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Agência do Trabalhador de Umuarama
é a 25ª mais efetiva no ranking nacional
Um ‘braço’ da Secretaria de Indústria e Comércio que atua em conjunto 
com a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho na interme-
diação de mão de obra, a Agência do Trabalhador de Umuarama foi 
considerada a 25ª mais efetiva dentre as 1.094 agências que atuam em 

todo o Brasil. De janeiro a agosto, o município intermediou a contrata-
ção formal de 1.951 trabalhadores, garantindo a posição no ranking 
nacional e ocupando a 9ª colocação estadual na intermediação de mão 
de obra, conforme o mesmo balanço. l 8

l 11

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Presidente do
TRE diz que
eleição 2022
será a melhor

l 3

Falta imunizar 
1.250 crianças

A Sestram implantou sinalização semafórica em mais um cruzamento de grande movimento da cidade – a Avenida 
Goiânia com Presidente Castelo Branco, na Zona VI. A instalação do semáforo é resultado de um trabalho de 
engenharia realizado pela Umutrans, considerando a contagem de veículos, o número de acidentes e a pas-
sagem de pedestres no local, que vinha sendo monitorado há dois anos, desde que foi aberto o prolongamento 
da Avenida Presidente Castelo Branco, a partir da Goiânia. l 9

Trânsito

Índice de
Confiança

da Indústria
recua 0,8%

l 2

Acesso a bairros
às margens

da PR-323 vai
sair do papel

l 5
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2 GERAL  Quinta-feira, 29 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

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 -1,35% 29,27 
Vale ON +0,95% 68,34 
ItauUnibanco PN -0,04% 27,52 
Magazine Luiza ON +3,59% 4,33 
Yduqs ON +11,38% 14,19 
Cyrela ON +8,15% 17,38

IBOVESPA: +0,07% 108.451 pontos

Iene 144,18
Libra est. 0,92
Euro 1,03
Peso arg. 146,85

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,5% 5,3490 5,3500 +2,8%

PTAX  (BC) +0,2% 5,3588 5,3594 +3,5%

PARALELO -0,4% 5,2400 5,6800 +3,5%

TURISMO -0,4% 5,2400 5,6600 +3,5%

EURO +0,9% 5,1862 5,1890 -0,5%

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 28/09

Iene R$ 0,0372
Libra est. R$ 5,81
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.315,44 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/09 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 1.408,75 0,75 -3,6%
FARELO out/22 421,80 -4,30 -2,8%
MILHO dez/22 670,50 3,00 0,9%
TRIGO dez/22 903,25 31,75 12,2%

SOJA 166,89 -1,3% -1,7% 164,00
MILHO 76,70 0,1% -0,8% 76,00
TRIGO 92,02 -0,1% -15,0% 95,00
BOI GORDO 287,02 -0,4% -2,4% 283,00
SUINO 6,34 -0,2% -6,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 28/09 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 28/09 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 28/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 177,00 -0,6% -1,1%
SOJA Paranaguá 190,00 0,0% -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

Os planetas derramam good vibes na carreira e in-
dicam sucesso, sobretudo na área de artes, publici-
dade, vendas ou comércio. Seu jeito mais receptivo 
e sensível ao se comunicar favorece o contato com 
a família. Com o mozão, o clima promete ser gos-
tosinho, com direito a saidinha e diversões. Mais 
simpático, seu signo não deve ficar solteiro por 
muito tempo. 

Quintou com transformações, mas prometem ser 
bem boas. Sua dedicação ao serviço e enorme 
sensibilidade devem render bons frutos. Você tem 
grandes chances de nadar na bufunfa, sobretudo se 
trabalha com meio de comunicação, divulgação ou 
comércio. Se já tem um love, tem tudo pra arrancar 
elogios, carícias e até presentinhos do mozão. 

Se depender do céu, seu signo tende a ficar mais sen-
sível e emotivo em seus relacionamentos pessoais e 
profissionais. Se está na pista, alguém elegante, inte-
ligente e brincalhão pode pintar na área e despertar 
seu interesse. Já encontrou sua cara-metade? Tende a 
curtir uma relação verdadeira, segura e próspera.

Quintou com os astros destacando sua inspiração, 
poder de compreensão e facilidade em se relacio-
nar com todo mundo. Trabalho favorecido, sobretu-
do ligado ao comércio. As amizades tendem a se 
transformar, graças ao seu jeito mais generoso. Se 
está só, a vontade de se envolver em um romance 
pode falar alto. 

Trava no sucesso, aquarianjos! Além de atrair mais 
dindim, a profissão tem tudo pra render uma boa 
grana. De quebra, seu jeito de pensar e se comuni-
car deve ficar menos racional e mais emotivo, favo-
recendo seus contatos profissionais e aumentando 
sua popularidade. No romance, tende a se esforçar 
pra manter um clima de igualdade com o mozão.

Além de fazer ótimos contatos com parceiros, 
clientes ou público em geral, pode ter oportuni-
dades de associações vantajosas. Tudo indica que 
suas relações vão se aprofundar, sobretudo as ami-
zades. Se já se amarrou, o romance tem tudo pra 
se aprofundar. A intimidade promete altas doses de 
romantismo e muita intensidade. 

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 29 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. A intuição 
e a inteligência são características fortes do seu dia de nascimento. Possuem uma mente aguçada e 
gostam de polemizar e discutir, para ganhar e para provar que estão com a razão. Seu número principal 
é o 36, formado de Júpiter, 3 e de Vênus, 6. São astros de natureza pacífica e de envolvimentos com 
a beleza, as artes e a cultura. Juntos, formam o 9 de Marte, que lhes dá espírito atirado, corajoso e 
decidido, independente e otimista, agressivo e franco, até demais. Costumam dar asas à imaginação. 

Horóscopo nascido em 29 de setembro

Seu jeito mais sensível e inspirado tende a fa-
cilitar seus relacionamentos. Podem rolar óti-
mos papos e muito sentimento, sobretudo com 
amigos e colegas. No romance, pode sentir uma 
enorme necessidade de ficar junto de quem ama. 
Aguarde muito amor e carinho nos momentos de 
privacidade. 

A sorte deve sorrir pra você! Mais sábio, sensível e 
a fim de levar a vida de forma mais leve, seu signo 
pode se dar bem com todos. Na profissão, há chan-
ce de fazer excelentes contatos e parcerias vantajo-
sas. Se já se amarrou, ficar em casa curtindo o seu 
amorzinho deve trazer uma sensação maravilhosa 
de segurança e felicidade. 

Tô vendo aqui que você deve fazer ótimas parcerias 
profissionais, inclusive com pessoas do seu círculo 
de amizades. Com dedicação, tende a correr atrás 
dos seus sonhos e tem tudo pra alcançar seus ob-
jetivos. Com o momozim, o clima promete ser de 
equilíbrio, afeto e paixão. Se está na pista, seu jeito 
mais gracioso e charmoso promete atrair geral.

Os astros trazem transformações poderosíssimas 
e você tende a revelar o seu lado mais sensível e 
emotivo. Se lida com as finanças de outras pes-
soas, deve se dedicar pra valer e colher excelentes 
frutos. A saúde tende a ficar firme e forte! Sua sim-
patia e poder de sedução e aumentam e você talvez 
chame a atenção dos contatinhos. 

No serviço, tudo indica que sua dedicação e seu 
lado inspirado vão render várias notas de lobo-gua-
rá no bolso. Vênus, seu regente, destaca seu lado 
romântico e sortudo no amor! Tem tudo pra iniciar 
um romance com quem deseja. Já tem um love? 
Uma cheia de sentimento, carinho e sintonia pro-
mete começar agora.

Os astros destacam o seu lado sensível, inspira-
do e idealista. Comunicativo e sociável, tende a 
se expressar com honestidade e capacidade de 
convencimento, o que pode render elogios de 
clientes e vantagens no serviço. Se já se amar-
rou, tem tudo pra curtir um romance cheio de 
agitos e afinidades.
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Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 29/9/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 19
min 17

max 21
min 14

Cascavel
max 22 
min 12

Foz do Iguaçu
max 22
min 15

max 20
min 12

Curitiba
max 13
min 10

FASES 
DA LUA

Sexta 30/9/2022

Sol
Sábado 1º/10/2022

Muitas nuvens

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 661
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

ABRIL

02 05 09 14 23 26 29 

Loterias
Megasena

02 04 05 07 08 12 14 17 
18 20 21 22 23 24 25concurso: 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.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2370Lotomania

00.799
95.962
74.575
78.379
52.985

13 14 27 33 46 49 60 
AMÉRICA/MG

06 11 57 73 78 
concurso: 5960

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: 2624Lotofácil
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WCT
HIPOCONDRIA
PLASMAIEB

LLLINEAR
FIGURINOII

ASSAZONG
MIÃSURDO
TRAMOIAAA

RUIDOCCLN
ARCANOREST

NOSADONAI
MECEEDIA

RHBOCHAE
EPOCARR

ATOLDIRE
PREPARATORIO

A doença
de quem
adora ir 

ao médico

Vogais 
não prece-
didas de

"ç"

A parte
líquida e 

coagulável
do sangue

Guta
Stresser,

atriz para-
naense

A típica
narrativa

do folhetim
(Lit.)

Nosso, em
inglês

A indu-
mentária

dos atores
em cena

Salto do
projétil ao
bater no

chão

O usuário
de apa-
relhos

auditivos

Fator pre-
judicial 

à concen-
tração 

Caráter do
continente

de
Atlântida

250, em
romanos

Cada carta
maior do
jogo de 

tarô
Vírus cau-
sador de
febre he-
morrágica

"Bom (?)
Brasil",

noticiário
de TV

Organiza 
o Enem e 
o Saeb
(sigla) 

Resposta
afirmativa 
monossi-

lábica

Ação ino-
portuna
em atos
solenes 

Diz-se de
curso co-
mo o pré-
vestibular

Completa 
os assentos
disponíveis
do teatro

Recurso usual no 2º
turno da eleição

Animal de estimação
dos Flintstones (TV)

Ferramenta
do coveiro

Maior poema épico 
da língua portuguesa

Pintor paisagista inglês
do século XIX

Complexo
vitamínico
(?) bem:

felizmente

"The Joshua (?)",
álbum do U2

Proteção subterrânea
em bombardeios

Entidade como a 
S. O. S. Mata Atlântica

Osso da parte
posterior da bacia

Aspecto;
aparência
Meu, em
francês

Suficiente
O golpe "bo-
lado" pelo
trapaceiro

Autores
(abrev.)
Monge
budista

Descansar,
em inglês
Período de
dez anos

Deus, para
os hebreus
Filho, em

inglês

Gênero
musical

Esporte
dos pro-
vençais,

sobretudo
em Saint-

Tropez

Recursos Humanos
(abrev.)

Subdivisão do tempo
geológico

Enfureça;
encolerize

Letra-
símbolo 

da moeda
brasileira

3/mon — our — pop — son. 4/rest — tree. 13/william turner.
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P O P M A
F O R T U I T A T

A R T I C U L A Ç Ã O
A V A H A M

I N D I C I A M E N T O
A Z U L N N T D

B E V S E B E
P R E G U I Ç A A H
T E M I D O G O B I

N E O L I E A D
T R P A L M A R
A G R A V O P A G O

O N E R E G E N T E
C O N E L I E O N

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

Fonte de
energia 
do rádio
portátil 

Possui 
um único
próton em
seu núcleo

Ponto de
conexão

entre dois
ossos

Conexão
hidráulica
com ângu-
los retos

Volt-
ampère

(símbolo)

A corres-
pondência
protegida
pelo lacre

Conteúdo
da caixa
de e-mail 

Consoante
nasal que
se liga a
"b" e "p"

Planta es-
pinhenta

de regiões
áridas

Novo Tes-
tamento
(abrev.)

Matéria
viscosa do

quiabo

O país em 
desenvol-
vimento

Cerca de
arbustos
que veda
terrenos

Interjeição
que

exprime 
admiração

Suspensão
temporá-

ria da res-
piração

Ter na (?)
da mão:
ser dono 

da situação

Decisão 
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Cheia
09/10 - 17h54

Nova
25/09 - 18h54

Crescente
02/10 - 21h15

Minguante
17/10 - 14h16

Índice de Confiança da Indústria
recuou 0,8 ponto em setembro

O Índice de Confiança 
da Indústria (ICI), calcu-
lado pelo Instituto Brasileiro 
de Economia, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV/IBRE), 
recuou 0,8 ponto em setem-
bro e alcançou 99,5 pontos, 
mas nas médias móveis tri-
mestrais a queda ficou em 0,6 
ponto. O indicador mostrou 
ainda, que, em setembro, 11 
dos 19 segmentos industriais 
monitorados pela sondagem 
registraram retração.

Segundo os números divul-
gados ontem (28), no Rio de 
Janeiro, pelo IBRE, o Índice 
Situação Atual (ISA) caiu 1,9 
ponto, passando para 100,9 pon-
tos. Já o Índice de Expectativas 
(IE) variou 0,1 ponto, chegando 
a 98 pontos e se manteve relati-
vamente estável.

Nas avaliações que inte-
gram o ISA, a percepção dos 
empresários em relação à 
situação atual dos negócios 
recuou 4,1 pontos para 97,6 
pontos, o que representou 
uma piora e foi o que mais 
influenciou negativamente o 
resultado no mês. É o menor 
nível desde março, quando 
ficou em 91,9 pontos.

Os pesquisadores conside-
ram que o resultado “parece 
estar atrelado também a 
uma percepção de queda na 
demanda”. O indicador que 

mede nível de demanda apre-
sentou queda de 1,7 ponto 
para 101,5 pontos. No entanto, 
o indicador que mede o nível 

dos estoques variou 0,3 ponto, 
se manteve estável e permane-
ceu com resultado favorável 
abaixo de 100 pontos.

Trajetória negativa
Pelo terceiro mês consecutivo a produção nos próximos três meses 

mantém trajetória negativa entre as expectativas. Em setembro, 
houve recuo de um ponto para 91,1 pontos. Esse é o menor pata-
mar desde março. Naquele mês ficou em 90,3 pontos. Apesar dis-

so, para os próximos seis meses, o indicador que mede a tendência 
dos negócios mostra recuperação pelo segundo mês, dessa vez de 
1,7 ponto, passando a 98,5 pontos e se aproximando dos patama-

res observados no último trimestre de 2021. Houve queda também 
no Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria, que, 
em setembro, caiu 1,4 ponto, retornando ao patamar observado 

em maio de 2022, quando ficou em 80,8%.

Influência
Para o economista Stéfano Pacini, da FGV/IBRE, o recuo, em setem-

bro, da confiança da indústria foi influenciado por uma percepção dos 
empresários de queda na demanda por produtos industriais de todas 

as categorias de uso, exceto nos produtos de consumo de bens não du-
ráveis. “Tal resultado afeta negativamente a avaliação sobre a situação 
atual dos negócios, apesar de uma descompressão nos custos com a 

redução dos preços do petróleo e da energia”, explicou.

O indicador mostrou ainda, que, em setembro, 11 dos 19 segmentos industriais monitorados 
pela sondagem registraram retração
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Presidente do TRE 
afirma que eleição 2022 
será a melhor de todas

O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR), desembargador 
Wellington Emanuel Coimbra 
de Moura, disse, durante uma 
entrevista coletiva à imprensa, 
que esta será a melhor eleição de 
todos os tempos. Participaram 
da entrevista o secretário esta-
dual da Segurança Pública, 
Wagner Mesquita, e os coman-
dantes das forças de segurança 
no Paraná.

“Oito milhões de eleitores 
paranaenses devem compa-
recer neste domingo a 5 mil 
locais de votação em todo o 
estado. Contamos, para estas 
eleições, com 30 mil urnas ele-
trônicas e com todo o apoio 
das forças de segurança da 
União, do estado e dos municí-
pios, que sempre auxiliaram a 
Justiça Eleitoral nos planos de 
segurança. E não será diferente 
em 2022. Teremos a melhor 
eleição de todos os tempos”, 
disse o presidente em sua fala 
de abertura.

SEGURANÇAS
O presidente também 

comentou a realização de uma 
licitação para a contratação de 
seguranças particulares para 
todos os 154 fóruns eleitorais 
do Paraná. A atuação destes 
agentes começará na sexta-
-feira (30) e irá até segunda-
-feira (3). “O objetivo é garantir 
a integridade física das autori-
dades, servidoras e servidores 
da Justiça Eleitoral”, explicou o 

Efetivo policial
O coronel PM Hudson Leôncio Teixeira declarou que a Polícia Militar 

está há alguns meses preparada para a operação eleições. De 
acordo com o coronel, o estado é dividido em seis regiões militares 
com 40 subunidades responsáveis pelo policiamento. Serão 7 mil 
policiais diretamente envolvidos com as eleições. “As tropas estão 
preparadas e os policiais dispostos nos locais de votação uma hora 
antes do início da eleição até o fim dos trabalhos”, disse. O superin-
tendente da Polícia Federal (PF) Omar Gabriel Haj Mussi comunicou 
que a PF já vem atuando na apuração de denúncias de crimes elei-

torais e desempenhando as atividades de segurança das candidatas, 
candidatos e autoridades eleitorais. “Todo o trabalho está sendo 

feito em parceria com as forças de segurança do estado com o mo-
nitoramento integrado de qualquer eventualidade”, disse.

Eleição segura
O secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba. 
Péricles de Matos, destacou que foram tomadas todas as pro-
vidências para que a população transite com tranquilidade até 

seus locais de votação. Já o delegado Riad Braga Farhat informou 
que a Polícia Civil estará com todo o seu efetivo de prontidão para 
atendimento das ocorrências. O superintendente regional da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), Antônio Paim de Abreu Júnior, disse que a 
PRF estará presente mais uma vez nos mais de 4 mil km de rodovias 

federais. Informou ainda que haverá uma aeronave dedicada ex-
clusivamente para a operação eleições no final de semana e que os 
pontos por onde circularão urnas eletrônicas receberão um reforço 

de policiamento.

desembargador.

CELULAR NA CABINE
O presidente falou ainda 

sobre a proibição do celu-
lar na cabine de votação “A 
Justiça Eleitoral tem o dever 
de tutelar o sigilo do voto. Se 
o mesário verificar essa situa-
ção, a pessoa será retirada do 
local e encaminhada a uma 
autoridade policial para pro-
vidências necessárias”, disse.

CANAIS DE DENÚNCIA
A procuradora eleitoral 

Monica Dorotea reforçou, 

Sem dívida
O ministro do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) Gilmar 
Mendes suspendeu 
ação cautelar em 
que a Procuradoria 
da Fazenda Nacional 
busca assegurar 
o pagamento de tributos pelo ex-presidente Lula (PT). Ao 
conceder liminar na Reclamação (RCL) 56018, o ministro 
verificou que a ação fiscal em curso na Justiça Federal de São 
Paulo aproveitou provas ilícitas produzidas perante a 13ª 
Vara Federal de Curitiba. No STF, a defesa de Lula questiona 
decisão do TRF-3 que manteve o curso do processo na Justiça 
Federal. Narra que o então juiz Sérgio Moro compartilhou provas 
produzidas pela Lava Jato com a Receita Federal e, com base 
nelas, o órgão concluiu que haveria a utilização da estrutura dos 
funcionários do Instituto Lula em fins diversos do previsto em 
estatuto. À época da propositura da demanda, o crédito tributário 
a ser cobrado alcançaria o montante de R$ 15 milhões.

Público e notório
Gilmar Mendes considerou 
plausíveis as alegações 
trazidas na RCL 56018 e 
afirmou ser “público e 
notório” que a Segunda 
Turma, 23/3/2021, ao 
julgar o Habeas Corpus 
(HC) 164493, reconheceu a 
suspeição de Sérgio Moro 
para conduzir a ação penal 
contra Lula e anulou todos os 
atos decisórios, inclusive na 
fase investigatória. Segundo 
Mendes, no direito brasileiro, 
a qualidade e a higidez da 
prova são pressuposto para 
seu aproveitamento em 
qualquer procedimento 
instaurado em desfavor do 
cidadão. Essa regra, por 
sua vez, não se restringe ao 
âmbito do Poder Judiciário, 
também se estendendo a 
procedimentos administrativos 
instaurados por órgãos de 
controle ou de fiscalização, 
como a Receita Federal.

Condenação de Dallagnol
Os candidatos a deputado federal Deltan Dallagnol 
(Podemos) e a senador Paulo Martins (PL) foram condenados 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por propaganda 
antecipada negativa contra o ex-presidente Lula (PT). Na 
decisão, a ministra Maria Claudia Bucchianeri condenou cada 
um a pagar uma multa de R$ 5 mil à Justiça Eleitoral, além 
de determinar que as redes sociais retirem os conteúdos em 
48 horas. “Antes do período oficial, compartilharam clara 
propaganda eleitoral negativa, em contexto revelador de 
pedido de não voto, o que viola a jurisprudência desta Corte 
Superior para as presentes eleições”, destacou a magistrada.

Lá aonde?
A decisão faz referência a um vídeo publicado em abril deste 
ano, ainda na pré-campanha – Dallagnol publicou no Instagram 
e Martins no Twitter – com depoimentos de testemunhas em 
audiência na Operação Lava Jato. O vídeo tinha como música de 
fundo o jingle “Lula lá”. A campanha do ex-presidente argumentou 
que o vídeo contém trechos com “ofensas à imagem de Lula. No 
vídeo, também há trechos de depoimentos de Lula e falas do ex-
presidente sobre a pandemia do coronavírus e suas opiniões sobre 
atos infracionais cometidos por adolescentes.

DIVULGAÇÃO

O presidente também comentou a realização de uma licitação para a contratação de seguranças particulares para todos os 154 fóruns 
eleitorais do Paraná

na ocasião, os canais para a 
população denunciar crimes 
eleitorais. “O eleitor pode 
comparecer presencialmente 
ao Ministério Público Federal 
em Curitiba ou a qualquer 
Promotoria de Justiça de sua 
comarca para fazer denúncias 
e esclarecer dúvidas”, disse.

Também citou as ferra-
mentas de denúncia na inter-
net: MPF Serviços, disponível 
ainda em aplicativo para celu-
lar; a página da Procuradoria 
Regional eleitoral do Paraná, 
o aplicativo Pardal e o Gralha 
Confere.

Urgência e 
anormalidade
O relator também verificou 
a urgência para a concessão 
da liminar, diante do risco de 
dano irreparável ou de difícil 
reparação. Aponta ainda 
que um dos procuradores 
da Fazenda responsáveis 
pela condução do caso 
protocolou manifestação na 
ação afirmando que o STF 
não teria inocentado Lula. Tal 
manifestação, para o ministro, 
ostenta anormalidade “e 
certa coloração ideológica”, 
pois, diante da ausência de 
sentença condenatória penal, 
qualquer cidadão conserva 
o estado de inocência. “Os 
autos trazem indícios claros 
de que agentes públicos estão 
se valendo de expediente 
flagrantemente ilegal, com 
claro prejuízo ao patrimônio 
jurídico do reclamante, e 
evidente repercussão no 
processo eleitoral”, concluiu.

DIVULGAÇÃO
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Moraes diz que sala
da totalização do TSE
não é secreta nem escura

A sala onde trabalham os 
servidores da Justiça Eleitoral 
que acompanham a totali-
zação do resultado das elei-
ções recebeu visita de diver-
sas autoridades na manhã de 
ontem (28).

Entre elas, o ministro 
da Defesa, Paulo Sergio 
Nogueira, o presidente do 
Conselho Federal da OAB, 
Beto Simonetti,  o presi-
dente do Partido Liberal (PL), 
Valdemar Costa Neto, e repre-
sentantes dos partidos União 
Brasil (União), da coligação 
Brasil da Esperança, entre 
outros. Também participa-
ram da visita o vice-procu-
rador-geral Eleitoral, Paulo 
Gonet, representantes da 
Controladoria Geral da União 
(CGU), e integrantes de comiti-
vas de Missões de Observação 
Eleitorais (MOEs).

A convite do presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Alexandre 
de Moraes, as autorida-
des compareceram à Seção 
de Totalização (SETOT), 
área ligada à Secretaria de 
Tecnologia da Informação (STI) 
do TSE. O convite se estendeu 
a todas as candidatas e candi-
datos a presidente e vice-pre-
sidente da República, que não 
compareceram. Os visitantes 
foram recebidos pelo ministro 
Moraes e também pelo secretá-
rio da STI, Julio Valente.

Em entrevista aos jornalis-
tas após a visita, o presidente 
do TSE destacou que essa 
abertura do espaço é mais uma 
demonstração de transparên-
cia da Justiça Eleitoral, que 
atua com lealdade para com 
todos aqueles que participam 

Monitoramento
O secretário Júlio Valente informou que o espaço reúne diver-

sos componentes das áreas da STI do Tribunal (administrativos, 
infraestrutura e também totalização, entre outras). “As pessoas que 
trabalham aqui apenas monitoram o ambiente de informática para 
que os sistemas, já lacrados, sejam executados de forma adequada, 

sem sobressaltos”, reforçou Valente.

Informações e 
esclarecimentos

Durante a visita, os partici-
pantes receberam diversas 

informações e esclarecimen-
tos. A sala é um ambiente de 
trabalho convencional, com 

computadores distribuídos em 
baias e com acesso livre para 
os representantes das insti-
tuições fiscalizadoras, como 
Ministério Público (MP), Or-

dem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Polícia Federal, partidos 

políticos, forças armadas e 
observadores internacionais.

DIVULGAÇÃO

MORAES enfatizou que a apuração dos votos pelo TSE é absolutamente auditável e fiscali-
zada por todos aqueles que estão habilitados para essa tarefa

Renato Freitas (PT), 
que teve o mandato 
de vereador cassa-
do em junho por 
quebra de decoro, e 
apoiadores realiza-
ram nesta manhã de 
ontem (28), a posse 
popular do manda-
to de vereador da 
Câmara de Curitiba. 

“A sensação é de redenção, sensação de ressurgimento, a sensação é de que 
estamos vivos e lutando”, descreveu Freitas. Disse que a data oficial da posse 
foi marcada para a próxima segunda (3), após o período eleitoral do primeiro 
turno das eleições de 2022.

do processo eleitoral.
“É uma sala, como vocês 

podem ver, aberta, clara. Não 
é nem sala secreta e nem 
escura”, disse Moraes, ao 
comunicar à imprensa que, no 
dia das eleições, o espaço estará 
disponível a partir das 16h30 
para que todas as entidades fis-
calizadoras, partidos políticos, 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) e o Ministério Público 
Eleitoral possam acompanhar a 
totalização dos resultados dire-
tamente do local.

Moraes enfatizou, mais uma 
vez, que a apuração dos votos 
pelo TSE é absolutamente 
auditável e fiscalizada por 
todos aqueles que estão habi-
litados para essa tarefa. “Essa 
visitação mostra que o TSE é 

absolutamente aberto, trans-
parente a todas as instituições 
fiscalizadoras”, assinalou.

“É importante esclarecer 
que essa sala não conta votos. 
Não é contagem manual de 
votos. A partir do momento 
em que cada urna eletrônica é 
finalizada, já sai o boletim de 
urna (BU) com os votos [nela 
registrados]. Isso entra no sis-
tema, que faz a totalização a 
partir do programa que nós 
mesmos lacramos no dia 2 de 
setembro. Ou seja, não há par-
ticipação humana nisso”, res-
saltou ele, acrescentando que 
a equipe do TSE faz, a partir 
da sala, somente o acompa-
nhamento para evitar qual-
quer problema na rede ou 
sobrecarga.

DIVULGAÇÃO

Doação de órgãos
No Paraná, em 2021, foram 
36 doações por milhão de 
habitantes. Neste ano, até 
março, este índice já é de 
mais de 41 doações por 
milhão, segundo o Sistema 
Estadual de Transplantes 
do Paraná. Apesar disso, o 
estado ainda tem cerca de 3 
mil pessoas esperando por 
um órgão. A taxa nacional 
de recusa da família ainda 
é alta, 44%, sendo um 
dos principais motivos de 
impedimento a doação. No 
Paraná, a taxa de recusa 
é de 25%.

Piso da enfermagem
O presidente da 
Confederação Nacional dos 
Municípios, Paulo Ziulkoski, 
criticou a temporalidade 
dos projetos atualmente em 
tramitação no Congresso que 
tentam viabilizar fontes de 
financiamento para o piso 
da enfermagem. De acordo 
com ele, as propostas trazem 
“recursos provisórios para 
uma despesa permanente” 
e não resolvem de fato o 
problema. Ziulkoski também 
afirma que o cenário exige 
urgência, mas que precisa 
de “responsabilidade para 
evitar as consequências 
decorrentes dos impactos 
diretos e indiretos que os 
municípios irão sofrer”.

Até hoje
Hoje (29), três dias antes 
das eleições, é o último dia 
da propaganda eleitoral 
gratuita no rádio e na 
televisão. Também acaba 
o prazo para propaganda 
política em reuniões públicas 
ou comícios e utilização de 
aparelhagem de sonorização 
fixa. Além disso, é a data 
final para debates no rádio e 
na televisão. Amanhã (30), é 

Campanha
O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de 

doação de órgãos e tecidos. O tema da campanha é 
Amor para Superar, Amor para Recomeçar e o objetivo 
do ministério é incentivar a discussão do tema dentro 

das famílias. A lei brasileira determina que a família deve 
autorizar a doação de órgãos e, por isso, é importante 

que a vontade do doador seja conhecida pelos parentes. 
O Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza 

transplantes, que é garantido a toda a população por meio 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

o último dia para divulgação 
paga, na imprensa escrita, e 
reprodução, na internet, de 
jornal impresso, de anúncios 
de propaganda eleitoral.

Último dia
No sábado, 1º de outubro, 
último dia para propaganda 
com alto-falantes ou 
amplificadores de som, entre 
às 8h e às 22h. Também 
acaba o prazo, às 22h, para 
a distribuição de material 
gráfico, caminhada, carreata 
ou passeata, acompanhados 
ou não por carro de som 
e minitrio.

O que pode
No domingo, 2 de outubro 
– 1º turno das eleições, 
os candidatos poderão 
manter no ar os sites, blogs 
e os perfis em redes sociais, 
veiculando os conteúdos 
publicados anteriormente. 
Poderá ser mantida as 
propagandas veiculadas 
durante a campanha, como 
os adesivos em veículos e 
bens particulares.

Pode II
Manifestação isolada e 
silenciosa do eleitorado, 
que poderá votar usando 
camiseta com as cores do 
partido, botons, adesivos 
ou outros adereços 
que identifiquem sua 
preferência. A divulgação, 
a qualquer momento, das 
pesquisas realizadas em 
data anterior à da eleição, 
para todos os cargos.

Só depois das 17h
A divulgação, a partir das 
17 horas, das pesquisas no 
dia da eleição referentes 
aos cargos de presidente, 
governador, senador, 
deputado federal e 
deputado estadual.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Acesso a dois bairros
às margens da PR-323
prestes a sair do papel

Foi aprovado por unanimi-
dade em sessão extraordinária 
por vereadores de Umuarama, 
um projeto de lei de autoria do 
Poder Executivo, que autoriza 
a realização de aquisição one-
rosa de imóveis, para implan-
tação de uma via pavimen-
tada de transposição entre os 
Jardins Aeroporto II e Santiago 
no Município de Umuarama.

ACESSO FACILITADO
Segundo o prefeito Hermes 

Pimentel, as obras de duplica-
ção da rodovia PR-323 desen-
volvidas pelo Governo do 
Paraná estão dificultando o 
acesso da população circun-
vizinha, gerando diversos 
transtornos, entre eles um 
acidente fatal e protestos 
pela comunidade local.

Cidade poderá repassar R$ 150 mil
à Saau para aquisição de alimentos

Foi aprovado em segundo 
e definitivo turno de vota-
ção na Câmara, um projeto 
de Lei Ordinária, que prevê 
o repasse de R$ 150 mil para 
a Associação de Amparo aos 
Animais de Umuarama (Saau). 
O texto, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, foi dis-
cutido na sessão ordinária da 
última segunda-feira pelos 
vereadores que o aprovaram 
por unanimidade.

O Projeto de Lei de número 
059/2022, prevê que seja auto-
rizada a abertura de crédito 
adicional especial, no valor de 
R$ 150 mil ao orçamento do 
Município, de forma a atender 
as necessidades da Associação.

O prefeito Hermes Pimentel 
afirma que a iniciativa se dá 

Sem pacientes internados, Boletim
Covid confirma mais dois casos

A Secretaria Municipal de 
Saúde divulgou na manhã 
de ontem (quarta-feira, 28) 
que dois novos casos de 
Covid-19 foram confirma-
dos em Umuarama, sendo 
uma mulher, um homem e 
nenhuma criança.

O Boletim Covid informa 
t a m b é m  q u e  n ã o  h á 
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“Dois imóveis particulares 
impedem o acesso entre os 
Jardins Aeroporto II e Santiago, 
é que o Poder Executivo soli-
cita autorização para adqui-
rir, por meio de aquisição 
onerosa, uma área de quase 3 
mil metros quadrados, como 
forma de minimizar os impac-
tos das obras na rodovia e per-
mitir a construção de uma via de 
acesso entre os bairros”, explica 

Pimentel. O prefeito ressalta 
que um decreto de Utilidade 
Pública já foi publicado, bem 
como a concordância das par-
tes em relação ao valor apurado 
pela Comissão de Avaliação de 
Imóveis. Agora, aprovada pelo 
Poder Legislativo, a Lei aguarda 
a sanção do chefe do Executivo 
para que possa entrar em vigor 
e as obras definitivamente con-
cluídas naquele trecho.

em razão da necessidade que a 
cidade tem em contribuir para 
o fornecimento de rações para 
centenas de cães e gatos aco-
lhidos pela entidade.

De acordo com a proposta, 
a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente é que ficará respon-
sável pelo trabalho de com-
plementação dos estoques de 
alimentos da Saau.

A Lei aguarda apenas a san-
ção do prefeito para que possa 
entrar em vigor.

PROPOSTA foi aprovada em sessão extraordinária e agora, como Lei, aguarda sanção do 
prefeito para que a obra possa sair do papel

nenhuma pessoa internada 
para tratamento da doença 
nos hospitais credencia-
dos pelo SUS na cidade. O 
número de óbitos segue 
estabilizado em 355.

O número de casos ativos 
é de 15 e os casos suspei-
tos são 14, indicando que 29 
pessoas estão em isolamento 

domiciliar. Desde o início da 
pandemia, em março de 2020, 
39.285 pessoas foram diag-
nosticadas com Covid e deste 
total 38.931 se recuperaram.

O total de pessoas diagnos-
ticadas com coronavírus em 
2022 chegou a 18.860, sendo 
9.674 mulheres, 7.067 homens 
e 2.119 crianças.

A iniciativa se dá em razão da necessidade que a cidade tem em contribuir para o forneci-
mento de rações para centenas de cães e gatos acolhidos pela entidade
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Os pidões

A situação está tão tensa 
nas tesourarias dos partidos 
nos Estados que grandes 
empresários do País, 
tradicionais doadores de 
campanhas, estão fugindo 
dos candidatos que insistem 
em fazer até 10 ligações por 
dia nos celulares. Um CEO da 
Av. Faria Lima, de São Paulo, 
revela à Coluna que desligoa o 
aparelho nos fins de semana 
– quando a persistência é 
melhor – e chegou a sair do 
Brasil como desculpa para não 
doar. Os pidões são do mesmo 
partido político. 

Balela Air 2
Como se não bastasse 
o preço das passagens 
aéreas nas alturas, como 
noticiado pela Coluna, os 
cancelamentos de voos 
também estão em alta. 
Levantamento realizado pela 
AirHelp mostra que, somente 
em agosto, 1, milhão de 
passageiros foram afetados 
por atrasos e cancelamentos 
nos aeroportos do Brasil, 
somando 15,4% dos 
transportados. Do total de 
passageiros afetados, 87,2 
mil têm direito à indenização 
pelos transtornos com 
atrasos e cancelamentos, 
ou seja, um em cada 77 
passageiros. 

Radiografia do asfalto
O brasileiro tem o costume 

Hackers em ação 
Setores de grande importância da política nacional têm sido 

alvo de hackers durante o período eleitoral. Segundo a pesquisa 
“Global Threat Hunting System” realizada pela NSFOCUS, entre 
1º de julho e 31 de agosto ocorreram cerca de 225 mil ataques 
a sites de agências de notícias e governamentais, instituições 
educacionais e operadoras de comunicação. Para se ter ideia 
do avanço dos ataques, no mesmo período, em 2021, foram 

rastreadas cerca de 150 mil invasões. Entre os alvos dos ataques 
estão o site do Governo Federal, 16 prefeituras e a Secretaria 

de Educação do Estado de Santa Catarina. Em relação aos 
Estados mais afetados, o Rio de Janeiro concentrou 36,71% das 

ameaças, seguido pelo Espírito Santo, com 35,51%.

de levar o veículo para fazer 
manutenção apenas quando 
apresenta problemas – o 
que é um risco. Segundo a 
Polícia Rodoviária Federal, 
falha ou defeito mecânico 
estão entre as principais 
causas de acidentes de 
trânsito. De janeiro a agosto, 
foram registrados 1.770 
acidentes com 36 mortes. 
No mesmo período de 2021, 
foram aproximadamente 
1.800 sinistros e 34 óbitos. 
Nestes sete meses avaliados, 
mais de 150 mil motoristas 
foram multados nas estradas 
federais. 

Fator Nordeste
Os quatro candidatos à 
presidência da República 
melhor avaliados nas 
pesquisas eleitorais já 
investiram mais de R$ 
3,3 milhões em anúncios 
no Google e Youtube 
direcionados ao Nordeste. 
As ações de marketing são 
espelho dos índices de votos 
de cada um na região. O 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) é o que mais gastou 
proporcionalmente para 
público nordestino até 
o momento, com 32,5% 
do total em anúncios. 
Lula (PT), que lidera as 
pesquisas no Nordeste, 
investiu menos: 23,5%. 

Na janela
O movimento #BusãoLivre, 
que nasceu nas redes sociais 
em 2021 com objetivo de 
democratizar o tansporte 
rodoviário, lançou uma Carta 
Compromisso para coletar 
assinaturas dos candidatos 
as eleições 2022. Ao assinar, 
ele(a) se compromete com 
o fim do circuito fechado e 
a abertura do mercado. Já 
passaram de 30 adesões de 11 
partidos diferentes.
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PM desmente boato de que sequestrador
de crianças foi flagrado invadindo casa

Depois que um vídeo divulgado em 
redes sociais e canais de conversação 
online em Umuarama dava conta de 
que supostamente o autor de uma inva-
são à residência seria também o autor 
de eventuais sequestros de crianças, a 
Polícia Militar foi mobilizada e passou 
a averiguar o fato. A finalidade é desco-
brir se o homem flagrado nas imagens 
será mesmo um sequestrador.

Ontem pela manhã, o comandante 
do 25º Batalhão da Polícia Militar 
(BPM), major Claudio Longo, convocou 

a imprensa para esclarecer o caso e 
tranquilizar os umuaramenses. Ele 
afirmou que o homem foi flagrado ten-
tando praticar um furto a residência e 
que não estaria pretendendo praticar 
o crime de sequestro.

 O suposto rapto de uma criança 
na cidade chegou a ser denunciado 
em áudios encaminhados logo em 
seguida à divulgação do vídeo e das 
fotos do autor da invasão. Os denun-
ciantes relataram que ele estaria 
tentando agir nas imediações do 

Conjunto Habitacional Sonho Meu.

BOATO
De acordo com o major, trata-se de 

um boato. Ele deu entrevista ontem 
e tranquilizou a população. “A Polícia 
Militar de Umuarama vem informar e 
tranquilizar a população de Umuarama 
sobre algumas fotos e vídeos que vêm cir-
culando na cidade, onde um elemento 
que foi flagrado tentando realizar um 
furto em uma residência, nas proximi-
dades da rua Rotary, acabou desistindo 
da sua ação delituosa”, afirmou.

E acrescentou: “Algumas pessoas 
têm interpretado que esse cidadão 
tenha tentado fazer o rapto de uma 
criança. Isso não corresponde à ver-
dade. As equipes já possuem também 
essas imagens e estamos no encalço 
para que o indivíduo venha a respon-
der pelo crime de invasão de domicílio, 
mas não se trata de nenhum crime de 
rapto de crianças”k finalizou.

Até o final da tarde de ontem o acu-
sado da invasão não foi localizado e 
nem identificado, mas continua sendo 
procurado pelos policiais.

Uma mulher de 41 anos foi presa pela 
Polícia Militar (PM), na noite da terça-
-feira (27), depois que foi portando 20 
pedras de crack. Ela estava em sua casa, no 
Parque Industrial, quando foi detida. Os 
policiais seguiram uma denúncia anônima 
que dava conta do tráfico que acontecia 
no endereço da mulher. Chegando lá, ao 
avistar a viatura, a moradora dispensou uma 
pedra de crack que estava em seu poder e 
tentou fugir pulando o muro, porém a, foi 

capturada em seguida. Nas buscas dentro do imóvel, os policiais encontraram outras 19 pedras 
de crack, além de R$ 138,85 em espécie. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 
Delegacia de Polícia Civil de Umuarama.

DIVULGAÇÃO
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Brasil bate Colômbia e avança à 2ª
fase do Mundial de Vôlei Feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei 
emplacou a terceira vitória seguida no 
Mundial de Vôlei em Arnhem (Holanda) 
e se classificou antecipadamente à 
segunda fase da competição. Ontem 
(quarta-feira, 28) as brasileiras derrota-
ram as colombianas por 3 sets a 0 (par-
ciais de 25/14, 25/12 e 25/20).  O Brasil 
ocupa o segundo lugar no Grupo G, 

atrás da líder China. A chave tem ainda 
República Tcheca, Argentina, Colômbia, 
já derrotadas pela seleção brasileira.

A equipe comandada pelo técnico 
José Roberto Guimarães terá ainda 
mais dois jogos para melhorar a pon-
tuação e chegar à liderança da chave 
D ao final da primeira fase. Na sexta 
(30) o Brasil encara o Japão às 9h15 

(horário de Brasília), e no mesmo 
horário no sábado (1º de outubro) 
enfrenta a China.  

O melhor desempenho em quadra 
foi da ponteira Gabi, com 19 pontos, 
sendo 15 de ataque, três de saque e um 
de bloqueio. Outros destaques foram as 
jogadoras Kisy (13 pontos), Carol (11) e 
Carol Gattaz (10).

“Foi a nossa terceira vitória conse-
cutiva. A equipe foi mais agressiva e 
consistente na partida de hoje, com 
poucos erros e um show de bloqueio 

das nossas centrais. É isso o que pre-
cisamos, evoluir a cada partida”, disse 
Gabi, capitã da seleção.

Outros destaques brasileiros contra 
a Colômbia foram as jogadoras Kisy (13 
pontos), Carol (11) e Carol Gattaz (10).

A seleção segue com 100% de apro-
veitamento no Mundial. Estreou com 
vitória por 3 sets a 1 contra a República 
Tcheca, depois bateu a Argentina por 3 a 
0. O Mundial reúne 24 equipes divididas 
em quatro grupos. Avançam à segunda 
fase as quatro melhores em cada chave.  

A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães terá ainda mais dois jogos para melhorar a pontuação e 
chegar à liderança da chave D ao final da primeira fase
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Agência do Trabalhador de Umuarama
é a 25ª mais efetiva no ranking nacional

Um ‘braço’ da Secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio que atua em con-
junto com a Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf) na intermedia-
ção de mão de obra, a Agência 
do Trabalhador de Umuarama 
foi considerada a 25ª mais efe-
tiva dentre as 1.094 agências 
que atuam em todo o Brasil. 
A informação é do Ministério 
do Trabalho e Previdência, de 
acordo com dados da Sejuf 
divulgados ontem (quarta-
-feira, 28).

De janeiro a agosto de 2022, 
o município intermediou a 
contratação formal de 1.951 
trabalhadores, garantindo a 
25ª posição no ranking nacio-
nal. “A Agência do Trabalhador 
de Umuarama também se des-
tacou no Estado, no mesmo 

período, ocupando a 9ª coloca-
ção estadual na intermediação 
de mão de obra, conforme o 
mesmo balanço”, acrescentou 
o gerente Reginaldo Barros.

Conquistar o 9º lugar no 
Paraná e o 25º no Brasil é um 
grande feito para a Agência 
do Trabalhador, na opinião 
do prefeito Hermes Pimentel. 
“Isso é resultado da dedicação 
de toda a equipe, das ações de 
incentivo à empregabilidade 
e também do bom momento 
que a nossa economia vive, 
recuperando-se dos efeitos da 
pandemia”, afirmou o prefeito.

E acrescentou: “Além disso, 
temos oferecido cursos de qua-
lificação em diversas áreas, 
adquiridos pelo município e 
em parceria com instituições 
de ensino técnico e profissionali-
zante, que refletem diretamente 

na contratação de trabalhadores 
e na manutenção dos empre-
gos”, completou Pimentel.

No ranking nacional, as cida-
des paranaenses que obtiveram 
as melhores colocações foram 

Dia das Crianças terá programação especial
A festa pelo Dia das 

Crianças já está organizada 
em Umuarama. Diversas secre-
tarias estarão envolvidas na 
realização de uma série de 
atividades especiais, que 
começam no dia 9 de outubro 
(domingo), com o 1º Torneiro 
de Pesca Infantojuvenil do 
Lago Turucuvi, que vai distri-
buir R$ 1.500 em prêmios aos 
participantes.

O prefeito Hermes Pimentel 
destaca que o objetivo do tor-
neio de pesca é proporcionar 
momentos de lazer e intera-
ção entre pais e filhos. “Desde 
que realizamos o torneio 
de pesca no Lago Aratimbó, 
pelo aniversário de 67 anos 
de Umuarama, já tivemos 
essa ideia de levar até o Lago 
Tucuruvi um evento seme-
lhante, para reunir as famílias 
em uma atividade assim. Desta 
forma, solicitei aos secretários 
que planejassem tudo para o 
Dia das Crianças”, conta.

Além do torneio de pesca, 
a criançada terá a oportu-
nidade de se divertir com o 
super toboágua de 70 metros, 
que será instalado no local. 
“Uma equipe de profissionais 
da Smel (Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer) vai coor-
denar as brincadeiras e ativi-
dades, garantindo momen-
tos de muita emoção para as 

Horário especial no transporte
público no domingo de eleição

A Viação Umuarama terá 
horários especiais de circulação 
de ônibus em todas as regiões 
da cidade no domingo, 2, dia 
em que serão realizadas as elei-
ções gerais para escolha de pre-
sidente, governador, senador e 
deputados federais e estaduais.

A Prefeitura vem nego-
ciando há meses com a con-
cessionária a volta de horários 

de ônibus que foram suprimi-
dos principalmente no final de 
semana, em virtude dos prejuí-
zos decorrentes da queda no 
número de passageiros, um 
dos resquícios da pandemia de 
coronavírus – de acordo com a 
direção da empresa.

“A eleição é um dia muito 
importante e queremos garan-
tir aos eleitores as condições 

necessárias para ele poder exer-
cer o seu direito do voto. Por isso 
solicitamos a oferta do serviço 
de transporte coletivo à viação e 
fomos prontamente atendidos”, 
comentou Pimentel.

Lembrou que,  com o 
avanço das negociações, nos 
próximos dias os horários de 
final de semana devem ser 
todos restabelecidos.

crianças. Também terá Praça 
de Alimentação e música. Nós 
já iniciamos alguns serviços 
de pintura e limpeza, para 
que todos passem horas agra-
dáveis ali”, observou Pimentel.

As inscrições para o 1º 
Torneio de Pesca Infantojuvenil 
do Lago Tucuruvi serão abertas 
no dia 3 e vão até o dia 6 de 
outubro na Secretaria de Meio 
Ambiente, que fica no Paço 
Municipal. “Serão apenas 300 
vagas para crianças entre 5 e 
14 anos e todas devem estar 
acompanhadas de um res-
ponsável. Todos os detalhes da 
competição estão no regula-
mento, que pode ser acessado 
no site da Prefeitura”, conta o 
secretário Rubens Sampaio.

Na segunda (10) tem iní-
cio a Semana da Cultura, com 
programação também espe-
cial para o Dia das Crianças. 
“Preparamos espetáculos 
teatrais, encontro de corais, 
mostra de dança e uma série 
de programas culturais para 
encantar  as cr iançada”, 
informa a diretora supe-
rintendente da Fundação 
Cultural  de  Umuarama, 
Rosana Palhoto Dias.

Um dos destaques da pro-
gramação será o Festival de 
Música Capital de Amizade 
(Femucam), desta vez chega na 
versão especial para crianças e 

adolescentes, com idade entre 
8 e 17 anos: o Femucam Kids, 
que terá sua etapa final no 
domingo, dia 16 de outubro, a 
partir das 19h30.

E o Femucan Kids chega 
com novidades: será reali-
zado em cinco etapas, sendo 
que a primeira será no dia 4 no 
distrito de Roberto Silveira, a 
segunda no dia 5 em Lovat, a 
terceira no dia 6 em Santa Eliza, 
a quarta no dia 7 em Serra dos 
Dourados e a quinta no dia 9 
no teatro Vera Schubert.

Na quarta (12), a festa será 
no Bosque Uirapuru, que vai 
receber o toboágua de 70 
metros entre 13h e 17h, que 
será instalado no espaço entre 
o bosque e o Estádio Lucio 
Pipino. “Também teremos uma 

Curitiba (6º lugar, com 3.646 
contratações), Cascavel (11º, 
com 3.236 colocados), Ponta 
Grossa (12º), Francisco Beltrão 
(16º), Toledo (17º), Cianorte 
(18º), Pato Branco (19º), Foz do 

Iguaçu (21º, com 2.195 contra-
tações) e Umuarama em 25º no 
país, com 1.951 contratados no 
ano. Brasília foi a cidade que 
ficou em 1º, com 19.256 traba-
lhadores contratados.

ALÉM de conquistar o 25º no Brasil, a agência do trabalhador de Umuarama ficou em 9º lugar no Paraná
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série de atividades, brincadei-
ras, música, dança e alegria 

para nossas crianças”, finaliza 
Pimentel.

NA quarta (12), a festa será no Bosque Uirapuru, com toboágua de 70 metros entre 13h e 
17h, que será instalado no espaço entre o bosque e o Estádio Lucio Pipino
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Palavras cruzadas

Os planetas derramam good vibes na carreira e in-
dicam sucesso, sobretudo na área de artes, publici-
dade, vendas ou comércio. Seu jeito mais receptivo 
e sensível ao se comunicar favorece o contato com 
a família. Com o mozão, o clima promete ser gos-
tosinho, com direito a saidinha e diversões. Mais 
simpático, seu signo não deve ficar solteiro por 
muito tempo. 

Quintou com transformações, mas prometem ser 
bem boas. Sua dedicação ao serviço e enorme 
sensibilidade devem render bons frutos. Você tem 
grandes chances de nadar na bufunfa, sobretudo se 
trabalha com meio de comunicação, divulgação ou 
comércio. Se já tem um love, tem tudo pra arrancar 
elogios, carícias e até presentinhos do mozão. 

Se depender do céu, seu signo tende a ficar mais sen-
sível e emotivo em seus relacionamentos pessoais e 
profissionais. Se está na pista, alguém elegante, inte-
ligente e brincalhão pode pintar na área e despertar 
seu interesse. Já encontrou sua cara-metade? Tende a 
curtir uma relação verdadeira, segura e próspera.

Quintou com os astros destacando sua inspiração, 
poder de compreensão e facilidade em se relacio-
nar com todo mundo. Trabalho favorecido, sobretu-
do ligado ao comércio. As amizades tendem a se 
transformar, graças ao seu jeito mais generoso. Se 
está só, a vontade de se envolver em um romance 
pode falar alto. 

Trava no sucesso, aquarianjos! Além de atrair mais 
dindim, a profissão tem tudo pra render uma boa 
grana. De quebra, seu jeito de pensar e se comuni-
car deve ficar menos racional e mais emotivo, favo-
recendo seus contatos profissionais e aumentando 
sua popularidade. No romance, tende a se esforçar 
pra manter um clima de igualdade com o mozão.

Além de fazer ótimos contatos com parceiros, 
clientes ou público em geral, pode ter oportuni-
dades de associações vantajosas. Tudo indica que 
suas relações vão se aprofundar, sobretudo as ami-
zades. Se já se amarrou, o romance tem tudo pra 
se aprofundar. A intimidade promete altas doses de 
romantismo e muita intensidade. 

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 29 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. A intuição 
e a inteligência são características fortes do seu dia de nascimento. Possuem uma mente aguçada e 
gostam de polemizar e discutir, para ganhar e para provar que estão com a razão. Seu número principal 
é o 36, formado de Júpiter, 3 e de Vênus, 6. São astros de natureza pacífica e de envolvimentos com 
a beleza, as artes e a cultura. Juntos, formam o 9 de Marte, que lhes dá espírito atirado, corajoso e 
decidido, independente e otimista, agressivo e franco, até demais. Costumam dar asas à imaginação. 

Horóscopo nascido em 29 de setembro

Seu jeito mais sensível e inspirado tende a fa-
cilitar seus relacionamentos. Podem rolar óti-
mos papos e muito sentimento, sobretudo com 
amigos e colegas. No romance, pode sentir uma 
enorme necessidade de ficar junto de quem ama. 
Aguarde muito amor e carinho nos momentos de 
privacidade. 

A sorte deve sorrir pra você! Mais sábio, sensível e 
a fim de levar a vida de forma mais leve, seu signo 
pode se dar bem com todos. Na profissão, há chan-
ce de fazer excelentes contatos e parcerias vantajo-
sas. Se já se amarrou, ficar em casa curtindo o seu 
amorzinho deve trazer uma sensação maravilhosa 
de segurança e felicidade. 

Tô vendo aqui que você deve fazer ótimas parcerias 
profissionais, inclusive com pessoas do seu círculo 
de amizades. Com dedicação, tende a correr atrás 
dos seus sonhos e tem tudo pra alcançar seus ob-
jetivos. Com o momozim, o clima promete ser de 
equilíbrio, afeto e paixão. Se está na pista, seu jeito 
mais gracioso e charmoso promete atrair geral.

Os astros trazem transformações poderosíssimas 
e você tende a revelar o seu lado mais sensível e 
emotivo. Se lida com as finanças de outras pes-
soas, deve se dedicar pra valer e colher excelentes 
frutos. A saúde tende a ficar firme e forte! Sua sim-
patia e poder de sedução e aumentam e você talvez 
chame a atenção dos contatinhos. 

No serviço, tudo indica que sua dedicação e seu 
lado inspirado vão render várias notas de lobo-gua-
rá no bolso. Vênus, seu regente, destaca seu lado 
romântico e sortudo no amor! Tem tudo pra iniciar 
um romance com quem deseja. Já tem um love? 
Uma cheia de sentimento, carinho e sintonia pro-
mete começar agora.

Os astros destacam o seu lado sensível, inspira-
do e idealista. Comunicativo e sociável, tende a 
se expressar com honestidade e capacidade de 
convencimento, o que pode render elogios de 
clientes e vantagens no serviço. Se já se amar-
rou, tem tudo pra curtir um romance cheio de 
agitos e afinidades.
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Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 29/9/2022
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Paranaguá
max 19
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min 14
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max 22 
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AMÉRICA/MG
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MIÃSURDO
TRAMOIAAA
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ARCANOREST

NOSADONAI
MECEEDIA

RHBOCHAE
EPOCARR

ATOLDIRE
PREPARATORIO

A doença
de quem
adora ir 

ao médico

Vogais 
não prece-
didas de

"ç"

A parte
líquida e 

coagulável
do sangue

Guta
Stresser,

atriz para-
naense

A típica
narrativa

do folhetim
(Lit.)

Nosso, em
inglês

A indu-
mentária

dos atores
em cena

Salto do
projétil ao
bater no

chão

O usuário
de apa-
relhos

auditivos

Fator pre-
judicial 

à concen-
tração 

Caráter do
continente

de
Atlântida

250, em
romanos

Cada carta
maior do
jogo de 

tarô
Vírus cau-
sador de
febre he-
morrágica

"Bom (?)
Brasil",

noticiário
de TV

Organiza 
o Enem e 
o Saeb
(sigla) 

Resposta
afirmativa 
monossi-

lábica

Ação ino-
portuna
em atos
solenes 

Diz-se de
curso co-
mo o pré-
vestibular

Completa 
os assentos
disponíveis
do teatro

Recurso usual no 2º
turno da eleição

Animal de estimação
dos Flintstones (TV)

Ferramenta
do coveiro

Maior poema épico 
da língua portuguesa

Pintor paisagista inglês
do século XIX

Complexo
vitamínico
(?) bem:

felizmente

"The Joshua (?)",
álbum do U2

Proteção subterrânea
em bombardeios

Entidade como a 
S. O. S. Mata Atlântica

Osso da parte
posterior da bacia

Aspecto;
aparência
Meu, em
francês

Suficiente
O golpe "bo-
lado" pelo
trapaceiro

Autores
(abrev.)
Monge
budista

Descansar,
em inglês
Período de
dez anos

Deus, para
os hebreus
Filho, em

inglês

Gênero
musical

Esporte
dos pro-
vençais,

sobretudo
em Saint-

Tropez

Recursos Humanos
(abrev.)

Subdivisão do tempo
geológico

Enfureça;
encolerize

Letra-
símbolo 

da moeda
brasileira

3/mon — our — pop — son. 4/rest — tree. 13/william turner.
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P O P M A
F O R T U I T A T

A R T I C U L A Ç Ã O
A V A H A M

I N D I C I A M E N T O
A Z U L N N T D

B E V S E B E
P R E G U I Ç A A H
T E M I D O G O B I

N E O L I E A D
T R P A L M A R
A G R A V O P A G O

O N E R E G E N T E
C O N E L I E O N

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

Fonte de
energia 
do rádio
portátil 

Possui 
um único
próton em
seu núcleo

Ponto de
conexão

entre dois
ossos

Conexão
hidráulica
com ângu-
los retos

Volt-
ampère

(símbolo)

A corres-
pondência
protegida
pelo lacre

Conteúdo
da caixa
de e-mail 

Consoante
nasal que
se liga a
"b" e "p"

Planta es-
pinhenta

de regiões
áridas

Novo Tes-
tamento
(abrev.)

Matéria
viscosa do

quiabo

O país em 
desenvol-
vimento

Cerca de
arbustos
que veda
terrenos

Interjeição
que

exprime 
admiração

Suspensão
temporá-

ria da res-
piração

Ter na (?)
da mão:
ser dono 

da situação

Decisão 
precipita-

da no
impulsivo

Carimbo
no carnê
quitado

Período 
incomen-
surável de

tempo

Indicador 
econômico
calculado
pela Fipe

Vantagem
dada a

alguém em
particular

Casual;
eventual
(fem.)

Filósofo alemão,
precursor
da Feno-

menologia

Chato;
enfadonho
Concordo

(pop.)

A cor do
miosótis

Aversão ao
trabalho

Classe (?):
a elite

Acusação;
denúncia

Peça de
Millôr 

"Vírus", 
em HIV

Deserto si-
no-mongol
Absurdo; 

incoerente
Assustador

Um, em
inglês

Recurso a
instâncias 
superiores

(jur.)

Herói da
série de
filmes

"Matrix"

Mentira,
em inglês
Formação
do tango

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.

No                    
tem lançamento
toda semana!

cinema

@CINEVIPOFICIAL

E PREÇO ÚNICO NOS INGRESSOS!

SAIBA MAIS
R$ 10,00
@CINEVIPUMUARAMA WWW.CINEVIP.COM.BR

Cruzamento da Goiânia com Castelo Branco ganha sinalização
A Sestram implantou sinali-

zação semafórica em mais um 
cruzamento de grande movi-
mento da cidade – a avenida 
Goiânia com Presidente Castelo 
Branco, na Zona VI. A instalação 
do semáforo – acionado em 
amarelo intermitente desde 
terça (27) – é resultado de um 
trabalho de engenharia reali-
zado pela Umutrans, conside-
rando a contagem de veículos, o 
número de acidentes e a passa-
gem de pedestres no local.

A diretora Dianês Maria 
Piffer explica que para definir 

pela instalação do dispositivo 
a Umutrans se baseia em dados 
estatísticos. Apesar dos pedi-
dos da comunidade e de lide-
ranças, a instalação depende 
de o local apresentar determi-
nado volume de veículos, entre 
outros fatores. “Tráfego mais 
acentuado às vezes aumenta o 
número de acidentes e a partir 
daí, por questão de segurança, 
o dispositivo passa a ser uma 
opção”, acrescenta.

A Umutrans monitora o 
cruzamento há dois anos, 
desde que foi  aberto o 

prolongamento da avenida 
Presidente Castelo Branco, 
a partir da Goiânia. Com a 
expansão habitacional, e 
sendo a principal ligação de 
vários bairros, condomínios 
e empresas, o movimento de 
veículos não para de crescer 
no local. Como consequência 
aumenta também o volume de 
acidentes, alguns com feridos.

Antes do semáforo a 
Umutrans instalou um ‘anjinho’ 
para conscientizar os motoristas 
sobre a velocidade, nas proximi-
dades de um estabelecimento 

de ensino, reforçou a sinaliza-
ção com placas e faixas pinta-
das no asfalto e a fiscalização. 

Com o reaproveitamento, a ins-
talação do equipamento custou 
cerca de R$ 90 mil.
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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

Cuidar do carro preserva o meio ambiente
Manter a revisão do carro 

em dia é condição não ape-
nas para assegurar o funcio-
namento correto dos compo-
nentes, como também para 
contribuir com a preservação 
ambiental. Pautada na impor-
tância das ações sustentáveis, 
a NGK, multinacional japo-
nesa fabricante de velas de 
ignição, alerta e fornece três 
dicas importantes aos moto-
ristas sobre cuidados sim-
ples relacionados a pequenas 
falhas de funcionamento que 
podem elevar o consumo de 
combustível e a emissão de 
gases poluentes, acarretando 
no aumento dos impactos 
ambientais.

MANUTENÇÃO DAS 
VELAS DE IGNIÇÃO 

As velas de ignição desgas-
tam durante o funcionamento 
do motor e, quando estão gas-
tas, a mistura de ar e combus-
tível não é queimada de forma 
adequada, aumentando o con-
sumo de etanol ou gasolina. 
“As montadoras recomendam 

Maioria dos motoristas carregam seus carros elétricos em casa ou no trabalho
Levantamento feito pela 

General Motors aponta que 
nove entre 10 usuários cos-
tumam recarregar seus veí-
culos elétricos na residência 
ou no trabalho, aproveitando 
o período que o automóvel 
passa estacionado.

Como a média de desloca-
mento das pessoas é de apro-
ximadamente 40 quilômetros 
por dia, é possível afirmar 
que basta uma recarga com-
pleta para rodar mais de uma 
semana em EVs mais moder-
nos, com autonomia superior 
a 400 km.

Para uma experiência com-
pleta com um veículo elétrico, 

ESTIMATIVAS DA GM SOBRE BLAZER EV:

Carregador Corrente Autonomia extra
11,5 kw AC 56 km a cada hora de recarga
19,2 kw AC 85 km a cada hora de recarga
150 kw DC 115 km a cada 10 minutos de recarga

o ideal é que o proprietário 
tenha instalado na garagem 
um carregador tipo wallbox. 
O aparelho permite realizar 
o carregamento quatro vezes 
mais rápido do veículo do que 
numa tomada convencional de 
220V, aproximadamente.

No caso do Bolt EV, uma 
hora de recarga no wallbox 
é suficiente para adicionar 
até 40 km de autonomia. O 
modelo da Chevrolet roda, 
em média, 459 km no ciclo 
WLTP ou 416 km no ciclo EPA. 
Isto porque o uso do carro 
elétrico em trechos urbanos 
permite que uma parte maior 
da energia seja recuperada 

com a frenagem regenerativa.
“Carregar um carro elé-

trico é tão prático quanto 
um smartphone, e a maioria 
das pessoas faz isso durante 
à noite, enquanto descansa. 
Muitos aproveitam para fazer 
recargas de oportunidade 
no meio do dia ou quando 
saem da rotina, como numa 
viagem”, diz Glaucia Roveri, 
gerente de Desenvolvimento 
e Infraestrutura de EVs da GM 
América do Sul.

Para casos excepcionais 
como estes uma opção é o 
carregamento super-rápido 
para EVs, em geral encon-
trado em eletro postos de 

estradas. Aqui, bastam alguns 
minutos para ganhar boa 
autonomia extra para seguir 
caminho.

A quantidade de recarrega-
dores públicos está crescendo 
e a consulta da localização 
deles pode ser feita por meio 
de aplicativos específicos, 
como o PlugShare e o Waze.

Todos os EVs já são mais 

evoluídos que os carros a com-
bustão ou híbridos, do ponto 
de vista da sustentabilidade, 
por serem zero emissão. 

Outra vantagem dos EVs é o 
menor custo de manutenção e 
o de rodagem, que chega a ser 
aproximadamente um quarto 
do valor de um carro tradicio-
nal de mesmo porte e nível de 
equipamento.

nos manuais dos veículos uma 
determinada quilometragem 
para a troca. Caso não possua 
o manual de manutenção do 
veículo, o ideal é fazer a inspe-
ção da vela uma vez por ano 
ou a cada 10 mil quilômetros, 
o que ocorrer primeiro”, acon-
selha Hiromori Mori, consul-
tor de Assistência Técnica 
da NGK. “As pequenas falhas 
em seu funcionamento, mui-
tas vezes são negligenciadas 
pelos usuários, por descon-
siderá-las relevantes, mas 
afetam o meio ambiente e 
aumentam o consumo de 
combustível”, completa.

SENSOR DE OXIGÊNIO 
“Outra dica fundamental é 

procurar um mecânico de con-
fiança para observar, durante a 
revisão, o sensor de oxigênio 
e como está o ajuste de longo 
prazo da mistura. Essa regula-
gem indica o quanto de corre-
ção o sistema está precisando 
aplicar no tempo de injeção”, 
informa Mori. Quando o ajuste 
está muito alto, está indicando 

que há algo de errado no sis-
tema de injeção. Nem sempre 
um ajuste mais elevado pro-
voca falha de funcionamento, 
porém sempre indica que o 
sistema tem que aplicar uma 
correção muito grande na 
massa de combustível que será 
injetada pelo sistema. Nestes 
casos, pode-se dizer que há 
algo errado no sistema de 
injeção. Recomenda-se que 
pelo menos uma vez por ano 
ou a cada 30 mil km o repa-
rador deve verificar o correto 
funcionamento do sensor de 
oxigênio, bem como o ajuste 
de mistura.

A garantia de níveis meno-
res de emissão nos veículos 
está diretamente ligada ao 
funcionamento correto do 
motor, respeitando os padrões 
de calibração. “Os problemas 
nos sistemas de ignição e inje-
ção, além de afetar as emis-
sões, impactam diretamente 
no consumo de combustível”, 
conta Mori. O especialista da 
NGK ressalta que muitas ofi-
cinas possuem equipamento 

de análise de gases que pode 
ser utilizado para checar se 
o automóvel emite um nível 
excessivo de gases poluentes. 

ATENÇÃO AO 
JEITO DE DIRIGIR  

Além de manutenções pre-
ventivas, o motorista pode 
adotar hábitos simples que 
contribuem com a preservação 

ambiental. “Calibrar sempre os 
pneus, manter o veículo ali-
nhado e até mesmo mudar a 
forma de dirigir são ações sem-
pre bem-vindas. Acelerações 
e frenagens mais suaves, e o 
uso de velocidade constante e 
compatível com a via, favore-
cem a economia de combustí-
vel e a diminuição da emissão 
de gases”, comenta Mori.

PEQUENAS falhas podem elevar o consumo de combustível e a emissão de gases poluen-
tes, acarretando no aumento dos impactos ambientais
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS 
RIBEIRO, inscrita sob nº CPF 
535.881.931-20, estabelecido 
na Rua Das Dálias, 3069, Parque 
Das Jaboticabeiras, CEP 87509-
470, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 25.472/2005. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

Secretaria de Saúde tem que vacinar
1.250 crianças contra a pólio na cidade

Diversas ações de incen-
tivo à vacinação estão sendo 
realizadas pelas equipes da 
Secretara Municipal de Saúde: 
carros de som alertam pais e 
responsáveis, profissionais do 
setor de imunizações visitam 
escolas – públicas e particula-
res –, feiras e vão até ao sho-
pping, sempre com o objetivo 
de levar a dose de reforço da 
vacina contra a poliomielite a 
um número maior de crianças 
com idade entre 1 e 5 cinco 
anos incompletos.

O público-alvo dessa faixa 
etária em Umuarama é esti-
mado em 5.607 crianças e até 
a manhã desta quarta-feira 
(28), 4.352 foram vacinadas, 
o que representa 77,62%. 
“Comparado com o índice de 
cobertura nacional, que che-
gou a 52%, e do Paraná, que 
está em pouco mais de 60%, 
Umuarama tem um bom índice 
de cobertura vacinal, porém 
nossa meta sempre foi chegar 
a no mínimo 95%, que é o reco-
mendado pela Organização 
Mundial de Saúde – o que daria 
5.325 crianças. Neste caso, 
falta vacinarmos ao menos 
mais mil até a próxima sexta-
-feira (30), quando se encerra 
a campanha nacional de imu-
nização”, comenta o secretário 
municipal de Saúde, Herison 

Cleik da Silva Lima.
A coordenadora do setor 

de Imunizações, Lilia Simeire 
da Silva Hidalgo, vai além, afir-
mando que a equipe tinha a 
determinação de atingir 100% 
do público-alvo até o dia 9 de 
setembro, que era o primeiro 
prazo dado pelo Ministério da 
Saúde para encerramento da 
campanha nacional de vaci-
nação contra a poliomielite. 
“Com a baixa procura por parte 
dos0 pais, o prazo foi dilatado. 
Então decidimos investir em 
novas ações de chamamento 
para mudar esse quadro. 
Estamos quase chegando a 
80% e temos ainda esperança 
de que os responsáveis tomem 
consciência da importância de 
mantermos a paralisia infan-
til bem longe de nossas crian-
ças. É apenas uma gotinha, 
que pode ser encontrada em 
todas as unidades de saúde 
de Umuarama”, observa.

Ela lembra ainda que todas 
as crianças que tenham de um 
ano a quatro anos, 11 meses 
e 29 dias, devem receber essa 
dose de reforço. “Muitos pais 
e mães acreditam que seus 
filhos estão com a carteirinha 
de vacinação em dia, completa, 
mas com o aparecimento da 
pólio em vários países mundo 
afora – inclusive tendo os EUA 

decretado situação de alerta 
–, tanto a OMS quanto a Opas 
(Organização Pan-Americana de 
Saúde) e o nosso Ministério da 
Saúde decidiram recomendar 
uma dose extra, para garantir a 
designação de ‘livres da polio-
mielite’ que temos desde 1991 
na América Latina e no Brasil 
desde 1989”, pontua.

A expectativa era atingir 100% do públi-
co-alvo até o dia 9 de setembro, que era 
o primeiro prazo dado pelo Ministério da 
Saúde para encerramento da campanha

ASSESSORIA/SECOM
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Só aquilo que somos realmente tem o 

verdadeiro poder de curar-nos.
Carl Gustav Jung

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

NA TV
Chacrinha é uma das figuras mais importantes da história da comunicação brasileira e completaria 105 anos de vida na sexta-
-feira, dia 30. Para homenagear o personagem que revolucionou o rádio e a TV, o Canal Brasil exibe uma maratona especial a 
partir das 18h05. O documentário “Chacrinha -- Eu Vim para Confundir e Não para Explicar” e a ficção “Chacrinha -- A Série” 
vão ao ar em sequência no canal e trazem a trajetória profissional e curiosidades da vida pessoal do Velho Guerreiro.

CRESCE
O mercado de e-commerce na América 

Latina segue em crescimento. Foram 139 
bilhões de dólares em 2021 com previsão 

de chegar a 4,9 trilhões em 2025. É o 
que aponta um minucioso levantamen-
to conduzido pela Magis5, startup que 

desenvolve soluções para integração com 
os principais marketplaces e plataformas 

de e-commerce.

 ***

A empresa buscou os dados nos principais 
players envolvidos no e-commerce da Amé-
rica Latina. Chama a atenção que, apesar 
do cenário macroeconômico desfavorável, 
as pessoas passaram a comprar artigos que 
não eram usuais e que eram adquiridos so-
mente em estabelecimentos físicos. Cate-
gorias como farmácia, supermercado, itens 
básicos de higiene e beleza entraram no 

rol de produtos cada vez mais presentes, e 
até mesmo roupas tiveram um crescimento 

no e-commerce.

 ***

Essas tendências e o atual cenário e 
mudanças no comportamento do consu-
midor já refletem no comércio eletrônico 

brasileiro.

ZOOM
Mayara ( Mayara Home) e Letí-
cia Rojas, em tarde de evento, 

na House Design.

ARQUIVO INSTAGRAM

FILÉ DE FRANGO AO POIVRE! 
INGREDIENTES
2 filés de frango
1 colher (sopa) de sal
1 colher (chá) de açúcar
3¼ de xícara (chá) de água
2 colheres (chá) de pimenta-do-reino 
preta em grãos
½ colher (chá) de pimenta-do-reino 
branca em grãos
2 colheres (sopa) de conhaque
2 colheres (sopa) de manteiga gelada
1 colher (sopa) de azeite

MODO DE PREPARO
Comece o preparo pela salmoura: numa 
tigela média, misture 3 xícaras (chá) 
da água com o açúcar e o sal. Mergu-
lhe os filés de frango, tampe com um 
prato e deixe hidratar na geladeira por 

20 minutos. Retire os filés da geladeira, 
seque bem com papel-toalha e mantenha 
em temperatura ambiente por pelo menos 
10 minutos antes de grelhar. Atenção: a 
carne não pode estar gelada na hora de ir 
para a frigideira. Enquanto isso, coloque 
as pimentas no centro de um pano de 
prato; dobre o pano sobre as pimentas e 
bata com um rolo de macarrão (ou batedor 
de carne) para quebrar os grãos. Coloque 
os grãos de pimenta quebrados num prato 
e disponha sobre eles os filés de frango 
(com a parte de cima voltada para baixo). 
Pressione bem com as mãos para que eles 
grudem na superfície do frango. Vire os 
filés e pressione novamente para cobrir 
o outro lado. Leve uma frigideira grande 
ao fogo médio para aquecer. Regue com o 
azeite e coloque os filés, com o lado mais 

liso para baixo, um ao lado do 
outro — assim, o frango não sai 
da frigideira com um aspecto 
achatado. Deixe dourar por 2 
minutos de cada lado e abaixe o 
fogo — esse processo vai selar a 
carne e manter os filés suculen-
tos. Deixe que os filés de frango 
terminem de cozinhar em fogo 
baixo por mais 3 minutos de 
cada lado. O tempo pode variar, 
dependendo do tamanho e da espessura 
dos filés. Atenção: o fogo tem que estar 
baixo; do contrário, a carne queima por 
fora e fica crua por dentro. Transfira os filés 
para um prato e desligue o fogo. Regue a 
frigideira com o conhaque e ¼ de xícara 
(chá) de água, raspando bem o fundo para 

dissolver os queimadinhos. Volte ao fogo 
médio e mantenha até ferver. Desligue o 
fogo novamente, tempere o molho com sal 
e adicione a manteiga gelada. Faça movi-
mentos circulares com a frigideira para que 
o molho incorpore a manteiga.Corte os filés 
de frango e divida em 4 pratos. Regue com 
o molho e sirva a seguir.

PANELINHA INTERNET
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