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Umuarama recebeu do governo quase
R$ 59 milhões entre janeiro e setembro
Os municípios paranaenses já receberam em 2022 um bom suporte financeiro 
advindo de repasses feitos pelo Governo do Estado. No total, R$ 8,96 bilhões 
foram transferidos de janeiro a setembro pela Secretaria da Fazenda para 
as 399 administrações municipais. Os depósitos são referentes a repasses de 

ICMS, IPVA, Fundo de Exportação e royalties de Petróleo. O valor é superior ao 
repassado no mesmo período do ano passado (R$ 7,5 bilhões). Umuarama, 
cidade polo da região Noroeste, recebeu um total de R$ 58.811.055,78. A 
maior parte veio do ICMS, com a transferência de R$ 28.783.589,99. l 12
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ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

PIB do Paraná
cresce quase

3% no segundo
trimestre

l 2

Deputados
discutem sobre

LOA do PR
para 2023

l 3

Liberada 4ª dose da
vacina contra Covid

A partir do próximo dia 10, móveis velhos, paletes e outros resíduos de madeira deverão ser desmontados 
para serem descartados no Aterro Sanitário Municipal. Além disso, será necessário retirar também todo tipo 
de ferragem (como pregos, parafusos, dobradiças, fechaduras) e maçanetas, que deverão ser entregues sepa-
radamente. Com o aumento na quantidade, esses tipos de resíduos estão ocupando grande espaço na célula 
destinada aos materiais volumosos.

    

Um posto avançado 
ficará instalado na orla 

do lago a partir das 14h 
de hoje, para receber as 
crianças e adolescentes 
interessados em se ins-
crever para o concurso 
de pesca no Tucuruvi, 

que acontecerá no pró-
ximo domingo, dia 9. A 

participação é gratuita e 
haverá premiação. l 11

Estado investiu
R$ 3,6 bi

em seus 399
municípios

l 4

Pesca no 
Tucuruvi

Cuidados com
meio ambiente

l 9

Comissão
avalia as

propostas do
Bolsa Atleta

l 8
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PREVISÃO DO TEMPO

Palavras cruzadas

Se depender dos astros, o dia será muito favo-
rável para o seu crescimento pessoal e profis-
sional. Fique atenta às oportunidades de fazer 
cursos, treinamentos ou participar de projetos 
que possam contribuir para o seu aperfeiçoa-
mento. Na vida a dois, valorize as afinidades e 
a estabilidade da relação.

A ordem do dia para você é trabalhar em equipe. 
A Lua estimula a união e indica que você deve so-
mar forças com os colegas para cumprir as tarefas 
e atingir logo as metas em comum. Nos assuntos 
do coração, o desejo de viver uma relação séria 
e duradoura deve aumentar. Bom momento para 
iniciar um romance ou fortalecer os laços com a 
pessoa amada. 

Você vai contar com energia e disposição em dobro 
para encarar seu trabalho e as tarefas de rotina hoje. 
Também vai mostrar mais facilidade para organizar 
suas coisas e definir prioridades, o que deve tornar 
mais fácil a missão de deixar o serviço em dia. Para 
quem já tem seu amor, a dica é apoiar os projetos do 
par e caprichar no romantismo.

Cuidar das finanças estará entre as suas priorida-
des hoje. É um bom dia para rever seus gastos e 
planejar melhor as despesas. Você também deve 
ficar atenta às oportunidades de aumentar seus 
ganhos, seja batalhando por um aumento, fazer 
um bico ou qualquer coisa lucrativa. No amor, 
você vai querer algo duradouro e que traga certe-
zas ao seu coração. 

A Lua em Peixes realça todos os pontos fortes do seu 
signo. Você vai se sentir mais confiante para explorar 
seus talentos no trabalho e pode contar com todo seu 
carisma para se entender bem com as pessoas. Nas 
paqueras, além de atrair facilmente as pessoas com 
seu jeito encantador, você contará com doses extras 
de sensualidade para envolver o alvo. 

O céu convida você a olhar com mais atenção para 
os seus projetos e objetivos para o futuro. Você pode 
ter oportunidade de colocar algumas ideias em prá-
tica e terá facilidade para encontrar pessoas que 
possam dar apoio às suas iniciativas. Na vida social, 
aceite convites de amigos para sair e não perca a 
chance de se enturmar com gente nova. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 6 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Câncer. São 
bonitos e elegantes, atrativos e sensuais. Gostam, do que é Belo e do que diverte, entretém e 
ameniza a vida. Seu número principal é o 13, formado de 1, do Sol e 3 de Júpiter, dois astros 
de natureza nobre. O Sol que detém o poder nas mãos, o mando, a direção, mas que conduz à 
inevitável solidão. A soma dá o 4, de Urano, astro da modernidade, símbolo do trabalho e da 
evolução, das ideias futuristas, criatividade e ciências modernas em geral.

Horóscopo nascido em 6 de outubro

A Lua na Casa 4 fortalece seus laços com a família e 
faz com que você queira se dedicar mais aos assun-
tos de casa. No trabalho, você vai se destacar ainda 
mais se explorar a experiência que adquiriu em em-
pregos anteriores. Tudo indica que vai preferir con-
tinuar sozinha a se aventurar em lances sem futuro. 
Mas se um (a) ex reaparecer, vai ser difícil resistir. 

Bom dia para exercitar o desapego, leonina. A Lua 
ajudará você a identificar e doar tudo que não tem 
mais serventia para a sua vida, seja em casa ou no 
trabalho. A Lua também deixará você ainda mais 
atraente e sedutora, o que promete turbinar as pa-
queras e subir a temperatura na intimidade. Use e 
abuse do seu poder de sedução.

A Lua na Casa da Vocação garante a você uma 
disposição extra para investir na sua carreira e nos 
seus objetivos mais ambiciosos. Sol e Vênus no 
seu paraíso astral garantem sorte, criatividade e 
sucesso nas conquistas, então, trate de aproveitar 
a boa maré e batalhar pelo que deseja. No amor, 
capriche no visual e use todo seu charme para 
atrair alguém legal. 

A Lua na Casa 12 desperta em você um desejo enor-
me de se isolar do mundo e ficar mais quieta no seu 
canto. Respeite essa vontade e procure evitar am-
bientes agitados hoje. No amor, seu coração pode 
bater mais forte por uma pessoa misteriosa, que es-
conde algo ou que já tem outro compromisso. 

A Lua entra no seu paraíso astral e faz tudo parecer 
mais fácil e prazeroso. No trabalho, você vai sentir 
o clima mais leve e descontraído no relaciona-
mento com chefes e colegas. Cheia de charme, 
você vai atrair paqueras até sem querer. Mas man-
tenha suas conquistas em segredo. Boa cumplici-
dade e muito romantismo na união.

Você vai sentir uma facilidade bem maior para se 
comunicar e tem mais é que usar isso a seu favor. 
No trabalho, participe mais das conversas e ne-
gociações, dê ideias e divulgue seus bons resul-
tados. Na paquera, você estará mais extrovertida 
e deve puxar papo com o alvo para descobrir se 
vocês realmente combinam. 
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Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 6/10/2022

Muitas nuvens

Paranaguá
max 22
min 19

max 24
min 19

Cascavel
max 21 
min 17

Foz do Iguaçu
max 23
min 18

max 24
min 17

Curitiba
max 23
min 14

FASES 
DA LUA

Sexta 7/10/2022

Sol
Sábado 8/10/2022

Chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2373Lotomania

00.420
87.133
21.293
21.801
69.104

18 23 34 39 41 47 54 
MANAUS - AM

02 20 24 29 49
concurso: 5966

04 13 21 26 47 51

02 04 05 15 20 23 25 31 41 43 
54 55 60 76 77 78 80 82 84 87

concurso: 2630Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 28

2/je. 3/uca. 4/road. 5/jaspe — odara. 7/bardana. 8/termidor.
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(?) forte, 
acompa-
nhamento
do sushi

Inseto
cuja larva
contamina
alimentos

Príncipe
que inspi-
rou Bram

Stoker

Caminhos
estreitos

O setor
mais 

culto da
sociedade

"A Soma de
Todos os

(?)", filme
dos EUA

Poema
que cele-
bra feitos
heroicos

Morcego,
em inglês

Legislação
que prote-
ge jovens
e crianças 

Estudioso
da estru-
tura da
Terra

Natureza
(abrev.)

Tálio
(símbolo)

Vale dos 
(?), necró-
pole dos
faraós

Ruína; de-
cadência

(fig.)

(?) e qual:
muito

parecido
com

Vila Mada-
lena, para o
paulistano

Cantora
de "O Mun-

do Vai"

Fechar 
hermeti-
camente

Sistema adotado para testagem rápida da
Covid-19
sem sair
do carroEncantar

Fenômeno como as
Perseidas que ocor-
rem sempre no mês

de agosto

Ditador
cubano
deposto
por Fidel
Castro

Categoria
da ginás-
tica artís-
tica exclu-
sivamente
masculina

Suporte
de pontes
Flamengo

(pop.)

Casual;
fortuito

Estragar;
apodrecer

Proteção
usada por
alfaiates

País dos
Bálcãs

Lago salga-
do da Ásia

Concede;
outorga
Ímpeto;
vontade

Peixe de
pele nua

Infração no
basquete

Número de
lados do

icoságono
Sentinelas

"Cântico
do Irmão
(?)", escri-
to de São
Francisco
de Assis 

3/bat. 4/vlad. 8/atalaias. 9/drive-thru.

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Chuva Sol
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Cheia
09/10 - 17h54

Nova
25/10 - 07h48

Crescente
02/10 - 21h15

Minguante
17/10 - 14h16

h

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

3/9 a 3/10 0,6152 0,6152 0,1146
4/9 a 4/10 0,6430 0,6430 0,1423
5/9 a 5/10 0,6809 0,6809 0,1800
6/9 a 6/10 0,6809 0,6809 0,1800
7/9 a 7/10 0,6817 0,6817 0,1808

Ações % R$
Petrobras PN +3,76% 32,55 
Vale ON +1,54% 76,96 
ItauUnibanco PN -0,10% 29,77 
Bradesco PN +1,09% 21,41 
Magazine Luiza ON +0,59% 5,12 
Locaweb ON +3,76% 10,77 

IBOVESPA: +0,83% 117.197 pontos

Iene 144,74
Libra est. 0,89
Euro 1,01
Peso arg. 148,93

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,1830 5,1840 -3,9%

PTAX  (BC) +1,4% 5,2138 5,2144 -3,6%

PARALELO +0,2% 5,0700 5,5000 -3,8%

TURISMO +0,2% 5,0700 5,4800 -3,9%

EURO +0,3% 5,1429 5,1456 -2,7%

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 05/10

Iene R$ 0,0360
Libra est. R$ 5,88
Peso arg. R$ 0,035
R$1: 1.354,10 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/10 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 1.369,75 -13,75 -2,1%
FARELO out/22 402,50 -0,50 -2,0%
MILHO dez/22 684,00 1,00 1,2%
TRIGO dez/22 902,00 -1,00 10,4%

SOJA 161,60 -0,2% -5,6% 159,00
MILHO 74,82 -0,3% -3,4% 74,00
TRIGO 91,95 0,1% -7,3% 95,00
BOI GORDO 284,29 -0,6% -2,8% 280,00
SUINO 6,12 0,0% -2,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/10 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 05/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 -4,0% -5,0%
SOJA Paranaguá 180,00 -5,3% -5,8%
MILHO Cascavel 84,00 1,2% 1,2%

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

PIB do Paraná cresce quase 3%
no segundo trimestre de 2022

O Produto Interno Bruto 
(PIB) paranaense cresceu 
2,94% no segundo trimestre de 
2022 em relação ao trimestre 
imediatamente anterior. Essa 
expansão é reflexo do desem-
penho de todos os segmentos 
– indústria (5,64%), agropecuá-
ria (6,42%) e serviços (0,57%) 
–, segundo relatório divulgado 
pelo Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes). O PIB repre-
senta o conjunto de rique-
zas produzidas dentro de um 
determinado local.

O PIB do Paraná no 
segundo trimestre de 2022 
totalizou R$ 164,04 bilhões, 
sendo R$ 139,50 bilhões refe-
rentes ao valor adicionado 
a preços básicos e R$ 24,54 
bilhões de impostos. Os dados 
mostram que o Estado está 
acima do índice pré-pandemia 
(primeiro trimestre de 2020), 
uma recuperação de 2,32% na 
economia.

No mesmo período, o PIB 
nacional cresceu 1,2%, tota-
lizando R$ 2,4 trilhões no 
segundo trimestre de 2022, 
segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

A variação positiva da agro-
pecuária é resultado de expan-
sões na pecuária (principal-
mente na indústria de suínos) 
e na segunda safra de feijão. O 

desempenho da indústria foi 
influenciado, principalmente, 
pela maior quantidade de 
energia elétrica gerada. A alta 
do setor de serviços advém do 
crescimento nas atividades de 
transportes e de alojamento e 
alimentação, que estão em 
pleno funcionamento depois 
dos impactos mais severos do 
período 2020-2021.

Segundo Marcelo Curado, 
diretor-presidente do Ipardes, 
o volume de crescimento do 
Paraná vem sendo constatado 
frequentemente nos últimos 
indicadores de empregabili-
dade, nível de exportações e 
pesquisas mensais dos seg-
mentos da indústria e do 
comércio, sendo o PIB a con-
solidação desse resultado.

“O Paraná registrou um 
grande avanço neste segundo 
trimestre, reflexo de um cres-
cimento diluído entre todos 
os setores, um cenário dife-
rente do primeiro trimestre. 
Recuperamos o patamar de 
crescimento e devemos fechar o 
ano em alta”, afirmou. “Passado 
o efeito negativo da quebra da 
safra agrícola do primeiro tri-
mestre, o Paraná retoma o dina-
mismo econômico”.

OUTROS INDICADORES
O aumento da atividade 

econômica foi apontado ainda 

em outro recorte do PIB. De 
acordo com o Ipardes, o cres-
cimento foi de 2,45% em rela-
ção ao mesmo trimestre de 
2021. Dentre as atividades que 
compõem o valor adicionado, 
a agropecuária cresceu 0,84%; 
a indústria apresentou eleva-
ção de 4,05%; e o setor de ser-
viços teve ampliação de 2,29%.

Com esses resultados, o PIB 
paranaense teve crescimento 
de 0,4% no primeiro semes-
tre (acumulado do ano). Esse 
aumento foi consequência da 
elevação no nível de atividade 
de serviços (2,1%), que com-
pensou diminuições do valor 
adicionado da agropecuária 
e da indústria. A quebra da 
safra de verão, provocada pela 
última estiagem, foi determi-
nante para o resultado aquém 
do esperado no campo. Na 
indústria, houve crescimento 
da construção civil, mas ainda 
há certa estabilidade nos seg-
mentos de transformação.

No acumulado do último 
ano (segundo semestre de 
2021 e primeiro semestre de 
2022) o crescimento foi de 
1,23% no PIB, como conse-
quência das elevações de 
valor adicionado da indústria 
(1,34%) e de serviços (1,85%). 
O PIB do Paraná, de R$ 605,8 
bilhões, equivaleu a 6,64% do 
PIB brasileiro no período.
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Deputados começam as
discussões sobre a Lei
Orçamentária para 2023

Os deputados estaduais ini-
ciaram na sessão plenária da 
terça-feira (4), na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
as primeiras conversas sobre 
o projeto de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para o exercício 
de 2023. A peça orçamentá-
ria do ano que vem, que prevê 
receita total de R$ 60,5 bilhões, 
foi recebida pelo presidente 
da Mesa Executiva, deputado 
Ademar Traiano (PSD), das 
mãos do secretário-chefe da 
Casa Civil, João Carlos Ortega, 
na última segunda-feira (3).

Durante entrevista conce-
dida antes da sessão ordinária, 
o chefe do Poder Legislativo 
reforçou que a LOA seguirá todo 
o preceito constitucional para 
que seja aprovado antes do 
recesso de fim de ano. “A peça 
foi encaminhada à Comissão 
de Orçamento da Casa, que vai 
fazer uma análise criteriosa do 
texto. Também, dentro daquilo 
que estabelece o Regimento 
Interno, se abrirá prazos para 
os senhores deputados possam 
analisar a LOA e propor a possi-
bilidade de emendas parlamen-
tares”, explicou Traiano.

O presidente da Casa tam-
bém reforçou que ainda neste 
mês de outubro será aberto 
o prazo para apresentação 
de emendas parlamentares. 
“A Comissão de Orçamento 
tem os prazos regimentais. 
Normalmente, ela propõe, 

Ordem do Dia
Ainda na sessão plenária da terça-feira, os parlamentares 

aprovaram em primeiro turno de votação quatro propostas que 
concedem o título de Utilidade Pública ao Clube São Francisco 
dos Idosos de Ibema (PL 331/2021); à Associação de Pessoas 

com Deficiência de Arapongas (PL 232/2022); à Associação Cul-
tural São Arcanjo, de Maringá (PL 272/2022); e ao Instituto Alice 

Quintilhano – IAQ, de Curitiba (330/2022).

Instituto Paraná Pesquisas
receberá homenagem da Alep

A Assembleia Legislativa 
aprovou também na última 
terça-feira (4), uma home-
nagem ao instituto Paraná 
Pesquisas pela apresenta-
ção de resultados mais fiéis 
nas eleições presidenciais 
de 2 de outubro. O voto de 
congratulações, proposto 
pelo deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSD), foi apro-
vado por unanimidade pelos 
parlamentares.

“Um dos poucos insti-
tutos que se aproximou do 
resultado apresentado pelas 
urnas, e indicava um segundo 

PREVISÃO é de que a LOA seguirá todo o preceito constitucional para que seja aprovado 
antes do recesso de fim de ano
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turno na eleição presidencial, 
é paranaense. É o Instituto 
Paraná Pesquisas, que nesta 
eleição ganhou ainda mais 
respeito no Brasil  e que 
merece o mesmo tratamento 
aqui no nosso Estado”, disse 
Romanelli.

O deputado explicou que 
o Paraná Pesquisas, coman-
dado por Murilo Hidalgo, rea-
lizou entrevistas presenciais e 
trouxe números que se apro-
ximaram do resultado das 
urnas. “O Murilo e sua equipe, 
com muita competência, 
colocaram o nome Paraná em 

evidência com um trabalho 
muito profissional”.

O deputado destacou que 
o instituto paranaense atua 
há 32 anos e é referência em 
pesquisas políticas, de opinião 
e de mercado. “Precisamos 
espantar a autofagia, senti-
mento clássico da sociedade 
do Paraná. Meu reconheci-
mento e respeito ao Murilo 
Hidalgo, que teve a audácia 
de enfrentar e vencer mar-
cas consolidadas no mercado 
nacional de pesquisas, e tam-
bém venceu a desconfiança de 
muita gente aqui da terra”.

enfim, a possibilidade da peça 
final lá por meados de novem-
bro. Isso é uma regra dentro 
da Casa. Até porque o próprio 
Governo dentro desse prazo 
também pode propor alternati-
vas de mudanças na peça orça-
mentária”, conclui Traiano.

DIVERGÊNCIAS
Para o líder da Oposição na 

Assembleia, deputado Arilson 
Chiorato (PT), foi constatada 
uma série de confronto de 
informações vinda do pró-
prio Poder Executivo após 
análise da lei orçamentária. 

“A previsão de receita apro-
vada na LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentária) é diferente da 
que está na LOA para 2023. 
Ainda há divergências na distri-
buição de recursos dentro do 
próprio orçamento”, apontou.

“Por enquanto não pudemos 
identificar nenhuma perda nas 
áreas de saúde e educação, pois 
a peça orçamentária enviada 
não tem riqueza de detalhes o 
suficiente, apenas os valores 
totais. Há ainda muitas infor-
mações truncadas que vamos 
discutir até a votação da LOA”, 
concluiu Chiorato.

Novatos e trans
Os dois candidatos que tiveram o maior número de votos 
para deputado nesta eleição vão assumir o primeiro mandato 
na Câmara em 2023. São eles: o atual vereador Nikolas 
Ferreira (PL-MG), que teve 1,4 milhão de votos, e Guilherme 
Boulos (Psol-SP), com 1 milhão de votos. A nova Câmara 
também terá as duas primeiras deputadas trans da história. 
Erika Hilton (Psol-SP) e Duda Salabert (PDT-MG), que já 
exerceram cargos nos legislativos locais.

Idade
A deputada Luiza Erundina (Psol-SP), reeleita para o sétimo 
mandato, é a parlamentar mais idosa da Câmara, com 87 
anos. O deputado mais novo tem 21 anos e vai assumir seu 
primeiro mandato na Câmara em 2023: o sergipano Ícaro de 
Valmir (PL). O deputado mais longevo – o mais idoso com 
o maior número de mandatos – é Átila Lins (PSD-AM), que 
em 2023 assume o nono mandato, aos 72 anos. Ele será o 
presidente da sessão que vai eleger o novo presidente da 
Câmara na próxima legislatura.

Renovação na Câmara
O índice de renovação na 
Câmara dos Deputados 
na eleição de 2022 é de 
39,38%, segundo cálculo da 
Secretaria-Geral da Mesa. 
Trata-se de uma queda em 
relação à renovação recorde 
de 47,37%, registrada em 
2018. O índice de renovação 
corresponde aos 202 
deputados novos, que nunca 
exerceram mandato de 
deputado federal. O número 
de deputados reeleitos é de 
294 (57,31%), ou seja, os 596 
deputados que assumiram o 
mandato em algum momento 
da atual legislatura, não 
apenas os 513 que estão no 
exercício do mandato.

Apoio à Bolsonaro

O governador reeleito do Paraná, Ratinho Junior (PSD), declarou 
apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) 

no segundo turno das eleições, marcado para o dia 30 deste 
mês. Durante uma entrevista coletiva à imprensa, Ratinho 
Junior declarou que Bolsonaro foi o presidente “que mais 

investiu no estado nos últimos 30 anos”. E acrescentou: “Vamos 
trabalhar para o presidente Bolsonaro […] Nós queremos 
consolidar esta parceria com o presidente Bolsonaro. O 

presidente Bolsonaro para o Paraná foi o presidente dos últimos 
30 anos que mais investiu no estado, nós temos 2 bilhões em 
obras do governo federal. Isso é fruto de uma grande parceria 
[…] O paranaense tem uma virtude que é uma gratidão, isso se 
demonstrou nas urnas”. Ratinho Junior foi reeleito governador 
do Paraná no último domingo (2), com 4,2 milhões de votos.

DIVULGAÇÃO

Mais reeleitos
A queda na renovação 
na Câmara acompanha 
a projeção de analistas 
políticos, que anteciparam a 
tendência. O cientista político 
Antônio Augusto de Queiroz 
avalia que, além do índice 
elevado de recandidaturas, 
a queda na renovação é 
explicada pelas vantagens 
de quem disputa a reeleição, 
pelo ambiente político atual 
e pela mudança na regra 
das “sobras” eleitorais (só 
concorreram à distribuição 
dessas vagas que, obteve 
votos equivalentes a pelo 
menos 20% do quociente e 
os partidos que conquistarem 
um mínimo de 80%).
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PR alcança R$ 3,6 bi
em investimentos em
seus 399 municípios

O Governo do Estado 
alcançou a marca de R$ 3,6 
bilhões em investimentos 
voltados para o desenvolvi-
mento urbano dos 399 muni-
cípios do Paraná durante 
a gestão do governador 
Ratinho Junior. Foram 5.322 
ações entre janeiro de 2019 
e setembro deste ano, coor-
denadas pela Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas (Sedu) e com 
análise e acompanhamento 
técnico do Serviço Social 
Autônomo (Paranacidade). 
Dessas, 4.154 (78%) ocorreram 
em transferências a fundo per-
dido, ou seja, sem a necessi-
dade de pagamento por parte 
das prefeituras.

Esses recursos impactaram 
diretamente a vida da popula-
ção ao viabilizar deferentes 
obras. Entre os projetos, des-
taque para a pavimentação 
e recape de vias, drenagem, 
acessibilidade, sinalização, 
paisagismo e iluminação; 
construção civil, como barra-
cão industrial ou comercial, 
feira, escola municipal, posto 
de saúde, centros de convi-
vência e terminal de trans-
porte urbano; equipamentos 
municipais, como parque, 
praça, calçada, ciclofaixa e 
Meu Campinho; aquisição de 
terrenos para área industrial; 
e equipamentos rodoviários, 
como trator de esteira, moto-
niveladora, retroescavadeira, 

Visão digital
Também está em andamento a atualização das Bases Cartográficas 

Urbanas Digitais. Os documentos de 218 municípios serão disponibiliza-
dos gratuitamente às prefeituras. Isso significa a identificação completa 

das ruas; pavimentos já implantados; edificações públicas como creches, 
escolas e postos de saúde, redes de distribuição de energia e número de 
lâmpadas em ruas e avenidas, entre outros. Também será atualizado o 
Cadastro Técnico Imobiliário, com a identificação de lotes e edificações 

privadas, o que permite atualizações na arrecadação do IPTU.

Cidades inteligentes
Além disso, a Sedu auxilia as prefeituras no planejamento regional, 
contribuindo para reduzir o déficit de infraestrutura nos municípios; 

com a melhoria da gestão tributária e financeira e capacidade de pla-
nejamento; e aumentando a cobertura e a qualidade da infraestrutura 
dos serviços básicos e sociais. Em uma das vertentes, o Governo do Es-
tado está ampliando a parceria com os municípios para garantir a preci-
são e a confiabilidade das informações sobre o uso e ocupação do solo 
nas áreas urbanizadas. Por meio do Sistema de Gestão de Base de 

Dados Corporativa e Multifinalitária (SGBD), as cidades poderão fo-
mentar a urbanização inclusiva e sustentada. Serão disponibilizados 
cinco modelos de softwares de gerenciamento às prefeituras. Eles 
têm como alvo o fortalecimento institucional entre todos os entes, 

mobilização de recursos humanos e financeiros, conectividade e 
comunicação, gerenciamento de processos e redução de custos.

escavadeira hidráulica, mini-
rolo compactador, caminhão 
caçamba e vans.

De acordo com a Sedu, 
3.559 (67%) das ações já foram 
concluídas. Há, ainda, 589 em 
andamento e 168 com crono-
grama para execução. Outros 
352 contratos foram assinados 
com as prefeituras, permitindo 
o início dos projetos. Por fim, 
são 119 editais que autorizam 
a assinatura dos contratos, 
521 com processos de licitação 
autorizados e outros 14 apro-
vados tecnicamente.

FUNDO PERDIDO
Boa parte deste apoio aos 

municípios ocorreu por meio 
do Programa de Transferência 
Voluntária da Sedu, o cha-
mado recurso a fundo perdido, 
aquele sem a necessidade de 
devolução. Foram 4.154 ações 
nesta modalidade, 78% dos 
projetos, com investimento 
de R$ 2.032.391.608,85. As 
demais 1.064 acontecerem via 
operações de crédito, através 
do Sistema de Financiamento 
aos Municípios (SFM).

A pavimentação de vias 
urbanas concentrou a maior 
parte dos investimentos, com 
878 projetos nas mais diversas 
modalidades, com o repasse 
de R$ 1.354.210.673,25.

BOA parte deste apoio aos municípios ocorreu por meio do Programa de Transferência Voluntária da Sedu

ALBARI ROSA/AEN

Engorda
O investimento é de R$ 
314,9 milhões para todas as 
intervenções. No total, serão 
6,3 km de faixa de areia até 100 
metros mais larga no Litoral. 
Todo o trabalho de engorda 
deve acabar em novembro e 
a previsão é que os veranistas 
possam aproveitar a praia, 
já alargada, na próxima 
temporada de verão.

Cidade inteligente
Curitiba conquistou o título 
de Cidade Mais Inteligente 
e Conectada do Brasil. A 
capital também ficou em 
primeiro lugar no recorte 
de Empreendedorismo, 
em segundo em Tecnologia 
e Inovação, terceiro em 
Urbanismo, na oitava 
posição em Meio Ambiente 
e na nona em Governança. 
“Voltamos ao primeiro lugar 
com números expressivos 
em empreendedorismo, 
urbanismo, tecnologia 
e inovação, setores 
fundamentais para o 
crescimento contínuo da 
cidade na nova economia e 
no novo mundo conectado ao 
5G”, destacou o prefeito de 
Curitiba, Rafael Greca.

Cidades inteligentes
Com dez municípios presentes 
no ranking Connected Smart 
Cities 2022, incluindo a 
Capital, o Paraná é o primeiro 
da região Sul e o segundo 
estado brasileiro com o maior 
número de cidades entre as 
100 mais inteligentes do País, 
atrás apenas de São Paulo. 
Também aparecem no ranking 
os municípios de Maringá (20º), 
Londrina (24º), Foz do Iguaçu 
(35°), Cascavel (50º), Apucarana 
(51º), Ponta Grossa (60º), 
Pinhais (62º), Pato Branco (77º) 
e Guarapuava (84º).

Nota Paraná
Os Prêmios do programa 

De cara nova
A engorda da faixa de areia em Matinhos, no Litoral do Paraná, 
já passa de 80% de conclusão. O trabalho foi finalizado na praia 

de Caiobá e no Balneário Riviera até o Pico de Matinhos. A 
draga Galileo Galilei foi deslocada na segunda-feira (3) para o 

balneário Riviera para finalizar a engorda no trecho que vai até 
o balneário Flórida. “A obra de revitalização da orla de Matinhos 
objetiva principalmente evitar que as casas sejam afetadas com 
as chuvas torrenciais e maré alta”, explica o secretário estadual 

de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Everton Souza.

Nota Paraná serão sorteados 
nesta quinta-feira (6). O 
sorteio será transmitido ao 
vivo nas páginas da Secretaria 
da Fazenda no Facebook e 
no Instagram. Ao todo, 2,76 
milhões de contribuintes 
concorrem aos prêmios 
mensais, que somam R$ 5 
milhões – são premiações 
de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 
mil e o prêmio máximo, de 
R$ 1 milhão. As entidades 
cadastradas no programa, que 
contribuem para assistência 
social, educação, saúde e 
geração de emprego no 
Estado, concorrem a valores 
de R$ 100 e R$ 20 mil.

Novas conexões
Foz do Iguaçu ganhará novas 
conexões aéreas a partir de 
dezembro. A Azul Linhas 
Aéreas confirmou a criação 
de rotas a partir do Aeroporto 
Internacional Foz do Iguaçu-
Cataratas. Serão voos 
nacionais e internacionais. O 
principal destaque é a ligação 
com Montevidéu, no Uruguai 
– as passagens, inclusive, 
já são comercializadas pela 
empresa. Além disso, a 
companhia vai incrementar a 
malha nacional com rotas para 
Recife, Natal, Salvador, Porto 
Seguro, Maceió, Porto Alegre 
e Campinas.

Novas conexões II
O plano de expansão foi 
confirmado durante reunião 
de executivos da aérea com 
o governador Ratinho Junior. 
O encontro, em setembro, 
ocorreu no Palácio Iguaçu. 
“Foz é um dos destinos mais 
procurados para o turismo de 
natureza no Brasil. Cada vez 
mais as pessoas descobrem e 
se encantam com as belezas 
da cidade. Por isso é muito 
importante esse investimento 
da Azul, que quer fazer de 
Foz um hub turístico do País”, 
destacou Ratinho Junior.
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Candidatos na lista do
Prouni têm até sexta
para entregar documentos

Estudantes de todo Brasil, 
selecionados na lista de espera 
do Programa Universidade 
para Todos (Prouni), devem 
entregar presencialmente sua 
documentação à instituição de 
ensino escolhida até amanhã 
(sexta-feira, 7).

O resultado da lista de 
espera foi divulgado, no Portal 
Único de Acesso ao Ensino 
Superior, na última segunda-
-feira (3). Nesta data deu-se iní-
cio ao prazo para o compare-
cimento às universidades com 
os documentos.

Os beneficiados são estu-
dantes que não foram convo-
cados nas chamadas regula-
res e manifestaram interesse 
na lista de espera entre os dias 
27 e 28 de setembro. Essa é a 
última oportunidade para con-
correr a uma bolsa de estudos 
ainda em 2022.

Ao todo, o Prouni conce-
deu mais de 190 mil bolsas 
integrais e parciais nos dois 
semestres deste ano. As bol-
sas são ofertadas em institui-
ções particulares de educação 
superior, em cursos de gradua-
ção e sequenciais de formação 
específica

INGRESSO
O Prouni é destinado a 

candidatos brasileiros sem 
diploma de curso superior. 
Para participar do processo 
seletivo, o estudante deve 
ter participado de uma das 
duas últimas edições do 

O resultado da lista de espera foi divulgado, no Portal Único de Acesso ao Ensino superior, 
na segunda-feira
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Financiamento
Existem dois critérios socioeconômicos para obtenção das bolsas, 

um para bolsa integral, outro para a parcial de 50%. Para a primeira, 
o candidato deve comprovar renda familiar bruta de até um salário 
mínimo por pessoa. Já para a bolsa parcial, este valor deverá ser de 
até três salários mínimos. No caso de concessão de bolsa parcial, o 
estudante pode utilizar concomitantemente o desconto do Prouni 
com os créditos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para 
custear os demais 50% não contemplados pelo programa. Neste 
caso, é necessário que a instituição e o curso para o qual o candi-
dato foi contemplado com bolsa parcial do Prouni tenham oferta 
de vagas para financiamento e que o estudante seja aprovado no 

processo seletivo do Fies.

Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem).

O Ministério da Educação 
instituiu uma nota de corte 
no Enem para concorrer a 
uma vaga do Prouni. Assim, o 
estudante deverá atingir, no 
mínimo, 450 pontos na média 
das cinco provas que inte-
gram o exame, além de nota 
na redação maior do que zero.

A formação média também 
integra a lista de exigências 

para participar do Prouni, 
devendo o concorrente ter rea-
lizado o ensino médio em uma 
dessas condições: integral-
mente na rede pública; inte-
gralmente na rede particular 
como bolsista; parcialmente 
na rede pública e na rede parti-
cular como bolsista. São exce-
ções pessoas com deficiência 
e professores da rede pública 
nos cursos de licenciatura e 
pedagogia.

Obras da Sanepar interrompem
hoje o trânsito em Umuarama

A Sanepar informa que foram 
retomadas as obras de implan-
tação das tubulações para trans-
porte do esgoto em Umuarama, 
prorrogadas em razão das chu-
vas. Até o dia 21 de outubro, 
ficará interditada total ou par-
cialmente a Rua Pedro Castellini, 
na Estrada Canelinha, imedia-
ções do Conjunto Habitacional 
São Cristóvão, até depois da Rua 
Santo André, onde será feita a 
travessia para implantação dos 
emissários de esgoto. Com o 
apoio da Umutrans, os traba-
lhos serão feitos diariamente 
entre 8h e 18h.  

A Rua Pedro Castellini ficará 

parcialmente ou totalmente 
fechada durante as obras. Já 
a Rua Santo André será total-
mente interditada no momento 

da implantação da travessia. Os 
motoristas devem ficar atentos 
à sinalização do trânsito no local 
para evitar acidentes.

RUAS ficarão interditadas total ou parcialmente entre a Estrada Canelinha e o Conjunto 
Habitacional São Cristóvão, devido às obras da Sanepar
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Fakes eleitorais

O Ministério Público Eleitoral 
vai ter trabalho pós-eleição 
para investigar muitas fake 
news. Do início da campanha 
(16 de agosto) até domingo 
da eleição do 1º turno, o app 
Pardal da Justiça Eleitoral 
recebeu 37.520 denúncias 
diversas de irregularidades, 
como boca de urna, compra 
de votos, mas, principalmente 
fake news nas redes etc. 
Foram relatados 1.694 
disparos em massa (SMS e 
mensagens por Whatsapp 
e Telegram) e 15.016 perfis 
de usuários com indícios de 
“comportamento inautêntico” 
na internet.  

Neto resiste
Mesmo diante da virada 
surpreendente de Jerônimo 
(PT) para o governo da Bahia, 
o ex-prefeito de Salvador 
ACM Neto, que liderava 
com folga as pesquisas, 
resiste a declarar apoio a 
Bolsonaro, como pedem 
aliados, e buscar o voto da 
centro-direita no Estado. A 
próximos, Neto diz que vai 
manter o ritmo do 1º turno, 
e que não quer “federalizar a 
eleição” no Estado, e deixar 
seus eleitores decidirem. O 
DEM, que ele presidia, já não 
existe mais. Amigos indicam 

Os três colégios
O apoio dos governadores de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) – 
que perdeu a eleição –, de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e 
do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), ambos reeleitos, é de um 

forte simbolismo para o presidente Jair Bolsonaro (PL) contra Lula 
da Silva (PT). Eles comandam os três maiores colégios eleitorais do 
Brasil. Mas não garantem a transferência de votos. Até ontem, não 
havia confirmação de nenhum comício para o presidente em suas 
capitais A alta abstenção do 1º turno pode se repetir em especial 

nos Estados onde a eleição se decidiu no domingo (casos de Minas 
e Rio). E a alta rejeição a Bolsonaro e a Lula também pode deixar 
muita gente em casa dia 30. Se quiser virar o jogo, Bolsonaro e os 

governadores têm o desafio de conclamar a militância, os indecisos 
e os milhões de eleitores que não votaram dia 4 a rumarem às 

urnas no 2º turno. Bolsonaro prepara agenda para Belo Horizonte 
para semana que vem. Por ora, Lula está praticamente eleito com o 

voto fidelizado da primeira etapa. 

que ele arrisca enterrar o 
Carlismo no Estado. 
 
Nordeste no plenário
No Nordeste, segundo maior 
colégio eleitoral por regiões 
do Brasil, 151 deputados 
federais foram eleitos. Deste 
total, 89 são os reeleitos, e 
62 estreiam na Câmara dos 
Deputados, o que representa 
41% de renovação da região 
na Casa. O comparativo é da 
Agência Tatu, com dados do 
Tribunal Superior Eleitoral.

Covid x Saúde 
Seis em cada 10 brasileiros 
(62%) consideram a Covid-19 
o maior problema de saúde. 
A constatação é da pesquisa 
‘Monitor Global dos Serviços 
de Saúde’, realizada pela Ipsos. 
O índice está acima da média 
global, que é de 47%. O Japão, 
com 73%, lidera a lista. Dos 
34 países que participaram do 
levantamento, 19 apontaram 
a doença como o principal 
problema de saúde enfrentado 
pela nação. 

Queimadas
Um grande desafio nacional e 
internacional para o próximo 
presidente são as queimadas 
que não param em diferentes 
biomas do Brasil. Dados 
do Inpe mostram que em 
setembro ocorreu aumento 
de queimadas na Amazônia, 
o maior número desde 2010. 
Foram 41.282 focos mês 
passado, contra 16.742 do 
mesmo mês de 2021. O Pará 
é o recordista de queimadas, 
com 12.696 focos de calor 
registrados, representando 
30,8% do total, seguido por 
Amazonas (8.659).
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Veículo que saiu de Umuarama com
500 quilos de maconha, capota em SP

A Polícia Militar Rodoviária 
(PMRv) de São Paulo apreen-
deu, na última terça-feira (4) 
meia tonelada de maconha 
que estava em um veículo 
que capotou após uma per-
seguição pela rodovia SP-270 
– a Raposo Tavares – na altura 
do município de Assis. Ao ser 
preso, o condutor disse que 
havia adquirido a droga em 
Umuarama.

A apreensão aconteceu 
durante um patrulhamento 
das equipes Tático Ostensivo 

Rodoviário (TOR) pela rodo-
via. Ao desconfiar de uma 
Toyota Hilux, os policiais 
decidiram realizar a abor-
dagem ao veículo, que igno-
rou a ordem de parada e deu 
início a uma fuga em alta 
velocidade.

As equipes policiais desen-
volveram um acompanha-
mento pela rodovia até que 
o condutor da Hilux perdei o 
controle da direção e capotou. 
Depois do acidente, ele ainda 
tentou fugir correndo entre 
plantação de cana, porém foi 

Bando assaltante é capturado em
ação da PM de Cruzeiro do Oeste

Uma família moradora na 
área rural de Cruzeiro do Oeste 
viveu momentos de terror nas 
mãos de criminosos, que agi-
ram na última segunda-feira 
(3). As vítimas foram libertadas 
somente na terça (4) por equipes 
do 7º BPM (Batalhão da Polícia 
Militar). Segundo os policiais, foi 
uma sequência de ações, que 
se iniciou com o roubo e termi-
nou na prisão de cinco pessoas 
envolvidas no crime.

Os assaltantes chegaram 
à residência por volta das 6h 
e permaneceram no local até 
as 10h, tempo suficiente para 
que parte da quadrilha levasse 
para o Paraguai a caminhonete 
da família. O cruzamento do 
veículo ao país vizinho foi con-
firmado através de câmeras na 

BPFron apreende 
3.600 pacotes
de cigarros em 
Francisco Alves

 

Na manhã de ontem (quar-
ta-feira, 5) policiais milita-
res que integram o BPFron 
(Batalhão de Polícia de 
Fronteira) apreenderam 3.600 
pacotes de cigarros contraban-
deados e um caminhão em 
Francisco Alves.

A equipe realizava patrulha-
mento na área rural daquele 
município – que fica loca-
lizado a 70 quilômetros de 
Umuarama –, quando avis-
taram várias pessoas cor-
rendo em meio a uma região 
de mata. No local foi encon-
trado um caminhão baú Fiat/
Cargo carregado com cigarros 
contrabandeados. Também 
havia várias caixas espalhadas 
pela mata, totalizando 3.600 
pacotes. Os indivíduos que 
fugiram com a chegada dos 
policiais militares não foram 
encontrados.

CAIXAS com pacotes de cigarros con-
trabandeados foram deixadas espalhadas 
pelo matagal assim que os policiais se 
aproximaram
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capturado em seguida.
Em buscas no veículo – que 

consta com alerta de roubo no 
Paraná – os policiais encontra-
ram 500 quilos de maconha, 
que estavam divididos em 
vários tabletes. Durante a con-
versa com as equipes o homem 

detido confessou que adquiriu 
a droga em Umuarama, porém 
não informou quanto recebe-
ria pelo serviço.

Ele recebeu voz de prisão 
em flagrante pelo crime de 
tráfico de drogas e foi encami-
nhado à cadeia.

Polícia encontra arma em automóvel
com casal e três crianças, na PR-323

A Polícia Militar Rodoviária 
prendeu um condutor e uma 
passageira de Volkswagen 
Golf, com placa de São 
Bento, Paraíba, depois que 
foram flagrados em posse de 
uma pistola de calibre .380 
pela rodovia PR-323. A ação 
policial aconteceu entre os 
municípios de Iporã e Cafezal 
do Sul. Além do casal, havia 
três crianças dentro do 
automóvel.

De acordo com os relatos 
policiais, era realizada uma 
operação de fiscalização roti-
neira em frente ao posto ope-
racional de Iporã, na busca 
por traficantes e contraban-
distas. O condutor do Golf 
recebeu voz de abordagem 
e estacionou. Uma revista foi 
realizada até que os patru-
lheiros encontraram a pistola 
PT 58 HC Plus de calibre .380 
com seis munições intactas. 

A arma de fogo estava dentro 
de uma bolsa de tecido.

O condutor recebeu voz 
de prisão e foi encaminhado 
junto com a passageira para 
a Delegacia de Polícia Civil de 
Iporã, onde prestarão escla-
recimentos sobre o porte ile-
gal da arma. Conselheiros 
tutelares foram acionados 
para acompanhar a situação 
das crianças que estavam no 
veículo.

fronteira. Os bandidos, arma-
dos, também levaram alguns 
pertences das vítimas. Tudo foi 
recuperado.

Durante o assalto, os mora-
dores da propriedade foram 
trancafiados no interior do 
imóvel.

As PRISÕES
Os cinco bandidos envolvi-

dos no crime foram capturados 
durante ação, depois que um 
policial que integra o BPFron 
(Batalhão de Fronteira) aler-
tou a tropa sobre uma situação 
suspeita na cidade de Guaíra, 
envolvendo a caminhonete 
roubada.

A placa do veículo foi con-
sultada e uma equipe da PM 
em Cruzeiro do Oeste se dirigiu 

à casa da família, encontrada 
em cárcere privado, sob a mira 
de um dos suspeitos, de 22 anos. 
Ele tentou fugir, mas foi detido.

E q u i p e s  d o  S e r v i ç o 
Reservado de Inteligência do 
7º BPM entraram em ação e 
conseguiram deter outros qua-
tro homens acusados do crime, 
todos com idades entre 24 e 32 
anos. Os homens capturados 
foram encaminhados para a 
Delegacia de Umuarama.

De acordo com a Polícia 
Militar, um dos detidos possui 
sete registros de antecedentes 
criminais. Além dos homens 
detidos, os policiais também 
apreenderam dois revólveres.

A Polícia Civil investiga se 
há mais pessoas envolvidas 
no crime.

ARMA apreendida estava dentro de 
uma bolsa de tecido dentro do veículo 
abordado
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ARMAS usadas pelos bandidos também 
foram apreendidas, além das cinco prisões 
concretizadas e a recuperação dos bens 
levados na ação criminosa
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Maratona de Jogos de Paris traçará
o caminho da Revolução Francesa

Os competidores da mara-
tona nos Jogos Olímpicos de 
Paris 2024 correrão do centro 
de Paris a Versalhes e vice-versa, 
em um percurso projetado para 
saudar as mulheres e traçar um 
dos principais eventos históricos 
da Revolução Francesa. A rota 
da maratona revelada ontem 
(quarta-feira, 5) foi modelada 
no caminho da Marcha das 
Mulheres de outubro de 1789 em 
Versalhes, quando milhares de 
pessoas, principalmente mulhe-
res comerciantes furiosas com o 
preço do pão, marcharam até o 
luxuoso palácio do rei Luís XVI. 
Elas o forçaram a retornar com 
os manifestantes ao centro da 

capital em um evento que os 
historiadores dizem que aca-
bou com o poder absoluto da 
monarquia.

“Estamos tentando dar 
algum significado aos nossos 
acontecimentos e escolher este 
curso foi uma boa maneira de 
fazê-lo”, disse o chefe de Paris 
2024, Tony Estanguet. “Nós real-
mente queremos inovar”.

Pela primeira vez desde 
que as mulheres começaram 
a correr a maratona olímpica 
em 1984, as atletas concluirão 
o programa de atletismo, com 
a maratona feminina ocor-
rendo um dia após o evento 
masculino.

“Nosso país proclama alto e 
bom som que o esporte de alto 
nível deve mais do que nunca 
uma fonte de inspiração para 
todas as gerações, ao mesmo 
tempo em que impulsiona 
a participação em massa”, 
disse a ministra do Esporte da 
França, Amélie Oudéa-Castéra.

O percurso da maratona 
passará por monumentos 
parisienses, incluindo a Torre 
Eiffel, o Museu do Louvre, a 
Ópera Garnier, os Jardins das 
Tulherias e várias pontes mun-
dialmente famosas.

“Sem dúvida, a maratona 
de Paris 2024 terá algo espe-
cial. Atuar em um cenário 

tão impressionante, em um 
lugar tão carregado de histó-
ria e simbolismo, será uma 

A rota da maratona foi modelada no caminho da Marcha das Mulheres de outubro de 1789 
em Versalhes

DIVULGAÇÃO

experiência única”, revelou o 
bicampeão olímpico e recor-
dista mundial Eliud Kipchoge.

Ucrânia se juntou à candidatura de
Espanha e Portugal para Copa de 2030

A Ucrânia se juntou a 
Espanha e Portugal na tenta-
tiva de sediar a Copa do Mundo 
de 2030, disseram a Federação 
Espanhola de Futebol (RFEF) 
e a Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF) ontem (quarta-
-feira, 5).

“Nossa candidatura não é 
mais uma candidatura ibérica, 
é uma candidatura europeia”, 
disse Luis Rubiales, presidente 
da RFEF, em entrevista coletiva 
na Suíça, sede da Uefa, órgão 
que governa o futebol euro-
peu. “Estou convencido de que 
agora nossa proposta é muito 
melhor do que antes. O fute-
bol é universal e se é capaz de 
mudar a vida das pessoas de 
tantas maneiras, também deve 
ser usado para fazer o bem”, 
acrescentou Rubiales.

Fernando Soares Gomes da 
Silva, chefe da FPF, disse que 
a Uefa apoia “totalmente” a 
decisão de incluir a Ucrânia.

A candidatura de Espanha, 
Portugal e Ucrânia para o tor-
neio de 2030 concorrerá com 

Mercedes falha em Singapura

A pista estabelecida em 
Marina Bay, que recebe o GP 
de Singapura desde que este 
chegou à Fórmula 1, em 2008, 
tem características bastante 
singulares no calendário do 
campeonato. É diferente de 
todas e muito diferente da 
maioria. Por conta desse con-
junto de particularidades, a 
Mercedes se via em condições 
reais de brigar pela vitória no 
último domingo. A questão é 
que deu tudo errado. Pedro 
Henrique Marum avalia que foi 
a única chance de vencer neste 
ano em condições normais de 

outras candidaturas, como 
uma colaboração entre Egito, 
Grécia e Arábia Saudita, e uma 
proposta sul-americana con-
junta de Uruguai, Argentina, 
Paraguai e Chile. A semana 
passada marcou sete meses 
desde que as forças russas 
cruzaram as fronteiras da 
Ucrânia na maior invasão mili-
tar na Europa desde a Segunda 
Guerra Mundial. Moscou chama 
sua ação de “operação militar 
especial”, enquanto Kiev e seus 
aliados ocidentais dizem que é 
uma apropriação ilegal de ter-
ras. Dezenas de milhares de 

pessoas foram mortas no con-
flito, milhões fugiram e cidades 
e vilas foram reduzidas a escom-
bros. Em comunicado divulgado 
ontem (5), a RFEF disse: “A can-
didatura [de Espanha, Portugal 
e Ucrânia] fortalece os laços com 
a Europa ao gerar esperança e 
fornecer ferramentas de recons-
trução ao povo ucraniano, que 
expressou seu orgulho e gra-
tidão por participar deste pro-
jeto”. A Copa do Mundo de 2022 
começará em 20 de novembro 
no Catar, enquanto o torneio 
de 2026 acontecerá nos Estados 
Unidos, Canadá e México.

A candidatura de Espanha, Portugal e Ucrânia para o torneio de 2030 concorrerá com outras 
candidaturas
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uma corrida.
Ao longo das duas horas de 

prova, Lewis Hamilton errou 
duas vezes, bateu e saiu de 
terceiro para nono. Já George 
Russell, que sofrera problema 
no Q2 da classificação do 
sábado, trocou o motor, largou 
do pit-lane e viveu um suplício. 
Preso atrás dos demais no tra-
çado apertado, foi o primeiro 
piloto a usar pneus de pista 
seca. Demorou a dar certo e 
quando começou a parecer 
que alguma coisa boa poderia 
pintar, teve um furo de pneu. 
Corrida dolorida.

LEWIS Hamilton não fez uma boa corrida em Singapura e somou apenas dois pontos
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Comissão avalia as propostas para
adesão ao Bolsa Atleta Umuarama

O programa Bolsa Atleta 
Umuarama, que ofertará 44 
bolsas para auxiliar na for-
mação de atletas e paratletas 
representantes da cidade em 
modalidades dos jogos oficiais 
estaduais e nacionais, deu 
mais um passo importante. 
Uma comissão formada por 
representantes da Secretaria 
de Esportes e Lazer (Smel), 
Secretaria de Assistência 
Social, Conselho Regional de 
Educação Física do Paraná 
(Cref/PR) e Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) se reu-
niu ontem (quarta-feira, 5), 
para avaliar as 82 propostas 
recebidas.

C r i a d o  p e l o  p re fe i to 
Hermes Pimentel a partir de 
iniciativa do Legislativo, enca-
beçada pelo vereador Ednei 
do Esporte, o programa – a 
ser executado com recursos 
próprios do município – será 
realizado em conjunto com a 
Smel, Secretaria de Assistência 
Social e o CMDCA. “Queremos 
ajudar nas despesas e estimu-
lar os atletas a se dedicarem 
ao máximo nos treinamentos, 
visando elevar o nível técnico e 
ampliar as chances de sucesso 

Liberada 4ª dose da vacina contra Covid-19 para maiores de 18 anos
Com a chegada de novos 

estoques do imunizante con-
tra o coronavírus, a Secretaria 
Municipal de Saúde passa a 
disponibilizar, a partir de hoje 
(6), a quarta dose para pes-
soas com 18 anos completos e 
acima dessa idade. Até então, 
a vacina – também chamada 
de 2° reforço – só estava dispo-
nível para pessoas com mais 
de 35 anos.

Além desse público-alvo, 
a 4ª dose também será ofere-
cida aos imunossuprimidos – 
que são as pessoas que vivem 
com HIV, em tratamento de 
câncer ou que tenham pas-
sado por um transplante de 
órgão, por exemplo –, aos 
trabalhadores da saúde e 
da limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos, todos 
esses que fizeram a 3ª dose 
(1º reforço) no dia 6 de junho 
ou em datas anteriores com 
as vacinas Janssen, Pfizer, 
Astrazeneca ou Coronavac.

ALÉM desse público-alvo, a 4ª dose também será oferecida aos imunossuprimidos, traba-
lhadores da saúde e da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
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vacina para pessoas com mais 
de 18 anos que foram imuni-
zadas com a ‘dose única’ da 
Janssen (e receberam reforço 
no dia 6 de junho com as 
vacinas Astrazeneca, Pfizer, 
Janssen ou Coronavac). 
“Completar o ciclo vacinal é 
fundamental para manter-
mos os níveis de redução de 
casos que temos conquistado 
na cidade. Para se ter uma 
ideia, setembro foi o mês com 
o menor número de pessoas 
infectadas desde o início da 
pandemia, em março de 
2020”, comenta o secretário 
de Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima.

Outra boa notícia anun-
c i a d a  p e l a  d i v i s ã o  d e 
Imunizações da Secretaria de 
Saúde ontem (5) é que, após 10 
dias sem receber vacinas infan-
tis, novamente crianças de 
Umuarama, com idade a par-
tir de 3 anos, podem receber 

a 1ª dose. “Já para a 2ª dose, 
podem ser vacinadas todas as 
pessoas com idade acima de 
12 anos que receberam o imu-
nizante Pfizer em 15 de novem-
bro ou antes, com 18 anos 
vacinadas com Astrazeneca 
em 11 de agosto, para crian-
ças acima de 5 anos que fize-
ram a dose 1 em 11 de agosto, 
com 3 anos que receberam 
Coronavac em 9 de setem-
bro”, detalha Jaqueline de 
Bortoli Shirabayashi, coorde-
nadora de Atenção Primária 
em Saúde.

Ela adianta que também 
há 3ª dose (ou 1º reforço) para 
as pessoas acima de 12 anos 
que fizeram a dose 2 com a 
Astrazeneca, Coronavac ou 
Pfizer em 6 de junho ou datas 
anteriores e também as pes-
soas que fizeram a dose única 
de Janssen em 6 de agosto. 
“Todos os imunizantes vão 
ficar disponíveis na sede local 
do Sest Senat, que fica na 

avenida Dr. Angelo Moreira 
da Fonseca n° 786, bem em 
frente ao Pronto Atendimento 
e à UBS Central. O horário de 
atendimento é das 8h às 11h e 

na carreira”, justificou o pre-
feito Hermes Pimentel.

O programa fará a diferença 
na vida de muitos atletas e 
paratletas, potencializando 
resultados com a possibili-
dade de dedicação exclusiva 
aos treinos, opinou o secretá-
rio de Esporte e Lazer do muni-
cípio, Jeferson Ferreira. Serão 
30 bolsas de auxílio para a 
categoria Estudantil, 12 para 
o nível Estadual e duas bolsas 

para o Nacional, com valores 
entre R$ 200 e R$ 600. As ins-
crições foram recebidas até o 
último dia 26.

A análise e avaliação téc-
nica deve ser concluída até o 
próximo dia 18 e a divulga-
ção das inscrições aprovadas 
ocorrerá em 20 de outubro. 
Depois serão recebidos e jul-
gados eventuais recursos (de 
21 a 28/10) e os nomes dos 
atletas contemplados pelo 

programa serão publicados 
no diário oficial do município 
em 8 de novembro. O prazo 
para assinar o termo de ade-
são é 16/11.

A comissão conta com 
as participações dos técni-
cos da Smel, Karina Moraes, 
Anderson Alonso e Itamar 
Inácio da Silva Júnior, Flávia 
Araújo de Lima Barbosa e Aliny 
Marcato Alvarez de Vicente, da 
Assistência Social, Ivo Galdino 

das 13h30 às 16h. Lembrando 
que é preciso levar documen-
tos de identificação com foto 
e a carteirinha de vacinação”, 
finaliza Jaqueline.

da Silva, do CMDCA, e Sílvia 
Regina Nishiyama Sucupira 
Sarto, do Cref/PR.

Para obtenção da bolsa, o 
atleta ou paratleta (dos nai-
pes masculino e feminino) 
deve obrigatoriamente ser 
estudante da rede de ensino 
ou formado no ensino médio 
regular, além de ter sido con-
vocado para compor equipes 
representantes do município 
no ano da solicitação da bolsa.

A análise e avaliação técnica devem ser concluídas até o próximo dia 18 e a divulgação das inscrições aprovadas ocorrerá em 20 de outubro
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Palavras cruzadas

Se depender dos astros, o dia será muito favo-
rável para o seu crescimento pessoal e profis-
sional. Fique atenta às oportunidades de fazer 
cursos, treinamentos ou participar de projetos 
que possam contribuir para o seu aperfeiçoa-
mento. Na vida a dois, valorize as afinidades e 
a estabilidade da relação.

A ordem do dia para você é trabalhar em equipe. 
A Lua estimula a união e indica que você deve so-
mar forças com os colegas para cumprir as tarefas 
e atingir logo as metas em comum. Nos assuntos 
do coração, o desejo de viver uma relação séria 
e duradoura deve aumentar. Bom momento para 
iniciar um romance ou fortalecer os laços com a 
pessoa amada. 

Você vai contar com energia e disposição em dobro 
para encarar seu trabalho e as tarefas de rotina hoje. 
Também vai mostrar mais facilidade para organizar 
suas coisas e definir prioridades, o que deve tornar 
mais fácil a missão de deixar o serviço em dia. Para 
quem já tem seu amor, a dica é apoiar os projetos do 
par e caprichar no romantismo.

Cuidar das finanças estará entre as suas priorida-
des hoje. É um bom dia para rever seus gastos e 
planejar melhor as despesas. Você também deve 
ficar atenta às oportunidades de aumentar seus 
ganhos, seja batalhando por um aumento, fazer 
um bico ou qualquer coisa lucrativa. No amor, 
você vai querer algo duradouro e que traga certe-
zas ao seu coração. 

A Lua em Peixes realça todos os pontos fortes do seu 
signo. Você vai se sentir mais confiante para explorar 
seus talentos no trabalho e pode contar com todo seu 
carisma para se entender bem com as pessoas. Nas 
paqueras, além de atrair facilmente as pessoas com 
seu jeito encantador, você contará com doses extras 
de sensualidade para envolver o alvo. 

O céu convida você a olhar com mais atenção para 
os seus projetos e objetivos para o futuro. Você pode 
ter oportunidade de colocar algumas ideias em prá-
tica e terá facilidade para encontrar pessoas que 
possam dar apoio às suas iniciativas. Na vida social, 
aceite convites de amigos para sair e não perca a 
chance de se enturmar com gente nova. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 6 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Câncer. São 
bonitos e elegantes, atrativos e sensuais. Gostam, do que é Belo e do que diverte, entretém e 
ameniza a vida. Seu número principal é o 13, formado de 1, do Sol e 3 de Júpiter, dois astros 
de natureza nobre. O Sol que detém o poder nas mãos, o mando, a direção, mas que conduz à 
inevitável solidão. A soma dá o 4, de Urano, astro da modernidade, símbolo do trabalho e da 
evolução, das ideias futuristas, criatividade e ciências modernas em geral.

Horóscopo nascido em 6 de outubro

A Lua na Casa 4 fortalece seus laços com a família e 
faz com que você queira se dedicar mais aos assun-
tos de casa. No trabalho, você vai se destacar ainda 
mais se explorar a experiência que adquiriu em em-
pregos anteriores. Tudo indica que vai preferir con-
tinuar sozinha a se aventurar em lances sem futuro. 
Mas se um (a) ex reaparecer, vai ser difícil resistir. 

Bom dia para exercitar o desapego, leonina. A Lua 
ajudará você a identificar e doar tudo que não tem 
mais serventia para a sua vida, seja em casa ou no 
trabalho. A Lua também deixará você ainda mais 
atraente e sedutora, o que promete turbinar as pa-
queras e subir a temperatura na intimidade. Use e 
abuse do seu poder de sedução.

A Lua na Casa da Vocação garante a você uma 
disposição extra para investir na sua carreira e nos 
seus objetivos mais ambiciosos. Sol e Vênus no 
seu paraíso astral garantem sorte, criatividade e 
sucesso nas conquistas, então, trate de aproveitar 
a boa maré e batalhar pelo que deseja. No amor, 
capriche no visual e use todo seu charme para 
atrair alguém legal. 

A Lua na Casa 12 desperta em você um desejo enor-
me de se isolar do mundo e ficar mais quieta no seu 
canto. Respeite essa vontade e procure evitar am-
bientes agitados hoje. No amor, seu coração pode 
bater mais forte por uma pessoa misteriosa, que es-
conde algo ou que já tem outro compromisso. 

A Lua entra no seu paraíso astral e faz tudo parecer 
mais fácil e prazeroso. No trabalho, você vai sentir 
o clima mais leve e descontraído no relaciona-
mento com chefes e colegas. Cheia de charme, 
você vai atrair paqueras até sem querer. Mas man-
tenha suas conquistas em segredo. Boa cumplici-
dade e muito romantismo na união.

Você vai sentir uma facilidade bem maior para se 
comunicar e tem mais é que usar isso a seu favor. 
No trabalho, participe mais das conversas e ne-
gociações, dê ideias e divulgue seus bons resul-
tados. Na paquera, você estará mais extrovertida 
e deve puxar papo com o alvo para descobrir se 
vocês realmente combinam. 
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Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 6/10/2022

Muitas nuvens

Paranaguá
max 22
min 19

max 24
min 19

Cascavel
max 21 
min 17

Foz do Iguaçu
max 23
min 18

max 24
min 17

Curitiba
max 23
min 14

FASES 
DA LUA

Sexta 7/10/2022

Sol
Sábado 8/10/2022

Chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 664
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 02 06 07 08 01 09 05

Super Sete concurso: 303C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

FEVEREIRO

03 04 10 16 24 25 27 

Loterias
Megasena

01 02 03 06 08 09 10 13 
14 16 17 20 21 22 25concurso: 2525Megasena

Dupla sena
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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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Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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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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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2373Lotomania

00.420
87.133
21.293
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MANAUS - AM

02 20 24 29 49
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concurso: 2630Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 28

2/je. 3/uca. 4/road. 5/jaspe — odara. 7/bardana. 8/termidor.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 28

2/je. 3/uca. 4/road. 5/jaspe — odara. 7/bardana. 8/termidor.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL
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(?) forte, 
acompa-
nhamento
do sushi

Inseto
cuja larva
contamina
alimentos

Príncipe
que inspi-
rou Bram

Stoker

Caminhos
estreitos

O setor
mais 

culto da
sociedade

"A Soma de
Todos os

(?)", filme
dos EUA

Poema
que cele-
bra feitos
heroicos

Morcego,
em inglês

Legislação
que prote-
ge jovens
e crianças 

Estudioso
da estru-
tura da
Terra

Natureza
(abrev.)

Tálio
(símbolo)

Vale dos 
(?), necró-
pole dos
faraós

Ruína; de-
cadência

(fig.)

(?) e qual:
muito

parecido
com

Vila Mada-
lena, para o
paulistano

Cantora
de "O Mun-

do Vai"

Fechar 
hermeti-
camente

Sistema adotado para testagem rápida da
Covid-19
sem sair
do carroEncantar

Fenômeno como as
Perseidas que ocor-
rem sempre no mês

de agosto

Ditador
cubano
deposto
por Fidel
Castro

Categoria
da ginás-
tica artís-
tica exclu-
sivamente
masculina

Suporte
de pontes
Flamengo

(pop.)

Casual;
fortuito

Estragar;
apodrecer

Proteção
usada por
alfaiates

País dos
Bálcãs

Lago salga-
do da Ásia

Concede;
outorga
Ímpeto;
vontade

Peixe de
pele nua

Infração no
basquete

Número de
lados do

icoságono
Sentinelas

"Cântico
do Irmão
(?)", escri-
to de São
Francisco
de Assis 

3/bat. 4/vlad. 8/atalaias. 9/drive-thru.

No                    
tem lançamento
toda semana!

cinema

@CINEVIPOFICIAL

E PREÇO ÚNICO NOS INGRESSOS!

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

Móveis de madeira devem ser desmontados para descarte
 A partir do próximo dia 10, 

móveis velhos, paletes e outros 
resíduos de madeira deverão 
ser desmontados para serem 
descartados no Aterro Sanitário 
Municipal. Além disso, será 
necessário retirar também todo 
tipo de ferragem (como pregos, 
parafusos, dobradiças, fechadu-
ras) e maçanetas, que deverão 
ser entregues separadamente.

De acordo com a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente, a 
quantidade desse tipo de resí-
duos tem aumentado conside-
ravelmente nos últimos tempos 

e ocupado grande espaço na 
célula destinada aos materiais 
volumosos. “Esse tipo de resí-
duo será recebido normalmente 
no aterro, porém os geradores 
terão de tomar esse cuidado – 
desmontar os móveis e separar 
a madeira das ferragens e plás-
ticos, que deverão ser entregues 
a parte”, explicou o secretário 
Rubens Sampaio.

De acordo com a chefe de 
Divisão, Rafaela Moreira, a 
medida tornou-se necessária 
devido ao aumento do volume 
recebido diariamente no aterro. 

Sem esse cuidado a mais, fica 
impossibilitada a destinação 
final ambientalmente correta.

Rubens Sampaio acres-
centa que com o crescimento 
da cidade, cresce também – na 
mesma proporção – a geração 
de resíduos dos mais variados 
tipos, o que aumenta consequen-
temente a pressão sobre o aterro 
sanitário. “Para continuarmos 
recebendo todos os materiais 
que a população precisa descar-
tar, e sem ir em desacordo com as 
legislações vigentes, optamos por 
esta medida”, explicou.

“Queremos permitir a reu-
tilização de todos os materiais 
que podem ser reaproveitados e 
antes não tinham a destinação 

adequada, para que possa-
mos também contribuir com o 
meio ambiente”, completou 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

 No encerramento do mês 
de setembro, a Jeep conquis-
tou novamente a liderança 
dos SUVs, com 10.874 uni-
dades emplacadas. E não 
para por aí, o Commander 
quebrou mais um recorde e 
atingiu a sua melhor partici-
pação entre os D-SUVs desde 
que foi lançado. Quando o 
assunto é acumulado do ano, 
a Jeep também é líder entre 

os SUVs, com 20,1% da fatia 
do mercado no segmento. 
No total, são 99.053 veícu-
los emplacados da marca 
ao longo dos nove primeiros 
meses do ano, o que garante a 
Jeep 7,1% de participação no 
mercado automotivo total em 
2022. E o Commander bateu 
um novo recorde em setem-
bro, dessa vez na fatia de par-
ticipação em seu segmento. 

O modelo liderou com folga o 
segmento D-SUV, com quase 
o triplo do segundo colo-
cado. Foram 2.064 veículos 
vendidos e 37,3% de market 
share, o que representa a sua 
maior participação dentro 
do segmento desde que foi 
lançado. No acumulado de 
2022, o Jeep Commander já 
conta com 15.544 unidades 
comercializadas.  

 Nos dias de hoje, o carro é 
considerado mais do que um 
bem, é sinônimo de qualidade 
de vida e bem-estar, afinal, é 
dentro dele que muita gente 
passa várias horas por dia. O 
Grupo Multi, um dos maiores 
players do segmento de ele-
trônicos no Brasil, oferece 
uma gama diversificada de 
produtos de alta tecnologia 
e acessórios inovadores para 
diversas categorias e, dentro 
dela, está sua linha automo-
tiva com o seu Inversor de 
Potência. O recurso permite 
que diversos aparelhos elé-
tricos sejam utilizados dentro 
do automóvel, oferecendo pra-
ticidade e otimizando o tempo 
dos usuários.

O Inversor de Potência da 
Multi é um aparelho multifun-
cional que, ao se conectar na 

Já pensou em ter uma tomada
elétrica dentro do seu veículo?

saída 12V do veículo, trans-
forma-se em uma tomada 
comum, ideal para carregar 
ou ligar notebooks, tablets, 
celulares, caixinhas de som, 
aquecedor de alimento gour-
met, chapinha de cabelo, 
vídeo games, impressoras, 
entre outros dispositivos, com 
potência de até 150 Watts.

O modelo conta com 
duas versões: AU900 (trans-
forma 12V para 110/127V) e 
AU901 (transforma 12V em 
220V/240V), atendendo todas 
as tensões e regiões do país. O 
Inversor de Potência também 
conta com uma saída USB 
de 5 Volts, compatível com 
a grande maioria dos eletrô-
nicos comercializados, e um 
cooler para controle de tem-
peratura. Excelente também 
para quem passa horas fora 

Com o Inversor de Potência da Multi, é possível carregar 
eletrônicos e até utilizar outros aparelhos elétricos durante o 
trajeto com o seu veículo, como notebooks, por exemplo 
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de casa ou em viagens, longe 
de tomadas para carregar os 
seus aparelhos.

Os Inversores de Potência 
da Multi custam a partir de R$ 
200 e estão disponíveis na loja 
oficial, onde você encontra a 

linha completa de acessórios 
automotivos, incluindo: cen-
trais multimídia, aspiradores 
de pó, lâmpadas e câmeras de 
ré, entre muitas outras opções. 
E o melhor: muitos destes itens 
estão com frete grátis.

 O Nissan Kicks, o veículo 
japonês que foi pensado e 
criado na América Latina, foi 
reconhecido com o prêmio 
“Carro mais Seguro” na cate-
goria SUV compacto, na nova 
edição da premiação que des-
taca a segurança dos veícu-
los na Argentina. O Índice de 
Segurança (IS) do CESVI é um 
estudo que determina a con-
fiabilidade do nível de equi-
pamentos de segurança de um 

veículo. O procedimento con-
siste em avaliar cada modelo 
no laboratório de experimenta-
ção do instituto, realizando um 
levantamento exaustivo dos 
equipamentos de segurança, 
sob todos os aspectos. O sis-
tema de pontuação conta com 
225 itens que são ponderados 
em função de sua influência na 
segurança, divididos em dois 
grupos principais: Segurança 
Passiva e Segurança Ativa. 

É tarde da noite, você saiu 
de um evento e quer pedir um 

carro pelo aplicativo, mas o 
local de espera é suspeito e a 
viagem é longa. Outra situa-

ção: sua necessidade é diária, 
você passa muitas horas utili-

zando esse serviço para os afa-
zeres do cotidiano ou mesmo 

para encontros, e se sente 
desconfortável com o com-

portamento que pode encon-
trar ao entrar no veículo. Que 
solução poderia ser oferecida 

em prol de beneficiar essas 
duas mulheres e muitas outras 

nas mais diversas situações? 
É refletindo sobre as novas 

necessidades femininas que 
surge o Drivers Mulheres, já em 
atividade em Curitiba, região 

metropolitana e Ponta Grossa.

Mais seguro na Argentina
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Jeep na liderança outra vez
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Exclusivo 
para mulheres 
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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

FOX 1.6 XTREME 21/22 BRANCO COMPLETO R$ 78.900,00

MONTANA LS 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 59.900,00

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

S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 194.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 246.900,00

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

DENTISTA 
Tempo Determinado

Vaga nº  342/2022  para Umuarama

Pré-requisitos: ensino superior completo 
bacharelado em Odontologia, em instituição de 

ensino superior credenciada pelo MEC.
Possuir Carteira de Habilitação Profissional 

registrada no CFO/CROPR.
Estar apto para assumir a Responsabilidade 

Técnica como pessoa jurídica no CRO.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se .

Inscrições até 26/10/2022.

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
Pilates com Aparelhos

Vaga nº  341/2022  para Umuarama

Pré-requisitos: ensino superior completo 
bacharelado em Educação física, curso 

reconhecido e concluído em instituição de ensino 
superior credenciada pelo MEC. 

Carteira de Habilitação Profissional: registro ativo 
no CREF/PR.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se .

Inscrições até  11/10/2022.

Torneio de pesca recebe inscrições
no Lago Tucuruvi, a partir de hoje

O Lago Tucuruvi rece-
berá, no próximo domingo, 
dia 9, o 1º Torneio de Pesca 
Infantojuvenil abrindo a pro-
gramação em comemoração 
ao Dia das Crianças, que cul-
minará com uma grande festa 
no Bosque Uirapuru, dia 12. A 
competição será voltada ao 
público de 5 a 14 anos e os par-
ticipantes deverão estar acom-
panhados pelo pai ou respon-
sável maior de idade.

A partir das 14h de hoje 
(quinta-feira, 6), as inscrições 
serão recebidas em um posto 
avançado na orla do lago, que 
fica nos fundos no Parque D. 
Pedro II, no final da rua Nossa 
Senhora de Guaralupe. A par-
ticipação é gratuita, porém a 
equipe da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente pretende 
arrecadar ração para cães 

e gatos a fim de atender à 
Sociedade de Amparo aos 
Animais de Umuarama (Saau). 
Por isso, cada participante 
deverá doar um quilo de ração.

O torneio foi limitado a 300 
participantes. A pesca será 
das 10h às 14h e a apuração 
e premiação serão finalizadas 
até as 16h. A promoção tem o 
apoio do Instituto Água e Terra 
(IAT), Polícia Ambiental – Força 
Verde e Tiro de Guerra 05.012. 
Na inscrição é necessário apre-
sentar documento de identifi-
cação com foto da criança e do 
responsável, comprovante de 
endereço e a ração.

Os vencedores serão pre-
miados na categoria ‘maior 
quantidade de peixes captura-
dos’ com vales presentes de R$ 
500 para o primeiro lugar, R$ 
400 para o segundo, R$ 300 ao 

terceiro, R$ 200 para o quarto e 
R$ 100 para o quinto colocado. 
Em caso de empate na quanti-
dade, o desempate será pelo 
maior peixe capturado. Haverá 
sorteio de brindes aos partici-
pantes inscritos que pescarem 
pelo menos um peixe.

Mais dois casos de 
Covid-19 foram 

confirmados na cidade
O Boletim Covid divul-

gado ontem (quarta-feira, 
5) informou que mais dois 
novos casos foram confirma-
dos, sendo uma mulher e um 
homem. Há exatos 30 dias 
nenhuma criança é diagnosti-
cada com a doença na cidade. 
Existem nove casos tratados 
como suspeitos e mais oito 
ativos, indicando que 17 pes-
soas estão em isolamento 
domiciliar.

Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, 39.298 pes-
soas foram diagnosticadas com 
a doença e deste total 38.951 se 
recuperaram. Um senhor de 96 

POSTO avançado na orla do lago, nos 
fundos no Parque D. Pedro II receberá 
as crianças para inscrição a partir das 

14h de hoje
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anos, que não tomou nenhuma 
dose da vacina, continua inter-
nado na enfermaria do hospital 
Cemil e outro de 83 anos, que 
tomou três doses da vacina, 
está internado na enfermaria 
do Uopeccan.

A última morte por com-
plicações da covid-19 foi con-
firmada em março deste ano 
e, neste período de 30 meses, 
355 óbitos foram registrados. 
A cidade continua classifi-
cada com bandeira verde pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), revelando que o risco 
de disseminação do vírus é 
considerado baixo.
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SHOPPING PALLADIUM

Umuarama ja recebeu quase R$ 59 milhões 
do Governo do PR entre janeiro e setembro

Os municípios paranaenses 
já receberam em 2022 um bom 
suporte financeiro advindo de 
repasses feitos pelo Governo 
do Estado. No total, R$ 8,96 
bilhões foram transferidos 
de janeiro a setembro pela 
Secretaria da Fazenda para 

CONFIRA ABAIXO OS DEZ 
MAIORES REPASSES EM 2022, 

DE JANEIRO A SETEMBRO
1. Curitiba - R$ 1.202.240.854,65 
2. Araucária - R$ 473.008.082,26
3. São José dos Pinhais - 
R$ 368.623.088,93 
4. Londrina - R$ 304.613.083,38 
5. Maringá - R$ 287.964.986,82 
6. Ponta Grossa - 
R$ 236.090.945,85 
7. Cascavel - R$ 232.296.933,39 
8. Foz do Iguaçu - R$ 
193.063.324,81 
9. Toledo - R$ 150.930.060,02 
10. Guarapuava - 
R$ 128.166.659,56

Outubro Rosa terá atividades especiais no mês da Saúde da Mulher
 Desde 2002 a campanha 

Outubro Rosa é realizada 
no Brasil para falar sobre a 
importância dos exames pre-
ventivos de câncer de mama. 
Em Umuarama, uma série de 
atividades estão programadas 
durante todo o mês de outu-
bro, que será dedicado à saúde 
da mulher, incluindo palestras, 
caminhadas, agendamentos 
de mamografias e a execução 
de citopatológicos (preventivo 
de câncer de útero) em todas 
as unidades de saúde.

A enfermeira Rafaela 
Hasegawa Misse, coordena-
dora do Programa de Saúde 

da Mulher, conta que o “Dia 
D” será na terça-feira, 18 de 
outubro, porém todas as uni-
dades de saúde de Umuarama 
vão ficar abertas em horário 
especial, no período noturno, 
das 17h às 20h, até o dia 31. 
“As mulheres podem desde já 
entrar em contato com a sua 
UBS para realizar o agenda-
mento de preventivos. Caso 
sejam identificadas alterações, 
elas serão automaticamente 
encaminhadas para a realiza-
ção de novos exames, como a 
mamografia”, explica.

Para o dia 18 também está 
programada a Caminhada da 
Mulher, com saída às 8h30 do 
Lago Aratimbó, quando pro-
fissionais de saúde e volun-
tários vão distribuir materiais 
informativos alertando sobre 
o tema. No dia 22 (um sábado), 
moradoras do bairro Parque 
Bonfim e entorno poderão 
realizar os exames preventivos 
no posto de enfermagem que 
será montado no Parque de 
Exposições, das 13h às 17h. Já 

no dia 26 (uma quarta-feira), 
as ações serão realizadas 
em evento no Sindicato dos 
Trabalhadores de Educação 
Pública do Paraná.

Rafaela esclarece que outras 
atividades também devem ser 
realizadas durante o Outubro 
Rosa, inclusive contando 
com a participação e o apoio 
de parceiros como a Unipar 
(Universidade Paranaense). 
“Um cronograma para agenda-
mento dos exames preventivos 
pode ser consultada no site da 
Prefeitura, no banner eletrô-
nico ‘Outubro Rosa’”, destaca.

A médica ginecologista 
e mastologista Drª Josiane 
Saab Rahal vai abordar o tema 
Saúde da Mulher para todos 
os profissionais enfermeiros 
da Secretaria de Saúde, em 
evento agendado para a pró-
xima terça-feira (11). “Também 
já temos palestras agendadas 
que serão apresentadas em 
diversas empresas, como a 
Cama In Box e Nutriphós, entre 
outras. Nossa agenda ainda 

está aberta e os interessados 
podem entrar em contato com 
a Secretaria da Saúde”, indica.

O câncer de mama fica em 
primeiro lugar quando se fala 
em mortes de mulheres no 
Brasil, exceto na região Norte, 
onde o câncer de útero faz mais 
vítimas. Segundo o Instituto 

Nacional do Câncer (Inca), as 
maiores taxas de incidência 
estão na região Sudeste, com 
12,79 óbitos a cada 100 mil 
mulheres, e na região Sul, com 
12,64. Para 2022, o Inca estima 
que no Paraná cerca de 3.500 
mulheres serão diagnosticadas 
com a doença.

as 399 administrações muni-
cipais. Os depósitos são refe-
rentes a repasses de ICMS, 
IPVA, Fundo de Exportação e 
royalties de Petróleo. O valor 
é superior ao repassado no 
mesmo período do ano pas-
sado (R$ 7,5 bilhões). 

Umuarama, cidade polo da 
região Noroeste do Estado rece-
beu um total de R$ 58.811.055,78.

A maior parte desse mon-
tante veio do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). Foram transfe-
ridos R$ 6,35 bilhões aos muni-
cípios paranaenses. 

Parte do valor total arre-
cado (20%) com o ICMS é 
direcionado também ao 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
B á s i c a  ( F u n d e b )  p a r a 

financiamento da educação 
básica pública. Deste bolo, a 
fatia destinada a Umuarama 
foi de R$ 28.783.589,99.

IPVA
Os repasses do Imposto 

sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
somam R$ 2,53 bilhões líqui-
dos, já depositados nas contas 
das prefeituras – valor corres-
pondente aos veículos licen-
ciados em cada município, 
que recebe 50% do total arre-
cadado. Deste total, a cidade 
recebeu R$ 29.693.954,05.

FPEX
O Fundo de Exportação 

(FPEX) resultou num aporte 
de R$ 71,6 milhões aos cofres 
municipais, enquanto os 

royalties de petróleo soma-
ram R$ 2 milhões em repasses 
no ano. Umuarama recebeu 
R$ 324.408,87. E de royalties 
do petróleo foram R$ 9.102,87.

As transferências são libera-
das de acordo com os respecti-
vos Índices de Participação dos 
Municípios (IPM), conforme 

determina a Constituição 
Federal.  

Os Índices de Participação 
dos Municípios são apurados 
anualmente para aplicação no 
exercício seguinte, observando 
os critérios estabelecidos pelas 
legislações estaduais pertinen-
tes ao assunto.

A cota mais alta recolhida por Umuarama foi sobre a arrecadação de ICMS. No paraná houve 
a transferência de R$ 6,35 bi. A cidade recebeu pouco mais de R$ 28 milhões
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Vem aí a maior 
e melhor festa 
do noroeste do 
Paraná, trigésima 
segunda noite 
tropical na beira 
das piscinas do 
Harmonia Clube 
de Campo, com 
animação das 
bandas Fonte Lu-
minosa e Mistura 
Brasileira. Mesas e 
ingressos já estão à 
venda na secretaria 
do clube. Primeiro 
lote promocional! 

Informações pelos fones (44) 3056-6504, (44) 9-9176-4948 ou 
(44) 9-9935-9467

DIVULGAÇÃO
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