflação
cai pela 10ª
semana seguida
l2

Projeto visa
cancelar serviços
de telefonia
por aplicativos
l3

TSE reforça
ações de
acessibilidade
para as eleições
l4

Preço do diesel
está 10% acima
da paridade
internacional
l5

Portais de Luz
Uma parceria entre a prefeitura e a Aciu novamente colocará Umuarama em destaque com seu tradicional Natal
de Luz. Mais de 250 portais serão instalados nas avenidas Paraná, Maringá, Rolândia e algumas ruas da área
central da cidade. Os equipamentos já estão sendo fabricados por profissionais do Pátio Municipal. A Aciu ficou
responsável por adquirir as ferragens e equipamentos e o Município contratou metalúrgico para coordenar os
trabalhos de confecção dos ‘Portais de Luz’.
l9
ASSESSORIA

Café da manhã
O evento ‘Manhã de
Informações ao Consumidor’ reuniu no sábado
(17), a Comissão de
Direito do Consumidor
da subseção da OAB,
o Procon e a Aciu na
praça Hênio Romagnolli
com o objetivo de divulgar informações sobre
os direitos dos consumidores, educação para o
consumo e sanar diversas dúvidas. As consultas foram gratuitas.
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ção e aprofundar o romance. Se está na pista, seu
jeitinho retraído pode ser atraente e fazer sucesso.
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está na pista, pode começar um bate-papo com o
crush e terminar na cama.
@tribunahojenewsumuarama

Projeção da inflação 2022 aponta
queda pela décima semana seguida
Horóscopo nascido em 20 de setembro

Os nascidos no dia 20 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. São inteligentes, populares, ativos, espertos e têm muita energia. Fazem críticas e observações mescladas de irreverência, malícia, ironia e criatividade.
Seu número principal é o,
Lotofácil
26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus, astros de natureza feminina, que se harmonizam entre si.
Mas juntos formam o 8, de Saturno,
astro que revela seu lado duro, exigente, crítico e cobraMegasena
dor, metódico e materialista, ambicioso e cruel, muitas vezes. Revela saúde boa e vida longa.
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Solução

DIVULGAÇÃO
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Curitiba

Nome da
letra "M"
Espécie
de cais

TURISMO

-1,8% 5,0400 5,4500

-0,4%

EURO

-1,0% 5,2366 5,2393

+0,5%

MOEDAS X REAL

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

143,35
0,88
1,00
144,34

Iene
R$ 0,0365
Libra est.
R$ 5.97
Peso arg.
R$ 0,036
R$1: 1.331,03 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica
16/8 a 16/9
17/8 a 17/9
18/8 a 18/9
19/8 a 19/9
20/8 a 20/9

0,7084
0,7086
0,6793
0,6524
0,6524

0,7084
0,7086
0,6793
0,6524
0,6524

0,2074
0,2076
0,1784
0,1516
0,1516

expediente
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Umuarama

Minguante

Terça

25/09 - 18h54

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.
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
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Chuva

Crescente

Cheia

02/10 - 21h15

11

09/10 - 17h54

MERC. RURAL

Empresário/empregador

Facultativo

h 22

19

Nova

17/09 - 18h52

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

-0,4%

© Revistas COQUETEL

+1,1%

-1,8% 5,0400 5,4700

ModaliPele
dade de curtida de
provas de animais
atletismo

-1,0% 5,2361 5,2367

PARALELO

h

Chuva

Fases da lua

PREVIDÊNCIA

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

111.823 pontos
%
R$
+1,59%
31,27
+3,24%
70,46
+3,75%
27,68
+2,57%
19,53
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2022: 5ª parcela
+14,10%
12,30
vence em 30/09, com juros Selic de 4,22%.
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
+9,77%
2,81
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%

Fim de
feira
(bras.)

PTAX (BC)

IBOVESPA: +2,33%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Bradesco PN
Yduqs ON
Cogna ON

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

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Descerre; mova
(a porta)
Órgão que produz
leite para o bebê

-0,7%

TABELA DO IR

19/09

Gordura
na cintura
Flor de
lapelas

COMERCIAL -1,8% 5,1640 5,1650

BOVESPA

h 24

17

www.coquetel.com.br

Consoantes
de "vara"
Rua inclinada

% mês

Quarta

Acompanhamento
de presos
Chapéu
típico
mexicano
Repercutir
(o som)

(?) Batista,
locutor
esportivo

venda

h

Tipo de cama portátil
Tornar
legítimo

Em (?):
preso
(gíria)

Sucesso
do Legião
Urbana
(Mús.)

19/09
% dia compra

h 26

Apto; competente
Fêmeas
do touro

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

Terça

Artigo
masculino
Branca;
clara

Belém.
O cronograma oficial da
Anatel prevê a ativação do 5G
puro em todas as capitais até
27 de novembro. A data, no
entanto, poderá ser antecipada caso as operadoras consigam concluir a instalação
de antenas e de filtros antes
desse prazo, e o Gaispi autorize a liberação do sinal.

Profissional de
praias e
piscinas

última quarta-feira (14) pelo
Grupo de Acompanhamento da
Implantação das Soluções para
os Problemas de Interferência
na faixa de 3,5 GHz (Gaispi),
liderado pela Anatel. Agora,
22 capitais têm acesso ao 5G
puro. Apenas cinco capitais da
Região Norte continuam sem
a tecnologia: Porto Velho, Rio
Branco, Macapá, Manaus e

Instrumento musical
Bebida
russa

Anatel libera 5G em mais sete capitais
Desde ontem (19), mais
sete capitais passaram a contar com a faixa 3,5 gigahertz
(GHz) do 5G, também conhecida como 5G puro. A Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) liberou o lançamento
em Aracaju, Boa Vista, Campo
Grande, Cuiabá, Maceió, São
Luís e Teresina.
A decisão foi aprovada na

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

P
A

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 19/09
PR
SOJA
169,28
MILHO
76,57
TRIGO
93,33
BOI GORDO 289,63
SUINO
6,51

DIA
30d. Casc.
0,4%
1,7% 167,00
1,1%
1,2% 76,00
1,2% -15,5% 98,00
0,0% -2,7% 290,00
0,0% -4,8%
-

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

BOLSA DE CHICAGO
Em 19/09
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
nov/22 1.461,25
out/22
438,20
dez/22
678,25
dez/22
830,50

DIA
12,75
8,60
1,00
-29,25

30d.
4,1%
7,4%
8,8%
7,7%

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 19/09
PRAÇA R$/sc
SEM
SOJA
Cascavel 178,00 0,0%
SOJA
Paranaguá 190,00 -1,0%
MILHO
Cascavel 84,00 1,2%

30d.
1,1%
0,0%
0,0%

Emails

REPRESENTANTE NACIONAL

editoria@tribunahoje.jor.br

Merconet
(41) 3079-4666

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

@tribunahojenewsumuarama

Terça-feira, 20 de setembro de 2022 POLÍTICA

Uma proposta em tramitação na Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep) pretende facilitar o cancelamento de contratos ou a alteração de planos de
serviços de telecomunicação.
O projeto de lei 427/2022 determina que as concessionárias
de serviços públicos de telefonia deverão disponibilizar
opções de cancelamento ou
alteração de planos e contratos por meio de aplicativos. O
novo serviço deverá ser disponibilizado nas mesmas opções
das demais formas de atendimento oferecidas atualmente.
De acordo com a matéria, o
consumidor deverá ser informado dos custos adicionais
ou reduzidos na alteração de
planos. As concessionárias
também deverão informar os
serviços que deixarão de ser
prestados devido ao cancelamento do contrato. Dessa
forma, a proposta pretende
garantir ao consumidor, em
ambos os casos, o ressarcimento ou bônus de valores
pagos antecipadamente.
Segundo a justificativa,
o projeto é necessário para
atualizar a legislação do consumidor em relação à evolução tecnológica. De acordo
com o texto, o consumidor
consegue fazer a contratação

DIVULGAÇÃO

Projeto visa cancelar
serviços de telefonia
através de aplicativos

PROPOSTA quer obrigar que concessionárias prestadoras do serviço disponibilizem nos
aplicativos a opção de cancelamento e alteração de planos e contratos
dos serviços com facilidade.
No entanto, o mesmo não se
dá para alterar ou cancelar os
contratos. Com isso, o projeto
visa “proporcionar ao consumidor a mesma praticidade
que se encontra ao contratar
e adquirir produtos e serviços
das concessionárias prestadoras de serviços de telecomunicação, quando da alteração de
planos, seja por serviços mais
caros ou baratos, e principalmente, quando do desejo de
cancelar tais serviços”, diz a
justificativa.
O projeto determina ainda
que o descumprimento das obrigações estabelecidas na proposta sujeita a concessionária

infratora às sanções previstas na Lei do Código do
Consumidor (Lei Federal nº
8.078/1990). Caso a proposta
seja aprovada, as empresas de
telecomunicação terão o prazo
de 90 dias para se adequar.
A proposição define como
concessionárias de serviços
públicos de telecomunicação
aquelas que prestam o Serviço
Telefônico Fixo Comutado,
o Serviço Móvel Pessoal, o
Serviço de Comunicação
Multimídia e os Serviços de
Televisão por Assinatura. O
projeto de lei aguarda parecer
na Comissão de Constituição
e Justiça (CCJ) da Assembleia
para seguir a tramitação.

A Justiça Federal do Paraná
acolheu manifestação do
Ministério Público Federal
(MPF) e suspendeu ontem
(segunda-feira, 19) a condenação de Deltan Dallagnol
(Podemos-PR) no caso das diárias da Lava Jato, julgado pelo
Tribunal de Contas da União
(TCU). A decisão confirma a
elegibilidade do candidato a
deputado federal pelo Paraná.
No mês passado, o TCU havia
condenado o ex-procurador a
devolver R$ 2,8 milhões em diárias pagas a outros procuradores
da força-tarefa da operação.
Após ação anulatória

apresentada por Dallagnol,
o juiz Augusto César Pansini
Gonçalves, da 6ª Vara Federal
de Curitiba, afirmou que a
Justiça encontrou “manifestas
e abundantes” ilegalidades no
procedimento do TCU.
O magistrado reconheceu
a existência de indícios de
quebra de impessoalidade, de
violação do princípio da ampla
defesa e do contraditório e que
o ministro Bruno Dantas inovou na condenação do ex-procurador, ao responsabilizá-lo
por fatos que não constavam
inicialmente no processo.
“Diante das manifestas

DIVULGAÇÃO

Condenação de Dallagnol sobre
diárias da Lava Jato é suspensa

FOI reconhecida a existência de indícios de
quebra de impessoalidade, de violação do
princípio da ampla defesa e do contraditório na condenação do ex-procurador
ilegalidades apontadas, não
me resta alternativa a não
ser deferir a liminar”, escreveu Augusto César Pansini
Gonçalves na decisão.

Legalização dos jogos

3

DIVULGAÇÃO

Para financiar o
piso nacional da
enfermagem, líderes
do Senado cogitam
aprovar, ainda este
ano, o projeto de
lei que legaliza os
jogos de azar. Na
semana passada, o
plenário do Supremo
Tribunal Federal
(STF) suspendeu a
concessão do piso,
argumentando que
o Congresso não
apresentou fonte
de custeio para
a nova despesas. Ontem, líderes do Senado se reuniram
para discutir uma solução. Entre as propostas enviadas ao
presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), estão os proventos
pela legalização dos jogos de azar no Brasil e a realocação do
orçamento secreto para o pagamento do salário. Pacheco,
que ocupa interinamente a Presidência da República, se
encontrou ontem com Paulo Guedes para discutir o tema.

Cobertura

Um projeto de lei que tramita
na Câmara dos Deputados,
cria o Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais e Materiais,
para indenização de prejuízo
causado por desastre natural
relacionado a chuvas. O
texto em análise prevê que a
cobrança do seguro se aplicará
a todo imóvel residencial
localizado em área urbana
ou rural. Conforme o texto, o
prêmio anual (preço pago pelo
segurado) será baseado em
alíquota previamente definida
sobre o valor de venda do
imóvel. Essa alíquota deverá
ser maior nas áreas indicadas
no plano diretor municipal
como mais suscetíveis à
ocorrência de deslizamentos,
inundações ou processos
correlatos.

Indenizações

Ainda segundo a proposta,
o imóvel ocupado
exclusivamente por
morador de baixa renda terá
alíquota reduzida. Já aquele
ocupado por família inscrita
no Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico)
cuja renda familiar mensal
per capita seja inferior ou
igual a 0,5 salário mínimo (R$
606) será isento do prêmio.
Os danos pessoais cobertos
pelo seguro compreenderão
indenizações por morte ou
invalidez permanente (total
ou parcial). O pagamento dos
danos materiais será efetuado
mediante comprovação de
moradia no local afetado pelo
desastre e do eventual prejuízo,
mediante laudo técnico de
profissional habilitado.

Mais médicos

São 27 os candidatos a cargos eletivos no Paraná que se
apresentaram como médicos e que estão aptos para serem
votados no pleito de 2 de outubro. Eles se somam a outros
dois que concorrem na condição de servidores públicos
federais: o deputado federal Luciano Ducci, que busca a
reeleição, e o ex-secretário estadual de Saúde Beto Preto,
também postulante de cargo na Câmara. Mais dois médicos
renunciaram no curso do processo: os Drs. Niazy Ramos Filho
e Haroldo Rodrigues Ferreira. Ao todo, no Estado, são 1.535
os candidatos aptos e 48 os inaptos, sendo que os que se
identificaram como médicos representam apenas 1,83% do total.

Outros

A categoria de outros, ou funções não indicadas, formam
28,6% dos candidatos, seguida de empresários com 28,14%,
de advogados com 14,89% e de vereadores, com 7,15%. Os
que figuram já como deputados representam 5,21%. Dos 29
candidatos com origem na Medicina, um concorre ao Senado, o
Carlos Eduardo Saboia Gomes, o Dr. Saboia, que concorre pelo
PMN sob o número 337. Outros 14 são candidatos a deputado
federal e também mais 14 a estadual. Confira abaixo a relação
de postulantes ao parlamento, com dados obtidos junto ao TRE.
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Eficiência

O Paraná tem a segunda máquina pública mais eficiente do País,
com um índice de aproveitamento de 99,58 pontos, apontou
o Ranking de Competitividade dos Estados. O levantamento
divulgado na última semana revelou que o Estado saltou quatro
posições em relação a 2021, passando da sexta colocação para
a vice-liderança no quesito. “Implantamos um novo modelo de
gestão estadual, focado na redução de custos e na eficiência dos
processos administrativos, com processos bem mais simples e
descomplicados para o setor produtivo”, afirmou.

Ensino de qualidade

A rede municipal de Maringá
é referência em qualidade
de ensino e aposta em
metodologia inovadora
com foco na tecnologia.
A qualidade de ensino é
comprovada com a nota
conquistada pela gestão
municipal no Índice de
Desenvolvimento da Educação
Brasileira (Ideb) de 2021.
Maringá conquistou a melhor
nota entre as cinco maiores
cidades do Paraná. A rede
municipal registrou nota de
6,5, maior que a média do
Brasil, que é de 5,8, e das
cidades paranaenses, de 6.

IDEB destaque

A nota conquistada pela
cidade no Ideb de 2021
é 12% superior à média
nacional e 8% da estadual.
Além disso, o índice de
Maringá na educação básica
fica acima da média dos
estados do Sul do Brasil. O
prefeito Ulisses Maia destaca
que o resultado é reflexo
de uma metodologia que
alia, entre outros aspectos,
tecnologia, sustentabilidade e
empreendedorismo.

Segurança nas eleições
O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
ministro Alexandre de Moraes,
autorizou o envio das Forças
Armadas para reforçar a
segurança em 561 cidades e
localidades em 11 Estados no
primeiro turno das eleições.
As decisões ainda precisam
ser confirmadas pelo plenário
do TSE. Só então o Ministério
da Defesa é notificado para
organizar a operação.

Boletim de urna

O Tribunal de Contas da União
(TCU) vai conferir a integridade
dos boletins impressos emitidos
por uma amostra de 4.161
urnas após a votação, em 2 de
outubro, anunciou o órgão.

O boletim de urna funciona
como uma espécie de extrato
com todos os votos que foram
digitados no equipamento.
Ao final da votação, ele é
impresso pela Justiça Eleitoral
e disponibilizado para
conferência por partidos,
candidatos e eleitores.

Doadores

Empresários do agronegócio
assumiram a liderança na lista
de doações da corrida eleitoral
deste ano. Importantes nomes
do setor já injetaram R$ 13
milhões nas campanhas de
candidatos e partidos —
em sua maioria, aliados do
presidente Jair Bolsonaro
(PL). Executivos do varejo e
do setor energético aparecem
logo atrás na lista de doações,
com R$ 12,9 milhões e R$ 11,6
milhões, respectivamente.

Contra varíola

O primeiro lote de vacinas
contra a varíola dos macacos
deve chegar ainda este mês
ao Brasil, afirmou o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga.
A negociação, feita com o
laboratório dinamarquês
Bavarian Nordic, conta com a
intermediação da Organização
Pan-Americana de Saúde
(Opas). Nessa primeira leva,
devem estar disponíveis 50
mil imunizantes, os mesmos
utilizados para o combate da
varíola.

5G

Nesta segunda-feira (19),
mais sete capitais passaram
a contar com a faixa 3,5
gigahertz (GHz) do 5G,
também conhecido como
5G puro. A Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel)
liberou o lançamento em
Aracaju, Boa Vista, Campo
Grande, Cuiabá, Maceió, São
Luís e Teresina. O cronograma
oficial da Anatel prevê a
ativação do 5G puro em todas
as capitais até 27 de novembro.
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TSE reforça ações
de acessibilidade
para as eleições

Eleitores com deficiência
ou mobilidade reduzida terão
a possibilidade de votar em
seção com acessibilidade que
atenda melhor às suas necessidades, como acesso à rampa
ou elevador.
De acordo com o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), na
hora da votação, mesmo que
não tenha sido feito nenhum
pedido com antecedência,
o cidadão pode informar ao
mesário sobre suas limitações,
para que sejam providenciadas
soluções adequadas. O eleitor
com deficiência também pode
contar com a ajuda de uma
pessoa de sua confiança no
acesso à seção.
Uma resolução da Corte
Eleitoral prevê apoio logístico
para verificar as condições
de acessibilidade, apoio que,
informalmente, é conhecido
como “coordenador de acessibilidade”. Cada Tribunal
Regional Eleitoral tem autonomia para decidir como fará
a sua logística.
Nas eleições deste ano,
todas as urnas eletrônicas
contarão com tradução na
Língua Brasileira de Sinais
(Libras). Além disso, um vídeo
feito por uma intérprete de
Libras será apresentado em
todas as 577.125 urnas eletrônicas preparadas para o
pleito. Na filmagem, exibida
na tela do aparelho, a tradutora indicará a eleitoras e
eleitores qual cargo está em

DIVULGAÇÃO

NA hora do voto, o cidadão pode informar ao mesário sobre suas limitações, para que sejam
providenciadas soluções adequadas
disputa na votação.
Para as pessoas com deficiência visual, além do sistema
Braille e da identificação da
tecla 5 nos teclados do aparelho, também são disponibilizados nas seções eleitorais
fones de ouvido para que eleitores cegos ou com baixa visão
recebam sinais sonoros com
a indicação do número escolhido e o retorno do nome da
candidata ou do candidato em
voz sintetizada.
A sintetização de voz,
recurso voltado para eleitores com deficiência visual, foi
aprimorada para as eleições
deste ano. Além de melhorias na qualidade geral do
áudio, agora serão falados os
nomes de suplentes e vices. E,
para maior fidelidade na fala
dos nomes dos concorrentes,
agora também será possível
cadastrar um nome fonético.

DIVERSIDADE
Os povos indígenas também têm assegurado, pela
Constituição Federal, a participação no processo eleitoral.
Para garantir esse direito, o TSE
criou a Comissão de Promoção
da Participação Indígena no
Processo Eleitoral.
Segundo o TSE, “é direito
fundamental da pessoa indígena ter considerados, na
prestação de serviços eleitorais, sua organização social,
seus costumes e suas línguas,
crenças e tradições”.
Em fevereiro, o tribunal
criou o Núcleo de Inclusão e
Diversidade do Tribunal. A função
do grupo é fortalecer a atuação
da Corte em temas relacionados
ao aumento da participação política de públicos variados, com
foco nas mulheres, nos negros,
na população LGBTQIA+ e nos
povos originários.

TCU vai checar resultado de
4.161 urnas no primeiro turno
O Tribunal de Contas da
União (TCU) vai conferir a
integridades dos boletins
impressos emitidos por uma
amostra de 4.161 urnas após
a votação, em 2 de outubro,
anunciou o órgão.
O boletim de urna funciona
como uma espécie de extrato
com todos os votos que foram
digitados no equipamento. Ao
final da votação, ele é impresso
pela Justiça Eleitoral e disponibilizado para conferência por

partidos, candidatos e eleitores.
Por meio dele, é possível
saber quantos votos recebeu
cada candidato, partido ou coligação por meio de cada equipamento, que emite cinco vias do
documento, cada uma com o QR
Code que identifica a urna e confere a autenticidade dos dados.
Dessa maneira, ao somar os
números impressos em cada
boletim de cada urna, chegaria-se ao mesmo resultado
da totalização oficial feita por

meio eletrônico pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Diferentes instituições, como
por exemplo as Forças Armadas,
estão interessadas em fazer essa
verificação em uma amostra das
cerca de 500 mil urnas utilizadas nas Eleições 2022. Em nota,
o TCU afirmou não se tratar
de uma “apuração paralela”,
sendo a conferência dos boletins mais uma etapa na auditoria geral das eleições que é
realizada pelo órgão.

@oparana hojenews
@tribunahojenewsumuarama
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O silêncio de Adélio

A tensão cresce entre os staffs de Lula da Silva (PT) e Jair
Bolsonaro (PL) com informações entre portas de que Adélio Bispo pode falar. Tem candidato bolsonarista apostando
que será breve o silêncio do confesso esfaqueador do então
candidato Bolsonaro em 2018. As visitas de advogados e
policiais ao preso são constantes. Bolsonaristas empedernidos indicam que ainda nesta campanha Adélio pode aparecer
“revelando” que o crime foi encomendado – contrariando o
que a Polícia Federal já apurou. Por ora, balela pura. O que a
PF já investigou e constatou é que ele agiu sozinho.

Ah, a Soberba...

ONTEM foi anunciada a redução do preço médio do diesel A em R$ 0,30 para as distribuidoras, de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, que começa hoje
+11% na sexta, ou R$ 0,50) e
Gasolina (média nacional):
+6%, ou R$ 0,17 (era +5% na
sexta, ou R$ 0,17)
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Sanepar prorroga implantação
de tubos emissários de esgoto

Boletim confirmou 11 novos
casos de Covid-19 na cidade
Carreata “Paz no Trânsito”

55

Há uma palavra tão latente
no staff de Lula e Alckmin
quanto a cer teza dos índices
que indicam a liderança
da dupla: a soberba. É
proibido no comitê falar em
derrota. Mas têm sido mais
cautelosos. Alckmin não
soma votos – e perdeu o
eleitor fiel. Lula se segura
no carisma e na rejeição de
Bolsonaro. Segundo turno é
outra eleição.

Licença para
transitar

O ex-deputado federal
Vicente Cândido (PT-SP) não
vai se candidatar este ano.
Continuará advogado, mas
tem ar ticulado candidaturas
de petistas. Em especial no
interior de São Paulo. Visa
futuro protagonismo dentro
do par tido e trânsito livre
na praça com car tão da
executiva regional.

Mágoa só cresce

O presidenciável Ciro
Gomes (PDT) anda mais
ácido porque tentou, mas
não esquece o tombo que

levou de Lula em 2018
– que prometeu apoiá-lo
para presidente e optou
por Fernando Haddad (PT).
Preterido à época, Ciro foi
um poço de mágoas se
afogar em choro na França
no 2º turno. Daí Lula repetir
que ele fugiu para Paris.
Daí Ciro, mais brabo, repetir
que Lula não foi também
porque... estava preso. E
segue a briga.

Novo clubinho

João Doria fez escola com
o seu LIDE. Criado pelo
competente empresário
João Camargo, o Grupo
Esfera surgiu na praça
paulistana com boa adesão
de grandes empresas
– já são 45. Reúne de
banqueiros a mineradores,
passando por nomes do
varejo nacional. Ele realiza
debates programáticos para
pensar o País, em salas de
hotéis de luxo de São Paulo
e Brasília.

Memória se esvai...
A 12 dias da eleição, a
pesquisa inédita “Cidades
Sustentáveis: Democracia”,
do Instituto Cidades
Sustentáveis, aponta que
sete em cada 10 brasileiros
não lembra em quem votou
para os cargos de deputado
estadual, deputado federal
e senador em 2018. Esse
fenômeno é maior entre
pessoas que têm ensino
superior. Apenas 18% dos
entrevistados se recordam
do voto para, por exemplo,
deputado estadual.

ESPLANADEIRA

# Preço médio do aluguel em Brasília, em agosto, ficou em
R$ 2.901, segundo Wimoveis. # Fresenius Medical Care Brasil apresenta, dia 23, dispositivo médico Cytosorb, no Congresso de Nefrologia, em Florianópolis (SC). # Kamino lança
conta digital e cartão corporativo exclusivo para startups. #
Facily lança projeto Agroeco. # Klubi e UsadosBR anunciam
parceria em crédito automotivo. # Eshopper abre até dia 30
inscrições para The Digital Commerce Ranking. # Forever Liss
anuncia Rodrigo Faro para cargo de Business Partner.
reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Começou ontem (19) a
Operação Mata Atlântica em
Pé, ação do Ministério Público
brasileiro voltada a combater
o desmatamento e a recuperar
áreas degradadas do bioma no
país. Coordenada nacionalmente pelo Ministério Público
do Paraná (MPPR), a iniciativa ocorre simultaneamente
nos 17 estados da Federação
abrangidos por esse tipo de
ecossistema.
As ações de fiscalização
seguem até o dia 30 de setembro, quando serão contabilizadas as áreas vistoriadas e
as infrações identificadas. No
Paraná o trabalho é realizado
em conjunto com a Polícia
Ambiental (Força Verde), a
unidade regional do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), o Instituto
Água e Terra (IAT) e o Instituto
de Criminalística.
Em sua quinta edição
nacional – no Paraná é o sexto

Desmatamento
crescente

Dados da edição mais recente
do Atlas dos Remanescentes
Florestais da Mata Atlântica,
publicado em maio deste
ano, mostra um aumento de
66% de redução do bioma em
relação ao ano anterior. Foram
21.642 hectares de floresta
nativa desmatada entre 2020
e 2021 – o equivalente a mais
de 20 mil campos de futebol.
No período de 2019 a 2020 o
registro foi de 13.053 hectares.
Comparando com a marca
de 2017 a 2018, quando se
atingiu o menor índice de
desflorestamento da série
histórica (11.399 hectares), o
aumento deste ano chega a
90%. Outro dado trazido pela
última edição do levantamento é o de que, no período 2020
a 2021, apenas dois estados
apresentaram queda no
desflorestamento, enquanto
cinco unidades da Federação
acumulam 89% de todo o
desmatamento identificado:
Minas Gerais (9.209 ha), Bahia
(4.968 ha), Paraná (3.299 ha),
Mato Grosso do Sul (1.008
ha) e Santa Catarina (750 ha).
Os estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Sergipe e Pernambuco, que, de acordo com
as séries históricas, estavam
próximos do fim do desmatamento, registraram altas no
levantamento mais recente.

ano de operação –, a Mata
Atlântica em Pé é uma ação
conjunta entre os Ministérios
Públicos nos estados e demais
órgãos ambientais envolvidos.
Com o uso de sistemas de
monitoramento das áreas via
satélite, as equipes localizam
e visitam propriedades em que
há suspeita de desmatamento.
Uma vez constatados os ilícitos ambientais, os responsáveis são autuados e podem
responder judicialmente – nas
esferas cível e criminal – além
das sanções administrativas
relacionadas aos registros das
propriedades rurais.
EXPECTATIVAS
Na ação deste ano, recentes avanços tecnológicos
implementados nos sistemas utilizados devem permitir uma ampliação das áreas
fiscalizadas. Uma das melhorias diz respeito à capacidade
de captura das imagens de
satélite: até então a extensão

mínima registrada pelo monitoramento era de um hectare
e agora, em algumas regiões,
já é possível capturar áreas
desmatadas em extensões
de apenas 1/3 de um hectare. “Esse refinamento da
tecnologia, somado à ampliação dos esforços dos órgãos
ambientais, nos permitirá
alcançar resultados ainda
mais expressivos do ponto de
vista do combate aos crimes
ambientais”, afirma o coordenador nacional da operação, promotor de Justiça
Alexandre Gaio, do MPPR.
Durante os dias de operação, equipes dos órgãos
ambientais visitarão as áreas
onde há registros de alertas,
acompanhadas de peritos do
Instituto de Criminalística
(ou órgão similar em cada
estado), que elaborarão
os respectivos laudos técnicos. “Essa atuação conjunta entre as instituições
envolvidas é essencial para

Tecnologia

Desde 2019, a Mata Atlântica em Pé conta com a tecnologia
da Plataforma MapBiomas Alerta, um programa de alertas e
emissão de relatórios de constatação de desmatamento que usa
tecnologias de monitoramento e tratamento de dados desenvolvido pelo projeto MapBiomas, iniciativa que reúne universidades, empresas de tecnologia e organizações não governamentais
que realizam o mapeamento anual da cobertura e do uso do solo
no Brasil. A partir da ferramenta, é possível obter imagens de satélite em alta resolução para a constatação de desmatamentos.
A utilização do sistema foi viabilizada por termos de cooperação
firmados com os Ministérios Públicos nos estados e a partir de
parceria com a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa), entidade que hoje é
presidida pelo promotor Alexandre Gaio.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Ministério Público deflagra Operação
Mata Atlântica em Pé em 17 estados

NA região de Umuarama, em outras ações, a polícia encontrou em área de mata nativa,
árvores de peroba rosa derrubadas e uma motosserra
garantir a agilidade dos procedimentos e respostas rápidas à sociedade”, destaca o
promotor, que coordena o
Núcleo de Curitiba do Grupo
de Atuação Especializada em
Meio Ambiente, Habitação e
Urbanismo (Gaema). Em 2021,
a Operação Mata Atlântica em
Pé identificou 8.189 hectares

de vegetação suprimida ilegalmente em todo o país,
alcançando o montante de
R$ 55.531.184,19 em multas
aplicadas – valor 70% superior às autuações de 2020. Ao
todo, foram fiscalizados 649
polígonos nas 17 unidades da
Federação em que a ação foi
deflagrada.

Bioma

Uma das florestas mais ricas em diversidade de espécies, a Mata
Atlântica abrange uma área de cerca de 15% do total do território
brasileiro, em 17 estados. O bioma é também dos mais ameaçados,
restando atualmente apenas 12,4% da floresta que existia originalmente no país – sendo 80% desses remanescentes localizados em
áreas privadas. Integradas por diversas formações florestais (floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual e floresta ombrófila mista,
também denominada de Mata de Araucárias), além de ecossistemas associados (restingas, manguezais, campos de altitude, brejos
interioranos e encraves florestais), a Mata Atlântica é o ecossistema
onde 70% da população brasileira vive em território antes coberto
por ele – daí a importância da preservação do bioma.

Casal é preso após ‘baixaria’ por ciúme em via pública
Um homem de 41 anos e
uma mulher de 35, ambos de
Francisco Alves, foram encaminhados à 7ª Subdivisão Policial
(SDP), em Umuarama, na
madrugada do domingo (18),
depois que protagonizaram
uma discussão com troca de

agressões, no centro da cidade
em que residem e faz parte da
jurisdição da SDP.
A mulher ligou para o
número de emergência da
PM (190) e gritou por socorro
aos policiais, quando passavam pela rua. Ela relatou que

o marido teve uma crise de
ciúmes por conta do ex-namorado dela, o que a teria
irritado. Ela revelou ainda ter
atingido o atual companheiro
com um golpe desferido com
um capacete.
O homem ficou ferido no

rosto. A mulher tinha manchas nos braços. Quem presenciou a cena disse que
foi uma completa baixaria,
algo desnecessário. O caso
foi parar na delegacia de
Umuarama e analisado pela
Polícia Civil.
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Com dança brasileira, Real supera
Atlético no Campeonato Espanhol
No ato final de uma semana repleta
de polêmicas - e atitudes racistas - em
antecipação ao dérbi da capital espanhola, o Real Madrid bateu o Atlético
de Madrid, fora de casa, por 2 a 1,
manteve os 100% de aproveitamento
no Campeonato Espanhol e a liderança isolada na competição. Vinícius
Júnior não marcou, mas teve atuação
determinante e dançou com outro
brasileiro, Rodrygo, autor do primeiro
gol. O Real tem 18 pontos em seis rodadas, enquanto o Atlético aparece em
sétimo, com dez.
Durante a semana, o meio-campo
Koke, do Atlético, disse em entrevista
que haveria confusão caso Vini Jr
comemorasse um gol dançando, sua
marca registrada. Ao repercutir o tema,
um empresário de jogadores, Pedro
Bravo, disse em uma emissora de tevê

espanhola que o atacante brasileiro
deveria parar de fazer “macaquices”. A
campanha #bailavinijr passou, então, a
ser divulgada nas mídias sociais, como
apoio ao atleta. No domingo (18), outro
ato racista foi flagrado em um vídeo,
divulgado nas redes sociais minutos
antes do início do clássico, com torcedores do Atlético de Madrid chamando
Vini de “macaco” do lado de fora do
Estádio Wanda Metropolitano, casa do
time e local da partida.
No aquecimento, Vini Jr foi o jogador do Real mais vaiado ao ter seu
nome anunciado pelo sistema de som.
Em campo, o clima foi de nervosismo
como é hábito em confrontos de grande
rivalidade. Vinicius, que jogou a partida
inteira, se envolveu em algumas pequenas confusões, mas chamou mais a
atenção pelo futebol.

Stefani é campeã de
duplas em WTA na Índia
O domingo (18) foi especial para a
brasileira Luisa Stefani, de 25 anos, campeã nas duplas do WTA 250 de Chennai
(Índia), ao lado da canadense Gabriela
Dabrowski. É o primeiro título de Stefani
nesta temporada: a paulista voltou a
competir no Aberto de Chennai, após
um ano em recuperação de uma cirurgia no joelho direito. A parceria BrasilCanadá sobrou em quadra na final contra a dupla da russa Anna Blinkova com
a georgiana Natela Dzalamidze: vitória
por 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/2).
“Muito feliz com o título, mas principalmente com a semana. Estou me sentindo super bem, o joelho está bem, o
corpo também. Assim como a cabeça
boa. Muito contente em voltar a jogar,
a competir. A gente foi melhorando jogo
após jogo, e eu me sentindo melhor. E
jogar com a Gabi, não tenho nem palavras. Não tem ninguém que eu gostaria de estar ao lado, mais do que ela,
nesta volta. Estava comigo na lesão, no
momento que foi muito duro, e agora
conseguir o título as duas juntas é inexplicável”, disse emocionada Stefani, em
entrevista aos organizadores do WTA de
Chennai.
Stefani e Gabi disputavam a

semifinal do US Open do ano passado,
quando a brasileira rompeu o ligamento
cruzado do joelho direito. Antes elas
haviam sido campeãs juntas no WTA de
Montreal (Canadá) e vices em San Jose
e Cincinnati – ambos os torneios nos
Estados Unidos. Também na temporada
passada, Stefani foi vice duas vezes ao
lado da norte-americana Hayley Carter
– no WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados
Árabes) e no WTA 500 de Adelaide
(Austrália).
O próximo desafio da brasileira foi no
WTA 500 de Tóquio, que começou ontem
(segunda-feira, 19), quando ela jogou ao
lado da japonesa Ena Shibahara. E logo
na estreia, enfrentou Gabi Gabrowski
com outra parceira, a mexicana Giulia
Olmos. Stefani tem boas recordações
de Tóquio, onde conquistou o bronze,
sua primeira medalha olímpica, ao lado
da compatriota Laura Pigossi, na edição
passada.
“Agora, a vida é assim, tênis é assim.
Nada descreve o tênis melhor. Hoje estamos aqui juntas, ganhando um título, no
próximo torneio, uma contra a outra. E
estou muito animada para fazer um bom
jogo contra elas. Estão tendo um ótimo
ano, entrosadas”, concluiu Stefani.
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NÃO foi Vini quem marcou, mas outro brasileiro negro. Os dois sambaram no gramado em comemoração
Pressionado atuando fora de casa, o
Real foi cirúrgico nas chances que teve.
No primeiro tempo, abriu o placar aos 20,
quando Tchouaméni levantou na área, o
zagueiro brasileiro Felipe não conseguiu
cortar e Rodrygo completou de primeira
para as redes. Não foi Vini quem marcou,
mas outro brasileiro negro. Os dois sambaram no gramado em comemoração
e os torcedores adversários lançaram
alguns objetos, que não os atingiram.
Ainda na primeira etapa, Vinicius
Junior foi lançado pela esquerda e

acertou a trave. No rebote, o uruguaio
Valverde ampliou para o Real.
No segundo tempo, Mario Hermoso
diminuiu para os donos da casa em um
lance involuntário e, minutos depois,
acabou expulso por dois cartões amarelos, um deles por atingir o rosto de
um jogador adversário.
Vitorioso em campo, Vini Jr foi às
redes sociais após a partida e postou
uma foto da comemoração do primeiro
gol junto a Rodrygo, com a legenda:
“Dance onde quiser”.
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Após abraço, Lago Aratimbó ganha
limpeza realizada por voluntários
Para lembrar o Dia Mundial
de Limpeza de Rios, Praias e
Lagos (21 de setembro) o Lago
Aratimbó ganhou um abraço
humano e uma limpeza, no
último sábado, 17, que envolveu esquipes da Prefeitura, do
Serviço de Vigilância Ambiental
da Secretaria Municipal da
Saúde e voluntários do Sesc/
Umuarama, o Tiro de Guerra
05.012 e entidades parceiras.
A atividade começou por
volta das 8h30, com apresentações culturais sobre a limpeza

de rios e mares, recursos fundamentais para a sobrevivência da população, seguido pelo
abraço – para o qual a comunidade toda foi convidada – e
depois os voluntários se deslocarão às margens de alguns
cursos d’água para recolher
resíduos e conscientizar a
população sobre a importância da preservação ambiental.
“Além do lago, visitamos o Bosque dos Xetá,
o J a rd i m Pa n o ra m a , o
Parque Laranjeiras, o Jardim

Petrópolis e Parque Dom
Pedro”, informou Renata
Luzia Ferreira, coordenadora
da Vigilância Ambiental. A
iniciativa reuniu também o
Senac, a Câmara da Mulher
Empreendedora e Gestora de
Negócios, Núcleo Regional
de Educação, Rotary Club,
Corpo de Bombeiro, Polícia
Ambiental, Universidade
Estadual de Maringá (UEM),
Instituto Federal do Paraná
(IFPR), Instituto Água e
Terra (IAT), Sindilojistas e

Semana Nacional do Trânsito
inicia atividades em Umuarama
cruzamentos semaforizados.
“Uma dessas ações é a
Semana Nacional de Trânsito,
que envolve as mídias sociais,
realização de blitze de trânsito
em parceria entre a Umutrans,
Guarda Municipal e Polícia
Militar, distribuição de material educativo com apoio do
Detran e Sicoob e orientações
nas escolas”, destacou a diretora de Trânsito, Dianês Maria
Piffer, ao abrir as atividades na
manhã desta segunda-feira, 19,
no semáforo da av. Padre José
Germano Neto Júnior com a
Ângelo Moreira da Fonseca.
O foco neste ano é a responsabilidade de cada um
para evitar acidentes, com o
tema “No trânsito, todos nós
podemos salvar vidas” e um
trabalho mais intenso para
os condutores deixarem de
utilizar o celular na condução
de veículos. “Agradecemos
o apoio de todos os parceiros, especialmente o Sicoob,
que patrocinou os panfletos educativos, e também o
empenho da administração
do prefeito Hermes Pimentel

para melhorar o trânsito em
Umuarama”, destacou Dianês.
Acompanharam a abertura
da semana, ainda, o diretor
da Guarda Municipal, inspetor
Valdiney Rissato, as equipes de
agentes de trânsito e da Polícia
Militar, o diretor-superintendente do Sicoob, Fábio Viar, e a
gerente da agência Padre José
Germano, Lilian Carla Firmino.
Ainda nesta segunda-feira
a Escolinha de Trânsito da
Umutrans recebeu a visita de
alunos da Escola Especial Nice
Braga, da Apae, que tiveram
uma aula prática sobre como
o pedestre deve se comportar
no trânsito, na minicidade educativa da Sestram.
Nesta terça-feira, 20, às 9h,
será realizada uma blitz com
a participação de agentes de
trânsito, Guarda Municipal e
Polícia Militar. Na quarta, das
16h às 18h, haverá ação com os
óculos simuladores de embriaguez na Feira do Produtor,
atrás do Estádio Lúcio Pipino,
e palestra da Umutrans na
Universidade Paranaense
(Unipar), das 16 às 17h30.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

A Secretaria Municipal
de Segurança, Trânsito e
Mobilidade Urbana (Sestram),
com apoio da Polícia Militar e
do Detran, e o patrocínio da
cooperativa de crédito Sicoob,
iniciou ontem (19), as ações da
Semana Nacional do Trânsito
em Umuarama. A meta é manter a trajetória de queda no
número de vítimas de acidentes notada a partir de 2019,
quando a cidade registrou 15
mortes no trânsito – em 2020
foram nove, mesmo número
em 2021 e cinco neste ano, até
o final de agosto.
Apesar da redução na letalidade, o número de acidentes
permanece alto – 450 no primeiro semestre do ano passado
e 494 neste ano, ante 444 em
2020. De acordo com a Sestram,
as principais causas dos acidentes são imprudência, imperícia e
negligência, excesso de velocidade e embriaguez ao volante.
A frota de Umuarama conta
hoje com 93.852 veículos, entre
os quais 27 mil motos. O Brasil
registra mais de 30 mil mortes
por ano no trânsito e gasta mais
de R$ 800 milhões com atendimento médico.
Além de uma série de campanhas educativas, o município tem adotado outras medidas para levar mais segurança
ao trânsito, como melhorias
constantes na sinalização
viária horizontal e vertical,
implantação de equipamentos
educativos de velocidade (os
‘anjinhos’), aumento na fiscalização eletrônica de velocidade
e de avanço de sinal vermelho e implantação da área de
espera para motocicletas em

ALÉM de uma série de campanhas educativas, o município tem adotado outras medidas
para levar mais segurança ao trânsito

Fecomércio.
O objetivo é sensibilizar a
população para a proteção dos
recursos hídricos e engajar a
comunidade no cuidado com
o meio ambiente. “Queremos
dar exemplo do cuidado

necessário com a água dos
rios e lagos e com a vida no
planeta”, completou Renata
Ferreira. Dezenas de sacos de
lixo recolhidos na ação foram
destinados ao aterro sanitário
municipal.
JOSÉ A. SABINO/SECOM

O objetivo foi sensibilizar a população para a proteção dos recursos hídricos e engajar a
comunidade no cuidado com o meio ambiente

Prêmio para os
queijos paranaenses
Muçarela, colonial, parmesão... no Paraná queijo é
assunto sério. Dos 12 milhões de litros de leite que o Estado
produz diariamente, 5 milhões são transformados nos mais
variados tipos de queijo. Consumidores famintos já existiam
por aqui; produtores artesanais e industriais com história
e qualidade também. Faltava, porém, uma iniciativa que
funcionasse como vitrine dessa produção e aproximasse
os agentes dessa cadeia.
Para suprir esta lacuna, o Sistema FAEP/SENAR-PR,
em parceria com o Sindileite-PR, IDR-PR e Sebrae-PR,
lançou, no final de agosto, o Prêmio Queijos do Paraná,
voltado aos produtores e indústrias do Estado.
Além de fortalecer a cadeia do leite no Paraná e tornar os
queijos paranaenses mais conhecidos, a iniciativa também
vai estimular a melhoria na qualidade dos produtos, seja por
meio da própria premiação, seja por meio das capacitações
voltadas a todos os elos desta cadeia produtiva, que serão
encampadas pelo SENAR-PR e o pelo IDR-PR.
Ao todo são 19 categorias, sendo 12 para queijos
feitos a partir de leite de vaca, duas para queijos de
cabra, duas para queijos de búfala, duas para queijos de
ovelha e uma premiação para criações queijeiras, como
queijos aromatizados, com doces, ervas, etc.
As inscrições para o Prêmio Queijos do Paraná tiveram
início em 1º de setembro e seguem abertas até 1º de março
de 2023. O evento de premiação será realizado em junho
do ano que vêm. Vale lembrar que a medalha não deve
ser o objetivo final do participante. A grande conquista é
o aprimoramento do produto e a busca incessante pela
qualidade e pela sanidade.
Mais informações e inscrições no site:
www.sistemafaep.org.br/premio-queijos-do-parana

sistemafaep.org.br
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Umuarama voltará a ter Portais de luz no Natal
iluminação especial. “Este
ano teremos outra novidade:
Papai Noel vai ganhar mais
uma casa, que será construída na Praça Miguel Rossafa.
Agora, além daquela que fica
na Hênio Romagnolli, os pais
poderão levar as crianças na
nova casa. Nosso objetivo é
reduzir o tempo de espera
das famílias nas grandes filas
que se formam para tirar fotos
com o Bom Velhinho”, observa.
Lembra ainda que, além da

Uma parceria entre a preA Aciu ficou responsável por
feitura e a Aciu (Associação adquirir as ferragens e outros
Comercial, Industrial e Agrícola equipamentos e a administrade Umuarama) novamente ção contratou um metalúrgico
colocará Umuarama em desta- para coordenar os trabalhos
que com seu tradicional Natal de confecção dos conhecidos
de Luz. Mais de 250 portais ‘Portais de Luz’. “A equipe já
serão instalados nas avenidas está trabalhando a todo vapor
Paraná, Maringá, Rolândia e para fabricar 5.750 estrelas
algumas ruas da área central para a montagem dos portais”,
da cidade. Os equipamentos comenta.
já estão sendo fabricados por
Ele conta que, além dos
equipe de profissionais do portais, árvores das vias cenPátio
Municipal.Terça-feira 20 de setembro
traisdetambém
devem receber
2022
8 VARIEDADES

tradicional Praça do Papai Noel
(Hênio Romagnolli), haverá

do

decorações e programações
especiais ao Lago Aratimbó.

Cinema

SORTEIO REALIZADO DIA 26/09
SERÁ SORTEADO 2 GANHADORES

SAIBA MAIS
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CÂNCER

Arte,
em inglês

LEÃO

Ingênua
Tonalidade
Ingênua
clara
do
Tonalidade
violeta
clara do

violeta
BANCO

(?)
kwon
(?)do,
arte
kwon do,
marcial
arte
marcial

3/art — erê — tae. 4/food — otto. 6/addams. 10/minifúndio.
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BANCO

Mascarado (HQ)

VIRGEM

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Os astros derramam good vibes na sua carreira e
há sinal de mudanças sensacionais, sobretudo se
lida com negócios ou finanças dos outros. Seu
esforço deve ser valorizado e você tem grandes
chances de alcançar uma boa posição no emprego. Há sinal de romance promissor com alguém
mais jovem ou da sua turma de amigos.
Migos e migas de Capricórnio, os astros derramam excelentes energias em suas relações profissionais. Pode fazer contatos com facilidade e
fechar alianças vantajosas no trabalho. Na área
amorosa, talvez cancele a timidez. Com o mozão,
você tende a falar mais sobre seus sentimentos e
desejos na intimidade.

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

Aquário, meu consagrado, mudanças positivas
podem rolar no trabalho e você tem tudo pra arrasar. Com seu jeito mais prestativo e popular, há
chance de subir de cargo. Aleluia! Se está na pista,
seu poder de atração e boa de lábia podem render
uma chuva de contatinho te querendo. Com o mozão, a vibe é apaixonante.

PEIXES

23/8 a 22/9

Os astros avisam que você deve ficar popular. Aí
tem tudo pra atrair as pessoas para o seu lado
com facilidade, o que será ótimo em reuniões,
parcerias profissionais e na hora de fazer seu serviço. Com o love, tudo indica que irá abrir o coração e aprofundar o romance. Se está na pista, seu
jeitinho retraído pode ser atraente e fazer sucesso.

23/10 a 21/11

Tô vendo aqui que você deve conhecer gente
nova, mandar super bem em seus contatos e
abrir seus horizontes. Pode até ganhar uma
ajuda bem-vinda de amigos influentes. Boas
chances de iniciar um compromisso sério com
alguém misterioso ou da sua profissão. Quem
já tem um love, deve curtir ótimos papos e zero
marasmo no relacionamento.

22/7 a 22/8

Tô vendo aqui que você pode encher o bolso e
ter mais abundância na vida. Mais consciente e
intuitivo, seu signo tende a usar bem a sua grana
e a pensar antes de gastar. Seu jeito expansivo,
animado e otimista também deve ficar mais forte
hoje. Se busca um love, tudo indica que terá facilidade para puxar papo e adicionar contatinhos.

MascaO Herói
rado
(HQ)

ESCORPIÃO

21/6 a 21/7

Seu jeito comunicativo e criativo tende a ficar no
modo turbo e pode te ajudar a fazer bons contatos.
Há grandes chances de ganhar mais popularidade
e aliados importantes. Nas finanças, é você quem
deve dar um 7x1 nos boletos. Se está na pista, há
chance de pintar um crush tudo de bom e que te
passe segurança para expressar o que sente.

23/9 a 22/10

LIBRA

Prepare-se pra travar no sucesso! Além de esbanjar criatividade e dedicação na carreira, seu signo
tem tudo pra ficar mais popular e ganhar reconhecimento da chefia. Se está só, o medo de ficar pra
titia/titio deve chegar ao fim. É que um bate-papo
com amigo talvez esquente e vire romance sério.

21/5 a 20/6

Pode deixar as mãos abertas, pois há previsão de
chuva de lobo-guará. Tudo indica que será mais
fácil ganhar dinheiro, sobretudo com produtos
para o lar, alimentícios ou femininos. Se está na
pista, deve pintar alguém que te estimule com um
papo esperto. A dois, sua criatividade bomba e
pode criar vários planos pra curtir com o mozão.

planta
usada em
xampus

Arte,
em inglês

tal é Porto Velho
(?)
(sigla)
Seixas,
cantor
(?)
brasileiro
Seixas,
cantor
O Herói brasileiro

baiano
feito de
feijão

GÊMEOS

(?) vera:
planta
usada em
xampus
(?)
vera:

Sua capital é Porto Velho
Sua
capi(sigla)

21/4 a 20/5

Taurinos amados, a vibe tá boa, muito boa hoje!
Além de contar com imaginação fértil e esbanjar
animação, tudo indica que o seu signo estará mais
comunicativo e fará ótimos contatos. Há sinal de forte ligação com a sua família e maior interesse pelos
assuntos do lar. Altas doses de criatividade e diálogo
tendem a deixar o relacionamento perfeitinho.

A empresa Ruim;
Problema
que lança perverso
de pele
ações
comum no
Vem ao
(sigla)
adolescente
mundo
EnlouApelido de
quecer
"Isabela"
Ruim;
perverso Consoantes
Vem ao
de "uns"
mundo
Sacerdote
Apelido de
judeu
"Isabela"
Retórica Consoantes
(abrev.) de "uns"
Pai de San- Sacerdote
dy e Junior judeu
Retórica
Risco
(abrev.)
proibido
Pai de Sanem docudy e Junior
mentos
Risco
proibido
Multiplica
em docupor dois
mentos
Multiplica
por dois

21/3 a 20/4

Crescimento à vista, arianes! Os astros avisam que
pode alcançar um cargo de chefia. Se trabalha em
sua casa ou num negócio familiar, devem pintar
mais clientes. Caso esteja parada(o), há boas
chances de sair da fila do desemprego. Os astros
dão play na sua vida amorosa e pode pintar romance com um crush esperto e bom de papo.

TOURO

Problema
de pele
comum no
adolescente
Enlouquecer

Cotidiana
Prova
automoCotidiana
bilística

Criança,
no Candomblé

"A Família É regida
(?)", filme
pelo
com Raul
maestro
Julia

Indivisíveis
(fem.)

A empresa
que lança
ações
(sigla)

Preso
provisoriamente

Em que
há má-fé
Grosseiro;
indelicado

© Revistas COQUETEL

Fast-(?),
tipo de
lanchonete

ÁRIES

20/2 a 20/3

Se depender dos astros, a sorte estará do seu
lado. Aproveite pra participar de um jogo, sorteio
ou rifa pois pode se dar bem. No trabalho, seu jeito mais expansivo e sociável está em alta e pode
te favorecer, sobretudo se lida com público. Se
está na pista, pode começar um bate-papo com o
crush e terminar na cama.

Horóscopo nascido em 20 de setembro
Os nascidos no dia 20 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Escorpião. São inteligentes, populares, ativos, espertos e têm muita energia. Fazem críticas e observações mescladas de irreverência, malícia, ironia e criatividade.
Seu número principal é o,
Lotofácil
26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus, astros de natureza feminina, que se harmonizam entre si.
Mas juntos formam o 8, de Saturno,
astro que revela seu lado duro, exigente, crítico e cobraMegasena
dor, metódico e materialista, ambicioso e cruel, muitas vezes. Revela saúde boa e vida longa.
Lotomania
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Nissan Kicks tem mais opções
e equipamentos na linha 2023
A Nissan apresenta a linha
2023 do crossover Novo Nissan Kicks, modelo mais vendido da linha da marca no
mercado brasileiro e fabricado no Complexo Industrial
Nissan, em Resende (RJ). As
novidades estão nas versões,
equipamentos e cor.
Uma das novidades do
Novo Nissan Kicks é a versão
Active, que deixa de ser oferecida exclusivamente para
o segmento de pessoas com
deficiência (PcD) e se torna
também a opção de entrada da
linha. Acima dela mantém-se a
versão Sense CVT.
A versão Advance passa
a contar com novo console
central e apoio de braço redesenhado que traz duas entradas USB tipo A (uma dentro
e outra voltada para o banco
traseiro) e que tem 25% a mais
de capacidade. A Advance
Pack Plus, equipada com bancos com revestimento sintético, ganha retrovisor interno
eletrocrômico.
A opção topo de linha
Exclusive conta com o mesmo
novo apoio de braço, além de
maçanetas na cor do carro. A
Exclusive Pack Tech traz de
série agora carregador para
celular por indução, além do
conjunto avançado de dispositivos que forma o Nissan Safety
Shield. Composto por diferentes tecnologias de segurança
que monitoram, protegem e
respondem, ajuda o carro e o
motorista a monitorar o movimento no entorno, responder
a ações inesperadas (como a
aproximação desatenta a um

DIVULGAÇÃO

veículo à frente) e a proteger
(frenagem de emergência e
segurança passiva).
A versão Exclusive também adiciona monitoramento de pressão de pneus
como item de série.
O catálogo do crossover
volta contar com a opção de cor
Cinza Grafite com teto preto, disponível para a opção Exclusive.
Todas as versões agora
também trarão o novo logotipo da Nissan NEXT na grade
dianteira, tampa do porta-malas, miolo do volante e centro
das rodas.
NOVO NISSAN KICKS
O Novo Nissan Kicks
foi desenvolvido para surpreender os brasileiros com
muita atitude. Para isso, seu

projeto seguiu como base três
pilares: Design, Integração
homem e carro e Tecnologia
Safety Shield.
Os designers da Nissan
se superaram e deixaram o
Novo Nissan Kicks com um
estilo encorpado e moderno,
seguindo o conceito denominado Nissan Emotional Geometry. Isso com um amplo
espaço interno.
O modelo também traz
novidades que aumentam
ainda mais a integração dos
ocupantes com o veículo.
Dois recursos tecnológicos se
destacam quando o assunto é
conforto e praticidade: o sistema multimídia com tela de
oito polegadas e um item de
qualidade reconhecida mundialmente e que é único no

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225

segmento, o equipamento de
som premium Bose®, que inclui
dois alto-falantes no apoio de
cabeça do motorista.
O Novo Nissan Kicks vai
além também quando se fala
de tecnologias inteligentes
de segurança passiva e ativa.
Um conjunto avançado de
dispositivos forma o Nissan
Safety Shield, que é composto
por diferentes tecnologias de
segurança que monitoram,
protegem e respondem em
situações nas quais o veículo
e seus ocupantes possam
estar em risco. Esse escudo
de proteção ajuda o carro e o
motorista a monitorar o movimento no entorno, responder
a ações inesperadas (como a
aproximação desatenta a um
veículo à frente) e a proteger

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

Confira os preços da linha
2023:
Active CVT - R$ 110.990
Active CVT com central multimídia - R$ 112.990
Sense CVT - R$ 120.990
Advance CVT - R$ 129.990
Advance CVT Pack Plus R$ 131.990
Exclusive CVT - R$ 143.490
Exclusive CVT Pack Tech R$ 145.490

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

(frenagem de emergência e airbags, por exemplo).
O modelo é equipado com
o confiável motor 1.6 16V, também fabricado em Resende
(RJ). Ele desenvolve 113 cavalos de potência e 15,3 kgfm
de torque quando abastecido
com etanol e 110 cavalos e 15,2
kgfm com gasolina.

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

4º Prêmio: Televisor 43’
*IMAGENS ILUSTRATIVAS

@tribunahojenewsumuarama
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Agência do Trabalhador e Aciu fazem
mutirão para contratações no comércio
Para aproximar trabalhadores em busca de oportunidade de emprego e empresas
do comércio local à procura de
colaboradores, a Agência do
Trabalhador firmou parceria
com a Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Umuarama (Aciu) para promover um mutirão de empregos exclusivo para o setor. Para
isso, está em curso uma captação especial de vagas e candidatos com perfil adequado, a
fim de atender lojas com vagas
temporárias – visando as vendas de final de ano – e também os estabelecimentos que
querem ampliar seus quadros
funcionais.
O feirão do emprego no
comércio será realizado em
27 de outubro, na Agência do
Trabalhador, que faz parte
da Secretaria de Indústria e
Comércio da Prefeitura e fica
no cruzamento da avenida Rio
Branco com a rua Governador
Ney Braga, a uma quadra
da Praça Santos Dumont.
Empresas que dispuserem de
vagas terão espaços delimitados para expor as oportunidades aos interessados.
“Para participar as empresas devem se cadastrar antecipadamente”, orienta o gerente
da agência, Reginaldo Barros.
O secretário da Indústria e
Comércio, Marcelo Adriano
Lopes da Silva, explica que
o mutirão é uma forma de
ofertar oportunidades aos

Empresários

A Aciu convocará os empresários associados para participarem da ação, divulgando
as vagas oferecidas para o
mutirão. “A parceria já está
em prática para a prospecção
de vagas temporárias para
o final de ano. Ao mobilizarmos nossos associados,
chamamos a atenção para a
importância da iniciativa. A
época mais relevante para
o varejo sempre traz um
incremento expressivo do
número de vagas. Muitas
oportunidades temporárias
se transformam em postos
formais”, disse o presidente
da Aciu. O atendimento aos
trabalhadores será das 8h
às 17h, no dia 27/10, sem
intervalo para almoço. Os
empregadores devem entrar
em contato com a agência,
pelo fone (44) 3621-1100,
para cadastrar as vagas.

trabalhadores que precisam
das vagas, mas que nem sempre têm acesso à informação.
“Esta ação de empregabilidade é mais uma oportunidade
para promover o encontro
entre candidatos e empregadores. A equipe técnica da
Agência do Trabalhador vai
analisar o perfil dos candidatos e encaminhá-los para as
entrevistas de emprego nas
empresas participantes da
ação. Também haverá entrevistas diretas no local”, explicou o secretário, após reunião
com o presidente da Aciu,
Miguel Fuentes Romero Neto,
e o gerente da agência, na
última sexta-feira, 16.
Os interessados em participar do mutirão devem levar a
Carteira de Trabalho, preferencialmente, mas também serão
atendidos caso apresentem
qualquer documento que contenha o CPF. O profissional à
procura de trabalho deve levar
currículo atualizado. Caso não
tenha um currículo, a equipe
da agência fará um cadastro
que será registrado no banco
de dados do sistema público
de emprego, a partir dos documentos pessoais.
A Agência do Trabalhador
fará uma convocação junto aos
empregadores para que participem da ação, divulgando
OPORTUNIDADE DE TRABALHO
ROMANCE MODA
CONTRATA VENDEDOR
EXTERNO EM UMUARAMA.
Requisitos: CNH, Carro próprio,
experiência em vendas.
Interessados entrar em contato
pelo Whatsapp (43) 999278776 - Jackson

ASSESSORIA/SECOM

e cadastrando no sistema as
vagas disponíveis, além de
enviar uma equipe de recursos
humanos para as entrevistas.
“Com o perfil certo, o trabalhador poderá praticamente sair
empregado do feirão”, acrescentou Reginaldo Barros.
REGINALDO Barros, diretor da
Agencia do Trabalhador, Miguel Fuentes, presidente da Aciu e o secretário
municipal Marcelo Adriano, tratando
dos detalhes do programa

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
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PURURUCA

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

Zélia Casoni

Nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera,
mas nunca o teu riso, porque então
morreria. Pablo Neruda

INSTAGRAM

CORAGEM

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

ZOOM

GISELE ANTONIN, MARCELO BENITTES
E CAMILA MOTA DELLANTONIA em momento ‘selfie’ no evento que movimentou a House Design, leia-se Fernando
Monteiro, na semana passada.

CAUSA NOBRE!

Acompanhando um movimento de
bilionários que abrem mão de suas
fortunas para causas nobres, o fundador
da Patagonia, uma marca de roupas para
esportes de aventura, Yvon Chouinard
doou sua empresa avaliada em cerca
de US$ 3 bilhões a duas organizações
para que os lucros, estimados em US$
100 milhões anuais, sejam usados para
combater as mudanças climáticas. Em
uma entrevista, Chouinard disse esperar
“que isto influencie uma nova forma de
capitalismo cujo resultado final não seja
criar alguns poucos ricos e um monte de
pobres”. Apesar da mudança, a Patagonia informou que continuará tendo fins
lucrativos. (Folha)

LEÔNCIO?

Na tentativa de preservar o Pantanal, um grupo de pessoas, incluindo
empresários, banqueiros e médicos,
está comprando fazendas na região,
com foco em áreas sob algum tipo de
ameaça do bioma. Até o momento,
já foram comprados 536 mil hectares
de propriedades com o compromisso
de preservar os rios e o solo, além da
criação de brigadas para prevenir ou
combater incêndios. A área equivale a
3,5 vezes a cidade de São Paulo e representa 3,5% do Pantanal. (Estadão)

NOVO

O TikTok anunciou um novo recurso para
a plataforma, o TikTok Now. A ferramenta
permite que o usuário use as câmeras
traseira e frontal ao mesmo tempo, sem
filtros e edições, para gerar o conteúdo e
publicar na rede social. A ideia é semelhante ao que faz o aplicativo BeReal
- que atualmente tem figurado entre os
aplicativos mais baixados da App Store
nos Estados Unidos - e também vem sendo testada no Instagram. O TikTok Now
já está disponível dentro do app nos
EUA e é possível encontrá-lo em outros
países como um aplicativo separado.
(TechCrunch)

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

INOVE-SE!

A visita técnica SEBRAE à empresa Zaeli dentro da programação do evento ‘Inova Arenito’ envolveu várias instituições, entre prefeituras, associações comerciais,
universidades, cooperativas de crédito, Fecomércio PR, Sebrae Paraná, Sistema Fiep,
entre outras -, e aproveitar estas oportunidades oferecidas foi uma das dicas da consultora SIRLEY BATATINHA DE SOUZA que esteve no evento e no grupo que visitou a
Zaeli Alimentos na última semana. Ciceroneados por Claudio Leandro Martinez (foto),
Controller da Zaeli Alimentos que acompanhou o grupo explicando na visita técnica
os diversos setores da empresa. Entre
visitas a empresas inovadoras, seminários, oficinas, rodada de negócios,
palestras, capacitações para criação de
negócios, a consultora Sirley Batatinha com sua empatia e competência
‘cria sempre’ um ambiente favorável
ao empreendedorismo, a mola mestra
do evento que termina na sexta-feira dia 23 -, e que já fomentou
INOVAÇÃO, INSPIRAÇÃO e TRANSSirley Batatinha e Claudio LeanFORMAÇÃO em todos que mergulhadro Martinez -, controller da Zaeli ram de cabeça nesta oportunidade de
Alimentos.
mais conhecimento.

SHOPPING PALLADIUM

