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Novamente nenhum caso de
Covid é registrado na cidade
Pela segunda vez – desde o início da pandemia de coronavírus, em março de 
2020 – nenhum caso de covid-19 é confirmado em Umuarama, conforme o 
Boletim Covid divulgado ontem (terça-feira, 20). Na quarta-feira passada, 
o resultado zerado foi registrado pela primeira vez na cidade. O número 

de óbitos nesse período de 30 meses é de 355. Não há nenhuma pessoa de 
Umuarama internada para tratamento da doença, seja em enfermarias, ou 
em UTIs. O total de casos ativos é de 13 e o número de casos suspeitos é de 
quatro, indicando que 17 pessoas estão em isolamento domiciliar. l 7
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Hoje será
anunciado
o valor da
Taxa Selic
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Prazo para
tirar 2ª via
do título

acaba amanhã
l 3

Direitos da Criança

Uma Blitz de trânsito formada por agentes da GM, PM e da Umutrans realizada ontem pela manhã, retirou de 
circulação 11 veículos irregulares das ruas de Umuarama. A ação foi um dos eventos que celebram a Semana 
Nacional de Trânsito. Os automóveis, motocicletas e motonetas apreendidos foram encaminhados ao pátio do 
25º BPM e ainda foram emitidas 27 autuações de trânsito por direção sem CNH; dirigir com CNH cassada, ven-
cida ou suspensa; dirigir veículo de categoria diferente da CNH; conduzir veículo não licenciado e dirigir sem a 
documentação obrigatória. 

Anvisa aprova
registro de
teste para

Monkeypox
l 4
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Fora de circulação
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2 GERAL  Quarta-feira, 21 de setembro de 2022

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

20/8 a 20/9 0,6524 0,6524 0,1516
21/8 a 21/9 0,6801 0,6801 0,1792
22/8 a 22/9 0,7079 0,7079 0,2069
23/8 a 23/9 0,7087 0,7087 0,2077
24/8 a 24/9 0,7087 0,7087 0,2077

Ações % R$
Petrobras PN -0,58% 31,09 
Vale ON -1,43% 69,45 
ItauUnibanco PN +3,32% 28,60 
Bradesco PN +3,23% 20,16 
Magazine Luiza ON -2,19% 4,46 
Carrefour ON +4,06% 21,51

IBOVESPA: +0,62% 112.516 pontos

Iene 143,65
Libra est. 0,88
Euro 1,00
Peso arg. 144,64

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,1520 5,1530 -0,9%

PTAX  (BC) -1,3% 5,1699 5,1705 -0,2%

PARALELO -0,4% 5,0300 5,4500 -0,7%

TURISMO -0,4% 5,0300 5,4300 -0,7%

EURO -1,4% 5,1663 5,1674 -0,9%

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 20/09

Iene R$ 0,0360
Libra est. R$ 5.90
Peso arg. R$ 0,036
R$1: 1.350,80 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/09 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 1.478,75 17,50 5,3%
FARELO out/22 450,80 12,60 10,5%
MILHO dez/22 692,00 13,75 11,0%
TRIGO dez/22 893,75 63,25 15,9%

SOJA 167,76 -0,9% 0,8% 165,00
MILHO 74,95 -2,1% -0,9% 74,00
TRIGO 93,06 -0,3% -15,8% 95,00
BOI GORDO 288,63 -0,3% -3,1% 290,00
SUINO 6,40 -1,7% -6,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 20/09 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 20/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 20/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 177,00 -1,1% 0,6%
SOJA Paranaguá 189,00 -1,6% -0,5%
MILHO Cascavel 84,00 0,0% 0,0%

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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PREVISÃO DO TEMPO

Palavras cruzadas

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. 

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 fa-
cilidade para puxar papo e adicionar contatinhos. 

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 ser-
viço. Com o love, tudo indica que irá abrir o cora-
ção e aprofundar o romance. Se está na pista, seu 
jeitinho retraído pode ser atraente e fazer sucesso. 

Migos e migas de Capricórnio, os astros derra-
mam excelentes energias em suas relações pro-
fissionais. 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, meu consagrado, mudanças positivas 
podem rolar no trabalho e você tem tudo pra ar-
rasar. 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 mo-
zão, a vibe é apaixonante. 

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 jei-
to 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 do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 20 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Escor-
pião. São inteligentes, populares, ativos, espertos e têm muita energia. Fazem críticas e ob-
servações mescladas de irreverência, malícia, ironia e criatividade. Seu número principal é o, 
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 cobra-
dor, metódico e materialista, ambicioso e cruel, muitas vezes. Revela saúde boa e vida longa.

Horóscopo nascido em 20 de setembro

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.

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. 

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 for-
te ligação com a sua família e maior interesse pelos 
assuntos do lar. Altas doses de criatividade e diálogo 
tendem a deixar o relacionamento perfeitinho.

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 ro-
mance com um crush esperto e bom de papo.

Prepare-se pra travar no sucesso! Além de esban-
jar criatividade e dedicação na carreira, seu signo 
tem tudo pra ficar mais popular e ganhar reconhe-
cimento 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. 

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 empre-
go. Há sinal de romance promissor com alguém 
mais jovem ou da sua turma de amigos. 
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Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
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Poucas nuvens

Nova
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Minguante
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DA
MINIFUNDIO

DESOLADOR
OTTOSAQ

ALARDEMAU
OINASCE
DETIDONS

DOLOSORET
FFAIXAR

RUDEDOBRA
TDIARIA
EREROSA

ABARARAUL
OLAZORRO
LILASTAE

U

T

Pequena 
proprie-

dade
agrícola

Fast-(?),
tipo de
lancho-

nete

Indi-
visíveis
(fem.)

"A Família
(?)", filme
com Raul

Julia

É regida
pelo

maestro

Que
provoca
tristeza

profunda
O cão do
 Sargento 

Tainha 
(HQ)

Problema
de pele

comum no 
adolescente

Atitude do
fanfarrão

(?) Niño:
alterou o
clima da

Terra

Preso
proviso-
riamente

Cada
música

que com-
põe o CD

Risco
proibido
em docu-
mentos

Multiplica
por dois

Criança, 
no Can-
domblé

(?) vera:
planta

usada em
xampus

Bolinho
baiano
feito de
feijão

Sua capi-
tal é Por-
to Velho
(sigla)

Arte, 
em inglês

(?) 
Seixas,
cantor

brasileiro

O Herói
Masca-

rado (HQ)

(?) 
kwon do,

arte
marcial 

A empresa
que lança

ações
(sigla)

Enlou-
quecer
Ruim;

perverso
Vem ao
mundo 

Apelido de
"Isabela"

Retórica
(abrev.)

Pai de San-
dy e Junior

Em que
há má-fé

Grosseiro;
indelicado

Cotidiana
Prova

automo-
bilística

Condição jurídica
de Brasília

Pelé Filha 
da filha

Consoantes
de "uns"

Sacerdote
judeu

Ingênua
Tonalidade
clara do
violeta

3/art — erê — tae. 4/food — otto. 6/addams. 10/minifúndio.
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E A X C
S O M B R E I R O

E C O A R P N E U
O M A C A V R

A L V A R L E O
T A C A P A Z

S A L V A V I D A S
P I A N O E M E

V O D C A P I E R
L AR A S A R N A
I S H E A T

E C T D R A O C
I P E I S R
A F I N I D A D E

U L T RA P A S S A R

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
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(símbolo)
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De + a
(Gram.)
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Costa,

apresen-
tador

"(?) o
Homem",
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bíblica
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Comitê de Política Monetária anuncia
nesta quarta-feira valores da Taxa Selic

O Comitê de Polít ica 
Monetária (Copom) do Banco 
Central (BC) começou ontem 
(20), em Brasília, a sexta reu-
nião do ano para definir a 
taxa básica de juros, a Selic, e 
pode manter o aperto mone-
tário com mais um aumento 
na taxa, mas em menor nível 
do que nos últimos encontros, 
quando foi elevada em 0,5 
ponto. Hoje (21), ao fim do dia, 
o Copom anunciará a decisão.

Em comunicado após a 
última reunião, em agosto, o 
órgão informou que elevaria a 
taxa em 0,25 ponto nesse encon-
tro de setembro, diante dos 
riscos de que a inflação fique 
acima da meta em prazos mais 
longos. A alta de juros dos ban-
cos centrais dos Estados Unidos 
e da Europa também pode for-
çar o BC a um novo aumento.

Entretanto, o colegiado 
está dividido entre uma ele-
vação para 14% ao ano, ou a 
manutenção da taxa básica em 
13,75% ao ano, como espera 
o mercado financeiro. De 
acordo com o boletim Focus, 

a expectativa é que a Selic ter-
mine o ano nesse patamar. 
Além da reunião desta terça 
e quarta-feira, o Copom tem 
mais dois encontros em 2022, 
em outubro e dezembro.

A queda da inflação nos 
últimos dois meses também 
reforçou a previsão das insti-
tuições financeiras pela manu-
tenção da Selic. Em julho, 
houve deflação de 0,68% e, 
em agosto, de 0.36%. Com esse 
último resultado, divulgado 
pelo IBGE, o IPCA – a inflação 
oficial do país – acumula alta 
de 4,39% no ano e de 8,73% 
em 12 meses.

TAXA SELIC
A taxa básica de juros é 

usada nas negociações de 
títulos públicos emitidos pelo 
Tesouro Nacional no Sistema 
Especial de Liquidação e 
Custódia (Selic) e serve de refe-
rência para as demais taxas 
da economia. Ela é o princi-
pal instrumento do Banco 
Central para manter a infla-
ção sob controle. O BC atua 

diariamente por meio de ope-
rações de mercado aberto – 
comprando e vendendo títulos 
públicos federais – para man-
ter a taxa de juros próxima do 
valor definido na reunião.

Quando o Copom aumenta a 
taxa básica de juros, a finalidade 
é conter a demanda aquecida, 
e isso causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos enca-
recem o crédito e estimulam a 
poupança. Desse modo, taxas 
mais altas também podem con-
ter a atividade econômica. Ao 
reduzir a Selic, a tendência é de 
que o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
da inflação e estimulando a ati-
vidade econômica.

Entretanto, as taxas de 
juros do crédito não variam na 
mesma proporção da Selic, que 
é apenas uma parte do custo do 
crédito. Os bancos também con-
sideram outros fatores na hora 
de definir os juros cobrados dos 
consumidores, como risco de 
inadimplência, lucro e despesas 
administrativas.

50,38 milhões de sacas de café na safra 2022
Os produtores brasilei-

ros de café deverão colher 
50,38 milhões de sacas na 
safra 2022, como aponta o 
3º Levantamento do grão 
para a atual temporada, 
divulgado ontem (20) pela 
Conab. A colheita já atinge 

9 9 %  d a  á rea  d e s t i n a d a 
para a cultura, e o volume 
estimado representa um 
aumento de 5,6% em com-
paração ao ciclo de 2021.

De acordo com o levan-
tamento, a área destinada 
à cafeicultura nacional em 

2022 é de 2,24 milhões hec-
tares, sendo 1,84 milhão de 
hectares para lavouras em 
produção e 402 mil hectares 
de área em formação, o que 
representa leve aumento de 
área total cultivada em com-
paração à safra passada.
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Prazo para pedir 
a 2ª via do título 
termina amanhã

O eleitor que perdeu o 
título eleitoral ou teve o docu-
mento extraviado tem até esta 
quinta-feira (22), 10 dias antes 
do primeiro turno do pleito, 
para solicitar a segunda via 
no cartório eleitoral da zona 
onde tem cadastro.De acordo 
com o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), para a emis-
são da segunda via do título o 
eleitor deve estar quite com a 
Justiça Eleitoral, ou seja, não 
poderá ter débitos pendentes, 
como multas por ausência às 
urnas ou aos trabalhos elei-
torais – como o de mesário –, 
ou ainda multas em razão de 
violação de dispositivos do 
Código Eleitoral.

Eleitores não votarão duas vezes 
no projeto piloto com biometria

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), minis-
tro Alexandre de Moraes, expli-
cou como será o procedimento 
do projeto-piloto com biome-
tria do Teste de Integridade 
das Urnas Eletrônicas no dia 
das Eleições 2022. Ele discur-
sou à imprensa na última quin-
ta-feira (15), na sede do TSE, 
pouco antes da realização da 
primeira simulação do projeto. 
E deixou claro que os eleitores 
não votarão duas vezes.

Segundo esclareceu o pre-
sidente do TSE, os voluntários 
que, após votar, aceitarem o 
convite da Justiça Eleitoral 
para participar do Teste de 
Integridade da urna eletrô-
nica somente posicionarão o 
dedo no leitor biométrico da 
urna selecionada para tal fina-
lidade, a fim de liberar o equi-
pamento para que auditores 
externos efetivamente façam 
a votação. Logo após, deverão 
deixar o local.

O Teste de Integridade 
das Urnas Eletrônicas não é 
novidade. O procedimento é 
idêntico em todas as eleições, 
desde quando foi implantado, 
há exatos 20 anos. “Salvo a 

Simulada
Após o eleitor emprestar a sua biometria e deixar o local da simulação, 
a votação acontecerá por meio de cédulas pré-preenchidas por agentes 

de partidos políticos e instituições credenciadas, como OAB e Polícia 
Federal, entre outros. As cédulas em papel serão depositadas em 

uma urna de lona, e o mesmo auditor externo digitará o voto na urna 
eletrônica do local da simulação. Todo esse procedimento é filmado e 

auditado, a fim de confrontar os resultados na apuração.

Neste ano, o eleitor com 
situação regular na Justiça 
Eleitoral poderá imprimir o 
título diretamente na ferra-
menta Autoatendimento do 
Eleitor, no Portal do TSE na 
internet, no campo “Imprimir 
o título eleitoral”.

DOCUMENTOS
O título eleitoral não é 

o único documento que dá 
direito à participação nas 
eleições. As pessoas aptas a 
votar podem se apresentar à 
mesa de votação com qual-
quer documento oficial com 
foto, como a carteira de iden-
tidade, a carteira de trabalho, 
a carteira de motorista ou o 

passaporte, por exemplo.
Há ainda a opção de levar 

a versão digital do título elei-
toral, o e-Título, que pode ser 
obtido gratuitamente por meio 
de aplicativo para dispositivos 
móveis nas lojas virtuais Apple 
Store e Google Play.

O e-Título também possibi-
lita a apresentação de justifi-
cativa eleitoral e oferece uma 
série de serviços e informa-
ções, como a emissão das cer-
tidões de quitação eleitoral e 
de crimes eleitorais; o acesso e 
a emissão de guia para o paga-
mento de multas; a consulta 
ao local de votação; e a inscri-
ção como mesário voluntário, 
entre outros.

questão da liberação da bio-
metria, o restante do processo 
é absolutamente idêntico ao 
que acontece desde 2002”, 
garantiu o ministro.

PARTICIPAÇÃO DO ELEITOR
O secretário de Tecnologia 

da Informação do TSE, Julio 
Valente, apresentou às autori-
dades presentes e à imprensa 
que acompanhou o evento o 
passo a passo de todos os pro-
cedimentos que serão realiza-
dos no projeto-piloto com bio-
metria do Teste de Integridade 
das Urnas Eletrônicas no dia 
da eleição.

Segundo o secretário, o 
caminho que o eleitor deverá 
percorrer caso opte por parti-
cipar do Teste de Integridade 
com biometria será o seguinte: 
O eleitor vai votar normal-
mente, na sua seção eleitoral; 
Ao deixar a seção, o eleitor será 

abordado por um servidor da 
Justiça Eleitoral que fará um 
convite para participar do 
Teste de Integridade; O elei-
tor que aceitar o convite será 
encaminhado à outra sala, 
no mesmo local de votação; 
Nessa sala, será recebido por 
outro servidor público, que 
explicará o teste; O eleitor, 
então, posicionará o dedo no 
leitor biométrico para iden-
tificação perante o mesário 
desta seção de testes e, ime-
diatamente depois, deixará o 
recinto.

“O fluxo da seção eleito-
ral continuará normal, pois o 
projeto-piloto é feito em local 
específico, sem nenhum pre-
juízo do fluxo das pessoas 
em cada seção eleitoral”, 
destacou Moraes. “O elei-
tor não vota duas vezes para 
garantir o sigilo do seu voto”, 
acrescentou.

Multa
O desembargador Luiz 
Paulo da Silva Araújo 
Filho, do Tribunal 
Regional Eleitoral 
do Rio de Janeiro, 
impôs multas de R$ 
30 mil e R$ 70 mil 
ao deputado Daniel 
Silveira e ao PTB, 
respectivamente, para 
cada nova veiculação 
de propaganda 
do parlamentar 
condenado pelo 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) na 
disputa eleitoral de 2022. O magistrado considerou que foi 
veiculada ‘indevidamente’ propaganda na televisão após o TRE-
RJ negar o registro de candidatura do parlamentar, que tenta 
concorrer a uma vaga no Senado. Quando barrou a candidatura 
de Silveira ao Senado – processo em grau de recurso, a Corte 
regional eleitoral fluminense proibiu o parlamentar de usar o 
horário eleitoral gratuito.

Debate
O debate entre candidatos a presidente da República 
promovido pelo Estadão e a Rádio Eldorado, em parceria com 
SBT, CNN, Terra, Veja e Rádio Nova Brasil, marcado para sábado, 
24, às 18h15, já tem definidas regras e posições dos adversários 
nas bancadas. Foram convidados, conforme exige a legislação, 
os sete candidatos cujos partidos possuem no mínimo cinco 
deputados federais: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro 
(PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke 
(União Brasil), Felipe d’Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). A 
mediação será do jornalista Carlos Nascimento.

Trâmite
Serão quatro blocos, com duração total de cerca de duas horas. 
Em dois blocos os candidatos se enfrentam diretamente e, nos 
demais, respondem a perguntas de jornalistas dos veículos 
que compõem o pool. Não haverá plateia. No estúdio estarão 
apenas 4 assessores de cada candidato. Da esquerda para a 
direita, a ordem dos candidatos no estúdio será D’Avila, Soraya 
Thronicke, Lula, Simone Tebet, Bolsonaro, Ciro Gomes e Padre 
Kelmon. Ao centro, entre Tebet e Bolsonaro, estará o jornalista 
Carlos Nascimento.

Decisão descumprida
Segundo a Procuradoria 
Regional Eleitoral, Silveira 
descumpriu a decisão judicial 
e divulgou propaganda em 
cinco ocasiões distintas 
entre os dias 9 e 12. Ao 
analisar o pedido da PRE, 
Luiz Paulo da Silva Araújo 
Filho apontou o ‘reiterado 
descumprimento’ da decisão 
do TRE-RJ e ponderou 
que deve ser fixada multa 
coercitiva. Ao fixar o valor, 
o desembargador apontou 
a ‘elevada capacidade 
econômica do candidato’ 
– que declarou lista de R$ 
328 mil em bens –, além da 
‘gravidade do fato, consistente 
na flagrante desobediência de 
ordem judicial; e sua danosa 
repercussão social, a afetar 
a credibilidade das decisões 
prolatadas por Cortes 
Eleitorais’.

Ao partido...
Já ao impor multa ao PTB, o 
desembargador apontou a 
‘extraordinária capacidade 
econômica e a imensa 
responsabilidade que 
devem ter as agremiações 
partidárias, em relação à 
lisura do processo eleitoral e 
ao cumprimento das decisões 
da Justiça Eleitoral’. Além 
disso, o desembargador 
advertiu o parlamentar 
e o PTB indicando que as 
condutas caracterizam ‘ato 
atentatório à dignidade da 
justiça’, ‘por violação do dever 
de cumprir com exatidão 
as decisões jurisdicionais, 
de natureza provisória ou 
final, e não criar embaraços 
à sua efetivação’, podendo 
ser punidas com multa, 
‘sem prejuízo das sanções 
criminais, civis e processuais 
cabíveis’.

DIVULGAÇÃO
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Aprovado pela Anvisa
o registro de teste para
varíola dos macacos

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou ontem (20) o primeiro 
registro, no Brasil, de teste 
para diagnóstico de varíola 
dos macacos. O kit molecu-
lar, fabricado pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
detecta regiões genômicas dos 
vírus Orthopox, Monkeypox e 
Varicella Zoster.

Segundo a Anvisa, o pro-
duto baseia-se em tecnolo-
gia de PCR em Tempo Real e 

CFM divulga quais os parâmetros
éticos para reprodução assistida

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) divulgou 
ontem (20) os parâmetros 
éticos a serem seguidos por 
especialistas e pacientes no 
âmbito da reprodução assis-
tida. A resolução foi publicada 
no Diário Oficial da União.

O texto cita a infertilidade 
humana como um problema 
de saúde com implicações 
médicas e psicológicas e a 
necessidade de harmonizar o 
uso da técnica de reprodução 
assistida com os princípios da 
ética médica.

IDADE
A publicação fixa 50 anos 

como idade máxima para 
candidatas à gestação por 
técnicas de reprodução assis-
tida. As exceções a esse limite, 
segundo o CFM, serão aceitas 
com base em critérios técnicos 
e científicos fundamentados 
pelo médico responsável.

CONSENTIMENTO
De acordo com a resolução, 

o consentimento livre e escla-
recido é obrigatório a todos 
os pacientes submetidos à 
técnica. O documento deve 
ser elaborado em formulário 
específico, incluindo a con-
cordância, por escrito, obtida 
a partir de discussão entre as 
partes envolvidas.

SELEÇÃO
As técnicas de reprodução 

assistida, segundo o texto, 
não podem ser aplicadas com 

a intenção de selecionar sexo 
(presença ou ausência do 
cromossomo Y) ou qualquer 
outra característica biológica 
da criança, exceto para evitar 
doenças.

EMBRIÕES
Quanto ao número de 

embriões a serem transferi-
dos, a publicação fixa, para 
mulheres com até 37 anos, até 
dois embriões; e, para mulhe-
res com mais de 37 anos, até 
três embriões. Em situações 
de doação de óvulos, conside-
ra-se a idade da doadora no 
momento da coleta.

GRAVIDEZ MÚLTIPLA
A resolução destaca que, 

em casos de gravidez múltipla 
decorrente do uso de técnicas 
de reprodução assistida, fica 
proibida a utilização de proce-
dimentos que visem a redução 
embrionária.

PACIENTES
Ainda de acordo com o 

texto, todas as pessoas capa-
zes que tenham solicitado o 
procedimento e cuja indica-
ção não se afaste dos limites 
da resolução podem ser recep-
toras, desde que os participan-
tes estejam em inteiro acordo 
e devidamente esclarecidos.

UNIÃO HOMOAFETIVA
A publicação autoriza, em 

uniões homoafetivas femini-
nas, a gestação compartilhada 
– situação em que o embrião 

obtido a partir da fecunda-
ção de óvulos de uma mulher 
é transferido para o útero de 
sua parceira.

CLÍNICAS
As clínicas que aplicam téc-

nicas de reprodução assistida, 
segundo a resolução, são res-
ponsáveis por procedimentos 
como controle de doenças 
infectocontagiosas; coleta; 
manuseio; conservação; dis-
tribuição; transferência; e 
descarte de material biológico 
humano.

Além disso, os centros 
devem apresentar requisitos 
mínimos como o registro per-
manente de gestações e des-
fechos (abortamentos, nas-
cimentos e malformações de 
fetos e recém-nascidos); e o 
registro permanente de exa-
mes laboratoriais de pacientes.

DOAÇÃO
O texto cita que a doação 

de gametas e embriões não 
pode ter caráter lucrativo ou 
comercial. Os doadores não 
devem conhecer a identidade 
dos receptores e vice-versa, 
exceto em casos de doação 
para parentesco de até quarto 
grau, incluindo, portanto, pais, 
filhos, avós, irmãos, tios, sobri-
nhos e primos.

A doadora, segundo o CFM, 
não pode ser cedente tem-
porária do útero e a doação 
de gametas tem como idade 
limite em mulheres 37 anos e, 
em homens, 45 anos.

é indicado para o processa-
mento de amostras clínicas. 
Para conceder o registro, a 
agência analisou requisitos 
técnicos que incluem o desem-
penho clínico e o gerencia-
mento de risco, que servem 
para garantir a adequabilidade 
do teste ao uso proposto.

“A avaliação do pedido de 
registro pela Anvisa levou 39 
dias, incluindo 17 dias utiliza-
dos pela empresa solicitante 
para atender as exigências 

técnicas feitas pela agência. 
A avaliação dos testes para 
monkeypox ocorre em regime 
de prioridade na agência, 
conforme decisão da diretoria 
colegiada”, informou o órgão.

A publicação do registro 
consta na edição de ontem 
(terça-feira) do Diário Oficial 
da União. A disponibilidade 
do produto no mercado, de 
acordo com a Anvisa, depende 
da empresa detentora do 
registro.

Premiações
A ação tem o objetivo de 
fortalecer a economia e 
incentivar o comércio local. 
Para isso, serão distribuídos 
até o final da campanha mais 
de R$ 400 mil em prêmios, 
Instantâneos diários no 
valor de R$ 200,00, 02 Jeeps 
Renegade, 10 Motos Honda 
que serão sorteados no 
dia 20 de janeiro de 2023. 
Além disso, os vendedores 
das compras sorteadas 
também serão premiados 
com cartões presente no 
valor de R$ 1.000,00. Neste 
ano, o consumidor vai se 
cadastrar na campanha por 
um aplicativo, cujos dados 
serão impressos pela ACP e 
depositados em uma urna na 
entidade.

Jogos Escolares
O Paraná fez sua melhor 
participação em Jogos 
Escolares da Juventude, de 
15 a 17 anos, de toda sua 
história. Foram 82 medalhas 
no total, sendo 37 de 
ouro, 18 de prata e 27 de 
bronze. São Paulo ficou em 
segundo lugar com 33 ouros. 
Organizado pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), 
o JOJUS é o maior evento 
olímpico da categoria e 
reúne os melhores atletas de 
todos os estados e Distrito 
Federal.

Agrotóxicos
O Paraná é o terceiro 
estado que mais apreendeu 
agrotóxicos contrabandeados 
nos últimos cinco anos 
no país, de acordo com a 
Receita Federal. De 2017 a 
agosto de 2022, o estado 
apreendeu R$ 9.114.028,72 
em materiais ilegais. A região 
de Foz do Iguaçu, no oeste 
do Paraná, concentra mais 
de 80% das apreensões 
feitas no estado. Segundo a 
Receita, das 3,2 mil unidades 
apreendidas em 2022, mais 
de 2,3 mil foram na região 
oeste – que abrange cerca de 
30 municípios.

Recorde de adesões
Em apenas uma semana, a campanha “Natal Premiado” da 

Associação Comercial do Paraná (ACP) bateu recorde de adesões. 
Inscreveram-se até essa segunda-feira mais de 3 mil empresários, 

entre lojistas e prestadores de serviços. Esse será o primeiro 
Natal livre de restrições sanitárias desde o início da pandemia 
de Covid-19 em 2020. O que deve aumentar entre 6% a 7% as 

vendas desse ano, estima o presidente da ACP, Camilo Turmina.

Ambulatório 
Universitário
O Pronto Socorro de Ponta 
Grossa terá um Ambulatório 
Universitário. No antigo 
hospital municipal passará 
a atender o Ambulatório 
Universitário Amadeu Puppi, 
mantido pela UEPG, como 
nova unidade do Hospital 
Universitário. Com essa 
mudança, o HU poderá 
ampliar seus serviços, 
passando a sediar, no 
prazo de alguns meses, o 
atendimento às gestantes 
de alto risco, hoje prestado 
pela Santa Casa. O protocolo 
de intenções já foi assinado 
entre a Prefeitura de Ponta 
Grossa e o Governo do 
Estado, através da Secretaria 
de Estado da Saúde e da 
Superintendência de Ensino 
Superior.

Bons resultados
O município de Janiópolis 
está comemorando os bons 
resultados da campanha 
de vacinação contra a 
Poliomielite (paralisia 
infantil). Segundo a 
Secretaria de Saúde, desde 
que a campanha começou, 
no dia oito de agosto, 
o município conseguiu 
vacinar 100% das crianças 
de zero a quatro anos de 
idade, superando a meta 
estabelecida pelo Ministério 
da Saúde que é de 95%.

Imunidade eleitoral
Candidatas e candidatos 
devidamente registrados 
para as eleições deste ano 
não podem ser presos ou 
detidos até o primeiro turno 
das eleições (2 de outubro). 
O mesmo vai acontecer com 
eleitores em geral a partir 
do dia 27 de setembro. É a 
chamada imunidade eleitoral, 
prevista no Código Eleitoral 
e que entra em vigor 15 
dias antes da eleição. Casos 
de crimes inafiançáveis e 
flagrante delito ficam de fora 
da proibição.
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Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Na primeira blitz da
Semana de Trânsito, 11
veículos são recolhidos

Uma Blitz de trânsito for-
mada por agentes da Guarda 
Municipal (GM), Polícia Militar 
(PM) e da Secretaria de Trânsito 
de Umuarama (Umutrans) 
realizada na manhã de ontem 
(terça-feira, 20) na avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, 
próximo ao Sicoob, retirou de 
circulação 11 veículos irregu-
lares das ruas de Umuarama. 
A ação foi um dos eventos que 
celebram a Semana Nacional 
de Trânsito.

Os automóveis, motoci-
cletas e motonetas apreendi-
dos foram encaminhados ao 
pátio do 25º Batalhão (BPM). 
Também foram emitidas 27 
autuações de trânsito por dire-
ção sem Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH); dirigir com 
CNH cassada; dirigir com CNH 
suspensa; dirigir veículo de 
categoria diferente da CNH; 
dirigir com CNH vencida; per-
mitir condução a pessoa com 
CNH vencida e suspensa; 

Ação policial prende oito pessoas
por tráfico internacional de cocaína

Oito pessoas foram presas em 
uma operação da Polícia Federal 
(PF) desencadeada ontem (ter-
ça-feira, 20) pela manhã contra 
três grupos criminosos especia-
lizados no tráfico internacional 
de cocaína. Sete delas foram 
presos no Brasil, enquanto uma 
pessoa foi presa em Portugal. 
Outros dois mandados de prisão 
para cumprimento na Espanha 
não puderam ser executados, 
segundo a Polícia Federal.

Ainda conforme a PF, tam-
bém foram cumpridos 80 man-
dados de busca e apreensão, 
com execução nos estados do 
Paraná, de Santa Catarina e de 
São Paulo.

Além disso, foram cumpri-
das ordens judiciais para blo-
queio de contas bancárias, 
sequestros e apreensões de 
imóveis e veículos de luxo.

De acordo com as investiga-
ções desenvolvidas pela Polícia 
Federal, foram identificados 
três grupos que agiam de forma 
parecida. Eles aliciavam jovens 
para se passarem como turistas 
e levarem as drogas para países 
Europa, Ásia e Oriente Médio.

Na maior parte dos casos, 

OS automóveis, motocicletas e motonetas apreendidos foram encaminhados ao pátio do 25º 
Batalhão da Polícia Militar

DIVULGAÇÃO

conduzir veículo não licen-
ciado; e dirigir sem a docu-
mentação obrigatória.

SEMANA NACIONAL
Iniciada na segunda-feira 

(19), a Semana Nacional de 
Trânsito é uma campanha 
que conta com várias ações 
que buscam reduzir o número 
de acidentes através de blitz 
de trânsito e conscientizar a 
população através da distri-
buição de material educativo.

O foco neste ano é a res-
ponsabilidade 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 uti-
lizar o celular na condução 
de veículos. “Agradecemos o 
apoio de todos os parceiros, 
que patrocinaram os panfle-
tos educativos, e também o 
empenho da administração 
do prefeito Hermes Pimentel 
para melhorar o trânsito 
em Umuarama”, destacou a 
Diretora de Trânsito, Dianês 
Maria Piffer.

eram pessoas de baixa renda 
sem antecedentes criminais 
que recebiam promessas, 
segundo a PF, de dinheiro fácil.

Ainda conforme as inves-
tigações, os grupos prepara-
vam todo o roteiro desde a 
arrumação das malas, com-
pra de passagens e hospeda-
gens, além da orientação para 
as “mulas”. Eles também orga-
nizavam a entrega das drogas 
para os traficantes no exterior.

Em alguns casos, como foi 
verificado pelos agentes, os 

grupos utilizavam os próprios 
filhos menores de idade para 
envio das drogas na tentativa 
de enganar a fiscalização.

Foi descoberto também 
que, ao deixar a cocaína, muitas 
vezes os aliciados retornavam 
ao Brasil com drogas sintéticas.

Os suspeitos de envolvimento 
devem responder pelos crimes 
de tráfico transnacional de entor-
pecentes, organização criminosa 
e lavagem de dinheiro. Somadas, 
as penas podem chegar a 33 
anos de prisão.

NA maior parte dos casos, os aliciados eram pessoas de baixa renda sem antecedentes cri-
minais que recebiam promessas, segundo a PF, de dinheiro fácil
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No aperto 
A 11 dias da eleição, os cenários para a única vaga ao Senado 

Federal vão se desenhando nas intenções de votos com 
surpresas em algumas regiões. No Distrito Federal, duas 

ministras do presidente Jair Bolsonaro duelam pelo voto da 
Casa Alta, com vantagem para Flávia Arruda (PL). Mas ela vê 
dia a dia a queda forte da diferença para a segunda colocada 
nas pesquisas, Damares Alves (Republicanos). No Paraná, o 

antes líder Alvaro Dias (Pode), que tenta a reeleição, já se vê 
em empate técnico com o ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro 
(UB) – que em algumas sondagens aparece na frente do ex-

padrinho. Hoje estão rompidos. No Rio Grande do Sul, o general 
e vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) vê Ana 

Amélia (Progressistas) na sua cola. Será outra disputa tensa, 
sem favorito. No cenário nacional, enquanto o IPEC (ex-Ibope) 

aumenta a diferença de Lula da Silva (PT) para Bolsonaro (PL), a 
Paraná Pesquisas, que pouco tem errado cenários nos últimos 

anos, divulgou ontem nova sondagem nacional com o presidente 
perto do petista, com apenas quatro pontos de diferença. 

Autofabia bolsonarista
Uma curiosa guerra de listas 
ronda os grupos de whatsapp. 
Apoiadores de Bolsonaro 
soltaram num dos maiores 
grupos do aplicativo em Brasília 
uma primeira lista com nomes 
de candidatos à Câmara e 
Senado que apoiam a reeleição 
do presidente. A lista circula e 
a cada hora surge uma editada, 
com novos nomes em lugar de 
outros. No Piauí, os nomes se 
alternam entre os candidatos 
ao Governo Diego Melo (PL) e 
Silvio Mendes (UB). Em Goiás, 
no caso do Senado, entre 
João Campos (Republicanos) 
e Wilder Morais (PL). No DF, 
entre Ibaneis (MDB) e Coronel 
Moreno (PTB). Ainda em 
Brasília, os nomes mais citados 
são Flávia Arruda x Damares, e 
para a Câmara dos Deputados, 
Bia Kicis (PL) x Prof Paulo 
Fernando (Republicanos).

Olho nas contas 

Não é por discurso eleitoreiro 
que os candidatos à Presidência 
têm alertado para um 
ano difícil em 2023, com 
austeridade e aperto fiscal. É 
fato consumado desde já. O 
endividamento das famílias 
brasileiras chegou a 79% em 

agosto, maior índice registrado 
desde 2010, de acordo com 
a pesquisa da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo. Segundo 
o levantamento, 22% dos 
brasileiros têm mais de 50% dos 
rendimentos comprometidos. 
Olho nas contas.

Renan x Collor
Alagoas vive uma reedição 
antiga da disputa de clãs pelo 
Poder estadual. O senador 
Renan Calheiros (MDB) é 
um dos principais críticos do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Mas Renan poupa o candidato 
de Bolsonaro em Alagoas, 
o senador Fernando Collor 
(PTB). Porque Collor é, dentre 
os principais candidatos ao 
Governo, o que tem a maior 
rejeição. Em outras palavras: 
é o candidato mais fácil de 
ser batido pelo candidato de 
Renan, o governador-tampão, 
Paulo Dantas, num eventual 2º 
turno. 

Porto$ cheio$
Os portos brasileiros estão “a 
todo vapor”. Segundo o Painel 
Estatístico da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários 
(ANTAQ), julho fechou com 
saldo positivo com aumento de 
2,23% nas movimentações de 
cargas, em comparação com 
o mesmo período de 2021, 
totalizando 109,7 milhões 
de toneladas. Destaque para 
carga geral, com crescimento 
na movimentação de 8,33%, 
devido ao aumento da 
demanda de celulose (13,7%), 
do minério de ferro (2,9%) e do 
milho (54,2).
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CICLISTA: USE SEMPRE EQUIPAMENTOS QUE PROTEGEM  
E TORNAM VOCÊ MAIS VISÍVEL PARA OUTROS VEÍCULOS.  
MOTORISTA: MANTENHA DISTÂNCIA SEGURA DO CICLISTA.

Veiculação de campanha autorizada pela Justiça Eleitoral, processo número 0602184-55.2022.6.16.0000

ESTADO DO
PARANÁS e m a n a  N a c i o n a l  d e  T r â n s i t o

FAÇA COMO O 
SEU CAPACETE: 
PROTEJA A 
SUA VIDA.
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Novamente nenhum caso de
Covid é registrado na cidade

Pela segunda vez – desde o iní-
cio da pandemia de coronavírus, em 
março de 2020 – nenhum caso de 
covid-19 é confirmado em Umuarama, 
conforme o Boletim Covid divulgado 
ontem (terça-feira, 20). No dia 14 deste 
mês (quarta-feira passada) o resultado 

zerado foi registrado pela primeira vez 
na cidade. O número de óbitos nesse 
período de 30 meses é de 355.

Não há nenhuma pessoa de 
Umuarama internada para tratamento 
da doença – nem em enfermarias, nem 
em UTI. O total de casos ativos é de 

13 e o número de casos suspeitos é 
de quatro, indicando que 17 pessoas 
estão em isolamento domiciliar. Neste 
período 39.262 pessoas receberam 
diagnóstico positivo para covid-19 e 
deste total 38.910 se recuperaram. O 
total de pessoas diagnosticadas com 

Ambulatório de Infectologia realiza Prevenção na Escola
 A direção do Colégio Estadual 

Cívico-Militar Doutora Zilda Arns pro-
pôs uma parceria com o Ambulatório 
Municipal de Infectologia, para a rea-
lização de uma programação de ati-
vidades dentro do Projeto Prevenção 
e Sexualidade na Escola. O público-
-alvo são adolescentes do 8° e do 9° 
ano do Ensino Fundamental e jovens 
do 1°, 2° e 3° anos do Ensino Médio, 
que participarão de palestras, deba-
tes e dinâmicas especial para o Dia 
Mundial da Luta Contra a Aids.

Ontem (terça-feira, 20), a enfer-
meira Juliana Frasquetti faz a 

coronavírus em 2022 chegou a 18.791, 
sendo 9.636 mulheres, 7.036 homens e 
2.119 crianças. A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) faz o cruzamento da 
taxa de positividade com o índice de 
internamentos e classifica a cidade 
com “Bandeira Verde”.

palestra ‘Métodos Contraceptivos’, 
a psicóloga Lucinéia Ceolin pales-
tra sobre ‘Infecções Sexualmente 
Transmissíveis’ e após isso os alu-
nos participam de dinâmicas sobre 
o tema. “Além desses temas, os alu-
nos também vão ter acesso a temas 
como ‘Álcool e Outras Drogas’ e 
‘Oficina Sobre Preconceito’, sempre 
com o objetivo de abrir a cabeça 
dos alunos sobre a importância 
da prevenção”, comenta Maria de 
Lourdes Gianini, coordenadora do 
Ambulatório de Infectologia.

A diretora do Colégio Zilda Arns, 

Silvia Regina Weiller Alves, que fica 
no bairro Parque San Remo I, elo-
giou o trabalho dos profissionais 
envolvidos no projeto, destacando 
que a abordagem de temas envol-
vendo as ISTs são fundamentais 
para essa faixa etária em que estão 
os alunos selecionados. “Apesar 
de o Dia Mundial da Luta Contra a 
Aids ser comemorado apenas no 
dia 1° de dezembro, nós já pro-
gramamos essa agenda desde já 
para que todos os alunos tivessem 
acesso aos temas trazidos pelo 
Ambulatório”, detalhou.

Ela acrescenta que, ao final das 
atividades, os alunos serão convi-
dados a apresentarem trabalhos 
aos temas prevenção e promo-
ção da saúde quanto às Infecções 
Sexualmente Transmissíveis, sífilis, 
HIV/Aids e hepatites virais. “Além da 
psicóloga Lucinéia e da enfermeira 
Juliana, participam do projeto as 
estagiárias Lorena Marchezoni e 
Jaqueline Sereia, além da coor-
denadora do Caps-AD Josyane 
Kamusato, em ações que vão até 
o dia 7 de outubro”, detalha Maria 
de Lourdes Gianini.
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Secretaria indica os cinco bairros com a
menor taxa de imunização contra a pólio

As secretarias municipais 
de Saúde, em todo Brasil, 
não possuem os números 
absolutos do público-alvo a 
ser vacinado com a dose de 
reforço contra a poliomielite, 
desta forma, trabalha com 
a perspectiva indicada pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), que 
estima em 5.600 crianças 
na faixa etária de 0 a 5 anos. 
Segundo o relatório de ontem 
(terça-feira, 20) emitido pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Umuarama vacinou 4.101, ou 
seja, 73,2%.

É um número relat i -
vamente bom, conforme 
observa o secretário munici-
pal de Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima, porém, o indicado 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), é que os muni-
cípios atinjam ao menos 95%. 

Umuarama receberá 
capacitação do TCE sobre 
a nova Lei de Licitações
As próximas cidades a 

receber o curso sobre os 
pontos polêmicos da nova 
Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, promovido 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR), 
são Londrina, Umuarama e 
Cascavel. As inscrições estão 
abertas no portal da Escola 
de Gestão Pública do órgão. 
Como em todas as capacita-
ções oferecidas pelo Tribunal 
a inscrição é gratuita, mas os 
participantes são convidados 
a doar um quilo de alimento 
não perecível que será entre-
gue a campanhas de combate 
à fome nos municípios que 
sediam os eventos.

Umuarama receberá o 
curso nos dias 28 e 29 de 
setembro, no Centro Cultural 
Vera Schubert, com apoio da 
Prefeitura e da Associação 
dos Municípios da Região 
Entre Rios (Amerios). A nova 
Lei de Licitações e Contratos 
(Lei nº 14.133/21) substituirá 
a lei anterior (8.666/1993), 
a Lei do Pregão Eletrônico 
(10.520/2002) e artigos da Lei 
do Regime Diferenciado de 
Contratação (12.462/2011). 
Nos dois anos de transição 

Encontro define propostas para a 9ª 
Conferência dos Direitos da Criança

A definição das propos-
tas que serão colocadas na 
9ª Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, prevista para 18 
de outubro no Centro Cultural 
Schubert, durante todo o dia, 
teve pela primeira vez conver-
sações prévias com entidades 
e a participação direta de crian-
ças e adolescentes.

As discussões ocorreram 
durante rodas de conversa 
promovidas pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA), entre 1º e 8 deste 
mês, com crianças e jovens em 
cinco entidades – Guarda Mirim, 
Centro da Juventude, Casa da 
Paz, Apae (Associação dos Pais 
e Amigos dos Excepcionais) e 

(até abril de 2023), a adminis-
tração pública poderá optar 
entre as duas legislações em 
seus procedimentos.

Entre os pontos aborda-
dos no curso estão plane-
jamento das contratações 
e segregação de funções; 
modalidades de licitação e 
critérios de julgamento; con-
tratação direta por dispensa 
e inexigibilidade de licitação; 
critérios que devem ser utili-
zados na aferição de inexe-
quibilidade; critérios para 
estimular a participação de 
micro e pequenas empresas 
nos certames; e elaboração 
de atas de registro de preços.

A capacitação também 
trata das sanções previstas 
na Lei 14.133/21 para a res-
ponsabilização de agentes 
envolvidos em irregularida-
des em processos licitató-
rios e os impactos da NLLC 
no Código Penal. Iniciado em 
junho, o curso já foi realizado 
em Maringá, Guarapuava, Foz 
do Iguaçu, Jacarezinho e União 
da Vitória. A Escola de Gestão 
Pública do TCE-PR já progra-
mou mais três eventos desse 
ciclo em Francisco Beltrão, 
Telêmaco Borba e Curitiba.

“Segundo essa proposta, falta 
imunizarmos 26,8% de nos-
sas crianças – ou 1.500 delas”, 
detalha.

Apenas para fazer um com-
parativo, a Atenção Primária 
em Saúde utilizou os dados 
das crianças matriculadas 
na rede municipal de ensino, 
como forma de desenvolver 
estratégias para atrair um 
número maior de crianças 
para que possam ser vacinadas 
contra a paralisia infantil. “No 
nosso caso, temos 4.280 crian-
ças matriculadas em Escola e 
CMEIs é já vacinamos 4.101 
crianças. Por essa conta, falta 
imunizar 4% do público-alvo – 
cerca de 180 crianças”, detalha.

Segundo a tabela, os cinco 
bairros que estão com as 
menores taxas de imuniza-
ção são, pela ordem, o San 
Remo (136 crianças), Cohapar 

III (Jardim Cruzeiro, com 
93 crianças), Jardim Lisboa 
(88), distrito de Serra dos 
Dourados (66) e Parque das 
Jabuticabeiras (com 50 crian-
ças). “Vale destacar que, como 
sempre afirmamos, não esta-
mos falando de números abso-
lutos, mas de uma probabili-
dade, dados hipotéticos que 
nos permitem traçar metras de 
trabalho mais focadas”, escla-
rece a enfermeira Jaqueline 
de Bortoli Shiribayashi, coor-
denadora de Atenção Primária 
em Saúde.

Considerando os dados 
i n d i c a d o s  p e l a  S e s a 
(Secretaria de Estado da 
Saúde),  os  números de 
crianças imunizadas ficam 
um pouco abaixo: 73%. A 
responsável pelo Programa 
Municipal de Imunização, 
Lilia Simeire da Silva Hidalgo, 

chama a atenção dos pais e 
responsáveis para que bus-
quem o imunizante, que 
estão disponíveis em todas as 
unidades de saúde da cidade. 
“É uma gotinha. As crianças 
não ficam com medo, pois 

têm simpatia pelo Zé Gotinha, 
tão presente nas campanhas 
nacionais. E vale registrar que 
mesmo as crianças que toma-
ram uma, duas ou três doses, 
não importa, é preciso tomar 
essa gotinha de reforço”, indica.

Assumu (Associação dos Surdos 
de Umuarama) –, porém todas 
as 30 instituições cadastradas 
no conselho foram convidadas 
a enviar representantes.

Na manhã desta terça-feira, 
20, o conselho realizou a pré-con-
ferência para avaliar as propostas 
e definir quais serão apresenta-
das durante a conferência muni-
cipal, promovida pelo CMDCA, 
sob a presidência do advo-
gado Ivo Galdino. Participaram 
do encontro a secretária da 
Assistência Social, Adnetra Vieira 
Santana, representantes dos 
setores ligados ao atendimento 
à criança e ao adolescente, secre-
tarias de Educação e de Saúde e 
membros do conselho.

Os eixos da conferência 
serão divididos em promoção e 

garantia dos direitos humanos, 
enfrentamento das violações e 
vulnerabilidades resultantes da 
pandemia, ampliação e consoli-
dação da participação de crian-
ças e adolescentes nos espaços 
de discussão e deliberação de 
políticas públicas, participação 
da sociedade na deliberação, 
execução, gestão e controle 
social e garantia de recursos 
para as políticas públicas vol-
tadas a crianças e adolescentes 
no pós-pandemia.

A conferência municipal vai 
debater esses temas, eleger 
delegados e definir as propos-
tas de Umuarama para uma 
discussão mais ampla na con-
ferência estadual e, posterior-
mente, na conferência nacional 
da criança e do adolescente.

SEGUNDO a tabela, os bairros que estão com as menores taxas de imunização são, San 
Remo, Cohapar III, Jardim Lisboa, Serra dos Dourados e Parque das Jabuticabeiras
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TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Palavras cruzadas

Tudo indica que seu signo irá transbordar entu-
siasmo, poder de comunicação e muitas ideias. 
Na saúde, a energia lunar te incentiva a abandonar 
vícios e hábitos ruins. Com o mozão, aguarde muita 
sintonia e intimidade no conforto do seu ninho de 
amor. Agora se está em busca de um cobertor de 
orelha, o céu mostra que pode conhecer alguém.  

Leodivas e leodivos, seu jeito expansivo, animado e 
otimista deve ficar mais forte hoje e ditar o tom da sua 
quarta. Sua vaidade talvez fique acesa, e a energia do 
momento é ótima pra investir no visual. Se está só, 
talvez nem precise dar o primeiro passo, já que deve 
chover contatinho te querendo. No romance, pode 
contar com a ajuda financeira do mozão.

Virgem, meu cristalzinho, o céu manda avisar que 
o seu lado sensível pode dar as caras hoje. E em 
busca de ligações mais profundas, talvez seu signo 
fique mais seletivo e escolha melhor com quem se 
relaciona. Na união, seu poder de seducência tá on 
e há chance de conseguir o que quiser do mozão, 
inclusive coisas materiais. 

Vambora, capricorniano e capricorniana, que há 
sinal de boas mudanças hoje. Os astros destacam 
o seu lado otimista, sociável e expansivo e, aí, você 
deve contar com mais facilidade pra se relacio-
nar, fazer contatos e ligações importantes. Se já 
se amarrou, tudo indica que vai fazer o melhor pra 
deixar a relação mais gostosinha e longe da rotina.  

Hoje o seu signo deve ser premiado pelo céu! É que 
os planetas estimulam seu jeito sociável, expansivo e 
simpático. O momento é favorável pra fechar alianças 
e embarcar em associações. O romance promete ficar 
intenso. Tudo indica que prestará mais atenção aos 
detalhes e irá valorizar o mozão. Se está na pista, pode 
rolar atração forte por alguém misterioso. 

Peixes, meu consagrado, você tem tudo pra brilhar 
hoje! Seu jeito expansivo e sociável está em alta 
e deve te favorecer no emprego, sobretudo se lida 
com clientes ou atendimento ao público. Evite se 
jogar na comida pra desestressar ou quando bater 
cansaço, beleza? Você e o mozão devem combi-
nar muuuito – aguarde bom entendimento e apoio. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 21 de setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Sagitário. São 
curiosos e estudiosos e querem conhecer de tudo um pouco, pois têm ânsia de conhecimento. 
Gostam de Filosofia, de psicologia e de misticismo. Seu número principal é o 27, formado de 
2, Lua e de 7, Netuno, dois astros de natureza melancólica ou saudosista, mutável, sonhadora 
e fantasiosa. A soma dá o 9, de Marte, que lhes dá independência, ânsia de liberdade e de 
aventura. Dá agressividade nas ações e na luta do dia a dia. Quando desejam alguma coisa o 
fazem com grande intensidade.

Horóscopo nascido em 21 de setembro

A área profissional está em destaque e o desejo de 
conquistar reconhecimento vem que vem. Há gran-
des chances de receber elogios pelo seu trabalho, 
conhecer muitas pessoas e ganhar mais populari-
dade entre os colegas e a chefia. Pode iniciar uma 
relação livre e nada convencional com alguém que 
já conhece. 

Você deve acordar com o bumbum virado pra Lua, 
meu consagrado/minha consagrada! Com o astro 
todo, todo na sua Casa da Fortuna, há excelentes 
chances de nadar na fortuna. Se está na solteirice, 
pode ter facilidade pra fazer contatos, inclusive 
com gente de longe. Com o mozão, você tende a 
abrir seu coração e falar o que sente. 

O desejo de subir na vida e conquistar mais con-
forto tem tudo pra ficar forte hoje, coleguinha de 
Touro. E você conta com muito entusiasmo e oti-
mismo pra conseguir o que quer. Trabalhar com 
jovens ou crianças, em casa ou num negócio de 
família deve fluir numa boa e ser bem produtivo. Há 
chance de dar match com alguém que já conhece.

Pleníssima no seu paraíso astral, a Lua promete 
elevar sua autoestima, arianas e arianos. Aí além 
de esbanjar confiança, você tende a mostrar todo 
o seu lado otimista, falador e entusiasmado! Dia 
favorável para investir nos cuidados com a beleza. 
Se já se amarrou, pode colocar o seu bom gosto e 
jeito prático pra aperfeiçoar a relação. 

Para o choque de zero pessoas, você tende a ficar 
mais sociável e tem tudo pra arrasar em reuniões, 
encontros e bate-papos, sobretudo com colegas 
do trabalho e amigos. Se está na pista, há chance 
de se envolver num lance secreto. Com o mozão, 
tudo indica que seu signo estará mais reservado, 
para demonstrar seu romantismo longe dos olhares 
dos outros. 

Seu lado animado e expansivo tá on e deve te aju-
dar a brilhar no trabalho, sobretudo se atua em 
área ligada ao ensino, publicidade ou exportação. 
Também tende a fazer aquele social e atrair as pes-
soas. Tá na pista? Há chance de se envolver com 
uma pessoa conhecida, inclusive da sua profissão. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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turística
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doáveis"
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Filho, em
inglês

Deus, para
os hebreus
Anjo, em
espanhol

Fronte (Anat.)

Jornalista e professor
carioca, autor do livro

"A Nova Escola"

Pode ser reapro-
veitada na prepara-
ção de novos pratos

Que está
ao lado

São necessários ao
paciente
de UTI

Proveta

(?) Verde:
o absinto

"As Três
(?)", peça
teatral de
Tchékhov

O
mostrador
da bússola
Convocar

Delonga
(fig.)

A arte de
Valter

Hugo Mãe
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dos avós
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cedor" de
colchões
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(?)
Segovia,
violonista
Desdém

Conterrâneo
de Amado

Batista
Porcada

Satélite de
Júpiter
Névoa, 

em inglês

O maior é
a Rússia
Torta, em

inglês

A tribo
urbana de

jovens 
com franja

Muda de
lugar ou

de posição

Filósofo,
autor da

frase
"Errar é
humano"

3/pie — son. 4/adão — fada — know — mist. 5/ángel. 13/clint eastwood.
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D A
M I N I F U N D I O

D E S O L A D O R
O T T O S A Q

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

D O L O S O R E T
F F A I X A R

R U D E D O B R A
T D I A R I A
E R E R O S A

A B A R A R A U L
O L A Z O R R O
L I L A S T A E

U

T

Pequena 
proprie-

dade
agrícola

Fast-(?),
tipo de
lancho-

nete

Indi-
visíveis
(fem.)

"A Família
(?)", filme
com Raul

Julia

É regida
pelo

maestro

Que
provoca
tristeza

profunda
O cão do
 Sargento 

Tainha 
(HQ)

Problema
de pele

comum no 
adolescente

Atitude do
fanfarrão

(?) Niño:
alterou o
clima da

Terra

Preso
proviso-
riamente

Cada
música

que com-
põe o CD

Risco
proibido
em docu-
mentos

Multiplica
por dois

Criança, 
no Can-
domblé

(?) vera:
planta

usada em
xampus

Bolinho
baiano
feito de
feijão

Sua capi-
tal é Por-
to Velho
(sigla)

Arte, 
em inglês

(?) 
Seixas,
cantor

brasileiro

O Herói
Masca-

rado (HQ)

(?) 
kwon do,

arte
marcial 

A empresa
que lança

ações
(sigla)

Enlou-
quecer
Ruim;

perverso
Vem ao
mundo 

Apelido de
"Isabela"

Retórica
(abrev.)

Pai de San-
dy e Junior

Em que
há má-fé

Grosseiro;
indelicado

Cotidiana
Prova

automo-
bilística

Condição jurídica
de Brasília

PeléFilha 
da filha

Consoantes
de "uns"

Sacerdote
judeu

Ingênua
Tonalidade
clara do
violeta

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

Veja na coluna como tratar ansiedade com a Homeopatia
Homeopatia para ansiedade pode aju-

dar a reduzir os sintomas do problema. 
O paciente vem à consulta e conta que é 
muito ansioso e queria tratar com homeo-
patia, pois não quer fazer uso de medica-
mentos “tarja preta”.

SOLUÇÃO HOMEOPÁTICA
Com toda pressa em se resolver tudo, 

o uso de diferentes substâncias é por 
demais atrativo e fácil. Mas somente 
as drogas resolvem? Isso nos traz à 
homeopatia. Ao tratar esse tipo de 
transtorno, como a ansiedade no 
caso, a questão sempre é tentar des-
cobrir como é essa ansiedade.

COMO ASSIM?
Ansiedade não é um sintoma único, 

tem diversas características e cada pes-
soa “sofre” e é “ansiosa” a sua maneira. 
Vai desde a depressão até o pânico. 
Pode-se conviver e aprender a lidar com 
a ansiedade, com o apoio psicoterápico 
com um profissional competente e sen-
sível e práticas alternativas: ioga, respi-
ração, meditação, acupuntura, fitotera-
pia, homeopatia.

Ansiedade não é uma queixa sim-
ples e sempre vem acompanhada de 
sofrimento. No repertório de sintomas 
homeopáticos, aquele livro preto que 
fica sobre a nossa mesa, – Ansiedade 

– ocupa quatro páginas. Temos várias 
formas de a ansiedade manifestar-se e 
uma infinidade de variações, cada qual 
com seu medicamento. Por isso é pre-
ciso saber uando a ansiedade aparece 
(antes de uma entrevista, de uma via-
gem, de uma prova) a pessoa sente falta 
de sono, ou esquece tudo na hora da 
prova ou tem dor de barriga.

O medicamento homeopático traz 
ao paciente de volta a seu equilíbrio. A 
repetição da medicação adequada dá ao 
paciente “ansioso” fôlego para que ele 
resolva suas questões de desequilíbrio, 
até cessar o uso.

Necessita associar-se uma mudança 

de postura e de ati-
tude. Para quem já 
fez uso de homeo-
patia a melhora é 
muito rápida e a 
sensação de alívio 
gratificante.

O TRATAMENTO 
É  APENAS 
HOMEOPÁTICO?

O homeopata costuma ser muito 
atento, acho sempre oportuno e impor-
tante ter a avaliação de colegas de outras 
especialidades, incluindo em alguns 
casos de um psiquiatra.
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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

No Dia Mundial Sem Carro, deixe o
carro na garagem e viaje de ônibus

Criado na França em 1997, o 
Dia Mundial Sem Carro é come-
morado em 22 de setembro, e 
incentiva os motoristas a bus-
carem formas alternativas para 
se locomover. No Brasil, desde 
2001 os movimentos ambien-
talistas aderiram à mobiliza-
ção, promovendo ações em 
diversas cidades brasileiras.

Na hora de viajar, um 
número maior de pessoas 
com automóvel próprio vem 
optando pelo ônibus. A ten-
dência foi confirmada em uma 
pesquisa da Buser com mais 
de 5 mil passageiros. Maior 
plataforma de intermedia-
ção de viagens rodoviárias do 
Brasil, que lançou um modelo 
conhecido como fretamento 
colaborativo, a startup cons-
tatou que 50% dos clientes da 
empresa possuem automóvel 
próprio, mas preferem deixar o 
carro na garagem quando vão 
pegar a estrada.

Realizada em março deste 
ano, a pesquisa também mos-
trou que o preço mais baixo do 
que a concorrência é o princi-
pal motivo para escolher a via-
gem de ônibus por aplicativo, 
citado por 88% dos entrevista-
dos. Além disso, a praticidade 
de comprar pelo app (43%), o 
conforto dos ônibus (32%) e 
a disponibilidade de horários 
(29%) também são fatores que 
tornam a viagem pela startup 
mais atrativa.

“Essa data é muito impor-
tante para repensarmos a 
dependência do automóvel 
em nossa sociedade. Além 
de serem mais inclusivos, os 
modais de transporte coleti-
vos e/ou não motorizados tra-
zem mais segurança e menos 
poluição ao nosso dia a dia. 
Hoje já existem muitas alterna-
tivas para não depender tanto 
do automóvel, e o fretamento 
colaborativo em viagens rodo-
viárias é uma delas”, relata 
Melissa Mestriner, gerente de 
Pesquisa em Políticas Públicas 
e Regulatório da Buser.

INTEGRAÇÃO DE MODAIS
A fim de entender os hábi-

tos de viagem de seus usuá-
rios antes de conhecerem a 
Buser, a pesquisa perguntou 
aos entrevistados como eles 

viajavam antes de existir a pla-
taforma. A conclusão é que o 
aplicativo “cria” demanda, já 
que quase 10% dos passagei-
ros não teriam feito a viagem 
se não tivessem a opção da 
Buser. Para se ter uma ideia: se 
apenas no período da pesquisa 
foram realizadas cerca de 210 
mil viagens pela plataforma, 
isso significa que 13,4 mil via-
gens surgiram apenas pela pre-
sença da Buser no mercado.

Outra questão ligada à 
mobilidade abordada na 
enquete foi sobre o desloca-
mento dos passageiros até o 
embarque. Mais de 25% dos 
entrevistados precisaram 
fazer um deslocamento entre 
cidades usando outro meio de 
transporte. Desses, 34% usa-
ram carro ou moto particular 
(próprio ou de carona), 27% 
foram de app de transporte 
individual ou de táxi e 20% de 

ônibus de rodoviária. Ou seja, 
o estudo mostrou que a Buser 
também incentiva o transporte 
rodoviário usando ônibus de 
linha, além de ser uma opção 
quando se busca integração 
intermodal.

CARRO EM CASA
Confira abaixo cinco vanta-

gens ao escolher o modelo de 
fretamento colaborativo para 
pegar a estrada:

1) Comodidade: além de 
não precisar dirigir, o que 
garante tempo livre para dor-
mir ou ler um livro, por exem-
plo, a organização de uma 
viagem de ônibus se tornou 
muito prática com a chegada 
da Buser. Para fazer a reserva, 
basta acessar o site ou aplica-
tivo. Em três minutos, é possí-
vel fazer uma reserva. Ou, se 
preferir, é possível comprar 
pelo WhatsApp, com o apoio 

de um consultor de vendas, 
sem pagar taxas.

2) Segurança: além de 
investir em novas tecnologias, 
como câmeras de fadiga e o 
sistema de telemetria, a Buser 
conta com suporte e acompa-
nhamento 24h das equipes de 
Risco e Segurança. É garantia 
de uma viagem tranquila e sem 
preocupações.

3) Praticidade: os planos 
mudaram em cima da hora? 
Precisa sair mais cedo ou mais 
tarde? Não há problema, pois 
a plataforma garante flexibi-
lidade. A remarcação é feita 
pelo app, sem pagar taxas 
extras. Para os parceiros de fre-
tamento, esse processo pode 
ser feito até uma hora antes do 
embarque.

4) Preço: com o valor da 
gasolina oscilando mês a 
mês, o valor de uma viagem 
de ônibus continua valendo 

a pena. Além disso, na Buser, 
não há taxas de serviços 
adicionais no momento da 
reserva. Mesmo com a gaso-
lina mais barata atualmente, 
quem sai de São Paulo para 
o Rio consegue economizar 
até 60% se for de ônibus, 
por exemplo. Já para fazer 
a viagem entre Belo Hori-
zonte (MG) e Vitória (ES), a 
economia pode ser por volta 
de 50%*.

5) Conhecer pessoas: via-
jar de transporte coletivo, 
dividindo a experiência com 
outras pessoas, é uma forma 
de sair da rotina e viver coisas 
novas. O bom do ônibus é que 
você pode puxar conversa no 
embarque e até com o vizinho 
de poltrona, mas depois pedir 
licença e virar para o lado, para 
um cochilo. A poltrona dá essa 
oportunidade, além de espaço 
para a privacidade.

DEIXAR o carro na garagem e viajar de 
ônibus traz comodidade, segurança, 
praticidade e economia

DIVULGAÇÃO
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00

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

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

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

Vereadores aprovaram crédito
especial de R$ 150 mil à SAAU

A Associação de Amparo 
aos Animais de Umuarama 
– SAAU, foi tema de um dos 
projetos em pauta na sessão 
ordinária da última segunda-
-feira (19). De autoria do Poder 
Executivo, foi apreciado em 
primeira discussão e votação, a 
proposta prevê que seja auto-
rizada a abertura de crédito 
adicional especial, no valor 
de R$ 150 mil ao orçamento 
do Município, com o objetivo 
de atender as necessidades da 
Associação.

O Poder Executivo, por 
meio do Prefeito Hermes 
Pimentel justifica a inicia-
tiva, visando contribuir para 

Pré-vestibular gratuito para  
quem está fora do CadÚnico

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social iniciou, no 
último sábado, 17, o curso 
intensivo de preparação para o 
vestibular e o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) para 
adolescentes e jovens de 17 a 
21 anos, que será realizado na 
UniAlfa Faculdade. O prefeito 
Hermes Pimentel e a secretária 
da Assistência Social, Adnetra 
Vieira Santana, prestigiaram a 
aula inaugural. A novidade é que 
as inscrições foram prorrogadas 
e as vagas remanescentes pode-
rão ser preenchidas por alunos 
do Ensino Médio de escolas 
públicas, mesmo sem fazerem 
parte do Cadastro Único.

As inscrições são gratuitas 
e serão aceitas até quinta-
-feira, 22, às 12h, no link social.
umuarama.pr.gov.br. O cursi-
nho tem 12 sábados de dura-
ção, com aulas das 8h às 12h, 
totalizando de 48 horas/aulas 
para revisar conhecimentos 
do Ensino Médio e melhorar as 
chances de sucesso no Enem e 
no vestibular, aproximando os 

jovens em situação de vulnera-
bilidade às universidades.

Podem participar tanto 
alunos que estejam finali-
zando o Ensino Médio em 
2022 quanto quem já tenha 
concluído em anos anterio-
res. Os critérios para partici-
pação e o formulário de ins-
crição (exclusivamente on-line) 
estão disponíveis no site da 
Prefeitura. O candidato deve 
informar nome, data de nas-
cimento, telefone e escolari-
dade. Maiores informações 
na Secretaria Municipal de 
Assistência Social, pelo fone 
(44) 3906-1020.

o fornecimento de rações 
para cães e gatos acolhidos 
pela Sociedade de Amparo. 
Pimentel também endossa 
que a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente desempe-
nhará o trabalho de comple-
mentação dos estoques de 
alimentos da SAAU.

Ainda de acordo com o pre-
feito, como Umuarama não 
possui um Canil Municipal, a 
entidade é que tem prestado 
o apoio na manutenção dos 
animais acolhidos, à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
além de acompanhar também 
o atendimento das ocorrên-
cias de maus tratos, alvos de 

denúncias feitas diretamente 
à Sociedade de Amparo.

O fornecimento de ração 
por meio da Secretaria se 
dará conforme a necessidade 
da entidade, que deverá apre-
sentar relatório mensal com o 
número de animais atendidos.

CÂMARA votará definitivamente a 
proposta, já aprovada em primeiro 

turno, na próxima segunda-feira

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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“O primeiro motivo por que se está disposto 
a ajudar outro nas devidas ocasiões é a alta 

apreciação que se tem de si mesmo.”
Giacomo Leopardi

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

ALERTA
Vários artistas e influenciadores digitais já anunciaram dar um tempo das redes sociais para cuidar da saúde mental. Na 
semana passada, foi a vez de duas figuras muito conhecidas. Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, resolveu deixar as mídias e 
buscar mais tranquilidade, ao menos por um tempo, e Carlinhos Maia, diagnosticado com síndrome do pânico, também deu 
um ‘até logo’ para as redes sociais a fim de se recuperar de uma crise recente. Alertem-se!

INTERNET
Dados divulgados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
na sexta-feira mostram que 90% dos 
domicílios brasileiros utilizaram a 

internet em 2021 - aumento de seis 
pontos percentuais em relação a 2019. 
O Distrito Federal tem o maior percen-
tual de residências com uso de inter-
net no Brasil, com 97,7% das casas. O 
celular foi o principal dispositivo de 

acesso nos domicílios, sendo utilizado 
em 99,5% das residências. (IBGE)

DESCE
Mark Zuckerberg, CEO da Meta e um dos mais 

ricos do mundo, já perdeu US$ 71 bilhões 
em 2022. Seu patrimônio agora é avaliado 
em US$ 35 bi. Com o prejuízo, Zuckerberg 
é 20º na lista de bilionários da Bloomberg. 
A última baixa na fortuna do executivo foi 

em março de 2020, quando registrou US$ 59 
bilhões. A derrocada da fortuna do CEO está 
relacionada aos novos rumos da controladora 

do Facebook, Instagram e WhatsApp, que 
vem somando esforços na criação de projetos 
de metaverso. Em 2021, Zuckerberg chegou 
a ser o quarto homem mais rico do mun-

do, com uma fortuna em cerca de US$ 106 
bilhões. (Bloomberg) Mark Zuckerberg, CEO 
da Meta e um dos mais ricos do mundo, já 

perdeu US$ 71 bilhões em 2022.

***

Seu patrimônio agora é avaliado em US$ 
35 bi. Com o prejuízo, Zuckerberg é 20º na 
lista de bilionários da Bloomberg. A última 
baixa na fortuna do executivo foi em mar-
ço de 2020, quando registrou US$ 59 bi-
lhões. A derrocada da fortuna do CEO está 
relacionada aos novos rumos da controla-
dora do Facebook, Instagram e WhatsApp, 
que vem somando esforços na criação de 
projetos de metaverso. Em 2021, Zucker-
berg chegou a ser o quarto homem mais 

rico do mundo, com uma fortuna em cerca 
de US$ 106 bilhões. (Bloomberg)

ZOOM
Herdeiras da beleza da mammy Wanessa Aguilera Bruno, Camille e Isabelle ga-

nham o zoom da coluna, em tarde de lançamento na House Design.

 VIA INSTAGRAM

BATATA HASSELBACK
INGREDIENTES
6 batatas
50 g de manteiga
Ramos de alecrim a gosto
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a 
gosto

MODO DE PREPARO
1. Preaqueça o forno a 220 ºC (tempe-
ratura alta). Coloque a manteiga numa 
tigela de vidro e leve para rodar no 
micro-ondas por cerca de 30 segundos, 
até derreter. 

2. Com uma escovinha para legumes, 
lave bem a casca das batatas sob água 
corrente. Apoie uma batata na tábua e 

corte fatias finas, sem 
chegar até o fim. Repita 
com as batatas restantes. 

3.Transfira as batatas para 
uma assadeira (lado fa-
tiado voltado para cima). 
Pincele com manteiga 
derretida e tempere com 
sal e pimenta-do-reino 
moída na hora a gosto. 

4.Leve ao forno e deixe assar por cerca de 
30 minutos, até as fatias se abrirem. Retire 
do forno para temperar com sal entre as 
fatias de cada batata e encaixe algumas 
folhas de alecrim. Pincele com manteiga 

novamente e volte a assadeira ao forno, 
para assar por mais 20 minutos, ou até 
dourar - algumas batatas demoram mais 
tempo para dourar que outras. Sirva a se-
guir como acompanhamento para carnes.
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