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Secretaria de Segurança revoga a
resolução da lei a seca no Paraná
O secretário de estado da Segurança Pública, Wagner Mesquita de Oliveira, 
divulgou ontem a resolução nº 326/2022 onde revoga a Lei Seca nas eleições 
2022 no Paraná. Desta forma, não há mais proibição da comercialização de 
bebidas alcoólicas no dia das eleições. Após 8 anos sem adoção da conhecida 

Lei Seca o Paraná havia retomado a medida, com a determinação que deve-
ria ser cumprida em todos os 399 municípios do estado. No entanto, donos 
de bares e restaurantes encaminharam ofício à Sesp, pedindo que a lei seca 
não fosse aplicada nas eleições deste ano e conseguiram. l 4
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Desemprego
caiu no 1º
trimestre
para 8,9%
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Lewandowski
destaca valor
das urnas para

a soberania
l 3

Ambulância 0km

O prefeito Pimentel decretou a redução no valor da tarifa do transporte coletivo urbano de passageiros em 
Umuarama. Na próxima segunda-feira (3), a passagem do ônibus ‘circular’ passa a ser R$ 4,00. O preço 
reduzido será o mesmo para quem adquirir o vale-transporte por meio do car tão magnético Transcard ou 
para quem pagar diretamente na catraca. O decreto estabelece ainda um desconto de 50% no valor da tarifa 
para todos os alunos dos ensinos fundamental e médio, quando uniformizados e identificados com a carteira 
de matrícula. A gratuidade do transporte aos idosos, com mais de 65 anos e de pessoas com deficiência, 
também está garantida.

    

O teatro do Centro Cul-
tural Vera Schubert ficou 
lotado no encerramento 
do Projeto Couro de Boi, 

sexta-feira, à tarde. A 
ação contou com um 

ciclo de palestras que 
visitou dez unidades edu-

cacionais do município 
para plantar nos alunos a 
semente do respeito, do 

carinho e do cuidado com 
os mais velhos. l 11

Transplante
de fígado

integra a lista
da ANS

l 5

Covid desacelera
e setembro é o
mês com menor
número de casos

l 8

Couro de Boi

Tarifa de R$ 4,00

JOSÉ A. SABINO/SECOM

ALEX MIRANDA
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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 % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,36 - 4,39 8,73
IGP-M (FGV) -0,70 -0,95 6,61 8,25
IGP-DI (FGV) -0,55 - 6,84 8,67

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,1008 1,0859 1,0825
IGP-DI (FGV) 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 +1,67% 29,80 
Vale ON +5,28% 72,04 
ItauUnibanco PN +0,47% 28,06 
Magazine Luiza ON +10,62% 4,48 
Via ON +8,50% 3,19 
IRB Brasil ON +8,91% 1,10

IBOVESPA: +2,20% 110.036 pontos

Iene 144,74
Libra est. 0,90
Euro 1,02
Peso arg. 147,32

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 5,3940 5,3950 +3,7%

PTAX  (BC) +0,3% 5,4060 5,4066 +4,4%

PARALELO 0,0% 5,2700 5,7200 +4,2%

TURISMO 0,0% 5,2700 5,7000 +4,2%

EURO +0,4% 5,2887 5,2904 +1,5%

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 30/09

Iene R$ 0,0374
Libra est. R$ 6,02
Peso arg. R$ 0,037
R$1: 1.309,76 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/09 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 1.364,75 -46,00 -4,7%
FARELO out/22 403,20 -5,90 -6,2%
MILHO dez/22 677,50 8,00 0,0%
TRIGO dez/22 921,50 25,25 12,3%

SOJA 167,40 0,6% 0,2% 165,00
MILHO 76,69 0,0% 1,3% 76,00
TRIGO 92,02 0,0% -11,7% 95,00
BOI GORDO 286,31 0,0% -2,4% 283,00
SUINO 6,06 0,0% -8,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 30/09 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 0,0% 0,0%
SOJA Paranaguá 190,00 0,5% 0,5%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% 0,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Na solteirice, pode pintar um clima de romance com colega 
ou amigo(a), mas talvez seja melhor manter isso em segredo 
por enquanto. Quem namora a distância vai precisar de mais 
compreensão com o mozão. Valorize as ideias e os projetos 
em comum, sem brigar por questões de rotina.

Na conquista, se depender de charme e sensualidade, você 
vai atrair e conquistar seu alvo sem mexer um fio de cabelo! 
Sinal verde para investir até em alguém da turma. Já com a 
sua metade da salada de frutas, a fase é carinhosa, sedutora 
e romântica durante o fim de semana. Então, se joga!

Você está mais para compromisso do que para aventuras 
neste fim de semana, meu cristalzinho. Pode sentir uma 
atração muito forte por alguém do trabalho e o céu pede para 
manter a discrição. No romance, respeite as diferenças sem 
brigar e não deixe a família interferir demais na sua relação.

Tá preparada pra arrasar na pista? Pois você vai esbanjar 
charme e simpatia! Além disso, recebe um sinal verde para 
se declarar para alguém especial. Na vida a dois, procure ter 
cuidado com mal-entendidos. Meça as palavras, adie papos 
polêmicos e evite brigas por ciúmes.

No rol dos solteiros, o desejo de reconquistar alguém pode 
aumentar e você usará todo seu charme nessa missão só não 
se iluda com quem não merece. Use e abuse do seu charme 
no romance, e nem pense em cortar o clima com cobranças! 
E olha o aviso: evite interferências da família na relação.

No amor, só tem good vibes durante o fim de semana, Sagita! 
Na conquista, Júpiter indica ótimas oportunidades de paquera 
e Vênus avisa que pode até pintar um clima com alguém da 
turma. A dois, mostre que é parceira para o que der e vier, e não 
deixe o ciúme atrapalhar o bom relacionamento.

Horóscopo  

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Nos assuntos do coração, é bom não se deixar enganar por 
gente falsa e oportunista, então muito cuidado, escorpião. 
Você vai atrás de segurança tanto na paquera quanto em um 
compromisso mais sério, mas deixe as inseguranças de lado 
e invista na conversa para dispensar o ciúme.

No campo sentimental, seu coração pode balançar por um 
ex-amor, mas o céu recomenda cautela. Avalie bem se vale 
mesmo a pena insistir nessa relação para não se decepcio-
nar. Com o seu bombonzinho trufado, invista na sedução 
e no romantismo. Fuja de fofocas e discussões para evitar 
discussões à toa.

Ciúme de alguém da turma pode indicar que os sentimentos 
mudaram será que está pintando um novo amor? Namoro 
secreto ou a distância vai exigir alguns sacrifícios, então 
muita cautela. Valorize as conversas, mas evite discutir a 
relação a todo momento. Queremos paz no recinto!

No amor, capriche no visual para se sentir ainda mais pode-
rosa do que já é, Caprica! Você será exigente na conquista e 
pode se interessar por alguém da alta sociedade ou alguma 
autoridade. Com o arroz do seu feijão, melhore o diálogo e 
valorize os planos que têm em comum.

Na paquera, experimente se enturmar com gente nova e 
aposte nas afinidades. Só tenha cuidado para não ser exi-
gente demais e perder a chance de conquistar o grande 
amor da sua vida, valeu? Com o amoreco, invista no com-
panheirismo: saiba ouvir e negociar para manter a harmonia 
da relação.

Horóscopo nascido em 1º de outubro

Horóscopo nascido em 2 de outubro

Horóscopo nascido em 3 de outubro

Os nascidos a 02 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. Sua comunicação é 
excelente e impressionam bem pelo que dizem, assim como pelo que demonstram conhecer e saber. Em 
geral fazem muitas amizades e se tornam populares e queridos no próprio meio e até fora dele. Seu número 
principal é o 9, número de Marte, que simboliza espírito atirado, coragem, determinação, liberdade, ousadia, 
independência e otimismo. Que confere franqueza, lealdade, espírito de aventura e de fraternidade, voltado 
para o bem comum.

Os nascidos no dia 1 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. São ativos, espertos 
e grandes observadores. Procuram tirar proveito de todas as circunstâncias favoráveis e por isso não per-
dem tempo e nem dinheiro. Faz ter uma aparência bem cuidada, sempre jovem e saudável e que cause boa 
impressão. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 8, número de Saturno, 
que os tornam rigorosos, críticos e intransigentes, econômicos, contidos e solitários. Mas que lhe propor-
ciona boa saúde, resistência física e que os leva à prática de esportes. Em geral tem longa vida e boa saúde.

Os nascidos a 03 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Capricórnio. São amorosos e 
ligados aos pais, à família de origem e à terra em que nasceram. Longe, vivem de recordações e lembranças, 
que teimam em conservar. Até mesmo na família são incompreendidos e criticados. Seu número principal, do 
dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 10, formado de 1, do Sol e de zero. O Sol que é símbolo de 
vida e de energia, liderança, poder, mando e autoridade, assim como egocentrismo. Isto acaba se convertendo 
em solidão e isolamento.

A presença de Vênus na sua Casa da Sedução promete neste 
fim de semana, peixinho (a)! Seu poder de seducência será 
simplesmente irresistível, e vai ser fácil envolver o seu alvo 
na paquera. Pode até rolar uma atração por alguém da turma! 
A dois, os desejos estarão à flor da pele: seja criativa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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3/ale. 4/cria. 6/carola — imerso. 9/boicotado. 10/estimativa.
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E S F
M A N D I B U L A

S P C A R A M A R
R V R U I V O

P E R E C E R A
S A R A NU D F

C A M B A L H O T A
D O E R A M E M
E T I A A I A

G O L E C A P A
N A P I P A S

R I S C A DO S V E
B O N A G I L
U M E D E C I D O

E S T I A R Z A S

Osso do
queixo
(Anat.)

Que existe
apenas 

na imagi-
nação

Grupo do
sucesso
"Mineiri-

nho" (Mús.)

Pôr tela
de metal

em 

Que
deixa de
existir

O cabelo 
averme-

lhado

É coberta
com

esmalte

O sonho
do jovem

artista

Sílaba de
"sarda"

Mano-
bra do

palhaço
no circo

O sabor
do suco
de limão

Produto
postal

colado em 
cartas (pl.)

"Curtindo
a (?) 

Adoidado",
filme

Leve-
mente

molhado

Mato
Grosso
(sigla)

Cessar de
chover 

O olfato 
do cão
Matéria

vulcânica

Avista;
enxerga 

Material do
professor

Brinquedo
voador
Passei 

por filtro

Proteção 
do livro

Mamífero
chinês

Descama-
ção capilar
Som de pan-
cada (HQ)

Final de
oração

Arruma-
deira

Desaparecer
(gíria) 

Caixa do tesouro 
do pirata

Companhia que explo-
ra o transporte urbano

Letra não usada
antes de "P" e "B"

Monte de
areia

Armadilha
da aranha

Irmã da
mãe

As, em
espanhol

Palavra do
dicionário
Galho de
árvores

Rápido;
ligeiro

Terminação
de "varrer"

Trago de
bebida
Rabis-
cados

Machucar 
(?)-book,
livro ele-
trônico

(?)
Peixoto,
repórter

3/las — spc. 6/estiar — perece. 9/mandíbula. 10/cambalhota.

   

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 1º/10/2022

Sol

Paranaguá
max 21
min 17

max 25
min 14

Cascavel
max 24 
min 15

Foz do Iguaçu
max 25
min 18

max 25
min 14

Curitiba
max 21
min 12

FASES 
DA LUA

Domingo 2/10/2022

Sol
Segunda 3/10/2022

Sol

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 662
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 00 04 02 00 08 09 08

Super Sete concurso: 301C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

MAIO

01 05 13 15 23 26 28

Loterias
Megasena

03 04 05 06 08 10 11 12 
13 14 17 20 22 23 24 concurso: 2524Megasena

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
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Desemprego no Brasil caiu no
primeiro trimestre para 8,9%

O desemprego no Brasil 
caiu para 8,9% com a queda 
de 0,9 ponto percentual regis-
trada no trimestre encerrado 
em agosto, em comparação 
com o período anterior, termi-
nado em maio.

O percentual é ainda o 
menor patamar desde o tri-
mestre encerrado em julho de 
2015, quando atingiu 8,7%. O 
contingente de pessoas ocu-
padas ficou em 99 milhões, 
batendo novamente o recorde 
na série histórica, iniciada em 
2012. Mas o número de empre-
gados sem carteira assinada 
no setor privado chegou a 13,2 
milhões de pessoas.

Os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua, 
foram divulgados ontem (sex-
ta-feira, 30) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O percentual de pessoas 
ocupadas em idade de traba-
lhar, que representa o nível 
de ocupação, foi estimado em 
57,1%. O resultado significa 
avanço em relação ao trimes-
tre anterior. Naquele período 
o nível de ocupação ficou em 
56,4%. Ficou também acima 
do mesmo período do ano pas-
sado, quando registrou 53,4%.

Para a coordenadora da 
Pnad, Adriana Beringuy, o 

mercado de trabalho mostra 
recuperação. “O mercado de 
trabalho segue a tendência 
demonstrada no mês pas-
sado, continuando o fluxo 
que ocorre ao longo do ano, 
de recuperação”,observou.

De acordo com a pesquisa, 
três atividades contribuíram 
para o recuo do desemprego 
em agosto com aumento 
da ocupação. O setor de 
Comércio, reparação de veí-
culos automotores e moto-
cicletas teve alta de 3% em 
relação ao trimestre anterior, 
adicionando 566 mil pessoas 
ao mercado de trabalho.

O crescimento de 2,9% em 
Administração pública, defesa, 
seguridade social, educação, 
saúde humana e serviços sociais 
representou mais 488 mil pes-
soas empregadas, enquanto a 
alta de 4,1% no grupo Outros 
serviços significou a entrada de 
211 mil pessoas.

EVOLUÇÃO
O número de trabalhado-

res desocupados atingiu 9,7 
milhões de pessoas e caiu ao 
menor nível desde novembro 
de 2015. Segundo a pesquisa, 
o resultado corresponde a 
uma queda de 8,8% ou menos 
937 mil vagas formais na com-
paração trimestral e queda e 
30,1%, (menos 4,2 milhões de 

trabalhadores), na compara-
ção com o mesmo período do 
ano passado.

O contingente de emprega-
dos sem carteira assinada no 
setor privado chegou a 13,2 
milhões de pessoas. O número 
é o maior da série histórica, ini-
ciada em 2012. Na compara-
ção com o trimestre passado, 
houve alta de 2,8% no trimes-
tre ou mais 355 mil trabalhado-
res sem carteira assinada. Na 
comparação anual, houve alta 
de 16% na informalidade – 1,8 
milhão de pessoas.

Já o total de emprega-
dos com carteira de trabalho 
assinada no setor privado, 
sem contar os trabalhadores 
domésticos, subiu 1,1% e atin-
giu 36 milhões.

O número de trabalhadores 
por conta própria ficou em 25,9 
milhões de pessoas e manteve a 
estabilidade se comparado ao tri-
mestre anterior. No setor público 
alta foi de 4,1% e contingente che-
gou a 12,1 milhões.

A pesquisa indicou ainda 
que há 4,3 milhões de pes-
soas (3,8%) que o instituto 
classifica como desalentada 
– que gostariam de traba-
lhar e estariam disponíveis, 
porém não procuram vagas 
por achar que não encontra-
riam. O resultado neste que-
sito manteve a estabilidade.
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EJE recebe menção
honrosa por parceria
em projeto cidadão

Na segunda-feira (26), a 
Escola Judiciária Eleitoral 
do Paraná (EJE-PR), repre-
s e n ta d a  p e l a  s e r v i d o ra 
Mary Natsue Ogawa, parti-
cipou da palestra “Voto e 
Protagonismo Feminino na 
Política” promovida pelo 
Colégio Estadual  Cívico 
Militar Beatriz Faria Ansay, de 
Curitiba. Estiveram presen-
tes na ocasião professores e 
estudantes do ensino médio.

No encontro, foi abordada 
a importância da participação 
feminina na política e na socie-
dade. A palestrante foi a aca-
dêmica dos cursos de Direito 
(PUCPR) e Ciências Sociais 
(UFPR) Camilla Gonda, que 
contou sua experiência como 
mulher jovem na vida pública. 
Aos 18 anos, ela se candidatou 
a vereadora.

Ao final do evento, a 
EJE-PR, representada pela 
servidora Mary, e a palestrante 

Lewandowski destaca valor das
urnas eletrônicas para a soberania

“Quero lhes deixar aqui 
uma mensagem de otimismo, 
de confiança e de segurança 
sobre a Justiça Eleitoral, criada 
em 1932, e integrada por juízas 
e juízes, servidoras e servido-
res, com os representantes da 
cidadania, que são as mesárias 
e os mesários, que haverão 
de desempenhar o seu papel 
e garantir que a democracia 
impere em nosso país”.

A declaração foi dada pelo 
vice-presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), minis-
tro Ricardo Lewandowski, na 
manhã de ontem (30).

Lewwandowski exaltou 
as urnas eletrônicas como 
instrumento de expressão 
da soberania popular. Ele 
fez um retrospecto da cria-
ção da Justiça Eleitoral, com 
a Revolução de 1930, e dos 
motivos que levaram à implan-
tação do sistema eletrônico de 
votação a partir das Eleições 
Municipais de 1996. “Desde lá 
[1932], a Justiça Eleitoral vem 
se aperfeiçoando e se constitui 

Soberania e auditabilidade
O vice-presidente do TSE recordou que a Constituição Federal esta-
belece que a soberania popular é exercida por meio do voto direto, 
secreto, universal e periódico. “Esse é um dogma constitucional e 

que tem no Supremo Tribunal Federal e no TSE verdadeiros bastiões 
de defesa desse princípio”, disse. Em outro momento, o ministro 
assinalou que o sistema eletrônico é plenamente auditável antes, 

durante e depois da votação.

como o árbitro das eleições”, 
disse ele.

O ministro ressaltou que a 
Revolução de 1930 foi morali-
zadora ao se opor “aos costu-
mes deteriorados” da política 
da época (como o coronelismo, 
o caciquismo e o voto a bico 
de pena). Também recordou 
a anulação das eleições par-
lamentares no Rio de Janeiro 
em 1994, quando houve sérios 
indícios de fraude na apuração 
dos votos impressos em cédu-
las de papel no estado.

NÚMEROS
Em seguida, o minis-

tro informou que a Justiça 
Eleitoral é composta, não 
apenas pelo TSE, mas por 27 

Tribunais Regionais Eleitorais 
(TREs) e 22 mil servidoras e 
servidores, 2.300 juízas e juízes 
eleitorais, quase dois milhões 
de mesárias e mesários, bem 
como promotores eleitorais. 
Lewandowski destacou tam-
bém a dimensão das Eleições 
2022 que contam com eleito-
rado de mais de 156 milhões 
de pessoas aptas a votar, 
em cerca de 500 mil urnas 
eletrônicas.

Ressaltou a valiosa colabo-
ração prestada pelas Forças 
Armadas e as forças de segu-
rança dos estados relativa às 
questões de transporte de 
urnas, inclusive para locais 
remotos, e de garantia da tran-
quilidade no dia da votação.

ENCONTRO, realizado no dia 26 de setembro, contou também com palestra que abordou 
a participação das mulheres na política

DIVULGAÇÃO

foram agraciadas com uma 
medalha e um certificado de 
menção honrosa pela parce-
ria e pelo desenvolvimento dos 
projetos de cidadania.

VOCÊ E O VOTO 
#MECONTAAÍ!

O evento faz parte das ativi-
dades do projeto Você e o Voto 
#MeContaaí!, uma iniciativa da 
EJE-PR que busca discutir com 
estudantes os conceitos de 
democracia e cidadania e sua 

relação com o processo elei-
toral. Para isso, são utilizados 
materiais, em formato digital, 
sobre as temáticas.

Como parte das ações, o pro-
jeto está realizando três lives. A 
primeira e a segunda acontece-
ram nos dias 14 e 23 de setem-
bro e abordaram “segurança 
das urnas eletrônicas” e “demo-
cracia e cidadania”, respecti-
vamente. O terceiro encontro 
virtual tratará da “representati-
vidade política”.

Negociatas
Na costura por apoios nesta 
reta final da campanha, 
Lula já prometeu apoiar 
a reeleição de Rodrigo 
Pacheco no comando do 
Senado e a eleição de 
Roseana Sarney para presidir 
a Câmara. Roseana foi 
uma imposição do próprio 
José Sarney e imediatamente acolhida. O petista sabe que 
precisará de um Congresso amistoso para conseguir governar, 
especialmente se conseguir derrubar o orçamento secreto 
via Supremo. A ideia é voltar ao modelo antigo de execução 
orçamentária via ministérios, entregando aos aliados as pastas 
com maior verba. Lula também quer garantir o controle na 
elaboração da próxima LDO e prometeu a Renan Calheiros 
o comando da Comissão de Orçamento, além da Primeira 
Secretaria — que faz a supervisão geral do Senado.

Transporte grátis I
O ministro Barroso, do STF, 
negou um pedido do partido 
Rede Sustentabilidade para 
que fosse oferecido transporte 
público gratuito, em todo País, 
no dia das eleições. O ministro 
ponderou que se trata de 
uma “boa ideia de política 
pública”, mas apontou que 
sem lei e sem prévia previsão 
orçamentária, “não é possível 
impô-la universalmente, 
sobretudo a poucos dias do 
pleito eleitoral”. Por outro 
lado, o ministro recomendou, 
a todos os municípios 
que tiverem condições, 
que ofereçam transporte 
público gratuitamente a seus 
eleitores, “por ato próprio e 
de forma imediata”. Barroso 
determinou que as prefeituras 
mantenham o transporte 
público em níveis normais, 
sem redução no domingo das 
eleições.

Manifestação pacífica
A Defensoria Pública do Paraná entregou pessoalmente 
em uma reunião ocorrida na tarde da quinta (29) uma 
Recomendação à Secretaria de Estado da Segurança Pública 
para que o órgão adote providências a fim de assegurar 
os direitos fundamentais de cidadãos em protestos e 
manifestações pacíficas, públicas e políticas no estado, em 
especial durante o período eleitoral. Além disso, os defensores 
que assinam o documento reforçam a necessidade de as forças 
de segurança no estado garantirem a integridade física das 
lideranças políticas, defensores de direitos humanos, jornalistas 
e comunicadores que estiverem acompanhando ou cobrindo 
locais de votação ou manifestações nas ruas.

Fake news
Valdemar Costa Neto afirmou ao corregedor-geral da Justiça 
Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, que o PL não usou 
recursos públicos do Fundo Partidário para produzir o relatório 
que contesta a segurança das urnas eletrônicas. O PL divulgou 
na quarta (28) um documento alegando “vulnerabilidades 
relevantes” no processo eleitoral, mas sem citar exemplos. 
Em nota, o partido afirmou que “a governança e gestão de 
segurança e de tecnologia da informação revelam extrema 
insuficiência”.  O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deu 
48 horas ao PL para apresentar as notas fiscais de contrato 
referente ao suposto estudo. O relatório foi encaminhado ao 
inquérito das fake news para apuração.

DIVULGAÇÃO

Transporte grátis II
Também vedou que cidades 
que já oferecem o serviço 
gratuitamente, seja pelo 
domingo, seja pelo dia das 
eleições, deixem de fazê-lo. 
Nesse ponto, considerou que 
“não há razão” para cessar 
tal política pública. Segundo 
Barroso, “representaria grave 
retrocesso social afastar a 
aplicação de um mecanismo 
de garantia à plenitude da 
soberania popular quando o 
custo do transporte se impõe 
mais gravemente à população 
como um obstáculo ao voto”. 
Na fundamentação, indiciou 
que o empobrecimento da 
população em decorrência 
da pandemia e do aumento 
da inflação “torna mais 
acentuadas as dificuldades 
enfrentadas pelos eleitores 
pobres para custear o seu 
próprio transporte até as 
seções eleitorais”.
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Secretaria de Segurança
Pública revoga resolução
da lei a seca no Paraná

O secretário de estado da 
Segurança Pública (Sesp), 
Wagner Mesquita de Oliveira, 
divulgou ontem (sexta-feira, 
30) a resolução nº 326/2022 
onde revoga a Lei Seca nas 
eleições 2022 no Paraná. Desta 
forma, não há mais proibição 
da comercialização de bebidas 
alcoólicas no dia das eleições.

Conforme o documento, 
o artigo 1º permite “Revogar 
a Resolução nº 317 de 27 de 
setembro de 2022, publicada no 
DOE 11270 de 29 de setembro de 
2022”. A Resolução 317 é justa-
mente a que proíbe a venda, a 
compra e o consumo público de 
bebidas alcoólicas no período 
compreendido entre 8h e 18h 
do dia 2 de outubro de 2022.

Após 8 anos sem adoção da 
conhecida Lei Seca o Paraná 
havia retomado a medida, com 
a determinação que deveria 
ser cumprida em todos os 399 
municípios do estado. O anún-
cio tinha sido feito pelo secre-
tário no último dia 27.

No entanto, donos de bares 

Justiça Eleitoral alerta sobre
alterações em local de votação

A maior parte dos Tribunais 
regionais eleitorais (TREs) 
estão alertando sobre altera-
ções feitas nos locais de vota-
ção e reforçando a necessi-
dade de que o eleitor confira 
a localização de sua seção 
antes de sair de casa, mesmo 
que sempre tenha votado no 
mesmo local. Um levanta-
mento encontrou alertas de 
alterações em pelo menos 17 
estados e no Distrito Federal, 
mas o mais provável, de 
acordo com a Justiça Eleitoral, 
é que haja adequações na dis-
tribuição de eleitores em todas 
as unidades da Federação.

As mudanças ocorrem 
devido a adequações do con-
tingente de eleitores e, às 
vezes, por impedimentos 
estruturais, como reformas ou 
fechamento de estabelecimen-
tos e prédios.

Para consultar o local de 
votação com antecedência, o 
eleitor tem várias opções. A 
verificação pode ser feita no 

APÓS 8 anos sem adoção da Lei Seca, o Paraná havia retomado a medida, com a determi-
nação que deveria ser cumprida em todos os 399 municípios do estado

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

e restaurantes do Paraná enca-
minharam um ofício para 
a Secretaria de Segurança 
Pública (Sesp) pedindo que a 
lei seca não fosse aplicada nas 
eleições deste ano.

A Associação Brasileira 
de Bares e Casas Noturnas 
(Abrabar) enviou um pedido 
ao secretário para que a Lei 
Seca não fosse aplicada. De 
acordo com o pedido da asso-
ciação, o setor foi bastante afe-
tado durante a pandemia de 

Covid-19 e vive um momento 
de recuperação.

“Nosso setor sofreu imen-
samente e teve consequências 
irrecuperáveis, causando uma 
grave Crise econômica, especial-
mente na saúde mental e finan-
ceira de nossos empreendedo-
res, nossos estabelecimentos 
trabalham com agendamento 
e reservas e neste período elei-
toral é oportunidade para mui-
tos recuperarem os prejuízos da 
pandemia”, comunicou.

portal do TSE, na aba Eleitor 
e Eleições, na parte superior 
da página. Em seguida, deve-
-se clicar na opção Local de 
votação/zonas eleitorais. Para 
pesquisar, basta preencher 
três informações: – o nome, 
número do título de eleitor ou 
CPF; – data de nascimento; – 
nome da mãe. Feito isso, a 
página indicará o resultado 
com o número da zona eleito-
ral, da seção e o endereço do 
local de votação.

E-TÍTULO
Outra opção é o aplica-

tivo e-Título, que funciona 
como via digital do título de 
eleitor. Pela ferramenta, que 
está disponível em versões 
para Android e iOS, basta 
fazer o login com suas infor-
mações e, em seguida, ir em 
Onde votar. Uma nova tela se 
abrirá, com os dados sobre a 
seção, zona e o endereço. Na 
maioria dos locais, o aplica-
tivo oferece ainda o serviço 

de georreferenciamento, indi-
cando em um mapa a locali-
zação da seção eleitoral. Vale 
lembrar que o aplicativo não 
poderá ser baixado no dia da 
eleição, devendo ser instalado 
e configurado ao menos até o 
sábado anterior ao pleito.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

AS mudanças ocorrem devido a ade-
quações do contingente de eleitores e, às 
vezes, por impedimentos estruturais, como 
reformas ou fechamento de estabelecimen-
tos e prédios

Setores de destaque
O levantamento do Caged 
mostra também que o setor 
de serviços foi quem mais 
gerou emprego no Paraná em 
agosto. Foram 8.022 admissões 
de saldo, com destaque para 
a informação, comunicação 
e atividades financeiras, 
imobiliárias, administração 
pública, defesa, seguridade 
social, educação, saúde 
humana e serviços sociais. 
Na sequência aparecem o 
comércio (3.568), indústria 
(2.963) e construção (729).

Vagas nos municípios
Dos 399 municípios 
paranaenses, 268 fecharam 
agosto com saldo positivo 
na abertura de vagas, o que 
corresponde a 62% do total. 
Em 17 deles, o número de 
contratações e de demissões 
foi o mesmo, com um saldo 
igual a 0. Os municípios com 
o maior saldo de contratações 
no período foram Londrina 
(1.111), São Mateus do Sul 
(943), Ponta Grossa (809), 
Curitiba (771) e São José dos 
Pinhais (740).

Duplicação BR-469
Foi iniciada nesta quinta-feira 
(29) a obra de duplicação 
da BR-469, a Rodovia 
das Cataratas, em Foz do 
Iguaçu. Serão duplicados 8,7 
quilômetros entre o trevo 
de acesso à Argentina e o 
portal de entrada do Parque 
Nacional Iguaçu. O trecho 
liga as Cataratas do Iguaçu, 
um dos principais destinos 
turísticos do Brasil, ao 
aeroporto da cidade. O prazo 
de execução é de 18 meses, 
devendo ser entregue em 
março de 2024.

Prêmio Fiep 
de Jornalismo
Estão abertas as inscrições para 
o 8° Prêmio Sistema Fiep de 
Jornalismo. A principal novidade 
desta edição é o aumento no 
valor da premiação. Serão mais 

Emprego no Paraná
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 

mostram que Curitiba foi a quinta cidade do País em número de 
empregos gerados, com 35.591 vagas, atrás de São Paulo (166.559), 
Rio de Janeiro (82.177), Brasília (36.775) e Belo Horizonte (36.775). 
“Mais de 15 mil pessoas conseguiram um emprego em agosto, o 

que para mim é o melhor programa social que existe: emprego com 
carteira assinada. O setor privado está investindo muito no nosso 

Estado”, destacou Ratinho Junior.

de R$ 120 mil aos ganhadores. 
As inscrições para esta oitava 
edição podem ser feitas até 
dia 3 de fevereiro de 2023. A 
previsão é que os finalistas 
sejam conhecidos em março 
e premiados em abril do ano 
que vem.

Troca de planos
O deputado federal Rubens 
Bueno (Cidadania-PR) 
apresentou um Projeto de Lei 
que obriga as operadoras de 
telefonia e internet a oferecer 
os serviços de cancelamento do 
contrato e troca de planos em 
seus aplicativos. Atualmente, 
esse tipo de procedimento só 
pode ser feito presencialmente 
ou por meio das centrais de 
atendimento por telefone 
que, na maioria das vezes, 
tomam um tempo imenso dos 
clientes para realizar esses 
procedimentos.

Por app
“As dificuldades de 
relacionamento entre usuários 
e empresas prestadoras de 
serviços de telefonia móvel e 
internet são do conhecimento 
de todos. As reclamações 
são inúmeras e tendem a se 
agravar quando se trata de 
cancelamento de contratos ou 
troca de planos de serviços. A 
possibilidade de fazer isso via 
aplicativo vai facilitar muito a 
vida dos usuários”, explicou 
Rubens Bueno.

Eleição 2022
A expectativa do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR) é que menos eleitores 
faltem à votação das eleições 
gerais de domingo (2) no 
estado. De acordo com o juiz 
Thiago Paiva dos Santos, um dos 
motivos é a maior polarização 
política presente neste pleito. O 
magistrado também ressaltou 
a procura de adolescentes com 
voto facultativo – alta de mais 
de 100% – pelo título de eleitor 
e projetos do órgão de incentivo 
ao voto no caso de idosos a 
partir dos 70 anos.
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Diferenciais
A Agência do Trabalhador 
também se destacou no Estado, 
no mesmo período, ocupando a 
9ª colocação na intermediação 
de mão de obra. Além disso, 
tem oferecido cursos de 
qualificação em diversas áreas, 
que refletem diretamente na 
contratação e na manutenção 
dos empregos.

Conecta Políticos
O Conselho do Jovem 
Empresário (Conjove) da Aciu 
promoveu um belo encontro 
entre candidatos a deputados 
federal e estadual. Doze 
postulantes participaram do 
‘Conecta Políticos’, que abriu 
espaço para a exposição de 
projetos e questionamentos.

Agradecimento
Pela cordialidade, clareza e 
inestimável contribuição à 
democracia, o Conjove agradece 
as participações dos candidatos 
a federal Bruno Camargo (PDT), 
Claudio Palozi (PSB), Mateus 
Barreto (Podemos), Sandro 
Gregório (PP), Zeca Dirceu (PT) 
e a estadual Alan Medeiros 
(Cidadania), Cid Clay Gabarrão (PP), 
Carla Rosane Rezende De Oliveira 
(PSC), Fabrício Batista (PTB), 
Giuliano Turetta (PROS), Professora 
Beth (PT) e Sorrisal (PP).

Estacionamento 
rotativo
A Umutrans reuniu o prefeito 
Hermes Pimentel e as 
secretarias de Administração, 
Fazenda, Gabinete e Gestão 
Integrada e a Procuradoria-
Geral para conhecerem 
modelos de gestão de 
estacionamento rotativo que 
podem vir a ser implantados em 
Umuarama, sob a operação do 
poder público municipal.

Tendência
Muitas prefeituras estão 
deixando de concessionar 
a chamada Zona Azul para 
empresas privadas e preferindo 
investir em tecnologias que 
permitem a gestão própria do 
sistema, com custo reduzido 
e atendendo a todos os 
critérios da legislação. Uma 
das alternativas para atenuar a 
crônica falta de vagas da área 
central foi a ampliação das de 

Transplante de
fígado integra 
a lista da ANS

O transplante de fígado 
para o tratamento de pacien-
tes com doença hepática, con-
templados com a disponibili-
zação do órgão por meio de 
fila única do Sistema Único 
de Saúde (SUS), passará a ter 
cobertura obrigatória pelos 
planos de saúde.

A  d e c i s ã o  fo i  a n u n -
c i a d a  o n te m  ( 3 0 )  p e l a 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e passará 
a integrar o rol da agência a 
partir de sua publicação no 
Diário Oficial da União (DOU), 
prevista para segunda-feira (3).

A Diretoria Colegiada da 
ANS aprovou também na sex-
ta-feira a inclusão do medica-
mento Regorafenibe, para o 
tratamento de pacientes com 
câncer colorretal avançado ou 
metastático, no rol de proce-
dimentos e eventos em saúde.

De acordo com a ANS, as tec-
nologias cumpriram os requisi-
tos previstos em norma e pas-
saram por todo o processo de 
avaliação e incorporação após 
serem apresentadas por meio 
do FormRol, o processo conti-
nuado de avaliação da agên-
cia, cuja análise é baseada em 
avaliação de tecnologias em 
saúde. Trata-se de um sistema 
de excelência que prima pela 
saúde baseada em evidências.

As tecnologias também dis-
cutidas em reuniões técnicas 

Outros medicamentos
A diretoria da ANS aprovou a inclusão de quatro medicamentos 
no rol de procedimentos. Antifúngicos que podem ter uso sob 
regime de administração injetável ambulatorial e que possibili-

tam a desospitalização de pacientes em um contexto de aumen-
to de micoses profundas graves como resultado da pandemia de 
Covid-19. Os medicamentos são Voriconazol, para pacientes com 
aspergilose invasiva; Anfotericina B lipossomal, para tratamento 

da mucormicose na forma rino-órbito-cerebral; Isavuconazol, 
para tratamento em pacientes com mucormicose; e Anidula-

fungina, para o tratamento de candidemia e outras formas de 
candidíase invasiva. A ANS destacou que esta é a 13ª atualização 
do rol em 2022. Somente este ano, foram incorporados à lista de 
coberturas obrigatórias 12 procedimentos e 25 medicamentos, 

bem como ampliações importantes para pacientes com transtor-
nos de desenvolvimento global, como o transtorno do espectro 

autista, além do fim dos limites para consultas e sessões de 
psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia, 

desde que sob indicação médica.

Retorno aos trabalhos
Os deputados paranaenses 
retomam na próxima 
segunda (3), na Assembleia 
Legislativa do Paraná, as 
sessões plenárias e os 
trabalhos das comissões 
permanentes da Casa. Na 
ocasião, será realizada a 92ª 
sessão ordinária da 4ª sessão 
legislativa da 19ª Legislatura.
O retorno acontece após o 
término do recesso parlamentar 
e a realização do primeiro 
turno das eleições de 2022. Por 
decisão da Presidência da Casa, 
não haverá votações na sessão 
de retomada dos trabalhos. 
A sessão plenária terá início 
às 14h30 com transmissão ao 
vivo pela TV Assembleia, site 
e redes sociais da Assembleia 
Legislativa.
Na terça (4), às 13h30, no 
Auditório Legislativo, ocorre 
a reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça. Já na 
quarta (5), o Grande Expediente 
da sessão plenária recebe a 
abertura a Campanha Outubro 
Rosa, de prevenção do câncer 
de mama e de outras ações 
preventivas para promoção da 
saúde da mulher.

O procedimento deverá ter cobertura obrigatória por planos de saúde

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

da Comissão de Atualização 
do Rol de Procedimentos 
e  E v e n t o s  e m  S a ú d e 
Suplementar (Cosaúde), reali-
zadas entre junho e setembro 
deste ano, com ampla partici-
pação social.

AJUSTES
Para assegurar cobertura 

aos procedimentos vincula-
dos ao transplante hepático, 
foram realizados ajustes ao 
Anexo I do Rol, que traz a lis-
tagem dos procedimentos 
cobertos, incluídos procedi-
mentos para o acompanha-
mento clínico ambulatorial 
e para o período de interna-
ção do paciente, bem como 
os testes para detecção quan-
titativa por PCR (proteína C 
reativa) do citomegalovírus e 
vírus Epstein Barr.

As reuniões técnicas da 
Cosaúde contaram com repre-
sentantes do Ministério da 
Saúde e da Central Nacional de 
Transplantes, visando assegu-
rar que o transplante seguirá 
sua cobertura conforme a 
situação do paciente na fila 
única nacional gerida pelo 
SUS e de acordo com os pro-
cessos definidos pelo Sistema 
Nacional de Transplantes.

Destaque nacional
A Agência do Trabalhador de Umuarama foi considerada a 25ª 

mais efetiva dentre as 1.094 agências que atuam em todo o 
Brasil. A informação é do Ministério do Trabalho e Previdência. 

De janeiro a agosto, o município intermediou a contratação 
formal de 1.951 trabalhadores.

curta duração, mas o Executivo 
entende ser necessário 
buscando uma solução 
definitiva.

Mais horários
Atendendo uma solicitação do 
prefeito Hermes Pimentel, a 
Viação Umuarama terá horários 
especiais de circulação de ônibus 
em todas as regiões da cidade no 
próximo domingo (2), dia em que 
serão realizadas as eleições gerais 
para escolha de presidente, 
governador, senador e deputados 
federais e estaduais. Confira as 
rotas e horários de ônibus no dia 
da eleição acessando https://bit.
ly/3SoA2VS.

Dia da Secretária
Nesta sexta (20) a Aciu 
prestou uma homenagem 
super especial, enaltecendo 
as profissionais responsáveis 
pela organização, muitas 
vezes pela logística e também 
pelo atendimento ao público 
e clientes das empresas, 
organizações ou instituições 
em que atuam. Elas, as 
secretárias, são absolutamente 
imprescindíveis. 

Programe-se
O comércio de Umuarama terá 
horário especial neste SABADÃO. 
As lojas atenderão das 9h às 17h. 
Consumidores de toda a região, 
como de costume, poderão fazer 
compras com critério e aproveitar 
promoções e condições 
facilitadas de pagamento. Após 
as eleições, na terça (4), teremos 
o feriado do padroeiro São 
Francisco de Assis.

Programe-se II
Na ocasião o comércio de 
Umuarama estará fechado. No 
SABADÃO seguinte, dia 8, às 
vésperas do Dia das Crianças, 
que sempre conta com 
promoções especiais, nosso 
comércio também atenderá 
em horário especial: das 9h às 
17h. E lembre-se: no domingo 
(2) vote com consciência. Boas 
compras, boas eleições e bom 
feriado para todos!

“Somos o que fazemos. 
Nos dias em que fazemos, 
realmente existimos; nos 
outros, apenas duramos” - 
Padre Antônio Vieira

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Conheça o Clube 

Rua José Dias Lopes, 4310 - Umuarama/PR
44 3056-6504

Esporte, Lazer e Entretenimento em Umuarama

@harmoniaclubedecampo

Carga de maconha apreendida no
interior de SP saiu de Umuarama

Um homem de 54 anos 
foi preso pela Polícia Militar 
Rodoviária (PMRv), em Marília 
(interior do Estado de São 
Paulo) depois que foi flagrado 
transportando 239 tabletes de 
maconha. A droga havia sido 
adquirida em Umuarama.

De acordo com os patrulheiros 
rodoviários, as equipes realiza-
vam um patrulhamento de rotina 
pela rodovia SP-294 quando avis-
taram o veículo perto do quilôme-
tro 458 e decidiram abordá-lo.

A s s i m  q u e  n o t o u  a 

aproximação da viatura poli-
cial, o condutor tentou fugir 
pela avenida República, 
porém, após uma rápida perse-
guição, foi alcançado e detido.

Na abordagem, os policiais 
verificaram que o suspeito 
fazia uso de uma tornozeleira 
eletrônica, resultante de uma 
condenação por tráfico de dro-
gas no Paraná. Dentro do carro 
as equipes encontraram 18 far-
dos com 239 tabletes do entor-
pecente, além de dois pares de 
placas de veículos – um sendo 

original do automóvel.
Em conversa com os poli-

ciais, o homem confessou que 
recebeu a droga em Umuarama 
e foi contratado para prestar o 
serviço de “mula” e entrega-
ria o entorpecente em Marília. 
Depois do serviço, ele recebe-
ria o valor de R$ 2 mil.

O traficante recebeu voz de 
prisão e foi encaminhado ao 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP) de Álvaro de Carvalho. Se 
condenado, a pena pode che-
gar até 15 anos de detenção.

DROGA foi adquirida pelo traficante em Umuarama e estava sendo levada para o interior 
do Estado de São Paulo

DIVULGAÇÃO

Um grave 
acidente foi 
registrado 
por volta das 
14h50 de 
ontem (sex-
ta-feira, 30) 
na rodovia 
PR-486, em 
Brasilândia do 
Sul (cidade 

localizada a 65 quilômetros de Umuarama). De acordo com as informa-
ções do Corpo de Bombeiros de Umuarama, que enviou uma equipe 
ao local para retirar vítimas das ferragens dos veículos envolvidos, uma 
pessoa não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outra vítima foi 
ejetada de um dos veículos e uma terceira estaria fora de um dos carros. 
Foram registradas quatro vítimas, sendo duas deles que haviam ficado 
presas às ferragens. A equipe do Samu encaminhou duas ambulâncias 
para atender aos feridos e um helicóptero também foi deslocado. 
O acesso naquele trecho da pista foi bloqueado até que o termino 
do atendimento ao acidente e posterior retirada dos veículos. O 
acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga o município de 
Assis Chateaubriand a Brasilândia do Sul. IML e Polícia Científica 
também foram acionados.

Mulher que escondia crack na
genitália foi descoberta e presa

Uma mulher, de 25 anos, 
foi presa na noite da última 
quinta-feira (30) por equipes 
da Rotam (Rondas Ostensivas 
Táticas Metropolitanas) depois 
que foi flagrada escondendo 8 
pedras de crack em suas partes 
íntimas. O caso aconteceu no 
jardim Alvorada, em Umuarama.

A ação foi desenvolvida 
durante um patrulhamento 
no âmbito da Operação Hórus, 
ocasião em que as equipes 
receberam as informações 

anônimas de que uma mulher 
estaria traficando drogas em 
um bar daquela comunidade.

Com as características da 
suspeita, os policiais foram até o 
estabelecimento e observaram 
a conduta da mulher durante 
alguns instantes, percebendo 
que ela saia do local e entregava 
algo às pessoas que chegavam 
a pé e em veículos, recebendo 
algo em troca – possivelmente 
dinheiro – além de que, tam-
bém flagraram um entra e sai 

frequente de uma residência.
Foi então que os policiais 

decidiram pela abordagem e 
buscas no local. Na revista pes-
soal na mulher, encontraram um 
invólucro contendo um grama de 
crack que havia sido escondido 
em sua genitália. A detida con-
fessou aos policiais que é usuária 
de cocaína e que havia vendido 
recentemente duas unidades. Ela 
recebeu voz de prisão no local e 
foi encaminhada à 7ª Subdivisão 
Policial de Umuarama.

PORTAL ASSIS URGENTE

Procurado por homicídio e porte
de arma é preso pelo grupo Rotam

Policiais militares que 
integram o grupo Rotam 
(Rondas Ostensivas Táticas 
Metropolitanas) prenderam no 
final da noite da quinta-feira, 
29), um homem de 26 anos que 
era procurado pela Justiça por 
homicídio e porte/posse ilegal 
de arma de fogo.

A detenção foi registrada por 
volta das 23h20, na Zona V de 
Umuarama e aconteceu depois 
que os policiais receberem a 
informação anônima dando 

conta de que o acusado estaria 
em um bar naquela comunidade.

Quando chegaram ao local, 
os agentes informaram ao cida-
dão sobre a pendência para com 
a Justiça e deram voz de prisão 
imediata. O homem detido foi 
encaminhado à cadeia pública de 
Umuarama. O mandado foi expe-
dido pela Comarca de Umuarama 
pelos crimes de homicídio, pre-
visto no Artigo 121 do Código 
Penal Brasileiro (CPB) e posse/
porte de arma de uso restrito, 

previsto no Artigo 16 do Estatuto 
do Desarmamento.
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MEDICINA INTENSIVA
02 vagas

CIRURGIA GERAL
02 vagas

ANESTESIOLOGIA
02 vagas

CLÍNICA MÉDICA
03 vagas

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA

02 vagas

CursosCursos

aprovados
aprovados

pelo MEC
pelo MEC

(44) 3621-9200 Ramal 222

PROVAS: 06/11/2022
Local: Universidade Positivo - Curitiba/PR

INFORMAÇÕES:
residenciamedica@hospitalcemil.com.br

RESIDÊNCIA MÉDICA
HOSPITAL CEMIL 2023

PROGRAMAS DE

www.amp.org.br
INSCRIÇÕES ATÉ 05/10/2022 NO SITE:

Já classificado, Brasil sofre a primeira
derrota no Mundial de Vôlei Feminino

A seleção brasileira, já 
classificada à segunda fase 
do Mundial de vôlei feminino, 
sofreu o primeiro revés ontem 
(sexta-feira, 30), ao perder para 
o Japão por 3 sets a 1 (par-
ciais de 25/22, 25/19, 17/25 
e 25/20).  As asiáticas não só 
quebraram a invencibilidade 
do Brasil na competição – três 
vitórias seguidas - em Arnhem 
(Holanda), como dificultaram a 
subida do país para o topo do 
Grupo D, liderado pela China.

E o último jogo das brasilei-
ras na fase de grupos será exa-
tamente contra as chinesas, às 
9h15 (horário de Brasília) de 
hoje (sábado, 1º de outubro). O 
país está em segundo lugar na 
chave, com nove pontos, a três 
de alcançar a líder China, que 

tem 100% de aproveitamento, 
sem um set sequer perdido. 
Para seguir na busca da lide-
rança, as brasileiras precisarão 
derrotar as chinesas por 3 sets 
a 0. O total de pontos obtido na 
fase de grupos é levado para a 
etapa inicial da segunda fase.

Para o técnico José Roberto 
Guimarães o importante é a 
equipe não se deixar abater 
e manter o foco para o duelo 
deste sábado (1º)

“Contra o Japão você tem 
que jogar pressionando o 
tempo inteiro. No quarto set, 
deixamos elas voltarem para 
o jogo e pagamos um preço 
alto por isso. No primeiro e 
segundo sets, corremos atrás 
do Japão o tempo todo e a 
nossa defesa não funcionou 

em nenhum momento. Temos 
que pensar na China por-
que em menos de 24 horas 
já vamos estar em quadra 
novamente. O Mundial é uma 
competição longa e temos 
que levantar a cabeça porque 
ainda tem muita coisa pela 
frente”, avaliou o treinador.

As japonesas também que-
braram hoje (31) um jejum de 
quase cinco anos sem vitórias 
sobre as brasileiras – o último 
triunfo nipônico ocorreu na 
Copa dos Campeões, em 2017.

Os destaques em quadra 
na sexta (30) foram as japo-
nesas Inoue (27 pontos) e 
Ishikawa (18) e a brasileira 
Pri Daroit (17).

O Brasil disputa o Mundial 
feminino com as levantadoras 

SELEÇÃO brasileira pega China às 9h15 deste sábado, no último jogo da fase de grupos

DIVULGAÇÃO

Macris e Roberta; as opostas 
Kisy e Lorenne;  as ponteiras 
Gabi, Rosamaria, Pri Daroit 
e Tainara; as centrais Carol, 
Carol Gattaz, Julia Kudiess e 
Lorena; e as líberos Nyeme e 
Natinha. O país estreou com 
vitória por 3 sets a 1 contra 

a República Tcheca, depois 
bateu a Argentina por 3 a 0, 
mesmo placar do triunfo de 
quinta (29) contra a Colômbia. O 
Mundial reúne 24 equipes dividi-
das em quatro grupos. Avançam 
à segunda fase as quatro melho-
res em cada chave. 

Atacante Gabriel Jesus busca chamar
atenção de Tite em clássico londrino

Quando o Arsenal rece-
ber o Tottenham Hotspur no 
derby do norte de Londres 
hoje (sábado, 1º), a intensa 
rivalidade entre os dois clubes 
terá um toque extra brasileiro, 
já que o atacante dos Gunners 
Gabriel Jesus procura mandar 
um lembrete ao técnico da 
seleção brasileira, Tite. Jesus 
tem tido boa atuação desde 
que chegou ao Arsenal vindo 
do Manchester City, marcando 
quatro gols na Premier League 
e impressionando com sua 
incansável obediência tática 
enquanto a equipe de Mike 
Arteta lidera a tabela após 
sete jogos. Mas o jogador de 25 
anos, que atuou 56 vezes pela 
seleção e foi titular de Tite na 
Copa do Mundo de 2018, ficou 
de fora dos amistosos da sele-
ção brasileira deste mês contra 
Gana e Tunísia.

O atacante do Tottenham 

Richarlison disputou os amis-
tosos e marcou nos dois jogos 
com a camisa 9 e se estabele-
ceu como prioridade no ata-
que do Brasil, marcando 17 
vezes em 24 partidas e sete 
em suas últimas seis parti-
das. Richarlison, contratado 
junto ao Everton, tem sido 
impressionante no forte início 
de temporada do Tottenham, 
oferecendo ao técnico Antonio 
Conte uma presença física para 
complementar sua dupla regu-
lar de atacantes Harry Kane e 
Son Heung-min.

“Espero que o torcedor bra-
sileiro acredite mais em mim, 
porque quando convocado pela 
seleção faço muitos gols. Estou 
vestindo a camisa 9 hoje e toda 
vez que a visto estou marcando. 
Espero que continue assim”, 
disse Richarlison depois de mar-
car dois gols na vitória por 3 x 0 
sobre Gana, em Le Havre.

Tite claramente gosta de 
Richarlison, enquanto Jesus, 
que não conseguiu marcar em 
cinco aparições na Copa do 
Mundo de 2018, parece agora 
disputar vaga com outros 
nomes. Assim, o confronto de 
sábado no estádio Emirates 
oferece a Gabriel Jesus o palco 
perfeito para mandar uma 
mensagem para o país e para 
Tite em particular.

O atacante do Arsenal Gabriel Jesus 
procura mandar um lembrete ao técnico da 
seleção brasileira
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Brasil vence na estreia e vai 
à segunda rodada do 

Mundial de Tênis de Mesa
As equipes brasileiras 

feminina e masculina estrea-
ram com vitória na madru-
gada de ontem (sexta-feira, 
30) no Mundial de Tênis de 
Mesa em Chengdu (China) e 
avançaram à segunda rodada. 
O trio feminino (irmãs Bruna 
e Giulia Takahashi, e Laura 
Watanabe) sobrou diante da 
África do Sul: ganhou por 3 
sets a 0 (11/4, 11/5 e 11/1). 
Elas voltaram a jogar ontem 
(30), às 23h, contra a Itália. 
As brasileiras no Grupo 3 
(os demais integrantes são 
França e Hong Kong, este 
último cabeça de chave).   
O time masculino – Hugo 
Calderano, Vitor Ishiy e Eric 
Jouti – também levou a melhor 
sobre a Dinamarca no pri-
meiro duelo da competição: 

triunfo por 3 sets a 1 (9/11, 
11/9, 11/6 e 11/9). O próximo 
duelo dos brasileiros será con-
tra Portugal, neste sábado (1º 
de outubro). O Brasil é cabeça 
de chave do Grupo 6, que tem 
ainda Eslováquia.

BRASIL vence na estreia e vai à 2ª 
rodada do Mundial de Tênis de Mesa
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Covid desacelera e setembro é o
mês com menor número de casos

Com mais de 100 mil pessoas 
vacinadas com pelo menos uma 
dose – e mais de 250 mil doses 
no total – os casos de covid-19 
caem vertiginosamente em 
Umuarama. Setembro foi o mês 
com o menor número de casos 
confirmados no ano: 117 – foram 
66 mulheres (56,4%), 49 homens 
(41,9%) e duas crianças (1,7%). 
Em relação a agosto, quando 
foram registrados 383 casos, a 
queda é de 69,5%. É também o 
menor número desde o início da 
pandemia, em março de 2020.

Segundo dados de moni-
toramento da Secretaria 
Municipal de Saúde, o menor 

Vários trechos do pavi-
mento asfáltico da avenida 
Tiradentes, principal via de 
acesso a Umuarama, recebe-
rão reparos a partir da pró-
xima segunda-feira (3), por 
isso os motoristas devem ficar 
atentos. Haverá interrupções 
parciais nos pontos que rece-
berão intervenções. A Guarda 
Municipal sinalizará os locais e 
indicará desvios e rotas alter-
nativas para a ligação com a 
rodovia PR-323 – como as ruas 
do Centro e Nova Aliança – e as 
vias do Jardim Panorama, em 
direção à região central.

Há poucos meses a avenida 
passou por uma verdadeira 

número registrado até então, 
havia sido em dezembro 
de 2021, quando 123 casos 
haviam sido confirmados. 
“Depois tivemos uma explo-
são em 2022, com 6.980 casos 
em janeiro e 7.205 em feve-
reiro. Para se ter uma ideia, a 
média de casos chegou a 257 
e agora fechou em quatro. Não 
temos dúvida de que a cober-
tura vacinal é a principal res-
ponsável pela queda tanto no 
número de casos quanto nos 
internamentos e nos óbitos”, 
observa Herison Cleik da Silva 
Lima, secretário de Saúde.

Ele faz questão de reforçar 

a importância de as pessoas 
ficarem atentas ao calendá-
rio de vacinação divulgado 
diariamente nas redes sociais 
da Prefeitura de Umuarama e 
em toda a imprensa. “É fato 
que, de acordo com relatórios 
emitidos pelas instituições 
hospitalares da cidade, mais 
de 90% das pessoas que esti-
veram internadas nos últimos 
meses, seja em enfermarias ou 
em UTIs, não haviam tomado 
nenhuma dose da vacina ou 
tomaram, no máximo, uma 
dose. Isso confirma a nossa 
indicação para que as pessoas 
continuem se imunizando para 

garantir essa proteção e redu-
ção tão importantes”, afirma.

Setembro também é des-
taque no pequeno número de 
crianças diagnosticadas com 
a doença: apenas duas – em 
janeiro foram 634 e em feve-
reiro 1.143. De acordo com o 
Boletim Covid de ontem (30), 
dois novos casos foram con-
firmados (são dois homens). 
O total de casos ativos é de 21 
e o de suspeitos 10, indicando 
que 31 pessoas estão em isola-
mento domiciliar.

Neste período de 30 meses 
de pandemia, 39.291 pes-
soas foram diagnosticadas 

com coronavírus e deste 
total 38.932 se recuperaram. 
O número de mortes confir-
madas é de 355, sendo que 
o último óbito registrado na 
cidade foi em março deste ano. 
Segundo relatório a respeito 
da ocupação de leitos, existe 
nesta data um homem de 
Umuarama internado na enfer-
maria do hospital Cemil: ele tem 
96 anos e não tomou nenhuma 
dose da vacina. A Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa) faz o 
cruzamento da taxa de positi-
vidade com o índice de interna-
mentos e classifica a cidade com 
“Bandeira Verde”.

Pavimento da avenida Tiradentes passará por reparos na segunda
transformação, com a revi-
talização total, reestrutura-
ção dos canteiros centrais e 
das calçadas e a implanta-
ção de ciclovia. A obra incluiu 
ainda a pavimentação asfál-
tica e recape entre o viaduto 
Alexandre Ceranto (na rodovia 
PR-323) até o cruzamento com 
a avenida Presidente Castelo 
Branco. O projeto recebeu o 
investimento de R$ 2,5 milhões 
da administração municipal.

Porém, com pouco tempo 
de uso surgiram problemas 
como escorregamento e irre-
gularidades na capa asfáltica. 
“Como a obra ainda está na 
garantia, o município notificou 

a empresa responsável pela 
obra para efetuar os repa-
ros. Os custos serão arcados 
integralmente pela contra-
tada, sem nenhum ônus adi-
cional ao erário municipal”, 
explicou o engenheiro civil 
Jeferson Oncken da Silveira, da 
Secretaria Municipal de Obras.

Ele lembra que a obra 
ainda não foi paga integral-
mente à empreiteira em vir-
tude dos defeitos detectados. 
“Inicialmente será realizada a 
fresagem do pavimento dani-
ficado e em seguida um novo 
revestimento, para resolver 
os problemas. Para tanto, 
será necessário interditar 

parcialmente a avenida e 
indicar desvios para os moto-
ristas”, completou. A previsão 
é de que os serviços sejam con-
cluídos em até 15 dias, con-
tando com tempo bom.

O diretor de Obras da 
Prefeitura, Renato Caobianco, 
lembra que com a revitaliza-
ção a avenida ganhou faixas 
de rolamento mais largas, pon-
tos de estacionamento e pista 
para ciclistas junto à calçada. 
“As pistas foram alargadas e 
os canteiros centrais e calça-
das redimensionadas, tudo 
para dar mais fluidez ao trân-
sito que é bem movimentado 
naquele local”, observou.

A Secretaria de Obras 
solicitou apoio da Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram) para auxiliar no 
controle do tráfego durante 
as obras, principalmente 
nos pontos sinalizados por 
semáforos. O apoio deverá 
ser prestado pela Guarda 
Municipal e pelos agentes 
da Umutrans (Diretoria de 
Trânsito), orientando o fluxo 
de veículos por vias alternati-
vas e desta forma garantindo 
a segurança. Mas é impor-
tante que os motoristas redu-
zam a velocidade e dirijam 
com atenção no local.

Município parabenizou todos os secretários escolares pelo seu dia
A educação Infantil em 

Umuarama conta com 2.511 
c r i a n ç a s  m a t r i c u l a d a s , 
enquanto as escolas muni-
cipais atendem 7.056 alunos 
das séries iniciais do Ensino 
Fundamental e 31 da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), 
totalizando 9.598 estudan-
tes sob a responsabilidade 
do município. Além de pro-
fessores e equipes de apoio, 
um profissional desempenha 
papel fundamental no atendi-
mento a toda a comunidade 
escolar, atuando em contato 
direto com alunos, pais e res-
ponsáveis, além do corpo fun-
cional dos estabelecimentos 
de ensino: o secretário escolar.

Neste dia 30 de setembro, 
em que se comemora o dia 
desse profissional, a secretária 

A
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Mmunicipal de Educação, 

Mauriza Gonçalves de Lima 
Menegasso, parabeniza a todos 
os secretários escolares das 
42 instituições de ensino do 
município.

Para entender a importân-
cia desse servidor, basta saber 
que os quase 10 mil alunos das 
escolas e centros municipais 
de educação infantil (CMEIs) da 
cidade e distritos são atendi-
dos por apenas 55 secretários 
escolares. “É necessário muita 
dedicação, atenção e traba-
lho para dar conta de todas as 
demandas e, além disso, tratar 
a todos com carinho e respeito. 
Estamos bem servidos neste 
setor e parabenizamos a todos 
os nossos secretários neste dia”, 
destacou Mauriza Lima.

A  s e c r etá r i a  f e z  u m 

agradecimento especial em 
nome do prefeito Hermes 
Pimentel. “O secretário escolar 
é responsável pela vida legal 

do estudante. Geralmente, 
ele quem faz o primeiro con-
tato da família com a escola 
e tem uma função de extrema 

importância. Em nome do pre-
feito o nosso muito obrigado e, 
mais uma vez, parabéns pelo 
seu dia”, completou.

ONTEM foi comemorado o dia do Secretário Escolar e todos os profissionais das 42 instituições de ensino de 
Umuarama foram parabenizados
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Na solteirice, pode pintar um clima de romance com colega 
ou amigo(a), mas talvez seja melhor manter isso em segredo 
por enquanto. Quem namora a distância vai precisar de mais 
compreensão com o mozão. Valorize as ideias e os projetos 
em comum, sem brigar por questões de rotina.

Na conquista, se depender de charme e sensualidade, você 
vai atrair e conquistar seu alvo sem mexer um fio de cabelo! 
Sinal verde para investir até em alguém da turma. Já com a 
sua metade da salada de frutas, a fase é carinhosa, sedutora 
e romântica durante o fim de semana. Então, se joga!

Você está mais para compromisso do que para aventuras 
neste fim de semana, meu cristalzinho. Pode sentir uma 
atração muito forte por alguém do trabalho e o céu pede para 
manter a discrição. No romance, respeite as diferenças sem 
brigar e não deixe a família interferir demais na sua relação.

Tá preparada pra arrasar na pista? Pois você vai esbanjar 
charme e simpatia! Além disso, recebe um sinal verde para 
se declarar para alguém especial. Na vida a dois, procure ter 
cuidado com mal-entendidos. Meça as palavras, adie papos 
polêmicos e evite brigas por ciúmes.

No rol dos solteiros, o desejo de reconquistar alguém pode 
aumentar e você usará todo seu charme nessa missão só não 
se iluda com quem não merece. Use e abuse do seu charme 
no romance, e nem pense em cortar o clima com cobranças! 
E olha o aviso: evite interferências da família na relação.

No amor, só tem good vibes durante o fim de semana, Sagita! 
Na conquista, Júpiter indica ótimas oportunidades de paquera 
e Vênus avisa que pode até pintar um clima com alguém da 
turma. A dois, mostre que é parceira para o que der e vier, e não 
deixe o ciúme atrapalhar o bom relacionamento.

Horóscopo  

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Nos assuntos do coração, é bom não se deixar enganar por 
gente falsa e oportunista, então muito cuidado, escorpião. 
Você vai atrás de segurança tanto na paquera quanto em um 
compromisso mais sério, mas deixe as inseguranças de lado 
e invista na conversa para dispensar o ciúme.

No campo sentimental, seu coração pode balançar por um 
ex-amor, mas o céu recomenda cautela. Avalie bem se vale 
mesmo a pena insistir nessa relação para não se decepcio-
nar. Com o seu bombonzinho trufado, invista na sedução 
e no romantismo. Fuja de fofocas e discussões para evitar 
discussões à toa.

Ciúme de alguém da turma pode indicar que os sentimentos 
mudaram será que está pintando um novo amor? Namoro 
secreto ou a distância vai exigir alguns sacrifícios, então 
muita cautela. Valorize as conversas, mas evite discutir a 
relação a todo momento. Queremos paz no recinto!

No amor, capriche no visual para se sentir ainda mais pode-
rosa do que já é, Caprica! Você será exigente na conquista e 
pode se interessar por alguém da alta sociedade ou alguma 
autoridade. Com o arroz do seu feijão, melhore o diálogo e 
valorize os planos que têm em comum.

Na paquera, experimente se enturmar com gente nova e 
aposte nas afinidades. Só tenha cuidado para não ser exi-
gente demais e perder a chance de conquistar o grande 
amor da sua vida, valeu? Com o amoreco, invista no com-
panheirismo: saiba ouvir e negociar para manter a harmonia 
da relação.

Horóscopo nascido em 1º de outubro

Horóscopo nascido em 2 de outubro

Horóscopo nascido em 3 de outubro

Os nascidos a 02 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. Sua comunicação é 
excelente e impressionam bem pelo que dizem, assim como pelo que demonstram conhecer e saber. Em 
geral fazem muitas amizades e se tornam populares e queridos no próprio meio e até fora dele. Seu número 
principal é o 9, número de Marte, que simboliza espírito atirado, coragem, determinação, liberdade, ousadia, 
independência e otimismo. Que confere franqueza, lealdade, espírito de aventura e de fraternidade, voltado 
para o bem comum.

Os nascidos no dia 1 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. São ativos, espertos 
e grandes observadores. Procuram tirar proveito de todas as circunstâncias favoráveis e por isso não per-
dem tempo e nem dinheiro. Faz ter uma aparência bem cuidada, sempre jovem e saudável e que cause boa 
impressão. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 8, número de Saturno, 
que os tornam rigorosos, críticos e intransigentes, econômicos, contidos e solitários. Mas que lhe propor-
ciona boa saúde, resistência física e que os leva à prática de esportes. Em geral tem longa vida e boa saúde.

Os nascidos a 03 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Capricórnio. São amorosos e 
ligados aos pais, à família de origem e à terra em que nasceram. Longe, vivem de recordações e lembranças, 
que teimam em conservar. Até mesmo na família são incompreendidos e criticados. Seu número principal, do 
dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 10, formado de 1, do Sol e de zero. O Sol que é símbolo de 
vida e de energia, liderança, poder, mando e autoridade, assim como egocentrismo. Isto acaba se convertendo 
em solidão e isolamento.

A presença de Vênus na sua Casa da Sedução promete neste 
fim de semana, peixinho (a)! Seu poder de seducência será 
simplesmente irresistível, e vai ser fácil envolver o seu alvo 
na paquera. Pode até rolar uma atração por alguém da turma! 
A dois, os desejos estarão à flor da pele: seja criativa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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U M E D E C I D O
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Osso do
queixo
(Anat.)

Que existe
apenas 

na imagi-
nação

Grupo do
sucesso
"Mineiri-

nho" (Mús.)

Pôr tela
de metal

em 

Que
deixa de
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O cabelo 
averme-

lhado

É coberta
com

esmalte
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do jovem
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3/las — spc. 6/estiar — perece. 9/mandíbula. 10/cambalhota.

   

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 1º/10/2022

Sol

Paranaguá
max 21
min 17

max 25
min 14

Cascavel
max 24 
min 15

Foz do Iguaçu
max 25
min 18

max 25
min 14

Curitiba
max 21
min 12

FASES 
DA LUA

Domingo 2/10/2022

Sol
Segunda 3/10/2022

Sol

Nova
25/09 - 18h54

Minguante
17/10 - 14h16
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Pimentel entrega ambulância 0km para Serra dos Dourados
Pela primeira vez na his-

tória de Serra dos Dourados, 
os moradores passam a con-
tar com uma ambulância zero 
quilômetro para atendimento 
na unidade de saúde daquele 
distrito. O veículo, um Peugeot 
Expert devidamente equipado, 
foi entregue pelo prefeito de 
Umuarama, Hermes Pimentel 
da Silva, na manhã de ontem 
(sexta-feira, 30).

Pimentel conta que serão 
adquiridas oito ambulâncias 
por meio de emenda indicativa 
do deputado estadual Delegado 

Fernando à Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa). “Neste pri-
meiro momento nós adquiri-
mos uma ambulância aqui para 
a unidade de saúde de Serra dos 
Dourados. Depois vamos entre-
gar uma para a UBS de Lovat e 
outra para Santa Eliza”, afirmou.

O secretário de Saúde, 
Herison Cleik da Silva Lima, 
relata que as outras cinco 
ambulâncias já estão em pro-
cesso de licitação e devem 
ser adquiridas nos próxi-
mos meses. “Investir na 
saúde da população é uma 

determinação da administra-
ção municipal. É um setor que, 
após algumas turbulências 
que prejudicaram os cidadãos, 
agora tem atenção especial na 
gestão de Pimentel”, pontuou.

A cerimônia de entrega 
da ambulância contou com a 
presença do vereador Antonio 
Aparecido dos Santos, o Pé 
Duro, que representa o dis-
trito de Serra dos Dourados, 
de secretários municipais, dire-
tores, coordenadores e profis-
sionais de saúde. “Os recursos 
para a aquisição dos veículos, 

A cerimônia de entrega contou com a presença do vereador Antonio ‘Pé Duro’, e secretários 
municipais, diretores, coordenadores e profissionais de saúde
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conquistados por meio da 
Sesa, são na ordem de R$ 170 
milhões, com mais R$ 70,5 mil 

de recursos próprios da admi-
nistração municipal”, finaliza o 
secretário.
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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

Há quase 125 anos, a Renault
inova no mercado de automóveis

A Renault não para de inovar 
há quase 125 anos. Suas inven-
ções atravessaram o tempo 
e, apesar de não nos darmos 
conta, elas fazem parte do nosso 
dia a dia. Desde a transmissão 
direta (1899), substituição da 
manivela pelo sistema de par-
tida automática (1909), inven-
ção da “quinta porta” (1961) 
e do sistema de fechamento 
automático das portas por 
controle remoto infravermelho 
(1983), até a chave de aproxima-
ção/keyless (2000), todas estas 
inovações foram criadas pela 
Renault. E com o Novo Mégane 
E-TECH Elétrico, o primeiro veí-
culo da sua “Nouvelle Vague”, 
a Renault está inovando ainda 
mais. São mais de 300 paten-
tes registradas no desenvolvi-
mento do veículo e da plata-
forma. Entre estas inovações, 
selecionamos sete para serem 

Mercedes-Benz aumenta segurança
Na condução de caros autônomos

detalhadas nesta série especial. 
O objetivo dos arquitetos 

que trabalharam na plata-
forma do Novo Megane E-TECH 
Elétrico era oferecer mais con-
forto sem alterar seu tamanho, 
mantendo as dimensões com-
pactas do carro. Por isso, eles 
precisaram inovar liberando 
espaço no cockpit, para que a 
área de Design trabalhasse na 
racionalização do painel.

AS VANTAGENS
A realocação da unidade 

de aquecimento e ar-condi-
cionado no compartimento 
do motor oferece várias van-
tagens: Quase 7 litros a mais 
de espaço disponível na área 
central do painel, permitindo 
adicionar porta-objetos e um 
carregador para smartpho-
nes por indução; a inclusão 
dos chamados “porta-trecos” 

aumentou a praticidade e o 
conforto para os usuários do 
veículo; racionalização do pai-
nel, com a integração de gran-
des telas que contribui para 
um design interno moderno e 
aumenta o bem-estar do con-
dutor e dos passageiros.

NOVO PROCESSO
Como a unidade de aque-

cimento e ar-condicionado 
ocupa um volume importante 
na cabine do veículo, os enge-
nheiros da Renault tiveram a 
ideia de realocar o conjunto no 
compartimento do motor do 
Novo Mégane E-TECH Elétrico, 
que ficou mais próximo do eixo 
dianteiro.

Para isso, eles criaram um 
sistema de fixação no ante-
paro que cumpre a função de 
isolamento entre a cabine e 
o compartimento do motor. 

Este novo sistema de fixação 
também atende aos requisi-
tos de sustentação mecânica 
e controle das vibrações da 
unidade de aquecimento e 
ar-condicionado.

Por meio do uso de para-
fusos e porcas, este sistema 
de fixação consiste em dois 

reforços instalados no ante-
paro do motor, com quatro 
presilhas que asseguram a 
fixação da unidade de aqueci-
mento e ar-condicionado. 

Esta solução engenhosa 
ofereceu maior liberdade aos 
designers para a criação do 
painel de bordo.

Para a Mercedes-Benz, a 
segurança e a confiabilidade 
são as principais prioridades 
quando se trata do desenvol-
vimento do sistema de condu-
ção autônoma em nível 3. O 
sistema Drive Pilot é baseado 
em uma arquitetura técnica 
que permite o controle seguro 
de todas as situações que pos-
sam surgir. Frenagem, dire-
ção, fonte de alimentação e 
algumas partes do sistema de 
sensores são projetadas com 
redundância física e funcio-
nal. Ao adotar essa estrutura, 
a Mercedes-Benz está defi-
nindo padrões completamente 
novos nesse segmento. O Drive 
Pilot, é o primeiro sistema cer-
tificado internacionalmente 
do mundo e está disponível 
como opção para os modelos 

O Novo Megane E-TECH Elétrico irá oferecer mais conforto sem alterar seu tamanho, man-
tendo as dimensões compactas do carro
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da Classe S e EQS na Alemanha 
desde maio de 2022

Os quatro elementos cen-
trais da arquitetura redun-
dante abrangem o sistema 
de frenagem, direção, fonte 
de alimentação e alguns dos 
sensores. Isso inclui reconhe-
cimento e uso. A bateria, o 
motor de direção, os senso-
res de velocidade da roda e 
os algoritmos usados pelo sis-
tema para cálculo de dados 
também são duplicados. 
Alguns aspectos do sistema 
de sensores também são fun-
cionalmente redundantes por-
que seus diferentes conceitos 
físicos (incluindo parte óptica, 
ultrassom e ondas de rádio) 
são mutuamente corroborati-
vas, garantindo assim a opera-
ção segura o tempo todo. Isso 

abrange principalmente radar, 
câmeras e o sistema LiDAR 
(detecção de luz e alcance). 
Os sensores de ultrassom e 
umidade e microfones tam-
bém fornecem dados valiosos. 
No geral, mais de 30 sensores 
garantem que o Drive Pilot seja 
capaz de dominar com segu-
rança a tarefa de dirigir.

Após a ativação, o sistema 
controla a velocidade e a dis-
tância, mantendo o veículo em 
sua própria faixa. Sob certas 
condições e em seções adequa-
das nas autoestradas alemãs 
(Autobahn), os clientes podem 
entregar a tarefa de conduzir 
para o sistema ao viajar em trá-
fego intenso ou engarrafamen-
tos com velocidades de até 60 
km/h. No evento improvável de 
uma falha em um dos sistemas 

primários, a arquitetura do sis-
tema é capaz de reconhecer a 
situação e facilitar uma entrega 
segura de controle ao condu-
tor. E mesmo que ele não con-
siga assumir a condução devido 
a uma emergência médica por 
exemplo, o Drive Pilot inicia uma 
manobra de parada de emer-
gência segura que não repre-
sente risco ao tráfego.

Desde a invenção do 
a u to m óve l  e m  1 8 8 6 ,  a 
Mercedes-Benz estabelece 

repetidamente novos padrões 
em segurança de veículos 
com tecnologias inovadoras.  
A Mercedes-Benz oferece sis-
temas avançados de assistên-
cia a condução (nível 2 da SAE) 
em seus veículos há muitos 
anos. Em dezembro de 2021, 
a marca se tornou a primeira 
montadora em todo o mundo a 
receber aprovação do sistema 
válida internacionalmente 
para direção autônoma (Nível 
3 da SAE).

FREIOS, direção, fontes de alimentação e sensores são duplicados para garantir máxima 
segurança e eficiência no modo de condução autônoma

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

Projeto Couro de Boi é encerrado
com apresentações no centro cultural

O teatro do Centro Cultural 
Vera Schubert ficou pratica-
mente lotado para o evento 
de encerramento do Projeto 
Couro de Boi, na tarde da 
última sexta-feira, 30. Iniciativa 
da Secretaria Municipal da 
Assistência Social, a ação con-
tou com um ciclo de palestras 
que visitou dez unidades edu-
cacionais do município para 
plantar nos alunos a semente 
do respeito, do carinho e do 
cuidado com os mais velhos.

Ao longo do projeto, as 
crianças e adolescentes do 4º 
e 5º anos foram instigadas a 
pensar no futuro das pessoas 
que hoje mais lhe prestam cui-
dados, refletindo que quando 
esses entes queridos (pais, 
mães e avós) se tornarem ido-
sos, poderão necessitar de 
assistência física, em saúde ou 
financeira. “O objetivo maior 
é evitar o abandono familiar, 
poupar os idosos de mais esta 
dor ao longo da vida”, destacou 
a assistente social Sônia Ortiz, 
que visitou as escolas para um 
bate-papo com os estudantes.

No encerramento do pro-
jeto, crianças, adolescen-
tes e idosos se reuniram no 
mesmo espaço, no centro 
cultural, para apresentações 
culturais e as considerações 

Acumulado da dengue  sobe
para 32 com mais dois casos

finais. “Tivemos encena-
ções teatrais e a execução da 
música ‘Couro de Boi’, com o 
professor de violão Osvaldino 
Barbosa, da Fundação Cultural 
de Umuarama, e os garotos 
da Guarda Mirim”, informou o 
advogado Ivo Galdino, coorde-
nador do Centro de Referência 
Especializado da Assistência 
Social (Creas).

“Foram momentos de 
grande emoção e acredita-
mos que a sementinha está 
plantada no coração das crian-
ças”, afirmou a secretária da 
Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana.

O bate-papo com os alunos 
abordou de forma direta o aban-
dono afetivo, a importância do 
convívio familiar, a família como 
‘porto seguro’, os danos causa-
dos pelo rompimento de laços 
e a sensação de desamparo, 
de esquecimento e exclusão. 
“Outras dificuldades de con-
vívio que precisam ser supe-
radas são a falta de paciência 
e as dificuldades da pessoa 
idosa com a tecnologia e a 
vida agitada dos mais novos”, 
acrescentou a secretária.

Tudo isso pode ser superado 
com amor e respeito, que devem 
ser cultivados pelos pais desde 
o início da vida das crianças. “O 

abandono existe em todas as 
classes sociais e a consequência 
nós vemos nos asilos e casas de 
repouso”, acrescentou o dire-
tor de Assistência Social, Fábio 
Barzon, idealizador do projeto 
ao lado da secretária Adnetra e 
da equipe da Assistência Social.

Nas palestras realizadas 
nas escolas, as crianças tam-
bém receberam gibis com his-
tórias do personagem sím-
bolo do município, o índio 
Umuaraminha e sua turma, cria-
ção do cartunista Marcos Vaz.

Dois casos de dengue foram 
confirmados ontem (sexta-
-feira, 30), no boletim sema-
nal do Serviço de Vigilância em 
Saúde Ambiental e a Secretaria 
Municipal de Saúde aguarda, 
ainda, resultados dos exames 
de 29 pacientes que apresenta-
ram sintomas semelhantes aos 
da doença. Umuarama acumula 
agora 32 casos positivos a partir 
de 1º de agosto, quando se ini-
ciou um novo ano epidemioló-
gico. Das 264 notificações regis-
tradas no período, 203 suspeitas 
foram descartadas. A doença já 
foi confirmada em 26 localidades 

e 14 unidades de saúde (UBS) 
da cidade, além do distrito de 
Roberto Silveira. Apenas quarto 
UBS ainda não registraram casos.

NO encerramento do projeto, crianças, adolescentes e idosos se reuniram no mesmo espaço, 
no centro cultural, para apresentações culturais e as considerações finais

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Os maiores volumes de positivos estão no Posto de Saúde Central e na UBS Vitória Régia 
(cinco em cada)
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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Não te suponhas tão grande ao ponto de 
pensares ver os outros menores que ti.

Confúcio

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

OBA!
Outubro chegou e a criançada já pede, ansiosa, pelo seu presente. E ao que indica a sondagem realizada pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e pelo Sebrae/PR, o Dia das Crianças será bastante anima-
do, uma vez que 74,4% dos paranaenses pretendem presentear nesta data. Este é o maior percentual da série histórica da 
pesquisa, iniciada em 2016.

SABADÃO
O comércio de Umuarama terá ho-
rário especial neste sábado (1º). 
As lojas atenderão das 9h às 17h. 

Consumidores de toda a região, como 
de costume, poderão fazer compras 
com critério e aproveitar promoções 
e condições facilitadas de pagamen-
to. Após as eleições, na terça (4), 
teremos o feriado do padroeiro São 

Francisco de Assis.

***

Na ocasião ( dia 3) o comércio de 
Umuarama estará fechado. No sába-
do seguinte, dia 8, às vésperas do 
Dia das Crianças,  o comércio tam-
bém atenderá em horário especial: 

das 9h às 17h.

SOLUÇÃO
A Umutrans reuniu o prefeito Her-
mes Pimentel e as secretarias de 

Administração, Fazenda, Gabinete e 
Gestão Integrada e a Procuradoria-
-Geral para conhecerem modelos de 
gestão de estacionamento rotativo 
que podem vir a ser implantados 
em Umuarama, sob a operação 

do poder público municipal. Mui-
tas prefeituras estão deixando de 
concessionar a chamada Zona Azul 

para empresas privadas e preferindo 
investir em tecnologias que permi-
tem a gestão própria do sistema, 
com custo reduzido e atendendo a 
todos os critérios da legislação.

JÓIA RARA
Milton Nascimento completa 80 anos 
em outubro. Para comemorar, o Canal 

Brasil preparou uma programação 
especial com produções que home-
nageiam a vida e carreira de um dos 
maiores artistas da música popular 

brasileira. A reexibição da série “Mil-
ton e o Clube da Esquina” dará início 

às celebrações durante o mês. A 
partir de segunda, dia 3 de outubro, 
às 21h, o seriado documental de seis 
episódios sobre o movimento musical 

que revolucionou a MPB nos anos 
1970 retorna à grade do canal.

FESTA
Sábado de parabéns para Joaquim 
Costa Pereira, do Grupo Uvel, que 

recebe o carinho dos filhos (Danilo e 
Fernanda (foto)  e da sua legião de 

amigos. Recém chegado de Portugal, 
ele começa o mês de Outubro ener-
gizado e recebendo muitos abraços 

pela data festiva.

TINTIM
O sábado é de vivas para Francielly 
do Amaral, franqueada Essenza, do 
Shopping Palladium. Sempre atenta 
e focada no seu empreendimen-
to, ela recebe os parabéns do seu 
círculo de amigos, clientes, família 
e em especial do seu amor 
Ivanildo Coutinho.

 ARQUIVO PESSOAL

 ARQUIVO PESSOAL
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