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Programa Cidade Empreendedora
estimula empresários nos bairros
A Prefeitura de Umuarama e Sebrae iniciam pelo Jardim São Cristóvão uma 
ação que objetiva estimular o empreendedorismo com cursos, palestras e 
rodadas de negócios. Equipes da Secretaria de Indústria e Comércio visitaram 

estabelecimentos comerciais do bairro para convidar a população a partici-
par dos dez primeiros encontros entre 10 de outubro a 14 de novembro para 
conhecer táticas de planejamento e eficiência em gestão do negócio. l 11

l 4

DIVULGAÇÃO

Produção de
veículos teve
alta de 19,3%
em setembro

l 2

3,8 milhões
de votos para

candidatos ainda
estão pendentes

l 3

Primeiro lote

Representantes de igrejas cristãs, lojas maçônicas, centros espíritas, OAB, Rotary, Lions e entidades que 
atendem à população idosa participaram da palestra “Abandono de Pessoas Idosas – Uma triste realidade da 
sociedade atual”, com o advogado Ivo Galdino da Silva, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de 
Umuarama. Dados do IBGE apontam que em 2010 eram 12.735 idosos em estado de abandono na cidade e 
em 2021 somavam19.868 – um aumento de 56% em 11 anos. 

Homem leva
facadas nas

costas de ‘amigo’
paraguaio

l 6 Idosos abandonados
l 8

Seleção é
líder no
ranking
da Fifa

l 7

    

A Administração Muni-
cipal divulgou a nova 
edição da Agenda de 

Licitações para outubro 
e novembro. São 36 

oportunidades de negó-
cios para empresas de 
todos os portes, sendo 
26 pregões eletrônicos, 

nove concorrências 
públicas e uma tomada 
de preços. Os detalhes 
podem ser encontrados 
no Portal da Prefeitura 

de Umuarama. 
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Quem está livre pode se envolver com uma pessoa 
conhecida e talvez queira manter o romance às escon-
didas por um tempo. Com o love da sua life, é um bom 
momento para trocar confidências e participar mais da 
vida do outro. Reforce a cumplicidade para que lutem 
juntos pelo que querem!

Aceite convites da turma, conheça gente nova e anime 
as paqueras! Seu charme será irresistível neste fim de 
semana, e seu carisma vai encantar todos por onde você 
passar. Há chance de namoro com alguém da turma. A 
dois, o companheirismo deve prevalecer e a sintonia 
será deliciosa.

No amor, você saberá bem o que quer durante este fim 
de semana, Canceriana (o)! Na paquera, cuidado para 
não ser exigente demais. Procure se soltar mais e deixar 
rolar sem tantas expectativas deixe o tempo mostrar se 
vai dar certo. A dois, façam planos e lutem juntos para 
realizar seus sonhos.

Na paquera, as afinidades contarão mais pontos. Se você 
não tem ninguém na mira, experimente conhecer gente 
nova e se enturmar com quem tem ideias parecidas com 
as suas. Já no romance, o clima vai ser de pura sedu-
cência, e vocês terão sintonia para dar e vender. É pra 
glorificar de pé!

Na paquera, você vai esbanjar sensualidade e pode atrair 
quem quiser, minha Virginiana. Os astros vão turbinar 
seu poder sedutor, e prometem esquentar o clima na 
pista  parte pra cima! No romance, é a intimidade que 
promete pegar fogo, então capricha na sedução. Seja 
ousada e surpreenda!

No campo sentimental, Lua e Júpiter brilham no seu 
paraíso astral, realçam seu charme e prometem boas 
surpresas! Na solteirice, seu charme está acentuado e vai 
render momentos deliciosos na paquera. No romance, a 
parceria será ainda melhor, e ainda vai estar recheada de 
muito cheia de carinho e sedução.

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

Explore seu charme e puxe papo para conhecer melhor 
o alvo na conquista. Só tenha cuidado para não beijar 
sapo achando que é príncipe não crie falsas expectati-
vas. Na relação, você será prestativa e fará o que puder 
para apoiar seu bem: isso vai fortalecer a cumplicidade 
e confiança entre vocês.

Quem está com o coração livre vai usar todo seu charme 
e simpatia para atrair paqueras e aumentar as chances de 
viver uma relação duradoura. Este é um bom momento 
para as relações em geral, seja para iniciar um namoro 
ou tornar a relação mais séria. A dois, quebre a rotina e 
invista na sedução para apimentar a relação.

Papos animados e descontraídos devem embalar as 
paqueras. Além de ser uma delícia, a conversa ainda 
te ajuda a descobrir se o alvo tem mesmo ideias e pla-
nos semelhantes aos seus. Com o mozão, as afinidades 
também devem aumentar. Converse muito e abra seu 
coração!

No amor, você vai querer segurança! Na pista, pode que-
rer se envolver com uma pessoa influente, poderosa e 
bem-sucedida. Para quem já encontrou seu amor, o céu 
recomenda que lutem juntos pelo que querem. Valorize 
a estabilidade da relação e evite brigas desnecessárias, 
Caprica.

Seu jeito decidido e confiante vai chamar atenção nas 
paqueras. Agir naturalmente e mostrar o que você real-
mente quer pode ser de grande ajuda na busca por um 
mozão. Bom momento para iniciar um namoro ou para 
fortalecer a relação com a pessoa amada. Sintonia, 
romantismo, companheirismo e sedução não vão faltar!

Horóscopo nascido em 9 de outubro

Horóscopo nascido em 10 de outubro

Os nascidos no dia 9 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Libra – Áries. São 
positivos e otimistas, confiam em si mesmo e acreditam na sorte. Por isso mesmo acabam vencendo 
as dificuldades da vida e alcançando triunfo nos seus empreendimentos. Luta e entusiasmo não lhes 
falta nunca. Seu número principal é o 16, formado de 1, número do Sol e de 6, número de Vênus. A 
soma dá o 7, de Netuno, que torna as pessoas intuitivas e com outros dons para normais, cheias de 
pressentimentos e de habilidades esquisitas, de segredos e reticências.

Os nascidos a 10 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. São vaidosos, 
ambiciosos e atrativos. São apaixonados e também geram paixões profundas. Vivem envolvidos com o 
amor e também com os conflitos que dele provém. Seu número principal é o 17, número que conduz a 
influência do Sol, 1 e de 7, de Netuno. São duas energias antagônicas. Juntos formam o 8 de Saturno, 
que sugere riqueza material e bens de herança, boa saúde, resistência física e vida longa. Neste caso 
revela problemas de família e riscos para sua segurança física.

No amor, você estará ainda mais encantadora e charmosa! 
Na conquista, isso pode até render em um pedido de 
namoro de um pretendente que você vai gostar. Com o 
seu amoreco, afaste a insegurança e o ciúme. Aposte no 
companheirismo, valorize as conversas e renda-se aos 
desejos. Sexo quente!
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3/ice — mac. 4/doce. 5/poder. 6/renome.
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L P E
A B U N D A N C I A

A T E A R O M A
A C A L M A M P S

I S A I O T E
B A C ON B O A T E

A O S A N T O S
M A D R E U P

T A R O A C A C I A
Z C O L E G A

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

I C M O N R I
C O P I A D O R A

P A R A L I S A D O S

Reper-
cussão
sonora

Ácido da
aspirina
(sigla)

Desenho
feito na

pele

Olha;
observa 
secreta-
mente 

Casa
noturna

de dança

Tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

Filhotes
de ani-
mais

Cena típica de
filmes de ação
Rede fluvial da
Região Norte

Estados das capitais 
João Pessoa e Maceió
(?) Rubens,
jornalista

Par do
cavalheiro

Grande 
quantidade
Acender
(o fogo) 

Tranqui-
lizam

A vogal
do pingo

Estáticos;
imóveis

A máquina
como a
xerox

Substân-
cia azul
corante

A marca do
Zorro (HQ)
Pequeno
monte

Roupa da
bailarina

Filtrar 
(o café)

Companhei-
ro escolar
Bebida al-
coólica doce

Santi-
ficados
Meigo;
manso

Apaixonar-
se (bras.)
1.002, em
romanos

Et cetera
(abrev.)

Caminha; 
dá passos

Acha
graça

Olívio Du-
tra, político

Sufixo de
"mioma"
Lua, em
inglês

Recheio 
de bife

rolê (Cul.)
Freira;
irmã

Baralho
de carto-
mantes

Próton
(símbolo)

Muco
nasal

Flor orna-
mental

Opõe-se
a "off"

Movimento
súbito

Meu, em
francês

Sílaba de
"plano"

3/mon. 4/moon. 5/bacon. 6/acácia — colina.

   

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 8/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 23
min 16

max 26
min 10

Cascavel
max 24 
min 10

Foz do Iguaçu
max 25
min 13

max 25
min 10

Curitiba
max 23
min 9

FASES 
DA LUA

Domingo 9/10/2022

Chuva
Segunda 10/10/2022

Sol

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 665
Dia de Sorte
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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 -1,22 5,54 7,94

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,1008 1,0859 1,0825
IGP-DI (FGV) 1,0913 1,0867 1,0794
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,20%

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

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
8/9 a 8/10 0,7097 0,7097 0,2087
9/9 a 9/10 0,6818 0,6818 0,1809

Ações % R$
Petrobras PN -0,09% 33,63 
Vale ON -0,05% 75,51 
ItauUnibanco PN +0,21% 29,32 
Bradesco PN -2,38% 20,47 
Magazine Luiza ON -1,12% 5,31 
Cosan ON -8,72% 16,65

IBOVESPA: -1,01% 116.375 pontos

Iene 145,21
Libra est. 0,90
Euro 1,02
Peso arg. 149,20

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,2120 5,2130 -3,4%

PTAX  (BC) +0,4% 5,2215 5,2221 -3,4%

PARALELO -0,2% 5,0900 5,5200 -3,5%

TURISMO -0,2% 5,0900 5,5000 -3,5%

EURO +0,2% 5,1077 5,1103 -3,4%

R$/m2 AGO SET %m %ano %12m
Paraná 2.111,18 2.21210 0,04 10,42 11,82
Norte 2.177,08 2.172,65 -0,20 11,84 2,96
Oeste 2.246,56 2.248,99 0,11 10,20 11,32

DÓLAR 07/10

Iene R$ 0,0360
Libra est. R$ 5,81
Peso arg. R$ 0,035
R$1: 1.363,33 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/10 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)

AAGGOO SSEETT OOUUTT
TJLP (%) 7,01 7,01 7,20
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/22 1.367,00 9,00 -1,2%
FARELO out/22 404,90 7,50 -2,4%
MILHO dez/22 683,25 7,75 1,8%
TRIGO dez/22 880,25 1,25 4,3%

SOJA 162,95 0,3% -4,0% 161,00
MILHO 75,76 0,1% -1,1% 75,00
TRIGO 91,92 0,0% -7,1% 95,00
BOI GORDO 284,29 0,0% -1,9% 280,00
SUINO 6,38 -0,5% 1,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 07/10 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 07/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 07/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 172,00 -1,7% -3,9%
SOJA Paranaguá 184,00 -3,2% -3,7%
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

Produção industrial de veículos  
teve alta de 19,3% em setembro

A produção de veículos teve 
alta de 19,3% em setembro na 
comparação com o mesmo mês 
de 2021, com a fabricação de 
207,8 mil unidades, segundo 
balanço divulgado ontem 
(7) pela Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). No 
acumulado dos nove primeiros 
meses do ano, foi registrado um 
crescimento de 6,3% em relação 
ao período de janeiro a setembro 
do ano passado, com a produção 
de 1,75 milhão de veículos.

As vendas tiveram elevação 
de 25,1% em setembro na com-
paração com o mesmo mês do 
ano passado, com 194 mil empla-
camentos. No acumulado de 
janeiro a setembro, foram comer-
cializadas 1,5 milhão de unida-
des, queda de 4,7% em relação 
ao mesmo período de 2021.

Para o presidente da 
Anfavea, Márcio de Lima Leite, 
apesar da queda nas vendas 
em comparação com o ano 
passado, os resultados são 
positivos. Entre os indicadores 
que ele destaca está a venda 
média de 9,2 mil veículos por 
dia em setembro. “A média diá-
ria nos anima bastante, mostra 
um crescimento constante do 
mercado”, enfatizou.

AUTOMÓVEIS
As vendas de automóveis e 

veículos comerciais leves tive-
ram alta de 29,1% em setembro 
em relação ao mesmo mês do 

ano passado, com o emplaca-
mento de 156,4 mil unidades. 
No acumulado dos três pri-
meiros trimestres do ano, a 
comercialização do segmento 
tem retração de 6,8%, com 1,21 
milhão de emplacamentos.

Segundo Márcio Leite, o 
setor ainda sofre com as dificul-
dades em conseguir componen-
tes, como os semicondutores. 
Na avaliação dele, essa situa-
ção só deve ser normalizada 

no segundo semestre de 2023. 
Mesmo com as dificuldades, o 
presidente da Anfavea espera 
que os fabricantes consigam 
vender até o final do ano 2,14 
milhões de veículos. “[Isso tem 
sido possível devido a] criativi-
dade das nossas áreas indus-
triais, de logística, eles realmente 
tiveram menos horas de sono, o 
esforço é maior, mas a gente tem 
conseguido atingir um resultado 
satisfatório”, ressaltou.

Exportações
As exportações tiveram alta de 20,7% em setembro, com a venda de 28,5 
mil veículos para o exterior. De janeiro a setembro, a alta é de 31,2% em 

relação ao mesmo período de 2021, com a exportação de 363,5 mil unida-
des. Apesar do resultado positivo em relação ao ano passado, as vendas 
para o exterior ainda enfrentam problemas, na comparação com agosto, 
o resultado de setembro representa uma queda de 39%. De acordo com 
Leite, as exportações vêm sofrendo com atrasos no sistema de transporte 

marítimo. “Isso acontece pela própria retomada, até que tenha-se um 
arranjo da cadeia de suprimentos e logística mundial nós ainda temos algu-
mas situações pontuais que acabam impactando em alguns meses”, disse. 
Além disso, as montadoras brasileiras têm tido, segundo ele, dificuldade 

com as restrições burocráticas na Argentina, principal destino dos veículos 
brasileiros vendidos para outros países. “De fato percebe-se, sim, uma 

redução das exportações para a Argentina principalmente em função da 
restrição de liberação de licenças para exportação”, destacou.

FORAM fabricadas 207,8 mil unidades, somente durante o mês passado
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Mais de 3,8 mi de votos
foram para candidatos
com pendências judiciais

No primeiro turno das 
eleições, realizada no último 
domingo (2), mais de 3,8 
milhões de votos foram dados 
pelos eleitores brasileiros a 
candidatos ainda sem registro 
de candidatura deferido pela 
Justiça Eleitoral.

Esses candidatos apare-
ceram sub judice nos siste-
mas eleitorais, o que significa 
que, apesar de terem o nome 
na urna, suas candidaturas 
encontram-se ainda penden-
tes de alguma decisão judicial.

É o caso, por exemplo, 
do candidato Daniel Silveira 
(PTB-RJ), que disputou uma 
vaga ao senado pelo Rio de 
Janeiro e recebeu mais de 
1,5 milhão de votos, ficando 
em terceiro lugar. Ele teve o 
registro negado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio de 
Janeiro (TRE-RJ), mas ainda 
aguarda julgamento de 
recurso.

TSE manda apagar das redes vídeo que
associa Lula à morte de Celso Daniel

A ministra do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) Maria 
Claudia Bucchianeri mandou 
apagar das redes sociais publi-
cações que compartilham vídeo 
em que a senadora Mara Gabrilli 
(PSDB-SP), ex-candidata a vice-
-presidente de Simone Tebet 
(MDB), acusa o presidenciá-
vel Lula (PT) de envolvimento 
com a morte de Celso Daniel, 

ex-prefeito de Santo André (SP).
A decisão foi proferida na 

quinta (6) e determinou prazo 
de 24h para a remoção, sob 
multa de R$ 10 mil. A fala de 
Gabrilli foi feita em entrevista 
concedida à rádio Jovem Pan. 
Na ocasião, Mara disse que 
Lula teria pagado para não 
ser envolvido no caso. Depois, 
o vídeo foi reproduzido por 

perfis de apoiadores do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), can-
didato à reeleição.

Celso Daniel foi assassi-
nado em 2002. A Polícia Civil 
concluiu que se tratou de 
crime comum e encerrou a 
investigação. Bolsonaro tem 
utilizado o caso para atacar 
seu adversário, acusando-o 
de mandar matar o ex-prefeito.

Pelas regras eleitorais, 
todos os votos dados a candi-
datos sub judice ficam numa 
espécie de suspensão, ao 
aguardo da decisão definitiva 
da Justiça Eleitoral sobre a 
concessão ou não do registro 
da candidatura.

Os votos sub judice são con-
siderados para o cálculo dos 
percentuais na divulgação dos 
resultados, mas não entram, 
por exemplo, na conta feita 
pela Justiça Eleitoral para cal-
cular quantas cadeiras caberá 
a cada partido na Câmara dos 
Deputados e nas assembleias 
estaduais, o chamado quo-
ciente partidário.

Somente se o candidato 
vier a ter o registro deferido 
em decisão definitiva, seus 
votos passam a ser válidos, 
contando tanto para ele como 
para a contabilidade do quo-
ciente partidário, no caso das 
eleições para deputado federal 

e estadual ou distrital.
Porém, se o registro for 

negado em definitivo, tais 
votos ficam permanentemente 
nulos, sendo retirados inclu-
sive da contabilização final da 
eleição, o que pode alterar os 
percentuais dos votos válidos 
recebidos pelos eleitos.

Segundo os dados da 
Justiça Eleitoral, das 26.979 
candidaturas que apareceram 
nas urnas eletrônicas, 653 tive-
ram o registro negado num pri-
meiro momento e aguardam o 
julgamento de recursos.

Outras 63 tiveram o regis-
tro deferido, mas ainda aguar-
dam o julgamento de recursos 
do Ministério Público Eleitoral 
(MPE) ou de adversários contra 
suas candidaturas.

A situação atualizada de 
todas as candidaturas pode ser 
conferida no DivulgaCand, por-
tal oficial de divulgação criado 
pelo TSE.

OS votos sub judice são considerados para o cálculo dos percentuais na divulgação dos resultados, mas não entram na conta feita pela 
Justiça Eleitoral

DIVULGAÇÃO

Apoio nordestino
O prefeito de 
Maceió, João 
Henrique Caldas, 
conhecido por JHC, 
assinou ontem (7) 
a ficha de filiação 
ao PL, na sede 
do partido, em 
Brasília. Depois, 
anunciou o 
apoio à reeleição 
do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. Trata-se do primeiro 
apoio de um prefeito de capital nordestina a declarar apoio a 
Bolsonaro. JHC deixa o PSB, partido ao qual se filiou em 2015 
e que compõe a chapa de Lula (PT) com o candidato à vice-
presidência, Geraldo Alckmin. Ainda em Brasília, o prefeito 
alagoano deve ir ao Palácio da Alvorada conversar com 
Bolsonaro. A mudança de sigla dará a JHC a presidência do PL 
no estado. O Nordeste registrou 67% dos votos a Lula. Alagoas, 
no entanto, foi o estado da região onde Bolsonaro teve um dos 
melhores desempenhos, atingindo 30% dos votos válidos.

Apoio velado
Jair Bolsonaro afirmou ontem 
(7) que recebeu “apoio 
velado” de Michel Temer, 
apesar do emedebista ter 
negado que irá se posicionar 
sobre o segundo turno. 
Em coletiva no Palácio da 
Alvorada, o candidato à 
reeleição disse que a nota 
de Temer dá a entender 
que seu antecessor “não vai 
estar do lado de quem quer 
destruir parte do que ele 
fez para o Brasil”. “Houve o 
contato telefônico meu com o 
presidente Temer. Ele tá fora 
do Brasil. E ele já, em nota, 
falou que não vai estar do 
lado de quem quer destruir 
parte do que ele fez para o 
Brasil. Como por exemplo, a 
reforma trabalhista. [Temer] 
estará do outro lado, não 
falou explicitamente meu 
nome, mas dá para entender 
que está ao nosso lado”, disse 
Bolsonaro.

Secretaria da Mulher
Assim que voltar dos Estados Unidos, o governador Ratinho 
Jr (PSD) deve se debruçar sobre alterações na estrutura do 
governo. E um dos principais pontos vai ser a criação da 
Secretaria Estadual da Mulher. A nova pasta, como se sabe, 
foi prometida durante a campanha de reeleição e ocorreu 
no dia 7 de agosto no 1º Encontro das Mulheres Políticas do 
Paraná, realizado em Maringá. O evento foi promovido pela 
Associação dos Municípios do Paraná (AMP).

Valorização
Ratinho Junior disse na ocasião que, apesar de ter feito um 
grande enxugamento da máquina pública, com redução de 28 
para 15 secretarias, a criação de uma pasta dedicada às pautas 
femininas faz parte de um esforço para valorização do papel da 
mulher em todos os aspectos da sociedade. “Historicamente, 
o ambiente político sempre foi muito machista, mas as 
mulheres têm ocupado cada vez mais espaços de destaque pela 
capacidade de gestão, inteligência e um olhar diferentes para a 
política. A criação dessa secretaria reforça o nosso compromisso 
em continuar avançando na construção de um espaço mais 
igualitário”, afirmou o governador durante o evento.

DIVULGAÇÃO

Reforço feminino
Jair Bolsonaro, também 
recebeu um grupo de 
deputados federais e 
governadores reeleitos, 
que manifestou seu apoio 
à reeleição do mandatário. 
O presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, 
também estava presente 
no encontro. Parlamentares 
mulheres também reforçaram 
o apoio à reeleição do 
presidente, na busca pelo 
voto feminino. “Esse é 
momento que nós, deputadas, 
vamos nos engajar nessa 
campanha porque nós, como 
representantes do povo, 
entendemos que podemos 
conversar com as mulheres, 
aquelas que não receberam 
ainda a informação correta do 
que esse governo do presidente 
Bolsonaro tem feito pelas 
mulheres, pelas famílias”, disse 
Bia Kicis (PL), deputada federal 
reeleita pelo Distrito Federal.
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Brasil recebe primeiro
lote de vacinas contra 
a varíola dos macacos

Já está no Brasil o primeiro 
lote importado de vacinas con-
tra a Monkeypox, doença que 
é mais conhecida como varíola 
dos macacos. Segundo o 
Ministério da Saúde, a remessa 
de 9,8 mil doses desembarcou 
na última terça-feira (4) no 
Aeroporto de Guarulhos (SP).

Cerca de 50 mil doses já 
foram compradas via fundo 
rotatório da Organização Pan-
Americana da Saúde (Opas). 
Os próximos lotes estão pre-
vistos para serem entregues 
até o fim de 2022.

De acordo com o minis-
tério, os imunizantes serão 
utilizados para a realização 
de estudos, conforme reco-
mendação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). “É 
importante ressaltar que as 
vacinas são seguras e atual-
mente são utilizadas contra 
a varíola humana ou varíola 
comum. Por isso, o estudo pre-
tende gerar evidências sobre 
efetividade, imunogenicidade 
e segurança da vacina contra a 
varíola dos macacos e, assim, 
orientar a decisão dos gesto-
res”, informou a pasta.

A coordenação da pesquisa 
ficará a cargo da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) com o 

Estudo indica que anticoagulante
inibe replicação do vírus da Covid

Um estudo conduzido por 
pesquisadores da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) indi-
cou que o anticoagulante de 
uso oral Apixaban é eficaz 
para inibir a replicação do 
vírus Sars-CoV-2, causador da 
Covid-19. Os resultados foram 
publicados no periódico cien-
tífico Journal of Molecular Cell 
Biology e divulgados ontem (7) 
pela fundação.

Os pesquisadores consta-
taram que uma enzima impor-
tantíssima no processo de 
replicação do coronavírus tem 
uma semelhança estrutural 
com uma substância envolvida 
no processo de coagulação, o 
que faz com que o anticoagu-
lante interfira na multiplicação 

PRÓXIMOS lotes estão previstos para serem entregues até o fim do ano

DIVULGAÇÃO

do vírus. A Fiocruz explica que 
esse tipo de medicamento já 
era recomendado para preve-
nir níveis altos de Dímero D, 
que é o produto final da cas-
cata de coagulação e está rela-
cionado diretamente à Covid-
19 severa.

“O uso de anticoagulan-
tes ajuda a prevenir a Covid 
severa, e tínhamos a preocu-
pação de descobrir se havia 
mecanismos adicionais para 
esse benefício clínico”, expli-
cou à Agência Fiocruz de 
Notícias um dos autores do 
estudo, o pesquisador Thiago 
Moreno Souza, do Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico 
em Saúde (CDTS/Fiocruz).

“Esse trabalho mostra que 

sim e descreve como este 
mecanismo funciona, pro-
vando que essa atividade 
antiviral também pode estar 
contribuindo, em alguma 
magnitude, para o benefício 
clínico que esses pacientes 
têm”, disse.

Os cientistas envolvidos 
no estudo recomendam que a 
estrutura química do anticoagu-
lante Apixaban seja avaliada de 
forma mais profunda para que 
se possa entender com preci-
são como funciona essa inter-
ferência na replicação viral. 
Compreender esse processo 
com mais precisão pode servir 
de ponto de partida para, no 
futuro, desenvolver antivirais 
específicos contra a Covid-19.

apoio da OMS e financiamento 
do ministério. O estudo foi dis-
cutido pela pasta, em conjunto 
com a Opas, pesquisadores e 
especialistas da área.

“O objetivo é avaliar a efe-
tividade da vacina Jynneos/
MVA-BN contra a varíola dos 
macacos na população brasi-
leira, ou seja, se a vacina reduz 
a incidência da doença e a 
progressão à doença grave. A 
população-alvo do estudo será 
formada por pessoas mais afe-
tadas e com maior risco para a 
doença”, detalhou o ministério 

ao informar que inicialmente 
os grupos a serem vacinados 
serão de pessoas que tiveram 
contato prolongado com doen-
tes diagnosticados ou em tra-
tamento com antirretroviral 
para HIV.

Ainda segundo o ministé-
rio, em breve serão divulga-
dos quais centros de pesquisa 
serão incluídos “considerando 
as cidades com elevados 
números de casos confirma-
dos da doença e a infraestru-
tura disponível para a condu-
ção do estudo”.

Instituições
Além das estaduais, também 
figuram no ranking a 
Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), a Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Paraná (IFPR), 
a Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) e a 
Universidade Positivo (UP).

Energia Solar
Segundo a Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar), o Brasil está em 4º 
lugar no ranking de países que 
mais acrescentaram capacidade 
solar fotovoltaica no mundo, no 
último ano. Entre os estados, 
o Paraná é o 5ª em potência 
instalada. A Região Sul do 
Brasil se destaca com todos os 
estados entre os 10 primeiros 
colocados, Rio Grande do Sul 
em 3º e Santa Catarina em 6º.

BRDE
O Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE), acompanhando 
essa tendência, já investiu 
quase R$1 bilhão em projetos 
fotovoltaicos, de 2019 até o 
primeiro semestre deste ano. 
Só no Paraná, de 2019 até 
setembro deste ano foram 
R$334 milhões.

Força partidária
Na correlação de forças entre 
os partidos paranaenses, 
quem se destacou foi o União 
Brasil. Além de conseguir 
manter as sete cadeiras que 
já dispunha na Assembleia 
Legislativa, o partido ainda 
conquistou a única vaga em 
disputa ao Senado. O União 
Brasil emerge das urnas como 
a segunda força partidária do 
Paraná. Na Assembleia, tem 
a segunda maior bancada, 
junto com a Federação PT/PV/
PCdoB, com sete deputados 
estaduais. Para a Câmara 

Ensino de qualidade
O Paraná tem dez universidades na lista das melhores instituições 

de ensino superior da América Latina. Entre 98 instituições 
brasileiras, públicas e privadas, o QS Latin America University 
Rankings 2023 destaca as universidades estaduais de Maringá 

(UEM) e Londrina (UEL) classificadas nas posições 27 e 28, 
consolidadas no Top 30 nacional. Na sequência, as universidades 
estaduais de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste)

 e do Centro-Oeste (Unicentro) figuram nas posições 
46, 60 e 73, respectivamente.

Federal, o União elegeu quatro 
deputados federais.

Votos no Paraná
Em números absolutos, 
somados os desempenhos 
dos candidatos a deputado 
estadual, deputado federal 
e senador, o União recebeu 
mais de 3,3 milhões de votos 
em todo o Paraná, número 
bem superior ao 1,4 milhão de 
votos que a Federação Brasil da 
Esperança recebeu com a soma 
de três partidos. O União Brasil 
é também a maior força política 
da Câmara de Vereadores 
de Curitiba, com oito dos 38 
parlamentares da capital.

Metaverso
A Prefeitura de Tibagi foi 
o primeiro órgão público 
municipal do Brasil a assinar 
um termo de convênio com o 
Sebrae para o desenvolvimento 
do Metaverso dentro do 
Município. “Sempre buscamos 
investir em inovação para 
transformar Tibagi. Ser o 
primeiro município do Brasil 
a propor essa nova tecnologia 
é um desafio, mas também é 
uma forma de provarmos nossa 
capacidade e competência para 
executá-lo”, garante o prefeito 
de Tibagi, Artur Butina.

Dia das crianças
Pesquisa contratada pela 
Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do 
Paraná (Faciap) aponta que 51% 
dos consumidores paranaenses 
pretendem presentear no Dia 
das Crianças, comemorado na 
próxima quarta-feira, dia 12 
de outubro. De acordo com 
a pesquisa, o consumidor 
paranaense pretende gastar 
em média R$ 141,51 na 
compra do presente. Entre 
os segmentos mais citados 
estão brinquedos (76%), 
roupas (30%), livros (14%), 
calçados (11%), eletrônicos 
(8%), bicicletas (5%) e 
videogames (5%).
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Lembrete importante
Algumas empresas terão 
expediente especial 
no próximo domingo 
(9), antevéspera do 
Dia das Crianças. Os 
estabelecimentos devem 
atentar para o cumprimento 
da cláusula 25.2 da 
Convenção Coletiva de 
Trabalho, que engloba  hora 
extra acrescida (100%), 
concessão de folga e 
comunicação antecipada ao 
Sindicato dos Empregados 
no Comércio (Sindecomu) 
e ao Sindicato do Comércio 
Varejista (Sindilojistas).

Redução de tempo
Em setembro foram 
necessárias apenas 15 
horas para a criação de 
um empreendimento no 
Estado. Esse é o menor 
tempo da história recente. 
Em setembro de 2019, por 
exemplo, o empresário 
paranaense levava 3 dias 
e 19 horas para o mesmo 
expediente. . No mesmo mês 
de 2020, 3 dias e 14 horas. 
Em 2021, 1 dia e 10 horas. 
O resultado de setembro é o 
terceiro melhor do País.

Saldo
Apenas em setembro, os 
empresários do Paraná 
abriram 22.990 empresas, 
número superior ao mesmo 
período de 2021, quando 
foram criados 21.017 
empreendimentos. No 
ano foram 213.122 novas 
empresas, sendo 160.865 
MEIs e 45.180 LTDAs. O 
saldo total, que leva em 
consideração a diferença 
entre essas aberturas e 
baixas de empresas (91.437) 
e representa o crescimento 
efetivo das atividades 
econômicas, está em 
121.685.

Estágio
O Centro de Incentivo a União 
Escola/Empresa (Ciunem) 
anunciou a disponibilidade 
de 32 vagas de estágio para 
estudantes de Umuarama e 
região. Os interessados podem 

Sabadão imperdível
Mai uma edição do Sabadão com excelentes perspectivas para 

o varejo de Umuarama. Os que ainda não compraram presentes 
para os baixinhos têm muito mais tempo para aproveitar a 
infinidade de opções, promoções e condições facilitadas de 

pagamento. Portas abertas das 9 às 17h.

entrar em contato pelo 
telefone (44) 3621-2840 ou 
comparecerem pessoalmente  
ao Ciunem, no entorno da 
praça Mascarenhas de Moraes 
(na estrutura da Fundação 
Cândido Garcia). Currículos 
podem ser encaminhados 
para o e-mail umuarama1@
ciunem.org.br.

Expressividade
Micro e pequenas empresas 
são responsáveis por 72% dos 
quase 1,9 milhão de empregos 
gerados de janeiro ao início de 
outubro. O setor de serviços 
é o mais forte entre os micro 
e pequenos empresários, 
correspondendo a cerca 
de 50% deles, enquanto o 
comércio é o segundo,com 
cerca de 30%. No Brasil, 99% 
de todas as empresas são 
micro e pequenas, incluindo 
os microempreendedores 
individuais (MEI). Ao todo, 
são cerca de 20 milhões de 
empresas, sendo 14 milhões 
de MEI.

Data especialíssima
A Aciu congratula o Bispo 
Emérito da Diocese de 
Umuarama, Dom José Maria 
Maimone, pela passagem 
dos 90 anos, muito 
celebrados nesta quinta-feira 
(6), especialmente na missa 
de ação de graças ocorrida 
na Catedral do Divino 
Espirito Santo. A celebração 
também foi transmitida pela 
página da Diocese nas redes 
sociais.

Histórico inspirador
Dom José Maria Maimone foi 
o primeiro bispo da Diocese 
de Umuarama (esteve à frente 
por quase 30 anos). Ele foi 
nomeado bispo aos 41 anos e 
ordenado na Basílica de São 
Pedro, em Roma, pelo Papa 
São Paulo VI.

“Passado: É o futuro, usado” - 
Millôr Fernandes

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do 
Empresário!

Candidatos às vagas
na Alep arrecadaram
quase R$ 1,5 milhão

Os 17 candidatos a depu-
tados estadual e federal que 
se apresentaram como umua-
ramenses ou ‘filhos da região’ 
na eleição deste ano arrecada-
ram R$ 6,3 milhões em recur-
sos lícitos dos fundos especial 
(Fundão) e partidário.

No cômputo geral, eles 
obtiveram 266.351 votos. Em 
uma matemática simples, 
cada voto custou R$ 23,76 
na média geral. Se forem 
considerados outros meios 
de arrecadação, o valor pode 
subir consideravelmente. O 
montante gasto daria para 
construir 60 casas populares.

Segundo dados do sistema 
de divulgação de candidaturas 
e contas eleitorais do TSE, dos 
candidatos que concorreram 
a uma cadeira na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
a que mais arrecadou foi Ana 
Novais (União Brasil), com R$ 
543.280,00. Ela obteve 10.913 
votos. Assim, cada votou ‘cus-
tou’ R$ 49,78. Deste total, a 
maior parte (56,18%) foi atra-
vés do Fundo Especial. A can-
didata também arrecadou R$ 
149 mil de Fundo Partidário, 
incluído no valor total.

Em segundo lugar na arreca-
dação, segundo os números, está 

Quanto custou cada voto para os
candidatos às cadeiras na Câmara

Já dos candidatos que dis-
putaram uma vaga na Câmara 
Federal, em Brasília, a maior 
arrecadação foi alcançada pelo 
deputado reeleito Zeca Dirceu 
(PT), com R$ 2.392.438,18, (R$ 
1,8 milhão de Fundo Especial). 
O deputado não usou Fundo 
Partidário. Zeca foi reeleito 
com 123.033 votos, o que per-
faz R$ 19,44 por voto.

Newton Bonin (UB) tem 
logo atrás, com R$ 1.799.148,50 
arrecadados, grande parte 
(R$ 1.162.000,00) de recursos 
variados e o restante do Fundo 
Especial. Bonin obteve 53.650 
votos, ou seja, cada um deles, 
considerando as vias oficiais 
de prestação de contas, custou 

o deputado estadual Delegado 
Fernando (Republicanos) que 
concorria à reeleição e arre-
cadou R$ 317.833,00, grande 
parte (R$ 120 mil) de Fundo 
Partidário (40,94%).

O parlamentar não conse-
guiu se reeleger, chegando a 
23.223 votos, ou seja, gastou 
em média R$ 13,68 por eleitor 
que digitou seu número na urna.

Na sequência vem Cris das 
Frutas (PSD), que reuniu R$ 
211.470,74, sendo R$ 150 mil de 
Fundo Partidário (96,77%). Cid 
Clay Gabarrão (PP) arrecadou R$ 
185.600,00, sendo R$ 173.500,00 
(78,99%) de Fundo Especial e R$ 
35 mil de Fundo Partidário.

Sorrisal (PP) foi o quinto 
entre os deputados estaduais 
no volume de recursos desti-
nados à campanha. Vereador 
de primeiro mandato ele 

recebeu R$ 122.500,00 de 
Fundo Especial, sendo R$ 118 
mil de doação de candidatos.

Já Professora Beth (PT) arre-
matou R$ 53.850,00 (R$ 50 mil 
de Fundo Partidário e doações 
de partidos). Em sétimo, de 
acordo com os dados, aparece 
Rogério Sorriso (PSD), que rece-
beu R$ 6.016,00, provenientes 
de doações. O candidato não 
usou fundo partidário.

Na oitava e nona posição apa-
recem Dr. Fabrício Batista (PTB) e 
Gilberto Cunha (PTB), que arre-
cadaram R$ 5.001,30 do Fundo 
Especial, e R$ 4.308,90 de Fundo 
Especial, respectivamente.

Juntos os nove candi-
datos a deputado estadual 
de Umuarama arrecadaram 
um valor aproximado de R$ 
1.488.600,00. (Colaboração 
– Obemdito)

R$ 21,65.
Depois, segundo os dados 

do TSE, aparecem, Cláudio 
Palozi (PSB), que reuniu R$ 
576 mil, a maioria, 79,86% de 
Fundo Especial, sendo R$ 460 
mil de doações do partido. 
Ele é seguido por Dr. Sandro 
Gregório (PP), que arrematou 
R$ 415.100,00, sendo R$ 400 
mil de Fundo Especial.

Na sexta colocação, entre os 
que mais arrecadaram, aparece 
Bruno Camargo (PDT), que arre-
cadou R$ 125.653,41 do Fundo 
Especial. Na sétima e oitava 
colocação, ficaram Mateus 
Barreto (Podemos) e Flávia do 
Umuarama News (PL).

Os dois arrecadaram R$ 

121.988,14 cada um, sendo R$ 
75 mil de Fundo Especial e R$ 
50.050,00 do Fundo Paritário. 
No total os oito candidatos 
a deputado federal arreca-
daram aproximadamente R$ 
4.843.079,00.

PRAZO PARA 
PRESTAR CONTAS

Depois de apresentarem 
suas arrecadações, os candida-
tos precisam terminar a presta-
ção de contas de suas campa-
nhas para a Justiça Eleitoral. O 
prazo final para o informe dos 
gastos, de acordo com o TSE, 
encerra no dia 1º de novem-
bro próximo. Colaboração 
– Obemdito)

NO cômputo geral, os candidatos a deputado estadual obtiveram 266.351 votos. Em uma 
matemática simples, cada voto custou em média, R$ 23,76
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Após discussão, homem leva facadas nas 
costas desferidas por ‘amigo’ paraguaio

Uma equipe do Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) foi acio-
nada na noite da última 
quinta-feira (6) para aten-
der a um morador do Parque 
Danielle, em Umuarama, que 

Confusão em boteco terminou em 
prisão e apreensão de arma de fogo

Uma pistola foi apreendida 
por investigadores da Polícia 
Civil de Iporã. A arma foi retirada 
de circulação depois que os poli-
ciais averiguaram uma denúncia 
a respeito de uma confusão em 
um, estabelecimento comercial 
daquela cidade.

A pistola de calibre 9mm 
estava com um homem de 48 
anos que havia se envolvido na 
confusão no dia 8 de setembro.

A arma foi encontrada 
ontem (sexta-feira, 7) durante 
cumprimento de mandado de 
busca e apreensão na residên-
cia do investigado.

De acordo com os poli-
ciais, durante a desavença, 
outro homem envolvido teria 

Corpo de Bombeiros abre processo
para contratação de guarda-vidas civis

O Corpo de Bombeiros do 
Paraná divulgou a abertura do 
processo seletivo para contra-
tação de guarda-vidas civis 
voluntários para a temporada 
de verão 2022/2023. São 190 
vagas para reforçar o efetivo 
no Litoral do Estado e na Costa 
Oeste. As inscrições iniciaram 
nesta semana e podem ser fei-
tas pelo site da corporação, até 
o dia 30 deste mês.

“É importante esse reforço 
durante o Verão, para que a 
população possa se sentir mais 
segura. Esses é o objetivo do 
grande planejamento que esta-
mos fazendo para a temporada”, 
disse o secretário da Segurança 
Pública, Wagner Mesquita de 
Oliveira. 

O objetivo é tra-
balhar com uma 

Aposentado mantido 
refém por criminosos 

em Pérola
 Um homem de 66 anos viveu 

momentos de extrema tensão, 
na madrugada de ontem (sexta-
-feira, 7) após ter sua residência 
invadida por quatro bandidos 
encapuzados – um deles por-
tando uma arma longa. O crime 
aconteceu no bairro Jardim 
Bella Vista, em Pérola.

A vítima relatou à Polícia 
Militar (PM) que por volta da 1h, 
a quadrilha invadiu o imóvel, já 
anunciando o assalto e exigindo 
que ele os levasse até a gara-
gem. O bando pretendia roubar 
a caminhonete Toyota Hilux.

Porém não conseguiram, 
devido a um problema mecâ-
nico. Os bandidos fugiram 
então levando R$ 800 reais 
em dinheiro, um telefone 
celular e a motocicleta NXR 
160 Bros de cor branca, que 
também estava na garagem 
no momento do assalto.

No momento em que saí-
ram, a vítima ainda conseguiu 
visualizar que havia um auto-
móvel dando suporte, porém 
não foi possível identificar o 
modelo do carro.

foi esfaqueado nas costas. O 
autor do crime teria sido um 
amigo da vítima. O acusado 
tem nacionalidade paraguaia.

O esfaqueado, que tem 
34 anos de idade, relatou à 
Polícia Militar (PM) que divide 

a residência com o autor do 
crime. Após uma discussão 
acalorada entre os dois, o ‘para-
guaio’ empunhou uma faca do 
tipo açougueiro e apunhalou 
duas vezes a vítima nas costas, 
fugindo logo em seguida.

O Samu atendeu ao homem 
esfaqueado ainda no local do 
crime, porém devido à gravi-
dade dos ferimentos ele teve 
que ser encaminhado ao hos-
pital Norospar para atendi-
mento médico.

Os policiais militares rea-
lizaram patrulhamentos pela 
cidade com intuito de localizar 
o ‘paraguaio’, porém ele não foi 
encontrado, mas já foi identifi-
cado. O caso passa ser investi-
gado pela Polícia Civil.

realizado um disparo de arma 
de fogo em direção ao chão. 
Após as investigações, os poli-
ciais verificaram que a vítima 
também portava arma de fogo 
de maneira irregular, sendo 
então concedido o mandado 
de busca pela justiça.

O proprietário da arma 
apreendida não possui passa-
gem criminal e foi detido em 
flagrante pelo crime de porte ile-
gal de arma de fogo de uso per-
mitido. Após o pagamento de 
fiança, ele foi liberado e respon-
derá à acusação em liberdade.

força-tarefa operando durante 
a temporada. A seleção e o 
curso para formação de profis-
sionais civis reforçam o atendi-
mento prestado pelos postos de 
guarda-vidas.

TREINAMENTO
As unidades de atuação 

dos profissionais serão nas 
regiões de águas abertas, como 
Guaratuba, Matinhos, Pontal 
do Paraná e Ilha do Mel. Para 
estes locais, o curso de for-
mação terá 120 horas/aula de 
instrução e 300 horas/aula de 
estágio. O exame de capacidade 
física, a ser realizado no dia 06 
de novembro, inclui teste de 
explosão (nadar em estilo livre 

PISTOLA de calibre 9 milímetros estava 
na posse de um homem envolvido em uma 

discussão no mês passado em Iporã

DIVULGAÇÃO

200 metros no menor tempo 
possível na praia) e teste de 
resistência” (correr 500 metros, 
nadar 500 metros e correr mais 
500 metros no menor tempo 
possível em ambiente de praia).

Também haverá atuação 
em regiões de águas interiores 
como Morretes, Umuarama, Foz 
do Iguaçu e Paranavaí. Neste 
caso, o treinamento será de 
80 horas/aula para instrução e 
120 horas/aula para estágio. O 
exame de capacidade física a 
ser realizado também no dia 
06 de novembro, terá testes de 
explosão (nadar em estilo livre 
200 metros no menor tempo 

possível em piscina, em no 
máximo 5 minutos) e de resis-
tência (correr 500 metros, nadar 
500 metros em piscina e cor-
rer mais 500 metros no menor 
tempo possível).

As unidades de atuação 
dos profissionais serão 

nas regiões de águas 
abertas, como Guaratuba, 

Matinhos, Pontal do 
Paraná e Ilha do Mel
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Seleção brasileira segue na
liderança no ranking da Fifa

Na última mudança no ran-
king mundial da Fifa antes do 
início da Copa do Mundo no 
mês que vem, o Brasil aumen-
tou sua liderança no topo e 
a Espanha ficou abaixo da 
Itália. O Brasil, única seleção a 
ter disputado todas as Copas 
do Mundo, vai para o torneio 
do próximo mês no Catar em 
busca do sexto título mundial.

A equipe comandada por 
Tite fará isso com uma van-
tagem maior no topo do ran-
king, depois que vitórias sobre 
Gana e Tunísia em amistosos 
aumentaram a diferença para 
a segunda colocada Bélgica, 
que perdeu para a Holanda na 
Liga das Nações. A Argentina 
permaneceu em terceiro, com 
a campeã mundial França 
em quarto e a vice-campeã 
da Euro 2020 Inglaterra em 
quinto. Houve uma boa notí-
cia para a Itália, que não 

Messi confirma que 
a Copa do Catar será 
última de sua carreira

 O astro da seleção argen-
tina Lionel Messi disse que a 
Copa do Mundo no Catar, em 
novembro e dezembro, “cer-
tamente” será a última de sua 
carreira.

“Sim, com certeza sim, 
com certeza será a última que 
vou jogar”, disse o capitão da 
Argentina em entrevista a uma 
plataforma de streaming. “Eu 
conto os dias para a Copa do 
Mundo. Há ansiedade e ner-
vosismo ao mesmo tempo”, 
acrescentou.

Messi, de 35 anos, jogará no 
Catar a quinta Copa do Mundo 
de sua carreira e se tornará o 
argentino com mais partici-
pações, superando as quatro 
de Diego Maradona e Javier 
Mascherano. Com a seleção 
argentina, disputou 19 par-
tidas em Copas do Mundo, 
marcou 6 gols e a melhor colo-
cação foi o segundo lugar con-
quistado no Brasil em 2014.

“ C h e g a m o s  e m  u m 
momento muito bom, com 
um grupo muito bem armado 
e muito forte, mas tudo pode 
acontecer em uma Copa do 
Mundo”, disse o atacante do 
Paris Saint-Germain. “Não 
somos os principais favoritos, 
acho que há outras equipes que 
estão acima de nós hoje, mas 
estamos muito perto”, concluiu.

A Argentina, que chega ao 
maior evento do futebol depois 
de vencer a Copa América de 
2021 e a Finalíssima de 2022, 
integra o Grupo C da fase de 
grupos da Copa do Mundo 
com Polônia, México e Arábia 
Saudita.

CAPITÃO da seleção argentina marcou 
seis gols em 19 jogos de Mundiais

DIVULGAÇÃO

George Russell lidera dobradinha da
Mercedes no segundo treino no Japão

George Russell, piloto da 
Mercedes, liderou o segundo 
treino válido pelo Grande 
Prêmio do Japão, 18ª etapa da 
temporada 2022 da Fórmula 
1, realizado na madrugada de 
ontem (7), em Suzuka.

Com a pista molhada Russell 
marcou 1:41.935s, usando os 
pneus intermediários, enquanto 
Lewis Hamilton garantiu a 
dobradinha para a Mercedes 
apenas 0,235s atrás do seu com-
panheiro de equipe.

Max Verstappen foi o ter-
ceiro colocado, mas a 0,851s 
do líder Russell, e somou 24 
voltas. Sergio Perez, no outro 

conseguiu se classificar para a 
Copa do Mundo, ficando acima 
da Espanha para o sexto lugar. 

Outras equipes que melhora-
ram na classificação foram a 
Croácia, que subiu três lugares 

Red Bull RB18, terminou na 
quarta posição com 26 voltas.

Kevin Magnussen colocou a 
Haas na P5 nos estágios finais 
do TL2. Em contrapartida, Mick 
Schumacher não foi à pista 
depois da batida no primeiro 
treino.

A Ferrari foi apenas sexta 
colocada com Carlos Sainz. 
O espanhol completou 23 
voltas e seu melhor tempo 
foi 1:43.204s. Charles Leclerc 
teve problemas nos freios do 
seu F1-75 e perdeu boa parte 
do TL2 nos boxes, enquanto a 
equipe trabalhava no carro do 
monegasco. Leclerc completou 

10 voltas e terminou na P11.
Fernando Alonso foi o 

melhor da Alpine na P7. A 
equipe francesa colocou os 
dois pilotos no top 10, já 
que Esteban Ocon foi o nono 

colocado.
A Alfa Romeo ocupou as 

duas posições restantes den-
tro dos 10 melhores. Valtteri 
Bottas foi o oitavo colocado e 
Guanyu Zhou o 10º.

SELEÇÃO ampliou vantagem no topo após vencer Gana e Tunísia

DIVULGAÇÃO

para 12º, o Irã, que avançou 
duas posições para 20º, e a 
Sérvia, que subiu para 21º.

COM a pista molhada Russell marcou 1:41.935s, usando os pneus intermediários, enquan-
to Lewis Hamilton garantiu a dobradinha para a Mercedes apenas 0,235s atrás
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Evento aborda o aumento no número
de idosos abandonados em Umuarama

Representantes de igrejas 
cristãs, locas maçônicas, cen-
tros espíritas, OAB, Rotary, 
Lions e entidades que aten-
dem à população idosa parti-
ciparam, na manhã de ontem 
(sexta-feira, 7), da palestra 
“Abandono de Pessoas Idosas 
– Uma triste realidade da 
sociedade atual”, com o advo-
gado Ivo Galdino da Silva, pre-
sidente do Conselho Municipal 
da Pessoa Idosa de Umuarama 
e coordenador do Centro de 
Referência Especializado da 
Assistência Social (Creas).

A modernidade, onipre-
sente nos dias de hoje, contri-
bui para a desvalorização da 
ancestralidade, na observação 
de Galdino. “A cultura do ime-
diatismo, a supervalorização 
das tecnologias, a questão do 
relativismo social, ou seja, a 
determinação do ‘não preciso 
falar sobre isso’, todos esses 
fatores contribuem para que 
as novas gerações não valori-
zem a experiência, as histórias 
e a importância que um idoso 
representa para a construção 
de uma sociedade”, afirmou.

O objetivo do encontro, 
pontuou Galdino, é pedir para 
que todos se unam na luta na 
campanha pela valorização do 

Cidade terá mutirão de emprego com ofertas para os migrantes
Nos próximos dias, muti-

rões de empregabilidade des-
tinados aos migrantes, imi-
grantes e refugiados serão 
realizados em várias cidades 
do Paraná, pelas agências inte-
grantes do sistema público de 
emprego. Em Umuarama, a 
Agência do Trabalhador fará 
uma ação especial dia 27, com 
vagas exclusivas para pessoas 
vindas de outras regiões e paí-
ses, refugiados a apátridas. 
Os detalhes foram acertados 
durante reunião na última 
quinta-feira, 6.

A data foi definida como 
“Dia M” e ocorrerá de forma 
paralela ao mutirão geral com 
vagas no comércio, previsto 
para o mesmo dia. Por isso, 
empregadores que tiverem 
oportunidades adequadas 
para os migrantes já podem 
entrar em contato com o 
setor de captação de vagas da 
Agência do Trabalhador, pelo 

idoso, frisando que eles não são 
descartáveis e abandoná-los é 
crime. “Ao mesmo tempo em 
que observamos o aumento 
da população idosa, vemos o 
aumento dos casos de aban-
dono em todas as suas formas: 
material (há familiares que se 
apropriam das aposentadorias), 
afetivo (não têm o mínimo inte-
resse por suas histórias de vida), 
intelectual (sabedoria e expe-
riência não têm valor no Brasil) 
e, o pior de todos, o desprezo 
– cada vez mais os idosos têm 
sido abandonados em hospitais 
e clínicas: as famílias deixam o 
idoso internado e desapare-
cem”, relata.

Em Umuarama, de acordo 
com dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística), em 2010 havia 
12.735 idosos e em 2021 são 
19.868 – um aumento de 56% 
em 11 anos. “E tem mais: até 
2060, uma em cada três pessoas 
terá mais de 60 anos, ou seja, 
um terço dos seres humanos 
serão idosos. Ou nos unimos na 
luta pela valorização e respeito 
ao idoso desde já, ou as con-
sequências sociais podem ser 
drásticas quando falamos em 
qualidade de vida”, alertou.

O presidente do CMDPD 

destacou ainda que é muito 
comum que jovens acreditem 
que nunca vão envelhecer. “É 
algo inerente à juventude esse 
sentimento de imortalidade, 
essa certeza de que a idade 
vai demorar muito para che-
gar. Quanto mais atividades, 
encontros, ações e campanhas 
desenvolvermos para alertar 
os jovens sobre a certeza de 
que um dia eles ficarão velhos, 
melhores resultados teremos 
nesse sentido de oferecer ao 
idoso mais e melhores condi-
ções de vida”, pontuou.

A secretária de Assistência 
Social de Umuarama, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana, 
comentou que o estabeleci-
mento de parcerias com entida-
des e voluntários é fundamen-
tal para conscientizar crianças, 
adolescentes, jovens e adul-
tos sobre a importância que o 
idoso tem na sociedade. “Não 
é apenas por tudo o que ele 
já fez pela construção de nos-
sas cidades, mas para que se 
possa aprender sobre o pas-
sado para valorizar o presente 
e repensar o futuro”, ressaltou.

Ela acrescentou que a 
administração municipal tem 
a determinação de ampliar o 
olhar para o idoso e, por isso, 
uma série de programas estão 
sendo estruturados e devem 
ser iniciados em 2023. “Vamos, 
com a ajuda e o apoio de todos 
vocês, inserir cada vez mais o 
idoso em eventos, em progra-
mas e atividades esportivas 
e sociais”, finalizou, frisando 
que o Disque 100 é o número 
que todos podem usar para 
denunciar maus-tratos e 
abandono de idosos.

fone (44) 3621-1100.
A organização contou com 

a participação do gerente da 
agência, Reginaldo Barros, do 
chefe do escritório regional da 
Secretaria da Justiça, Família 
e Trabalho (Sejuf), Francisco 
Bochi, do coordenador do 
Departamento do Trabalho e 
Renda da Sejuf, Valdir Tolisco, 
dos representantes do Centro 
de Referência da Assistência 
Social (Cras), Juliana Manduca 
Januário Catarin e Gil Vieira, 
e ainda Franciele Palma, da 
Secretaria de Assistência Social, 
Roger Bruno, do Centro Pop, e 
Valdecir Rodrigues, da organiza-
ção humanitária Caritas.

“Além da preparação do 
‘Dia M’, os participaram da reu-
nião também estão empenha-
dos nas ações da plataforma 
MigraCidades. O processo 
de certificação reconhece o 
envolvimento dos governos 
na melhoria da integração das 

pessoas migrantes e na cons-
trução da coesão social”, des-
tacou Reginaldo Barros.

A iniciativa busca contri-
buir para a construção e ges-
tão de políticas migratórias 
de forma qualificada e plane-
jada, conforme os objetivos 
de desenvolvimento susten-
tável das Nações Unidas, que 

buscam assegurar uma migra-
ção ordenada, segura, regular 
e responsável.

Por meio de capacitações 
e promoção do diálogo, a 
plataforma também facilita a 
criação de políticas para lidar 
com os desafios e oportuni-
dades relacionados às migra-
ções internacionais. “O selo 

O presidente do CMDPD destacou ainda que é muito comum que jovens acreditem que nunca vão envelhecer
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reconhece o envolvimento 
desses governos na melhoria 
da integração dos migrantes 
e na construção da coesão 
social, parte do processo de 
certificação ‘MigraCidades: 
Aprimorando a Governança da 
Migração Local no Brasil’, que 
já foi concedido a Umuarama”, 
acrescentou Franciele Palma.

EMPREGADORES que tiverem oportunidades adequadas para os migrantes já podem entrar em contato com o setor de captação de 
vagas da Agência do Trabalhador
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Quem está livre pode se envolver com uma pessoa 
conhecida e talvez queira manter o romance às escon-
didas por um tempo. Com o love da sua life, é um bom 
momento para trocar confidências e participar mais da 
vida do outro. Reforce a cumplicidade para que lutem 
juntos pelo que querem!

Aceite convites da turma, conheça gente nova e anime 
as paqueras! Seu charme será irresistível neste fim de 
semana, e seu carisma vai encantar todos por onde você 
passar. Há chance de namoro com alguém da turma. A 
dois, o companheirismo deve prevalecer e a sintonia 
será deliciosa.

No amor, você saberá bem o que quer durante este fim 
de semana, Canceriana (o)! Na paquera, cuidado para 
não ser exigente demais. Procure se soltar mais e deixar 
rolar sem tantas expectativas deixe o tempo mostrar se 
vai dar certo. A dois, façam planos e lutem juntos para 
realizar seus sonhos.

Na paquera, as afinidades contarão mais pontos. Se você 
não tem ninguém na mira, experimente conhecer gente 
nova e se enturmar com quem tem ideias parecidas com 
as suas. Já no romance, o clima vai ser de pura sedu-
cência, e vocês terão sintonia para dar e vender. É pra 
glorificar de pé!

Na paquera, você vai esbanjar sensualidade e pode atrair 
quem quiser, minha Virginiana. Os astros vão turbinar 
seu poder sedutor, e prometem esquentar o clima na 
pista  parte pra cima! No romance, é a intimidade que 
promete pegar fogo, então capricha na sedução. Seja 
ousada e surpreenda!

No campo sentimental, Lua e Júpiter brilham no seu 
paraíso astral, realçam seu charme e prometem boas 
surpresas! Na solteirice, seu charme está acentuado e vai 
render momentos deliciosos na paquera. No romance, a 
parceria será ainda melhor, e ainda vai estar recheada de 
muito cheia de carinho e sedução.

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

Explore seu charme e puxe papo para conhecer melhor 
o alvo na conquista. Só tenha cuidado para não beijar 
sapo achando que é príncipe não crie falsas expectati-
vas. Na relação, você será prestativa e fará o que puder 
para apoiar seu bem: isso vai fortalecer a cumplicidade 
e confiança entre vocês.

Quem está com o coração livre vai usar todo seu charme 
e simpatia para atrair paqueras e aumentar as chances de 
viver uma relação duradoura. Este é um bom momento 
para as relações em geral, seja para iniciar um namoro 
ou tornar a relação mais séria. A dois, quebre a rotina e 
invista na sedução para apimentar a relação.

Papos animados e descontraídos devem embalar as 
paqueras. Além de ser uma delícia, a conversa ainda 
te ajuda a descobrir se o alvo tem mesmo ideias e pla-
nos semelhantes aos seus. Com o mozão, as afinidades 
também devem aumentar. Converse muito e abra seu 
coração!

No amor, você vai querer segurança! Na pista, pode que-
rer se envolver com uma pessoa influente, poderosa e 
bem-sucedida. Para quem já encontrou seu amor, o céu 
recomenda que lutem juntos pelo que querem. Valorize 
a estabilidade da relação e evite brigas desnecessárias, 
Caprica.

Seu jeito decidido e confiante vai chamar atenção nas 
paqueras. Agir naturalmente e mostrar o que você real-
mente quer pode ser de grande ajuda na busca por um 
mozão. Bom momento para iniciar um namoro ou para 
fortalecer a relação com a pessoa amada. Sintonia, 
romantismo, companheirismo e sedução não vão faltar!

Horóscopo nascido em 9 de outubro

Horóscopo nascido em 10 de outubro

Os nascidos no dia 9 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Libra – Áries. São 
positivos e otimistas, confiam em si mesmo e acreditam na sorte. Por isso mesmo acabam vencendo 
as dificuldades da vida e alcançando triunfo nos seus empreendimentos. Luta e entusiasmo não lhes 
falta nunca. Seu número principal é o 16, formado de 1, número do Sol e de 6, número de Vênus. A 
soma dá o 7, de Netuno, que torna as pessoas intuitivas e com outros dons para normais, cheias de 
pressentimentos e de habilidades esquisitas, de segredos e reticências.

Os nascidos a 10 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. São vaidosos, 
ambiciosos e atrativos. São apaixonados e também geram paixões profundas. Vivem envolvidos com o 
amor e também com os conflitos que dele provém. Seu número principal é o 17, número que conduz a 
influência do Sol, 1 e de 7, de Netuno. São duas energias antagônicas. Juntos formam o 8 de Saturno, 
que sugere riqueza material e bens de herança, boa saúde, resistência física e vida longa. Neste caso 
revela problemas de família e riscos para sua segurança física.

No amor, você estará ainda mais encantadora e charmosa! 
Na conquista, isso pode até render em um pedido de 
namoro de um pretendente que você vai gostar. Com o 
seu amoreco, afaste a insegurança e o ciúme. Aposte no 
companheirismo, valorize as conversas e renda-se aos 
desejos. Sexo quente!
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L P E
A B U N D A N C I A

A T E A R O M A
A C A L M A M P S

I S A I O T E
B A C ON B O A T E

A O S A N T O S
M A D R E U P

T A R O A C A C I A
Z C O L E G A

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

I C M O N R I
C O P I A D O R A

P A R A L I S A D O S

Reper-
cussão
sonora

Ácido da
aspirina
(sigla)

Desenho
feito na

pele

Olha;
observa 
secreta-
mente 

Casa
noturna

de dança

Tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

Filhotes
de ani-
mais

Cena típica de
filmes de ação
Rede fluvial da
Região Norte

Estados das capitais 
João Pessoa e Maceió
(?) Rubens,
jornalista

Par do
cavalheiro

Grande 
quantidade
Acender
(o fogo) 

Tranqui-
lizam

A vogal
do pingo

Estáticos;
imóveis

A máquina
como a
xerox

Substân-
cia azul
corante

A marca do
Zorro (HQ)
Pequeno
monte

Roupa da
bailarina

Filtrar 
(o café)
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ro escolar
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coólica doce
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Apaixonar-
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1.002, em
romanos

Et cetera
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Acha
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tra, político
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inglês
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de bife

rolê (Cul.)
Freira;
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Baralho
de carto-
mantes

Próton
(símbolo)

Muco
nasal

Flor orna-
mental

Opõe-se
a "off"

Movimento
súbito

Meu, em
francês

Sílaba de
"plano"

3/mon. 4/moon. 5/bacon. 6/acácia — colina.

   

Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 8/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 23
min 16

max 26
min 10

Cascavel
max 24 
min 10

Foz do Iguaçu
max 25
min 13

max 25
min 10

Curitiba
max 23
min 9

FASES 
DA LUA

Domingo 9/10/2022

Chuva
Segunda 10/10/2022

Sol

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 665
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 03 07 09 01 02 06 01

Super Sete concurso: 304C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

NOVEMBRO

08 10 12 14 15 16 31

Loterias
Megasena

01 04 05 07 09 11 12 13 
15 16 17 19 20 21 22 concurso: 2526Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2374Lotomania

00.420
87.133
21.293
21.801
69.104

23 32 41 53 57 64 68
ITUANO-SP

25 35 51 55 65
concurso: 5968

02 16 24 38 43 59 

08 10 13 16 33 39 44 47 51 64 
65 68 73 75 76 83 89 90 94 96

concurso: 2632Lotofácil

Programa Nossa Gente Paraná é referência nacional
O programa Nossa Gente 

Paraná, da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família 
e Trabalho (Sejuf), foi esco-
lhido como referência nacio-
nal em acompanhamento 
familiar pelo Programa de 
Atenção Integral à Família, do 
governo federal. A iniciativa 
foi destacada em reunião com 
o Instituto Dara, que presta 
consultoria para o Ministério 
da Cidadania, com o objetivo 
de aprimorar as metodologias 

de acompanhamento familiar.
“O Programa Nossa Gente é 

uma referência na implemen-
tação de política intersetorial 
de atendimento às famílias 
em vulnerabilidade, não ape-
nas por conta das ferramentas 
inovadoras que implementou, 
mas principalmente por se 
mostrar como um programa 
bem-sucedido, com mais de 
dez anos de execução, e ava-
liações objetivas que com-
provaram o seu impacto na 

melhoria de vida das famílias”, 
afirmou Tamara Zazera, coor-
denadora da Unidade Técnica 
de Programas, Projetos e 
Benefícios da Sejuf.

Ticyana Begnini, chefe da 
Divisão de Proteção Social 
Básica, ressaltou que o Nossa 
Gente evidencia como as ações 
articuladas dos CRAS e o serviço 
PAIF (Proteção e Atendimento 
Integral à Família) podem pro-
mover a melhora de condições 
gerais de vida das famílias. O 

Nossa Gente Paraná é uma ação 
do Governo do Estado que visa 
a superação da pobreza e o 
acompanhamento interseto-
rial das famílias em situação de 
vulnerabilidade social. É coorde-
nado pela Secretaria de Estado 
da Justiça, Família e Trabalho, 
reunindo ações de diversas 
secretarias e órgãos do Estado, 
em parceria com os municípios 
e a comunidade. Atualmente, 
31.450 famílias estão incluídas.

A identificação das famílias 

beneficiadas se dá por meio 
de um processo articulado, no 
Sistema de Acompanhamento 
das Famílias, utilizando a 
base de dados do Cadastro 
Único, na versão 7 atuali-
zada, e aplicando o Índice de 
Vulnerabilidade das Famílias 
do Paraná (IVF-PR), um indica-
dor criado pela parceria Seds/
Ipardes para identificar o grau 
de vulnerabilidade das famí-
lias prioritárias, sinalizando as 
futuras inclusões no programa.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Ford GT ganha série especial
A Ford apresentou o Ford 

GT LM Edition, última série 
especial da atual geração do 
supercarro, homenageando o 
seu legado histórico nas pis-
tas e as vitórias de 2016 e 1996 
em Le Mans. Com edição limi-
tada a 20 unidades, o modelo 
equipado com motor biturbo 
EcoBoost de 660 cv começa a 
ser entregue aos clientes neste 
trimestre e terá a produção 
encerrada no final do ano.

“O Ford GT é diferente de 
qualquer outro supercarro de 
produção, com design, enge-
nharia e materiais inovadores”, 
diz Mark Rushbrook, diretor 
global da Ford Performance 
Motorsports. “O encerramento 
deste capítulo do Ford GT de 
rua nos deu a chance de injetar 
no GT LM Edition, ainda mais, o 
coração e a alma de um carro 
de corrida vencedor.”

O Ford GT LM Edition tem 
carroceria em fibra de carbono 
e pintura na cor Liquid Silver 
com detalhes em vermelho ou 
azul, homenageando o Ford GT 
nº 68 vencedor de Le Mans. O 
escapamento duplo de titânio 
é impresso em 3D.

Os clientes também podem 
optar por acabamento de fibra 
de carbono tonalizada em 
vermelho ou azul, aplicada 
no divisor dianteiro, soleiras 
laterais e das portas, persianas 
do compartimento do motor, 
hastes dos espelhos e difusor 
traseiro. As rodas de fibra de 
carbono de 20 polegadas vêm 
com porcas de titânio e pinças 
de freio Brembo pretas.

O interior tem bancos de 
fibra de carbono revestidos 
em Alcantara e painel, pila-
res e teto com acabamento 
em couro e Alcantara pretos. 
Detalhes em fibra de carbono 
aparente são vistos no con-
sole, saídas de ar e pilares.

O u t r a  e x c l u s i v i d a d e 
do Ford GT LM Edition é o 
emblema no painel, confec-
cionado com material tirado 
do motor do Ford GT nº 69 
– terceiro colocado em Le 
Mans em 2016. O time da Ford 
Performance localizou esse 
motor, que foi desmontado 
e engavetado após a corrida, 
transformou o virabrequim 
em pó e desenvolveu uma 
liga exclusiva para imprimir 
o emblema em 3D.

LEGADO EM LE MANS
O Ford GT LM Edition 2022 

presta uma homenagem à 
vitória do supercarro de ter-
ceira geração nas 24 Horas de 
Le Mans em 2016, com o Ford 
GT nº 68 pilotado pelo francês 
Sébastien Bourdais, pelo ame-
ricano Joey Hand e o alemão 

Dirk Müller.
Como na épica batalha 

Ford vs. Ferrari de 1966, o Ford 
GT nº 68 assumiu a liderança 
da corrida na 20ª hora, pela 
última vez, disputando palmo 
a palmo com a Ferrari nº 82. 
Hand esteve ao volante nas 
três ocasiões em que a Ford 
ultrapassou a Ferrari, reacen-
dendo uma rivalidade de 50 
anos entre as duas marcas.

O Ford GT nº 69 de Ryan 
Briscoe, Scott Dixon e Richard 
Westbrook juntou-se aos 
vencedores no pódio em ter-
ceiro lugar. Os Ford GT nº 66 
e 67 terminaram em quarto e 
nono lugar, respectivamente. 
O Ford GT LM 2022 também 
homenageia a equipe Ford 
Chip Ganassi, que preparou 
o carro vencedor em pouco 
mais de um ano (395 dias).

FOTOS: 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 LTZ 2 TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 104.900,00

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

Programa Cidade Empreendedora
estimula empresários nos bairros

A Prefeitura de Umuarama 
e o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) iniciam pelo Jardim 
São Cristóvão o programa Bairro 
Empreendedor, uma ação que 
objetiva estimular o empreen-
dedorismo com cursos, pales-
tras e rodadas de negócios. 
Ontem (sexta-feira, 7), a equipe 
da Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio, liderada 
pelo secretário Marcelo Adriano 
Lopes da Silva, visitou o comér-
cio do bairro para convidar a 
população.

Serão dez encontros de 10 
de outubro a 14 de novem-
bro, sempre às segundas e 
quartas-feiras, a partir das 
19h, na Escola Municipal São 
Cristóvão. “O primeiro tema 
será ‘Como ser um empreen-
dedor de sucesso’ e aguarda-
mos a presença das lideranças, 
empresários e moradores que 
sonham abrir o próprio negó-
cio. O programa vai mostrar 
que é possível e que a viabili-
dade vai depender do plane-
jamento, dos conhecimentos 
e da eficiência na gestão do 
negócio”, disse o secretário.

Como o bairro já conta com 
empresas em diversos setores, 
a primeira rodada de negócios 
também já foi marcada – será 
no dia 13, também às 19h, na 
escola municipal. Os temas 

seguintes serão ‘Como admi-
nistrar suas finanças’ (17/10), 
atendimento e vendas (19/10), 
vendas pela internet (24/10), 
visual de loja – ‘Sua empresa 
mais bonita e vendendo mais’ 
(26/10), tendências e inova-
ção (7/11), como diminuir a 
inadimplência (9/11) e o que 
saber antes de buscar crédito 
junto aos bancos (14/11).

Além das orientações e 
conhecimentos específicos 
para o empreendedorismo, a 
Casa do Empreendedor partici-
pará do programa aproximado 
os empresários do acesso ao 
crédito para capital de giro e 
investimentos, junto a institui-
ções financeiras e de fomento.

“Estimular o empreendedor 
é pensar em benefícios para 
toda a sociedade”, acrescentou 
o prefeito Hermes Pimentel, 
“pois com empresas mais sóli-
das o desenvolvimento bene-
ficia praticamente todos os 
setores da nossa economia”, 
disse. “Por isso, é importante 
que a comunidade prestigie 
o programa e compareça aos 
encontros, que são gratuitos”, 
convidou.

A divulgação do programa 
Bairro Empreendedor no São 
Cristóvão teve também o apoio 
do presidente da Câmara 
e morador da localidade, 
vereador Fernando Galmassi, 

Novos cinco casos de dengue 
são confirmados em Umuarama

O boletim semanal do ser-
viço de Vigilância em Saúde 
Ambiental da Secretaria 
Municipal da Saúde, divulgado 
ontem (sexta-feira, 7), regis-
trou mais cinco casos positi-
vos de dengue que foram con-
firmados durante a semana. 
Com isso, o acumulado do 
atual período sazonal – ini-
ciado em agosto – subiu de 32 
para 37 casos, distribuídos por 
14 unidades básicas de saúde 
e o distrito de Roberto Silveira. 
A doença já está presente 

e do gerente da Agência do 
Trabalhador, Reginaldo Barros.

“Vamos investir no empreen-
dedorismo para promover o 
desenvolvimento socioeco-
nômico do município, com a 
criação de novos negócios e o 
fortalecimento das empresas 
existentes. A ação começa 
pelo São Cristóvão, mas futu-
ramente será estendida a 
outros bairros, sempre com o 
apoio do Sebrae”, completou 
o secretário Marcelo Adriano.

PRIMEIRO bairro será o Jardim São Cristóvão que receberá encontros de 10 de outubro 
a 14 de novembro

JOSÉ A. SABINO/SECOM

em 28 localidades e a maior 
incidência ocorre nas UBS 
Vitória Régia e Posto Central 
(cinco casos em cada) e no 
São Cristóvão (quatro). Além 
dos positivos, a Secretaria de 
Saúde investiga 38 pacientes 
com suspeita de contamina-
ção e já descartou 203 suspei-
tas do total de 278 notificações 
registradas no período. Até o 
momento não houve óbitos 
nem casos de dengue com sin-
tomas mais graves ou sinais de 
alarme.

A doença já está 
presente em 28 
localidades e a 
maior incidência 
ocorre nas UBS 
Vitória Régia e 
Posto Central e 
no São Cristóvão
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SHOPPING PALLADIUM

Torneio de Pesca no Lago Tucuruvi
foi transferido para domingo, dia 16

Com a possibilidade de 
que muita chuva caia sobre 
U m u a ra m a  n o  p róx i m o 
domingo, dia 9 de outubro, a 
Secretaria de Meio Ambiente 
decidiu transferir o 1º Torneio 
Infantojuvenil de Pesca do 
Lago Tucuruvi para o próximo 
domingo, dia 16, no mesmo 
horário. São apenas 300 vagas. 
As inscrições poderão ser feitas 
até o dia 14, com a apresenta-
ção de documentos pessoais 
(dos participantes, dos pais 
ou responsáveis) e a doação 
de um quilo de ração, que será 
destinada à Saau.

O Lago Tucuruvi, que fica 
no bairro Parque Dom Dom 
Pedro II, já recebeu melhorias 
– inclusive novo recapeamento 

asfalto em todo seu entorno – e 
o Torneio é voltada ao público 
infantojuvenil (5 a 14 anos). 
“Os participantes deverão estar 
acompanhados pelo pai ou 
responsável maior de idade. O 
evento será na modalidade ‘pes-
que e leve’, em margem, criado 
pelo prefeito Hermes Pimentel 
para promover a integração 
entre as crianças e as famílias”, 
detalha o secretário do Meio 
Ambiente, Rubens Sampaio.

A pesca será das 10h às 14h 
e a apuração e premiação serão 
finalizadas até as 16h. “É pre-
ciso destacar que temos a grata 
satisfação de receber apoio do 
Instituto Água e Terra (IAT), da 
Polícia Ambiental – Força Verde 
e do Tiro de Guerra 05.012, 

além de várias empresas que 
já fizeram doação de dezenas 
de brindes para serem sortea-
dos aos participantes. “O edi-
tal traz todos os dados sobre 
o Torneio, como a exigência de 
que a criança deve, necessaria-
mente, estar acompanhada de 
um adulto. A pesca dever ser 
com caniço simples, varas de 
bambu ou telescópicas, moli-
netes e carretilhas, em área 
delimitada pela organização. Os 
pescadores terão pontos deter-
minados de acesso e deverão 
portar o crachá que será entre-
gue na inscrição”, detalha.

O regulamento proíbe 
uso de embarcações, tarra-
fas, redes, covos, fly, iscas 
artificiais, espinhel, boias de 

Região do entorno do Lago 
já está totalmente asfaltada

A Prefeitura está implan-
tando diversas melhorias 
estruturais na região do Lago 
Tucuruvi, principal opção de 
lazer dos moradores do Parque 
Dom Pedro e dos conjuntos 
26 de Junho, Independência 
e Ouro Branco. A revitalização 
é completa, compreendendo 
inclusive um novo trecho de 
asfalto que melhorou significa-
tivamente o aspecto do local.

A pavimentação foi execu-
tada no início desta semana. 
Além da capa asfáltica apli-
cada a um trecho de 130 
metros de extensão da rua 
Diamante, na lateral da 
represa, e da ‘ponta’ da rua 
Nossa Senhora Aparecida, a 
equipe da Secretaria Municipal 
de Obras também fez um reca-
peamento de mais uma qua-
dra da Diamante e dos acessos, 
tudo com equipamentos e mão 
de obra própria.

Nesta quarta-feira, 5, outra 

A pesca acontecerá entre as 10h às 14h e a apuração e premiação serão finalizadas até as 16h
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arremesso ou semelhantes 
e ceva. Não será permitido 
devolver o peixe capturado, 
nadar, consumir bebida alcoó-
lica na área de pesca, más con-
dutas, equipamento de som, 
limpar peixes no lago e nem a 
permanência de não inscritos 

na área reservada” detalha o 
secretário, indicando que a 
premiação será em dinheiro: 
R$ 500 para o primeiro, R$ 
400 para o segundo, R$ 300 ao 
terceiro lugar, R$ 200 para o 
quarto e R$ 100 para o quinto 
colocado, totalizando R$ 1.500.

frente de trabalho realizava 
levantamento e reparos em 
bocas de lobo e meio-fio, 
enquanto uma empresa ter-
ceirizada avançava com a 
implantação de mais calçadas 
no entorno do lago, para cami-
nhada. Um trecho de calça-
mento foi implantado bem às 
margens da água com rampa 
de acessibilidade e escadaria 
(paralela à rua Nossa Senhora 
de Guadalupe) e a orla recebeu 
guarda-corpo em troncos de 
madeira tratada.

Os serviços são executados 
sob a supervisão da Secretaria 
de Obras, Planejamento 
Urbano e Projetos Técnicos, e 
incluem revitalização e pintura 
dos quiosques e banheiros, 
plantio de mais de 900 mudas 
de árvores – na maioria espé-
cies nativas – e, por fim, cuida-
dos de paisagismo. “A ponte 
metálica também está sendo 
reformada e vamos implantar 

uma nova passagem pela área 
de banhado, conectado os dois 
lados do lago na parte voltada 
às nascentes”, acrescentou o 
prefeito Hermes Pimentel.

“Este era um pedido antigo 
da comunidade que o prefeito 
Pimentel determinou o aten-
dimento. Agora a população já 
pode desfrutar do entorno do 
lago totalmente asfaltado pavi-
mentado, facilitando o acesso 
e a circulação dos visitantes”, 
pontuou o secretário de Obras, 
Gleison Alves de Andrade.

O secretário do Meio 
Ambiente, Rubens Sampaio, 
lembrou das ações de recu-
peração ambiental. “Já sol-
tamos peixes no lago e agora 
finalizamos o plantio de 900 
mudas de árvores na parte 
superior, reflorestando uma 
área de 5.400 m² que será cer-
cada com 850 metros de telas 
de alambrado para proteção”, 
explicou.

Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança

A  n o n a  C o n f e r ê n c i a 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
agendada para o próximo dia 
18 em Umuarama, vai discutir 
vários temas fundamentais, 
como as possíveis violações 
e vulnerabilidades, as ações 
necessárias para reparação e 
garantia de políticas de pro-
teção integral, com respeito 
à diversidade, principalmente 
durante em tempos de pande-
mia de Covid-19. As temáticas 
foram definidas após encon-
tros com crianças e adoles-
centes de diversas entidades.

O presidente Ivo Galdino 
da Silva fez questão de rea-
lizar bate-papos com alunos 
do Ceju, Aram (Guarda Mirim), 
Casa da Paz, Apae e Assumu.

A assistente social e mestre 
em educação Susana Medeiros 
Dal Molin e a pedagoga, psico-
pedagoga e especialista em ges-
tão social e políticas públicas 
Paula Bortolozo Boaventura vão 

apresentar palestras referentes 
aos temas. O evento terá a par-
ticipação do prefeito Hermes 
Pimentel da Silva, da secretária 
de Assistência Social Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana, 
da juíza Maristela Aparecida 
Siqueira D’Aviz, da promotora 
de Justiça Fernanda Bertoncini 
Menezes, do chefe do Escritório 
Regional da Sejuf (Secretaria 
de Estado da Justiça, Família e 
Trabalho) Francisco José Bochi 
e do presidente da Câmara de 
Vereadores Fernando Galmassi. 
A Conferência trabalhará em 
cinco eixos temáticos.
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