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Câmara aprova criação de novos
94 cargos públicos em Umuarama
Um projeto de Lei encaminhado à Câmara Municipal autorizou a criação de 94 novos 
cargos públicos em Umuarama. O texto foi aprovado pelos parlamentares e a lei 
aguarda apenas a sanção do prefeito. A finalidade foi criar 15 funções para cargos 

de provimento efetivo na estrutura administrativa do Município, totalizando 94 
vagas, todas regidas pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. A pretensão 
é atender as demandas das Secretarias Municipal de Saúde e Fazenda. l 5

l 7

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Alternativas
para reativação do
estacionamento

rotativo
l 6

Destaque no esporte

A desobstrução do trecho final da marginal da Avenida Ivo Sooma, na altura do Centro Diocesano de Formação, 
finalmente aconteceu. Ontem foram removidos os blocos de concreto e a passagem de veículos já está liberada. 
Foram quase 10 anos de negociações entre a Prefeitura de Umuarama e Mitra Diocesana, que terminaram depois 
da intervenção do prefeito Hermes Pimentel, que ontem mandou liberar o trecho para o tráfego. O acordo colocou 
fim a uma pendência judicial que se arrastava desde 2013. l 8

Fim do imbróglio
Prévia do

IBGE registra
deflação de 0,37%

em setembro
l 2
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Umuarama

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

27/8 a 27/9 0,6430 0,6430 0,1423
28/8 a 28/9 0,6808 0,6808 0,1799
1/9 a 1/10 0,6814 0,6814 0,1805
2/9 a 2/10 0,6432 0,6432 0,1425
3/9 a 3/10 0,6152 0,6152 0,1146

Ações % R$
Petrobras PN +0,71% 29,67 
Vale ON -0,44% 67,70 
ItauUnibanco PN -0,94% 27,53 
Bradesco PN -0,81% 19,62 
Magazine Luiza ON -3,69% 4,18 
Via ON -4,05% 3,08 

IBOVESPA: -0,68% 108.376 pontos

Iene 144,72
Libra est. 0,93
Euro 1,04
Peso arg. 146,57

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,3760 5,3770 +3,4%

PTAX  (BC) -0,1% 5,3502 5,3508 +3,3%

PARALELO -0,2% 5,2500 5,7000 +3,8%

TURISMO -0,2% 5,2500 5,6800 +3,8%

EURO -0,1% 5,1437 5,1448 -1,3%

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 27/09

Iene R$ 0,0370
Libra est. R$ 5,75
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.313,03 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/09 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 1.408,00 -3,25 -3,6%
FARELO out/22 426,10 -6,50 -1,8%
MILHO dez/22 667,50 1,25 0,5%
TRIGO dez/22 871,50 13,50 8,2%

SOJA 169,12 1,7% -0,4% 167,00
MILHO 76,66 1,1% -0,8% 76,00
TRIGO 92,10 0,1% -14,9% 95,00
BOI GORDO 288,15 -0,3% -2,0% 283,00
SUINO 6,35 -0,6% -5,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/09 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 27/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 177,00 0,0% -1,1%
SOJA Paranaguá 190,00 0,5% -1,3%
MILHO Cascavel 83,00 -1,2% -2,4%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Tudo indica que irá levar o serviço bem a sério, meu 
cristalzinho. Seu signo tende a ficar mais fechado e 
na sua, focando em suas tarefas e obrigações. Na 
saúde, as emoções podem causar instabilidades e 
diminuir o seu pique. Aposte na sua criatividade pra 
aperfeiçoar o romance e a intimidade. 

Sua criatividade está em alta e você deve ter 
facilidade pra resolver qualquer tarefa ou per-
rengue no serviço. Se o romance não está lá 
aquela belezura, mas a paixão continua, o céu 
avisa o momento é perfeito pra novos começos. 
Se está na solteirice, um parente pode dar um 
empurrãozinho e te apresentar alguém.

Capricornianes, a Lua destaca a sua garra, po-
der de decisão e capacidade de fazer sacrifí-
cios para conquistar os seus sonhos pessoais 
e profissionais. Tudo indica que vontade de 
crescer na vida estará mais forte do que nunca 
e você irá se esforçar pra valer. Se está na pista, 
o medo de ficar encalhada (o) talvez te leve a 
buscar um amorzinho.

Tudo indica que você irá se interessar mais pela 
sua profissão e levará as suas tarefas bastante a 
sério. Pode até fazer alguns sacrifícios para alcan-
çar as suas metas e ambições. E há grandes chan-
ces de ver os seus esforços renderem frutos. Nos 
assuntos do coração, a energia é favorável para 
iniciar algo novo. 

Tudo indica que desejará coisas que tragam maior 
satisfação emocional e abram os seus horizontes, 
inclusive na área profissional. Seu sexto sentido 
promete bombar hoje, piscianos amados. Se já se 
amarrou, mas o romance anda mais parado que 
uma estátua, boa hora pra você e o mozão sacu-
direm a poeira. 

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 28 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. 
Podem parecer grosseiros, egoístas, materialistas e ambiciosos, mas ao mesmo tempo, tra-
balhadores e responsáveis, esforçados e com grande perseverança. Seu número principal, é 
o 35, formado de 3 e 5, Júpiter e Mercúrio, astros de mobilidade, que regem as pequenas e 
as grandes viagens. Juntos formam o 8 de Saturno, que gera responsabilidade e seriedade, 
solidão, organização, administração e disciplina.  

Horóscopo nascido em 28 de setembro

A Lua destaca o seu lado intuitivo, corajoso e esperto 
hoje. Com muita vontade e seriedade, tem tudo pra 
se jogar no trabalho, alcançar o sucesso e subir na 
vida. Como a energia do dia é de fertilidade em alta, 
aproveite para plantar algo agora pois essa semente 
tem tudo pra germinar e render bons frutos.

A Lua está divando no seu paraíso astral e prome-
te deixar o seu signo mais corajoso, determinado e 
intenso. Tudo indica que terá facilidade pra se rela-
cionar com todo mundo. Se está em busca de um 
amorzinho, prepare o coraçãozinho pois pode pintar 
romance. Agora se já encontrou sua alma gêmea, tal-
vez comecem um novo capítulo no relacionamento. 

Sua quarta começa com a Lua trazendo uma vibe in-
tensa em suas relações pessoais e profissionais. Seu 
lado desconfiado vem forte e deve manter o pé atrás 
em com todo mundo, e aí pode ser difícil te engana-
rem. No amor, a energia é de fertilidade. Bom mo-
mento para engravidar ou plantar a semente de algo 
que você e o mozão sonham para o relacionamento. 

Com a Lua na sua Casa das Transformações, você 
tende a agir com coragem, porém o seu lado des-
confiado deve ficar aceso e te deixar com o pé 
atrás. Preste atenção nos seus instintos! Quem 
está na pista pode curtir um lance excitante e di-
vertido, mas que talvez não dure tanto. Agora se 
tem um mozão, o momento é perfeito para fazerem 
as pazes, sobretudo na cama. 

Prepare-se pra tirar o pé da lama, Libra, meu con-
sagrado! É que a Lua passeia pela sua Casa da 
Fortuna e revela que, além de levar as finanças a 
sério, você deve ter ótimas ideias pra ganhar mais 
dinheiro. Se está na pista, pode dar match num 
contatinho interessante e o lance promete ser bem 
divertido. Curta sem moderação!

O céu tá mostrando que você deve levar mais a 
sério os seus assuntos pessoais e profissionais 
hoje. Talvez o seu signo prefira trabalhar sozinho 
ou afastado dos colegas e chefes. Nos assuntos 
amorosos, a Lua revela que o que não era bom 
ou não deu certo deve ficar no passado. Vida que 
segue, coleguinha de Sagitário! 

Tô vendo aqui que o seu signo talvez fique mais re-
servado, fechado, sem ficar falando sobre seus sen-
timentos e pensamentos mais íntimos, virginiana e 
virginiano. Nos estudos, você tende levar as coisas a 
sério e mandar bem em pesquisas ou na resolução 
de problemas. No romance, dar um rolê com o seu 
mozão tem tudo pra ser uma delícia. 
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Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 28/9/2022
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com pancadas de chuva

Paranaguá
max 19
min 17

max 19
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Cascavel
max 18 
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Foz do Iguaçu
max 21
min 17

max 18
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Curitiba
max 14
min 11

FASES 
DA LUA

Quinta 29/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 30/9/2022

Chuva

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 660
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 05 01 03 01 03 08 00

Super Sete concurso: 300C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7
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01 04 05 06 07 10 11 12 
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Pesquisa prévia do IBGE registra
deflação de 0,37% em setembro

A prévia da inflação de 
setembro registra recuo de 
0,37%. É a segunda queda 
seguida no Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo-15 (IPCA-
15) depois de cair 0,73% em 
agosto. A maior influência no 
resultado foi o preço dos com-
bustíveis, com destaque, em 
especial, para a redução no 
preço da gasolina.  

O IPCA-E, que é o IPCA-15 
acumulado trimestralmente, 
teve queda de 0,97%. No acu-
mulado do ano, no entanto, o 
IPCA-15 avançou 4,63%, mas 
nos últimos 12 meses desa-
celerou para 7,96%, abaixo 
dos 9,60% registrados nos 12 
meses imediatamente ante-
riores. Em setembro de 2021, 
o índice foi de 1,14%.

Os dados foram divulga-
dos ontem (27) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Conforme o indicador, 
mesmo com a deflação, ape-
nas três grupos de produtos e 
serviços entre os nove pesqui-
sados apresentaram queda em 
setembro. “Influenciado pelo 
item combustíveis, o grupo dos 
Transportes registrou recuo 
de 2,35% nos preços e deu a 
maior contribuição em pontos 
percentuais (-0,49) do índice”, 
informou o IBGE.

As quedas nos preços no 

período nos subitens etanol 
(10,10%), gasolina (9,78%), 
óleo diesel (5,40%) e gás vei-
cular (0,30%) contribuíram 
para o resultado. Somente a 
gasolina provocou o impacto 
negativo mais intenso (-0,52 
ponto percentual) entre os 
367 subitens pesquisados no 
IPCA-15 de setembro.

“Esse resultado decorre da 
redução no preço do produto 
vendido para as distribuidoras 
em 16 de agosto [R$ 0,18 por 
litro] e em 2 de setembro [R$ 
0,25/l]”, explica o IBGE.

Também no grupo de 
Transportes, houve queda de 
0,08% em ônibus urbano, cau-
sada pela redução, desde 11 
de setembro, nos preços das 
passagens aos domingos em 
Salvador (-0,82%). No mesmo 
grupo, em movimento dife-
rente, os preços das passagens 
aéreas cresceram 8,20%, que 
voltaram a subir após a queda 
de 12,22% em agosto. O seguro 
voluntário de veículo também 
avançou (1,74%), bem como 
o emplacamento e licença 
(1,71%) e o conserto de auto-
móvel (0,62%).

Comunicação e alimentos
As quedas de 2,74% no 

grupo Comunicação e de 
0,47% no de Alimentação e 
bebidas representaram impac-
tos de -0,14 ponto percentual 

e -0,10 ponto percentual, res-
pectivamente. De acordo com 
o IBGE, a maior variação nega-
tiva em absoluto de 2,74% foi 
influenciada pelos recuos nos 
preços dos planos de telefo-
nia fixa (-6,58%) e de telefo-
nia móvel (-1,36%), além de 
queda nos pacotes de acesso 
à internet (-10,57%) e nos com-
bos de telefonia, internet e tv 
por assinatura (-2,72%). Houve 
deflação ainda nos aparelhos 
telefônicos (-0,99%).

Para a retração de 0,47% 
no grupo de Alimentação e 
Bebidas pesou a queda de 
0,86% na alimentação no 
domicílio, com destaque 
para os subitens óleo de soja 
(-6,50%), tomate (-8,04%) e, 
principalmente, leite longa 
vida (-12,01%). Mesmo com 
a queda em setembro, o 
preço do leite acumula alta 
de 58,19% no ano no IPCA-
15. Já os subitens cebola 
(11,39%), frango em peda-
ços (1,64%) e frutas (1,33%) 
tiveram alta no grupo.

Já a alimentação fora do 
domicílio passou de 0,80% em 
agosto para 0,59% em setem-
bro. “O item lanche (0,94%) 
segue em alta, com variação 
próxima à do mês anterior 
(0,97%), enquanto a refeição 
também desacelerou: de 0,72% 
para 0,36%”, informou o IBGE.
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TCE e Sebrae editarão
manual sobre a Nova
Lei de Licitações

O Tribunal de Contas do 
Paraná (TCE-PR) retomou 
uma parceria com a unidade 
estadual do Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae-PR) que, ao 
final, representará uma ação 
para estimular a economia nos 
municípios. A iniciativa permi-
tirá a capacitação de gestores, 
servidores públicos e empre-
sários sobre o tratamento 
diferenciado aos pequenos 
e microempreendedores nas 
contratações públicas, pre-
visto na nova Lei de Licitações 
e Contratos e já consolidado 
por acórdãos do TCE-PR.

“Com a retomada desta 
parceria, voltamos a traba-
lhar juntos para contribuir, 
de forma indireta, para o 
fortalecimento do pequeno 
e  m i c r o e m p r e e n d e d o r, 
gerando empregos e fazendo 
a roda da economia girar em 
nossos municípios. O Tribunal 
de Contas cumpre sua função 
social, indo além de simples-
mente fiscalizar, mas orientar e 
apoiar”, destacou o presidente 
da Corte de Contas, conse-
lheiro Fabio Camargo.

EXEMPLO
A assinatura do convê-

nio foi presidida por Vitor 
Roberto Tioqueta, diretor-su-
perintendente do Sebrae-PR, 
e teve a presença da secretária 

Escola de Gestão Pública
A execução do convênio estará a cargo da Escola de Gestão 

Pública do TCE-PR, que anteriormente, em cerca de seis anos, 
capacitou quase 15 mil gestores, segundo seu diretor, Edilson 

Liberal, que também assinou o convênio. Os entendimentos para 
a retomada da parceria foram feitos no último dia 24 de agosto, 
quando foram definidas ampliações em seus objetivos. Um dos 
primeiros produtos desta nova fase de relacionamento com o 

Sebrae-PR será a formulação de um novo manual relativo a Lei 
14.133/21, a nova Lei de Licitações e Contratos, que estabelece 
normas gerais de licitação e contratação para as administrações 
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos esta-

dos, do Distrito Federal e dos municípios.

Entendimento
O Tribunal já tem consolidado o entendimento de que é possí-
vel, mediante expressa previsão em lei local ou no instrumento 
convocatório, realizar licitações exclusivas a microempresas e 

empresas de pequeno porte sediadas em determinado local ou 
região, em virtude da peculiaridade do objeto. Na assinatura do 
convênio, Juliana Schvenger, coordenadora estadual de Acesso 
aos Mercados Institucionais do Sebrae, citou que, em 2021, as 
compras efetuadas pelas prefeituras do Paraná corresponde-

ram a R$ 14 bilhões, sendo que R$ 7 bilhões foram em compras 
locais e R$ 5 bilhões de aquisições junto a micro e pequenas 

empresas. Esses números, segundo ela, refletem o sucesso da 
parceria anterior com o TCE-PR. Antes da assinatura do convênio 

foi prestada homenagem ao empresário Mário José Doria da 
Fonseca, recentemente falecido, que foi secretário técnico do 

Fopeme na Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes. 

estadual de Planejamento e 
Projetos Estruturantes, Loise 
da Costa e Silva Garnica, que 
preside o Fórum Permanente 
das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte do Estado 
do Paraná (Fopeme), bem 
como dos demais diretores e 
gerentes do Sebrae estadual.

Tioqueta destacou que 
nenhum estado tem uma par-
ceria tão forte no estímulo a 

A iniciativa permitirá a capacitação de gestores sobre o tratamento diferenciado nas contratações públicas
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compras de micro e peque-
nos e empreendedores como 
o Paraná, em função de uma 
atuação conjunta com o 
TCE-PR, que serve de exemplo 
nacional. Já a secretária esta-
dual de Planejamento disse 
que o convênio vai promover 
o desenvolvimento econô-
mico, “fomentando cada vez 
mais o estímulo ao pequeno 
e ao microempresário”.

Beber na véspera
O secretário da 
Segurança Pública 
(Sesp), Wagner 
Mesquita, anunciou 
na manhã de ontem 
(terça-feira, 27) que 
está proibida em todo 
o Paraná a venda e o 
consumo de bebidas 
alcoólicas em locais 
públicos no domingo 
(2), das 8 horas às 18 
horas, dia das eleições 
gerais. “Essa é uma medida preventiva, por óbvio, para manter 
a ordem e o bom andamento dos trabalhos no dia da eleição. 
É uma medida que poderia até ser prolongada mas está sendo 
tomada de forma muito comedida. […] Medida de bom senso, 
dentro de um limite de bom senso”, ressaltou o secretário. 
O secretário também exaltou o domingo como “festa da 
democracia” no Estado e disse que as forças de segurança 
esperam uma votação “tranquila, ordeira e pacífica”. 

Orçamento secreto
Responsável por coordenar 
o programa de governo 
para a área da saúde do ex-
presidente Lula, Humberto 
Costa disse que espera 
que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) julgue como 
inconstitucional o chamado 
orçamento secreto. Na 
avaliação de Costa, o 
mecanismo que libera 
recursos de pastas para 
emendas parlamentares não 
só compromete a política de 
saúde como outras áreas do 
governo. Supondo a vitória 
de Lula nestas eleições, Costa 
disse que no primeiro ano de 
governo será preciso fazer 
“um trabalho para que os 
recursos do RP9 da saúde 
vão para a saúde. Vai ter que 
reduzir as filas da pandemia 
no SUS, pagar o piso da 
enfermagem e retomar as 
coberturas vacinais. Como 
fazer isso sem mais recurso?”, 
questionou.

Combinando?
Outro vídeo que deu tração a especulações nas redes sobre 
uma suposta tentativa de alinhamento dos candidatos 
mostra Ciro conversando com o ministro Fabio Faria. Logo 
após conversar ao pé do ouvido com o pedetista, Faria vai 
falar com Bolsonaro. Pelo Instagram, Faria negou o possível 
combinado e disse que “jamais iria combinar alguma coisa 
na frente das câmeras”. “Conheço o Ciro desde 2007, é uma 
pessoa que admiro, que gosto, que tenho relação. Assumi 
meu primeiro mandato com 29 anos, me recebeu superbem, 
me ensinou muita coisa, sempre que o encontro é uma 
alegria, converso com ele”.

Bate que bate
Faria também fez críticas à imprensa, que, segundo ele, 
não “consegue fazer um papel imparcial”. “O que vocês 
estão incomodados é porque o Ciro é o único, diferente da 
imprensa, que bate no Bolsonaro e bate no Lula. Vocês querem 
candidatos, como as candidatas (Soraya e Simone Tebet), que 
batam só no Bolsonaro”. Sobre a conversa com Faria, Ciro não 
se pronunciou nas redes.

Cochicho secreto
Ciro Gomes (PDT) deu duas 
versões diferentes sobre 
o que cochichou a Jair 
Bolsonaro (PL) durante uma 
fala de Soraya Thronicke no 
debate do domingo (25). 
A campanha do pedetista 
falou que ele contestou um 
pedido de resposta do atual 
presidente e candidato à 
reeleição. “Ela não falou seu 
nome!”. Mas na segunda 
(26), disse que informou 
ao presidente qual era o 
nome de outro participante 
do evento, Padre Kelmon 
(PTB). Colocados lado a 
lado nos estúdios do SBT, 
Ciro e Bolsonaro trocaram 
sorrisos e cochicharam nos 
intervalos do debate. Nas 
redes, os afagos renderam 
críticas ao candidato do PDT. 
No Twitter, a campanha de 
Ciro acusou os “canalhas da 
mentira e da manipulação”, 
de usarem “a imagem para 
difamar Ciro”.

DIVULGAÇÃO
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Irregularidades na 
medição de energia 
na mira do Senado

O Senado Federal analisa 
um projeto de lei que disci-
plina procedimentos que iden-
tifiquem irregularidades na 
medição de energia elétrica. 
A proposta altera a legislação 
que institui a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) e dá 
outras providências.

Ainda estabelece proces-
sos para a caracterização de 
irregularidade na medição de 
unidade consumidora, disci-
plinando a forma de cobrança 
e de pagamento. O PL prevê 
ainda que a suspensão de 
fornecimento de energia em 
virtude da irregularidade não 
poderá ocorrer sem comuni-
cação prévia; ampla defesa; 
e produção de prova pericial, 
produzida de forma imparcial.

Na justificativa, há a expli-
cação de que é comum a ado-
ção pelas distribuidoras de 

Candidatos e eleitores
não podem ser presos

Candidatas e candidatos 
devidamente registrados para 
as eleições deste ano não podem 
ser presos ou detidos até 48 
horas após o primeiro turno das 
eleições (2 de outubro). O mesmo 
acontece com eleitores em geral 
a desde ontem (terça-feira, 27).

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.

A imunidade garante ao 
candidato o exercício da demo-
cracia, impedindo que ele seja 
afastado da disputa eleitoral por 
prisão ou detenção que possa ser 
posteriormente revista. Mesmo 
no caso de ser preso em flagrante 
delito, o candidato continua dis-
putando a eleição.

ELEITORES
No caso dos eleitores, a imu-

nidade é mais restrita e impede 
prisões cinco dias antes do pleito 
até 48 horas após a eleição, em 
cada turno.

Assim, nenhum eleitor 
poderá ser preso nesse período, 
a menos que seja flagrado come-
tendo crime; ou haja contra ele 
sentença criminal condenatória 

energia elétrica de uma prática 
denominada “recuperação de 
energia” ou “recuperação de 
débitos”. Pela forma como 
tem sido implementada, essa 
ação mascara um desrespeito 
aos consumidores brasileiros 
de energia elétrica.

As distribuidoras de ener-
gia, quando alegam haver 
irregularidade na medição, 
realizam estimativas da quan-
tidade consumida e que não 
foi faturada, sem que os con-
sumidores tenham direito 
de contestação. Ainda que 
não há qualquer relevância 
para as empresas se o erro de 
medição ocorreu por defeito 
no equipamento ou pelo fato 
de as empresas demorarem a 
substituir equipamentos ultra-
passados e com tempo de vida 
útil expirado.

“O consumidor é punido 

com uma conta monstruosa 
mesmo sem ter causado o 
problema de medição. Ora, 
em um país em profunda 
crise econômica e com tan-
tas famílias vulneráveis eco-
nomicamente, manter as con-
tas ordinárias em dia por si só 
é um desafio. Tanto é assim 
que muitos consumidores 
estão inadimplentes. Nesse 
cenário, uma conta extraor-
dinária e elevada compro-
mete ainda mais a renda dos 
consumidores. Não por esse 
motivo, muitos não conse-
guem pagá-las e, por isso, as 
distribuidoras, sem aviso pré-
vio, cortam o fornecimento de 
energia elétrica alegando ina-
dimplência”, ressalta o texto.

O projeto foi apresentado 
em junho e aguarda distribui-
ção para as comissões perma-
nentes do Senado. 

por crime inafiançável; ou ainda 
por desrespeito ao salvo-con-
duto de outros eleitores, criando, 
por exemplo, constrangimentos 
à liberdade de votar.

A proibição vale inclusive para 
crimes eleitorais. Assim sendo, 
no dia da votação poderá ser 
preso, por exemplo, quem des-
respeitar proibições, como fazer 
propaganda de boca de urna, 
promover comícios, entre outros.

Neste ano, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) proi-
biu armas de fogo num raio de 
100 metros de qualquer seção 
eleitoral, inclusive para quem 
possui permissão para o porte. 

A vedação vigora nas 48 horas 
que antecedem o pleito até 
as 24 horas que o sucedem. 
Exceções incluem apenas agen-
tes de segurança.

Ocorrendo qualquer prisão, 
o detido será imediatamente 
levado à presença do juiz com-
petente, que avaliará a legali-
dade da detenção ou a revogará, 
podendo responsabilizar a auto-
ridade que fez a prisão ilegal.

Também de acordo com o 
Código Eleitoral, mesários e fis-
cais de partido, durante o exer-
cício de suas funções, não pode-
rão ser detidos ou presos, salvo 
flagrante delito. 
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PROPOSTA estabelece processos para a caracterização de irregularidade na medição de 
unidade consumidora, disciplinando a forma de cobrança e de pagamento

Plano de Governo
Criado com o intuito de 
funcionar como uma 
ferramenta democrática de 
colaboração dos paranaenses 
com o Plano de Governo 
de Ratinho Junior (PSD), o 
aplicativo “Meu Paraná” já 
recebeu mais de 200 sugestões 
sobre quais devem ser as 
prioridades do Governo do 
Estado ao longo dos próximos 
quatro anos. Apenas nos 
últimos três dias, mais de 
100 pessoas deram a sua 
contribuição, que passam a ser 
analisadas pela coligação de 
apoio ao governador e ao seu 
vice e candidato à reeleição, 
Darci Piana (PSD).

Obras estruturantes
O Governo do Estado investiu, 
desde 2019, R$ 1,9 bilhão 
em mais de 3 mil ações, 
impactando os 399 municípios 
do Paraná. Também foi R$ 1 
bilhão por meio do Sistema de 
Financiamento aos Municípios 
(SFM). Recursos destinados 
para a realização de obras 
que mudaram a realidade das 
pessoas. “A nossa prioridade 
foi e continua sendo levar 
obras estruturantes, desde 
pavimentações, equipamentos 
e construções civis, para 
os municípios”, disse o 
governador Ratinho Junior.

Jovens eleitores
Dados do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) mostram que 
o número de eleitores com 16 
ou 17 anos de idade no Paraná 
cresceu 35,2% neste ano em 
relação a 2018, ano da última 
eleição presidencial. Já em 
relação a julho do ano passado 
o crescimento foi de 257%, o 
que mostra um maior interesse 
dos jovens pela política em um 
ano de eleição presidencial.
Produtos paranaenses
O Paraná, que tinha ganhado 
duas medalhas no 1º Mundial 
do Queijo do Brasil em 2019, 
saltou para mais de 30 na 
segunda edição, que ocorreu 
entre 15 e 18 de setembro, 
na cidade de São Paulo. 

Conchavos
Ratinho decidiu não comparecer ao discurso no debate 

da RPC TV, afiliada da TV Globo no Paraná, segundo 
publicado pelo portal R7 notícias. “Acredito na democracia 

e no debate de ideias […] Campanha não é para atacar 
adversários, nem lugar para mentiras.”, disse Ratinho nas 

redes sociais, após receber a informação de que dirigentes 
de campanhas de esquerda no Paraná teriam tentado 
colocar em curso um plano para unificar o discurso no 

debate, com o objetivo de subir o tom contra o governador.

Os produtos paranaenses 
concorreram com cerca de 1,2 
mil queijos do Brasil e mais 10 
países: Suíça, França, México, 
Panamá, Estados Unidos, 
Portugal, Espanha, Itália, 
Inglaterra e País de Gales.

Alta qualidade
“É um atestado do compromisso 
que os paranaenses têm para 
fornecer alimentos de altíssima 
qualidade aos consumidores 
do Brasil e do mundo. Esse 
resultado comprova que 
estamos agregando valor em 
produtos diferenciados, como 
os queijos, com capacidade 
para abrir novos mercados e 
gerar renda e emprego”, enfatiza 
Ágide Meneguette, presidente do 
Sistema Faep/Senar-PR.

Confiança
A pesquisa mensal feita pela 
Federação das Indústrias do 
Paraná (Fiep) em parceria 
com a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) mostrou 
que os empresários estão 
mais otimistas em relação 
à economia e aos negócios 
em setembro. O Índice de 
Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) avançou três 
pontos na comparação com o 
mês anterior, chegando a 62,4 
pontos. É o maior patamar 
desde agosto de 2021, quando 
ficou em 66,4 pontos, numa 
escala que vai até 100.

Economia regional
Siqueira Campos, município do 
Norte Pioneiro, completou 102 
anos. O deputado Luiz Claudio 
Romanelli avalia que Siqueira 
Campos está vencendo 
desafios e cresce como 
polo econômico regional. 
“São obras milionárias que 
beneficiam toda a região. 
Grandes exemplos são a 
duplicação do trecho urbano 
da PR-092 e a duplicação da 
rodovia, entre Jaguariaíva 
e Santo Antônio da Platina. 
Essa obra está transformando 
o Norte Pioneiro num dos 
principais eixos logísticos do 
Paraná”, comenta o deputado.
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Aprovada a criação
de novos 94 cargos
públicos na cidade

Um projeto de Lei enca-
minhado à Câmara de verea-
dores autoriza a criação de 
94 novos cargos públicos em 
Umuarama. O texto foi apro-
vado pelos parlamentares e a 
lei aguarda apenas a sanção 
do prefeito Hermes Pimentel.

Consta na justificativa, 
a finalidade de criar 15 fun-
ções para cargos de provi-
mento efetivo na estrutura 
administrativa do Município 
de Umuarama, totalizando 
94 vagas, todas regidas pelo 
Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais. A preten-
são é atender as demandas 
das Secretarias Municipal de 
Saúde e Fazenda.

Segundo o prefeito, foram 
encontradas necessidades 
específicas para melhoria na 
qualidade no atendimento à 
população no PA24 horas. A 
grande maioria os servidores 
atuarão em regime de escala 
de trabalho 12x36 (os servi-
dores trabalham durante 12 
horas e descansam nas pró-
ximas 36 horas), de modo a 
compatibilizar a necessidade 
de atendimento da popula-
ção de Umuarama, sendo 89 
cargos efetivos, envolvendo 
12 vagas de Médico Clínico 
Geral, com carga horária de 
44 horas semanais; 4 vagas 
de Médico Clínico Pediatra, 
com carga horária de 44 horas 
semanais; outras 4 vagas de 
Copeiro, com carga horária de 

Na Fazenda
O Projeto de Lei estabelece a abertura de uma vaga de Agente 
Fazendário; outra para Fiscal Tributário – Direito; uma de Fiscal 

Tributário – Engenheiro Civil; uma vaga de Fiscal Tributário – 
Contábil e outra de Fiscal, todas com carga horária de 40 horas 
semanais. Segundo a proposta, a demanda se faz necessária, 

uma vez que a Constituição prevê que as fiscalizações realizadas 
pelo Poder Público se darão sob os enfoques contábil, financei-
ro, orçamentário, operacional e patrimonial e, também, sob a 

vertente da legalidade, legitimidade e economicidade.

44 horas semanais; 12 vagas 
de Enfermeiro, com carga 
horária de 44 horas semanais; 
mais 4 vagas de Farmacêutico, 
com carga horária de 44 
horas semanais; outras duas 
vagas de Assistente Social, 
com carga horária de 20 horas 
semanais; ainda uma vaga de 
Nutricionista, com carga horária 
de 40 horas semanais; 32 vagas 
para Técnicos de Enfermagem, 
com carga horária de 44 horas 
semanais; 8 de Atendente, com 
carga horária de 44 horas sema-
nais e 10 de Auxiliar de Serviços 
Gerais, com carga horária de 44 
horas semanais.

ACORDO COM NOROSPAR
Consta também no projeto, 

que o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, por meio do 
Acórdão n° 1917/2021, auto-
rizou a prorrogação do con-
trato firmado com o Hospital 
Norospar, cujo objeto é a 
prestação de serviços perante 
o  P r o n t o  A t e n d i m e n t o 
Municipal 24 horas.

Para tanto, o TCE se baseou 

no fato de que naquele 
momento não havia a possi-
bilidade de realização de con-
curso público, em razão dos 
impedimentos legais que vigo-
ravam à época, que vedava a 
criação de novos cargos efe-
tivos e aumento de remune-
rações, como forma de con-
tenção de gastos por parte do 
Poder Público, em razão da 
pandemia. Foi o planejamento 
que levou aos avanços no com-
bate à doença, que findaram 
na liberação para a abertura 
de novas vagas em Umuarama.

RENOVAÇÃO DO 
CONTRATO

Segundo o prefeito, o con-
trato firmado com o Norospar, 
termina em 31 de dezembro 
deste ano, e que nova pror-
rogação do serviço de Pronto 
Atendimento Municipal 24 
horas afrontaria diretamente 
um Acórdão do TCE, fator que 
poderia acarretar em prejuízos 
ao Município e à população 
que necessita dos serviços de 
saúde prestados no PA.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

LIBERADA legalmente a abertura das vagas, a prefeitura deverá abrir concurso público para contratação dos novos servidores

Debandada eleitoral
Servidores e comissionados do alto escalão do Governo federal – 
do Palácio a ministérios, passando por autarquias – tiveram aval 
dos chefes para ficar em home office como um ponto facultativo 

a partir de amanhã, para trabalhar pela tentativa de reeleição 
do presidente Jair Bolsonaro. A despeito dos números do IPEC e 
Datafolha que mostram liderança folgada de Lula da Silva (PT) na 
disputa pela Presidência, a realizada dentro do Planalto é outra: 
ali, os trackings (pesquisas diárias) mostram que Bolsonaro está 
na frente em 16 Estados e com 58% dos votos válidos (juram lá 

dentro). A quem duvida dos números, palacianos citam o desastre 
das pesquisas eleitorais dos conhecidos institutos em Minas Gerais, 
na eleição de 2018: até a boca de urna mostravam Dilma Rousseff 

eleita senadora. Ela ficou em quarto lugar no resultado.

PF em alerta
Uma alteração na resolução 
que regulamenta o uso de 
celulares e armas no dia das 
eleições deixa a polícia em 
alerta e de “mãos atadas” 
para coibir crimes de boca 
de urna ou confusão dentro 
das seções. Policiais terão de 
ficar a 100 metros dos locais 
de votação. O Artigo 154 tira 
da PM de dentro das zonas 
eleitorais (responsável pela 
ordem no local) e também a 
Polícia Federal, a quem cabe a 
jurisdição para investigar crimes 
eleitorais. Os policiais poderão 
entrar armados na seção 
apenas para votar e depois 
deixar o local. E só entrarão se 
chamados pelo mesário...

Cunha quer voltar
Ex-presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha 
(PTB) continua candidato a 
deputado por São Paulo. Ele 
garante que seu registro de 
candidatura está deferido pelo 
TRE e com recurso tramitando 
no TSE – e pelo prazo até o dia 
da eleição, no domingo, nada 
muda a seu desfavor até o 
pleno da Corte decidir sobre sua 
situação. Em suma, seu nome 
vai para a urna domingo. 
 

“Reis e rainhas” 

A morte de Elizabeth II 
ressuscitou em Brasília 
causos de “reis e rainhas” 

sem coroa. Quando inquilina 
do Alvorada, Dilma Rousseff 
certa vez reclamou do barulho 
de conversas e risadas dos 
serviçais da cozinha e jardim, 
que atrapalhavam sua leitura. 
A empresa terceirizada então 
contratou surdos-mudos e ela 
deixou o Palácio sem saber. 
Em 2013, quando passou por 
Brasília, o Chefe de Estado dos 
Estados Unidos, John Kerry, 
trouxe cão do FBI no staff. O 
pastor alemão ocupou ampla 
suíte, e comeu apenas filé 
com ervas cozidas (em água 
mineral). Quando presidente, 
Lula da Silva deu cartão 
corporativo a um funcionário só 
para lhe comprar o uísque do 
avião presidencial.

Pet, novo(a) filho(a)
Uma estimativa do Instituto 
Pet Brasil (IPB) com base no 
desempenho do 1º semestre 
aponta que o faturamento 
do setor pet crescerá 14,7%, 
chegando a R$ 59,2 bilhões 
em 2022.  O consolidado de 
2021 foi de R$ 51,7 bilhões, 
alta de 27% sobre 2020, que 
registrou faturamento de R$ 
40,9 bilhões. O segmento de 
Pet Food fechará o ano com 
faturamento de R$ 3,4 bilhões, 
uma participação de 56,4% 
sobre o faturamento total e 
um aumento de 17,6% sobre 
o valor consolidado do ano 
passado.

Nas Rede$ 
Veja como as redes sociais 
estão lucrando nestes meses 
no Brasil. Duas delas, em 
especial. Com a campanha 
eleitoral, houve aumento de 
1.065% no preço dos anúncios 
dentro do Facebook e do 
Instagram (do mesmo grupo, 
o Meta), segundo o consultor 
de anúncios digitais Gustavo 
Coelho.
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POR MAIS MULHERES NA POLÍTICA
E POR MAIS POLÍTICAS PARA AS MULHERES!
A luta da Profª Beth é pela ampliação da
representatividade de Umuarama na Assembleia
Legislativa, pela Educação Pública de qualidade
para todos e pelo funcionalismo público.

ZECA DIRCEU É DAQUI
E JÁ PROVOU QUE FAZ!
É ficha limpa, não responde a processos
e nunca foi condenado a corrupção.
É o cara do Lula no Paraná.
É trabalhador, dedica a sua vida à atuação
pela população.pela população.
Defende o trabalhador e a trabalhadora
Educação, saúde e agricultura são suas bandeiras.

CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL
ª

Município estuda alternativas para
reativar o estacionamento rotativo

A Diretoria de Trânsito (Umutrans) 
da Secretaria de Segurança, Trânsito 
e Mobilidade Urbana reuniu o pre-
feito Hermes Pimentel e as secreta-
rias municipais de Administração, 
Fazenda, Gabinete e Gestão Integrada 
e a Procuradoria-Geral do município, 
na manhã de ontem (terça-feira, 27), 
para conhecerem modelos de gestão de 
estacionamento rotativo que podem vir 
a ser implantados em Umuarama, sob a 
operação do poder público municipal.

Seguindo uma tendência, muitas 
prefeituras estão deixando de con-
cessionar a chamada zona azul para 
empresas privadas e preferindo investir 
em tecnologia que permitem a gestão 
própria do sistema, com custo redu-
zido e atendendo a todos os critérios 
da legislação.

Um exemplo é a plataforma Estar 
Digital, já utilizada em várias cidades 
do Paraná (Curitiba e região metro-
politana, Guarapuava, Ponta Grossa e 
cidades de Santa Catarina). O sistema 
fornece um aplicativo para o usuário 
onde é possível adquirir e monitorar a 

utilização de créditos, após o cadastra-
mento do veículo.

Permite também a fiscalização auto-
matizada do uso das vagas, por meio de 
veículos equipados com leitor de placas 
(OCR embarcado) e facilita a atuação 
dos agentes de trânsito, indicando os 
pontos onde há irregularidades. “Outra 
funcionalidade é a regularização direta 
pelo App, após o aviso de irregulari-
dade. O aplicativo pode ser configu-
rado conforme os critérios definidos 
pelo município para o funcionamento 
da zona azul”, explicou a diretora de 
Trânsito Dianês Maria Piffer.

Cada viatura equipada com leitor 
OCR pode realizar cerca de 10 mil lei-
turas de placas ao longo do dia, indi-
cando os veículos sem créditos direta-
mente para o agente de trânsito, que 
emite o aviso de irregularidade ou a 
notificação da infração. O mesmo sis-
tema também poder avisar sobre veí-
culos com alerta de furto ou roubo ou 
mandado de busca e apreensão.

“O objetivo não é punir, mas esti-
mular a rotatividade das vagas de 

estacionamento e, desta forma, a 
possibilidade de que os usuários do 
comércio e de prestadores de serviço 
tenham mais comodidade na região 
central, podendo visitar as lojas e esta-
belecimentos com mais tranquilidade”, 

destacou o prefeito Hermes Pimentel. 
“A falta de vagas é hoje um problema, 
apesar das medidas que adotamos – 
como as vagas de curta duração –, e 
estamos buscando as soluções mais 
justas para todos”, completou.

EM um dos exemplos, a plataforma Estar Digital, que fornece aplicativo ao usuário onde é possível adquirir e 
monitorar a utilização de créditos

JOSÉ A.SABINO/SECOM
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Umuaramenses são destaque
na Maratona de Foz do Iguaçu

Os atletas umuaramenses Márcio 
Calgara e Anderson Cristiano de 
Souza foram destaque na 13ª edição 
da Maratona Internacional de Foz 
do Iguaçu, promovida pelo Sesc-PR 
e Sistema Fecomércio no último 
domingo, 25. A prova é dividida nas 
categorias cadeirante, atleta com 

deficiência (AcD), elite feminina e mas-
culina, comerciários e faixas etárias 
(masculino e feminino) e nesta edição 
reuniu mais de 3 mil atletas.

Na prova de revezamento em duplas, 
competindo ao lado de Edmilson 
Rodrigues do Santos, Márcio Cargara 
conquistou o 2º lugar na classificação 

geral, completando o percurso de 42.195 
metros com o tempo de 2h28min. Já 
Anderson foi o terceiro colocado na cate-
goria 45 a 49 anos, competindo com 65 
atletas de vários Estados, e ficou em 28º 
lugar na classificação geral.

Nesta semana eles visitaram o gabi-
nete do prefeito Hermes Pimentel para 

apresentar os troféus conquistados e 
agradecer pelo apoio do município. “É 
graças ao patrocínio dos colaborado-
res e o apoio do prefeito que consegui-
mos representar Umuarama em tantas 
competições, levando o nome de nossa 
cidade e conquistando sempre bons 
resultados”, reconheceram os atletas.

Campeão de xadrez diz que rival trapaceou mais do que admite
O campeão mundial de xadrez 

Magnus Carlsen disse na última segun-
da-feira (26) que acredita que Hans 
Niemann “trapaceou mais – e mais 
recentemente – do que admitiu publi-
camente”, acrescentando que não quer 
mais jogar contra o norte-americano 
e quaisquer outros rivais que tenham 
trapaceado repetidamente no passado. 
O norueguês de 31 anos renunciou na 
Julius Baer Generation Cup na semana 
passada depois de uma jogada contra 
Niemann, que está quase 200 pontos 
no ranking Elo atrás dele - o sistema 
de classificação usado para calcular os 
níveis relativos de habilidade dos joga-
dores. “Até agora só consegui falar por 

meio das minhas ações, e essas ações 
declararam claramente que não estou 
disposto a jogar xadrez com Niemann”, 
disse Carlsen.

Niemann já foi banido do site 
chess.com por trapacear online 
depois de admitir que não jogou 
de forma justa em jogos não com-
petitivos no site em sua juventude. 
“Acredito que Niemann trapaceou 
mais - e mais recentemente - do 
que admitiu publicamente”, disse. 
“Seu progresso no tabuleiro foi inco-
mum, e durante todo o nosso jogo na 
Sinquefield Cup tive a impressão de 
que ele não estava tenso ou mesmo 
totalmente concentrado no jogo em 

posições críticas, enquanto me supe-
rava jogando com as peças pretas de 
uma maneira que acho que apenas 

um punhado de jogadores pode 
fazer”. Niemann não estava disponí-
vel para comentar.
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Prefeito Pimentel libera passagem
de veículos no Centro Diocesano

Um imbróglio de quase 10 
anos foi finalizado na última sex-
ta-feira, 23, e a solução foi colo-
cada em prática na manhã de 
ontem (terça-feira, 27), quando 
o prefeito Hermes Pimentel 
autorizou a desobstrução do tre-
cho final da marginal da avenida 
Ivo Sooma, na altura do Centro 
Diocesano de Formação (CDF), 
no Parque Tarumã. Com a remo-
ção dos blocos de concreto, por 
máquinas da Prefeitura, a pas-
sagem de veículos foi liberada 
ainda pela manhã.

Na sexta-feira o prefeito 
recebeu a visita do bispo dio-
cesano Dom João Mamede 
para a assinatura da escritura 
do terreno, o que permitirá ao 
município pavimentar o último 

Bom senso nas negociações
Já o prefeito destacou o bom senso que prevaleceu nas 

negociações. “Fechamos um acordo sem envolver pagamen-
to de indenizações ou aquisições. O município tem muito a 

ganhar com isso, a Igreja teve suas pendências regularizadas 
e a região do Sonho Meu ganhará um novo acesso ao centro, 
dividindo o fluxo com a avenida. A passagem já está liberada 
e assim que o tempo melhorar, providenciaremos a pavimen-

tação e sinalização do trecho”, completou Pimentel.

Procurado por estupro é preso no centro de Pérola

Procurado por roubo
Outro caso envolvendo pessoa 
procurada pela Justiça, levou à 
prisão de um jovem de apenas 19 
anos de idade. Ele foi abordado 
e averiguado por policiais 
militares que não divulgaram 
sua identidade. Os policiais de 
Umuarama encontraram o rapaz 
por volta das 17h40 da segunda-
feira (26), no bairro Jardim Tupi. 
Na averiguação, constataram que 
ele era procurado pela Justiça 
por envolvimento em crime de 
roubo. Os policiais o localizaram 
durante um patrulhamento de 
rotina pelo bairro e notaram a 
atitude suspeita do jovem ao 
notar a aproximação da viatura. 
O detido foi conduzido à cadeia 
pública de Umuarama.

Um homem de 44 anos foi 
preso, na tarde da última segun-
da-feira (26), por policiais do 25º 
Batalhão de Polícia Militar (25º 
BPM), que atuam no município 
de Pérola (cidade localizada a 
50 quilômetros de Umuarama). 

O cidadão abordado, estava 
sendo procurado pela Justiça 
sob acusação de envolvimento 
em crime de estupro.

A prisão aconteceu no cen-
tro da cidade, por volta das 
18h15. Os policiais fizeram 

a abordagem ao suspeito e 
durante a checagem documen-
tal descobriram que havia um 
mandado de prisão em aberto.

O acusado foi comuni-
cado sobre a pendência com 
a Justiça, recebendo voz de 

prisão no local e sendo enca-
minhado para a Delegacia de 
Polícia Civil.

No Brasil, a pena para estu-
pradores, prevista no Artigo 
213 do Código Penal, é de 6 a 
10 anos de reclusão.

Caminhoneiro morre atropelado
verificando falha mecânica na 323

 Um caminhoneiro, iden-
tificado como Miguel Ângelo 
Cavalheiro Ortiz, de 41 anos, 
morreu atropelado na manhã 
de ontem (terça-feira, 27) na 
rodovia PR-323 enquanto 
consertava seu caminhão, na 
região de Jussara.

De acordo com o condutor 
do Fiat Siena que atropelou 
Miguel, ele seguia pela rodovia 

Patrulheiros rodoviários que atuam no posto de fiscalização de Cruzeiro do 
Oeste recuperaram na tarde de ontem (terça-feira, 27) um veículo Citroen 
C3, com placas de Nova Esperança. O carro foi deixado abandonado na 
rodovia PR-323 depois que o condutor, possível receptador, se envol-
veu em um acidente e danificou a frente do veículo. Com a chegada dos 
patrulheiros ao local, foi feita uma averiguação e constatado que se tratava 
de um carro roubado na última segunda-feira, (26) na rodovia PR-486. O 
condutor não foi localizado.

no sentido de Maringá a Jussara, 
quando, desviou da carreta que 
estava devidamente sinalizada 
por cones, porém veio a atingir 
o condutor que estava no meio 
da pista.

A vítima morreu prensada 
entre o utilitário e o veículo de 
grande porte. Seu filho, que no 
momento do acidente estava 
na cabine do caminhão, ouviu 

o barulho e ao verificar, encon-
trou seu pai caído no asfalto.

O  S a m u  ( S e r v i ço  d e 
At e n d i m e n t o  M ó v e l  d e 
Urgência) foi acionado, porém 
somente constatou o óbito 
do caminhoneiro. O filho do 
motorista ficou extremamente 
abalado com a situação e pre-
cisou receber atendimento dos 
profissionais.

O corpo de Miguel Ângelo 
foi recolhido ao Instituto 
Médico Legal (IML) de Maringá.

CORPO do caminhoneiro ficou estendido no asfalto. O filho estava na cabine e viu o pai 
morto depois do atropelamento
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trecho da marginal, ligando as 
ruas Paulino Fontana e Nova 
Canaã, no Tarumã.

Agora,  moradores do 
Conjunto Sonho Meu e de bair-
ros próximos, bem como traba-
lhadores de empresas comer-
ciais e industriais da região, 
terão uma opção a mais para 
o tráfego até a avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, e 
de lá para a PR-323 ou a região 
central da cidade.

O acordo, que teve a apro-
vação unânime dos vereado-
res na Câmara Municipal, põe 
fim a uma pendência judicial 
que se arrasta desde 2013, 
entre o município e a Mitra 
Diocesana. O procurador-
-geral da Prefeitura, Renan 

William de Deus Lima, explica 
que naquele ano o município 
iniciou um processo judicial 
para desapropriação de uma 
área do Centro Diocesano para 
implantar uma via pública com 
cerca de 180 metros de exten-
são por 8 de largura.

Pouco depois a Mitra 
moveu uma ação para a rein-
tegração de posse da área e 
a disputa seguiu na justiça, 
desde então. “A partir de 2019 
o município passou a negociar 
um acordo com a Mitra, que 
agora conseguimos finalizar. 
Em resumo o município está 
recebendo alguns imóveis da 
igreja e regularizando outras 
posses que haviam sido doa-
das à Mitra no passado, mas 
que ainda careciam de regu-
larização”, explicou.

TROCAS
Pelo acordo, o municí-

pio recebe da Mitra a área no 

DIVULGAÇÃO

centro diocesano, outra no 
prolongamento da avenida 
Rio Grande do Sul e um trecho 
na avenida Olinda, enquanto 
regulariza para a Diocese algu-
mas propriedades – como o 
campo na frente da igreja do 
Jardim Cruzeiro, outra área 
no Jardim Universitário, onde 
está hoje a casa do bispo, e 
a doação de uma quadra na 

entrada do Parque D. Pedro 
II, onde já existe uma igreja 
católica.

“É um acordo extenso, com 
muitos encargos e obrigações 
para as duas partes, porém o 
importante é que o prefeito 
assinou a escritura definitiva 
e poderá finalizar a marginal 
da Ivo Sooma”, completou o 
procurador-geral.

PREFEITO acompanhou a retirada dos obstáculos que impediam a passagem de veículos 
no trecho paralelo à avenida Ivo Sooma
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Palavras cruzadas

Tudo indica que irá levar o serviço bem a sério, meu 
cristalzinho. Seu signo tende a ficar mais fechado e 
na sua, focando em suas tarefas e obrigações. Na 
saúde, as emoções podem causar instabilidades e 
diminuir o seu pique. Aposte na sua criatividade pra 
aperfeiçoar o romance e a intimidade. 

Sua criatividade está em alta e você deve ter 
facilidade pra resolver qualquer tarefa ou per-
rengue no serviço. Se o romance não está lá 
aquela belezura, mas a paixão continua, o céu 
avisa o momento é perfeito pra novos começos. 
Se está na solteirice, um parente pode dar um 
empurrãozinho e te apresentar alguém.

Capricornianes, a Lua destaca a sua garra, po-
der de decisão e capacidade de fazer sacrifí-
cios para conquistar os seus sonhos pessoais 
e profissionais. Tudo indica que vontade de 
crescer na vida estará mais forte do que nunca 
e você irá se esforçar pra valer. Se está na pista, 
o medo de ficar encalhada (o) talvez te leve a 
buscar um amorzinho.

Tudo indica que você irá se interessar mais pela 
sua profissão e levará as suas tarefas bastante a 
sério. Pode até fazer alguns sacrifícios para alcan-
çar as suas metas e ambições. E há grandes chan-
ces de ver os seus esforços renderem frutos. Nos 
assuntos do coração, a energia é favorável para 
iniciar algo novo. 

Tudo indica que desejará coisas que tragam maior 
satisfação emocional e abram os seus horizontes, 
inclusive na área profissional. Seu sexto sentido 
promete bombar hoje, piscianos amados. Se já se 
amarrou, mas o romance anda mais parado que 
uma estátua, boa hora pra você e o mozão sacu-
direm a poeira. 

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 28 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. 
Podem parecer grosseiros, egoístas, materialistas e ambiciosos, mas ao mesmo tempo, tra-
balhadores e responsáveis, esforçados e com grande perseverança. Seu número principal, é 
o 35, formado de 3 e 5, Júpiter e Mercúrio, astros de mobilidade, que regem as pequenas e 
as grandes viagens. Juntos formam o 8 de Saturno, que gera responsabilidade e seriedade, 
solidão, organização, administração e disciplina.  

Horóscopo nascido em 28 de setembro

A Lua destaca o seu lado intuitivo, corajoso e esperto 
hoje. Com muita vontade e seriedade, tem tudo pra 
se jogar no trabalho, alcançar o sucesso e subir na 
vida. Como a energia do dia é de fertilidade em alta, 
aproveite para plantar algo agora pois essa semente 
tem tudo pra germinar e render bons frutos.

A Lua está divando no seu paraíso astral e prome-
te deixar o seu signo mais corajoso, determinado e 
intenso. Tudo indica que terá facilidade pra se rela-
cionar com todo mundo. Se está em busca de um 
amorzinho, prepare o coraçãozinho pois pode pintar 
romance. Agora se já encontrou sua alma gêmea, tal-
vez comecem um novo capítulo no relacionamento. 

Sua quarta começa com a Lua trazendo uma vibe in-
tensa em suas relações pessoais e profissionais. Seu 
lado desconfiado vem forte e deve manter o pé atrás 
em com todo mundo, e aí pode ser difícil te engana-
rem. No amor, a energia é de fertilidade. Bom mo-
mento para engravidar ou plantar a semente de algo 
que você e o mozão sonham para o relacionamento. 

Com a Lua na sua Casa das Transformações, você 
tende a agir com coragem, porém o seu lado des-
confiado deve ficar aceso e te deixar com o pé 
atrás. Preste atenção nos seus instintos! Quem 
está na pista pode curtir um lance excitante e di-
vertido, mas que talvez não dure tanto. Agora se 
tem um mozão, o momento é perfeito para fazerem 
as pazes, sobretudo na cama. 

Prepare-se pra tirar o pé da lama, Libra, meu con-
sagrado! É que a Lua passeia pela sua Casa da 
Fortuna e revela que, além de levar as finanças a 
sério, você deve ter ótimas ideias pra ganhar mais 
dinheiro. Se está na pista, pode dar match num 
contatinho interessante e o lance promete ser bem 
divertido. Curta sem moderação!

O céu tá mostrando que você deve levar mais a 
sério os seus assuntos pessoais e profissionais 
hoje. Talvez o seu signo prefira trabalhar sozinho 
ou afastado dos colegas e chefes. Nos assuntos 
amorosos, a Lua revela que o que não era bom 
ou não deu certo deve ficar no passado. Vida que 
segue, coleguinha de Sagitário! 

Tô vendo aqui que o seu signo talvez fique mais re-
servado, fechado, sem ficar falando sobre seus sen-
timentos e pensamentos mais íntimos, virginiana e 
virginiano. Nos estudos, você tende levar as coisas a 
sério e mandar bem em pesquisas ou na resolução 
de problemas. No romance, dar um rolê com o seu 
mozão tem tudo pra ser uma delícia. 
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da situação
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da no
impulsivo

Carimbo
no carnê
quitado

Período 
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surável de

tempo

Indicador 
econômico
calculado
pela Fipe

Vantagem
dada a

alguém em
particular

Casual;
eventual
(fem.)

Filósofo alemão,
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da Feno-
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Chato;
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"Vírus", 
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incoerente
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Recurso a
instâncias 
superiores

(jur.)

Herói da
série de
filmes

"Matrix"

Mentira,
em inglês
Formação
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Chefe de
orquestra

Aí está!

(?)-gra-
duação:

mestrado 
e doutorado

51, em
romanos

A vogal do
meio

Que foi
coagido

Modelo;
exemplar

Peça para sinalizar
bloqueio, nas ruas

3/éon — ipc — lie — one. 13/franz brentano.
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R G A E
P E R S O N A G E M

A E L A RA L A
B C G D I C A S

T A R E F A I S
S E R F A T O
T A P E Ç A R I A

S E R I E L C R
C C C I R O
I S O L A D O G

E D I T A D O P O
O N E E AG I R

U S I M A R
E N C H A R C A D O

C A S P A E A S

C

Cada pa-
pel a ser 

interpreta-
do (Teatro)

As duas
primeiras
vogais do
alfabeto

A sexta
nota

musical

Fere de
leve, arra-

nhando

Vacina
preventiva 
da tuber-
culose

Quebrado 
(comér-

cio)
Remo,

em inglês

Trabalho
a ser exe-

cutado

Recorte 
que separa
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do canhoto
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Loja que
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da sala 
de estar
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Forma do funil

Tomar
atitude 

O cantor
de funk

3/bcg — eas — oar — sap. 4/agir — free. 7/recrear.

   

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 28/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 19
min 17

max 19
min 16

Cascavel
max 18 
min 15

Foz do Iguaçu
max 21
min 17

max 18
min 14

Curitiba
max 14
min 11

FASES 
DA LUA

Quinta 29/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 30/9/2022

Chuva

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 660
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 05 01 03 01 03 08 00

Super Sete concurso: 300C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

DEZEMBRO

07 08 09 11 17 23 28

Loterias
Megasena

01 04 05 06 07 10 11 12 
13 15 16 18 22 23 24 concurso: 2523Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 07 08 22 29 36 43

concurso: 2422

concurso: 1839

16 18 24 36 44 50

concurso: 5701
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2370Lotomania

00.799
95.962
74.575
78.379
52.985

13 22 39 63 72 75 80
AMÉRICA/MG

06 13 24 31 48
concurso: 5959

01 10 27 36 37 45

07 08 14 26 38 39 40 41 45 48
50 53 55 59 60 61 67 80 87 89

concurso: 2623Lotofácil

Acupuntura e homeopatia tratando doenças de inverno
Por se tratar de um período 

de baixas temperaturas, mui-
tas doenças são típicas do 
inverno. Saiba como funciona 
o tratamento com acupuntura 
e homeopatia. Em 21 de junho 
começamos o nosso Inverno 
aqui no Hemisfério Sul, ou seja, 
estamos vivendo os últimos 
30 e poucos dias do Outono 
e começando a Estação do 
Friozinho! Foi por esse motivo 
que escolhi um tema baseado 
na procura que tenho no con-
sultório para esse período: as 
doenças de inverno!

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

O QUE SÃO DOENÇAS 
DE INVERNO?

Será que são patologias 
específicas dessa estação do 
ano? Não, não são específicas, 
mas estatisticamente são as 
patologias que aparecem mais 
nessa época, evidentemente 
por várias causas, mas a prin-
cipal delas é comportamental, 
acredite! É uma época onde 
a diferença de temperatura 
entre o nosso corpo e o meio 
externo é grande. Além disso, 
temos fatores como: vento frio, 
aglomerações locais fechados 

mal ou pouco ventilados e 
locais públicos também, além 
do uso de roupas de inverno 
guardadas sem o devido cui-
dado (cheias de fungos e áca-
ros), entre outros.

GRIPE
A gripe é uma patologia na 

qual temos a presença de um 
único vírus e resfriado é uma 
patologia onde temos a pre-
sença de vários vírus. As duas 
são patologias virais, ou seja, 
não adianta ficar se autome-
dicando, tomando antibiótico, 

antitérmicos e anti-inflamató-
rios por conta própria, sem 
orientação profissional, pois 
só vai piorar a situação. Para 
os corpos saudáveis, que por 
algum motivo estão gripados 
ou resfriados, a doença tem 
um curso benigno e com pou-
cos problemas. Na verdade, 
os corpos saudáveis têm até 
mais resistência imunoló-
gica e, portanto, não desen-
volvem sintomas da gripe ou 
resfriado, ou esses sintomas 
serão mais amenos. Para os 
corpos mais debilitados, ou 

mais susceptíveis, os cuidados 
deverão ser maiores: as crian-
ças, os idosos e as pessoas 
imunodeprimidas.
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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

Ford confirma a chegada da
Maverick Hybrid no Brasil

A Ford confirmou o lança-
mento da Maverick Hybrid, que 
chega no início de 2023 para 
ser a primeira picape híbrida 
do Brasil. Ela é o primeiro de 
três modelos eletrificados 
que vão compor o portfólio 
da marca no ano que vem, ao 
lado do Mustang Mach-E e da 
E-Transit.

“A Maverick já é sucesso 
no Brasil, onde inaugurou um 
novo segmento com uma pro-
posta que combina a versati-
lidade e robustez das picapes 
com a dirigibilidade de sedãs 
premium e conforto dos SUVs. 
A nova versão Hybrid combina 
as qualidades já conhecidas da 
picape com menos emissões 
e consumo de combustível, 
características que fizeram do 
modelo um grande sucesso 
no mercado norte-americano 
e que, agora, estará disponível 

Quatro dicas para entregadores de aplicativos organizarem as finanças
Popularizados por fatores 

determinantes como o surgi-
mento de novas tecnologias 
em mobilidade, a dissemina-
ção do Covid-19 e o aumento 
nas taxas de desemprego nos 
últimos dois anos, os traba-
lhadores que se apoiam em 
plataformas de transporte 
individual ou delivery, estão 
buscando cada vez mais infor-
mações para aprender a orga-
nizar suas finanças e garantir 
melhor rendimento de recur-
sos no final do mês. 

Segundo pesquisa reali-
zada pelo Instituto Locomo-
tiva, no Brasil, 20% da popu-
lação adulta utiliza aplicativos 
para trabalho e fonte de renda. 
Essa porcentagem resulta em 
mais de 32,4 milhões de pes-
soas. A  partir desse trabalho 
autônomo e com a atual situa-
ção econômica do país, a orga-
nização financeira se tornou 
essencial para esses trabalha-
dores. Pensando nisso, com a 
intenção de auxiliar motoristas 
e entregadores de aplicativos, 
Luiz Neves, CEO do StopClub, 
plataforma 100% gratuita que 
tem como objetivo melhorar as 
condições de trabalho dessa 
classe, listou quatro dicas para 
auxiliar a categoria na organi-
zação das finanças. Confira 
abaixo:

CONHEÇA SEUS CUSTOS 
E CALCULE SEUS GANHOS

Para organização das suas 
finanças, é importante enten-
der como funciona o seu fluxo 
de caixa e como esses recursos 
devem ser divididos. Aqui, é 
importante que você se orga-
nize para entender o quanto 
recebe em média e o quanto 
gasta para manter seu traba-
lho como motorista/entrega-
dor profissional. A partir disso, 
a visualização de renda ficará 
melhor estruturada, e assim, 
você terá melhor visão do seu 
desempenho. A análise sema-
nal é a mais indicada para 
facilitar o acompanhamento 
de metas. 

 
ANOTE TODAS AS 

DESPESAS E LUCROS
Seguindo as variações 

de preços dos últimos anos, 
principalmente quando se 
fala de combustíveis, para o 
motorista/entregador, quanto 
menor o custo de trabalho, 
melhor. Sendo assim, para faci-
litar o seu controle de gastos e 
entender qual o seu lucro real 
no final de cada dia, é impor-
tante que todas as despesas 
e lucros sejam registradas. 
Seguindo essa dica de orga-
nização, é possível entender 
qual a margem de lucro de 
cada dia de trabalho, e assim, 
poder se planejar para utili-
zar seus recursos da melhor 
maneira possível. É importante 
separar todos os gastos fixos e 
variáveis da sua rotina de tra-
balho, principalmente quando 
se fala sobre revisão do carro, 
alimentação, pedágios, entre 
outros. Sem acompanhamento 

de despesas e ganhos é impos-
sível ter um bom controle. 

CRIE UMA RESERVA 
EMERGENCIAL E ESTIPULE 

OS GASTOS EXTRAS
Há muita imprevisibili-

dade na rotina de trabalho 
de motoristas/entregadores. 
Uma semana pode ser muito 
boa, mas na seguinte o veículo 
pode apresentar um problema 
e a pessoa fica dias sem poder 
trabalhar. Por esse motivo, é 
essencial que se tenha uma 
reserva emergencial, além 
de prever os possíveis gastos 
extras que encontrarão pela 
frente. Por isso, calcule seus 
recursos para sempre manter 
uma reserva emergencial em 
caso de acidentes, multas, 
entre outros casos. Muitos 
motoristas se organizam em 

também no Brasil”, diz Daniel 
Justo, presidente da Ford Amé-
rica do Sul.

A Maverick Hybrid conta 
com freio regenerativo, que 
contribui para a eficiência 
energética das baterias, prin-
cipalmente no anda e para 
em rodagem urbana. Além 
disso, os veículos híbridos, 
assim como os elétricos, têm 
desconto de IPVA em alguns 
estados e, na cidade de São 
Paulo, também estão livres do 
rodízio.

Após a picape Maverick, 
chega em 2023 o SUV Mach-E, 
versão elétrica do icônico Mus-
tang, que superou as expecta-
tivas e já é o segundo SUV elé-
trico mais vendido dos EUA. A 
demanda do modelo continua 
em alta, com milhares de uni-
dades reservadas, sendo que 
70% de seus clientes são novos 

na marca Ford.
Além de emissões zero, o 

Mustang Mach-E entrega tor-
que instantâneo para acele-
rações responsivas, como se 
espera de um ícone de espor-
tividade. Ele também traz o 
estado da arte da tecnologia 
e conectividade, com a espor-
tividade do Mustang e um 
design incomparável.

No segmento de veículos 
comerciais, a Ford vai iniciar a 
comercialização da E-Transit 
para frotistas com o objetivo 
de demonstrar as vantagens da 
eletrificação nesse segmento. 
Ela é a versão elétrica da van 
líder de vendas na Europa e 
nos Estados Unidos há mais 
de seis anos consecutivos e já 
domina o segmento nos EUA 
com 90% de participação de 
mercado.

Como principais vantagens, 

além de ter menor custo de 
manutenção, boa autonomia 
e sistema de carga rápida, a 
E-Transit aumenta a produtivi-
dade dos clientes por meio da 
conectividade e outros recur-
sos inovadores.

A eletrificação do portfólio 
de veículos faz parte das ações 
de descarbonização da Ford, 

que inclui também iniciativas 
para reduzir o seu impacto 
ambiental nas operações e for-
necedores. Até 2026, a marca 
vai investir US$ 50 bilhões 
globalmente em veículos elé-
tricos e baterias para atingir 
uma produção anual de 600 
mil veículos até o fim de 2023 
e de 2 milhões até 2026.

grupos fazendo contribuições 
periódicas para que o grupo 
tenha de forma mais rápida um 
montante maior à disposição 
de quem tiver um problema. 

 
BUSQUE EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA COMO AUXÍLIO
A educação financeira é 

parte essencial para que os 
trabalhadores entendam a 
melhor maneira de adminis-
trar seus recursos. Com mais 
conhecimento e racionalidade, 
os trabalhadores poderão ter 
mais controle e segurança 
sobre como alocar valores para 
que seu trabalho seja cada vez 
mais rentável. Por meio da 
organização de finanças, é pos-
sível criar hábitos financeiros 
saudáveis que auxiliam para 
disciplina e melhores decisões 
quando necessário. 

A Maverick 
será a primeira 
picape híbrida 
do país, trazendo 
uma excelente 
experiência de 
direção com 
redução das 
emissões e do 
consumo

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

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$ 72.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00

TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00

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

Educação cria cronograma 
de matrículas e rematrículas

A Secretaria Municipal da 
Educação estabeleceu o cro-
nograma de matrículas para 
2023 nas instituições da 
rede municipal de ensino. 
Os detalhes foram definidos 
durante reunião com dire-
tores e secretários escola-
res, no Centro Municipal de 
Desenvolvimento e Pesquisa 
em Educação (CMDPE).

A programação começará 
com as rematrículas na edu-
cação infantil (0 a 3 anos e 4 a 
5 anos), ensino fundamental 
(1º ao 5º ano) e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), que 
ocorrerá de 13 a 27 de outu-
bro. Os documentos neces-
sários são comprovante de 
residência (fatura de ener-
gia atualizada, em nome do 
pai, mãe ou responsável) e 
declaração de vacinação para 
menores de 18 anos.

Em seguida, de 1º a 4 de 
novembro, os centros de edu-
cação infantil (CMEIs) e esco-
las municipais receberão as 
transferências através de carta 
matrícula. Será obrigatória a 
apresentação de certidão de 
nascimento (original e cópia), 
fatura de energia atualizada, 
declaração de vacinação 
(fornecida pela respectiva 
unidade de saúde), cópia 
do Cartão SUS, declaração 
de matrícula e frequência 

Números da Covid
Duas mulheres e  um 

homem tiveram diagnóstico 
positivo para Covid-19 em 
Umuarama, conforme bole-
tim emitido pela Secretaria 
Municipal de Saúde na manhã 
de ontem (terça-feira, 27). O 
estado de saúde deles é con-
siderado estável, sem necessi-
dade de internamento.

Com os três novos casos, o 
total de umuaramenses con-
taminados pelo coronavírus 
desde o início da pandemia 
– em março de 2020 – che-
gou a 39.283, dos quais 38.927 
pacientes se recuperaram da 
doença, enquanto 355 não 
resistiram às complicações dos 
sintomas e morreram.

Com 17 casos ativos e 
três pessoas com suspeita de 

infecção, a cidade tem hoje 
20 doentes com recomenda-
ção de isolamento domici-
liar e nenhum paciente hos-
pitalizado em enfermaria ou 
unidade de terapia intensiva. 
Por isso, o município segue 
com bandeira verde – que 
indica baixo risco de disse-
minação do vírus.

escolar e a carta matrícula.
Para turmas do infantil 4 ao 

5º ano é necessário apresentar 
o histórico escolar até o início 
do período letivo.

NOVOS ALUNOS
Já as matrículas novas 

serão recebidas a partir de 
7 de novembro. Para a edu-
cação infantil (0 a 3 anos) os 
pais devem ficar atentos às 
convocações do Programa Fila 
Única e devem apresentar cer-
tidão de nascimento (original e 
cópia), fatura de energia atual, 
declaração de vacinação, cópia 
do Cartão SUS, documentação 
comprobatória de trabalho e 
renda e de programa social 
(caso esteja enquadrado).

Pais ou responsáveis por 
crianças da educação infan-
til 4 e 5 anos e do fundamen-
tal (1º ao 5º ano) devem levar 
certidão de nascimento (ori-
ginal e cópia), comprovante 
de residência (fatura de ener-
gia), declaração de vacinação 
e cópia do Cartão SUS, mesma 
documentação exigida para a 
matrícula de novos alunos da 
Educação de Jovens e Adultos.

Os pais devem ficar aten-
tos aos períodos de matrí-
cula de cada estabelecimento 
de ensino, uma vez que a 
Secretaria de Educação esta-
beleceu os prazos de início 

e término, mas as escolas e 
CMEIs farão o atendimento 
conforme a demanda de alu-
nos, dentro das datas fixadas. 
A rede municipal de ensino de 
Umuarama conta com cerca de 
9,6 mil estudantes matricula-
dos no atual ano letivo.

A programação começará com as 
rematrículas na educação infantil, 

ensino fundamental e EJA, que 
ocorrerá de 13 a 27 de outubro

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
PR

U
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A
Prudência é não dizer tudo o que se 
pensa, mas pensarmos tudo o que se 

pensa. Aristóteles

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

CORAL
No sábado, 15 de outubro, o destaque cultural  fica por conta do 15° Encontro de Corais de Umuarama, também 
às 20h no teatro Vera Schubert. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 7 de outubro. Mais 
detalhes no site da Prefeitura Municipal.

 ACESSO
O Reino Unido pode multar o TikTok 
em £ 27 milhões (cerca de US$ 29 
milhões) por não proteger a priva-
cidade de crianças que usam a rede 

social. Uma investigação descobriu que 
o aplicativo chinês pode ter acessado 
dados de menores de 13 anos sem o 
consentimento apropriado dos pais. 
Além disso, o TikTok não teria forne-
cido informações adequadas aos seus 

usuários de maneira transparente. 
(The Guardian)

VÍDEO
O WhatsApp agora permite que usuá-
rios compartilhem chamadas de vídeo 

a partir de um link. Até então era 
possível apenas via convite manual. 

Com a atualização, as chamadas devem 
funcionar de forma semelhante às 

reuniões de videoconferência, como 
Google Meet ou Zoom, que possibili-
tam o ingresso de participantes com 
um endereço web. Outra novidade é 

que, em breve, o limite de pessoas em 
chamadas de vídeo passará para 32 
pessoas. As ferramentas devem estar 
disponíveis para os usuários a partir 

desta semana. (Estadão)

PARCEIROS
O Sebrae/PR e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) firmaram, 

na segunda-feira (26), um termo de cooperação técnica para capacitar e 
atualizar servidores públicos municipais e estaduais sobre os processos de 

compras públicas. O objetivo é incentivar a participação de empreendedores 
de micro e pequenas empresas nas licitações.

SEMANA DA CULTURA NO  TEATRO VERA SCHUBERT!

O teatro do Centro Cultural Vera Schubert, em Umuarama, será palco de uma série de espetáculos gratuitos 
programados para a “Semana da Cultura”, entre os dias 10 e 16 de outubro. Além de muita música, dança 
e teatro, o destaque fica para a realização da etapa final do Femucam Kids (Festival de Música Capital da 

Amizade – versão exclusiva para crianças) no encerramento das atividades. O espetáculo musical “Klassico”, 
que a Companhia de Teatro Eskéte de Cruzeiro do Oeste, abre os trabalhos na segunda-feira, dia 10, às 20h. 
Na quarta-feira, dia 12, Dia das Crianças (e feriado nacional pelo dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida), será o único dia em que a festa deixa o teatro Vera Schubert e vai para o Bosque Uirapuru, com 
intensa programação que será realizada com a equipe de profissionais da Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer (Smel). Na quinta-feira, dia 13, é a vez da encenação do espetáculo ‘Neon’, que conta a história da 

menina Clara que mora no reino de Pirilampo e precisa brilhar como todos os habitantes daquele lugar, mas 
não sabe como o seu brilho irá encontrar. Com roteiro e direção de Vinícius Guerra, a trama promete muitas 
surpresas. “Trouxemos a peça no aniversário de 67 anos de Umuarama e todas as sessões tiveram lotação 
esgotada, realmente um grande sucesso”.. Outro espetáculo que volta ao palco do teatro Vera Schubert é o 

musical ‘A Arca de Noé’, na sexta-feira, dia 14. Um dos maiores sucessos da história do teatro infantil de to-
dos os tempos, o musical traz canções de Vinícius de Moraes e tem direção musical do maestro Marco Aurélio 

Tavares e coreografia de Tatiana Biaca, com interpretação de artistas umuaramenses.

ASSESSORIA PMU
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