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Município poderá receber pagamento
de tributos através de Pix e de cartões
Vereadores de Umuarama votam em primeiro turno na segunda-feira 
(17), um Projeto de Lei que autoriza o município a realizar a cobrança de 
débitos de natureza tributária por meio de operações com cartão de débito 
ou crédito. A autorização se estende também ao pagamento por meio de 

outros sistemas instantâneos referendados pelo Banco Central, entre 
eles o sistema PIX, bem como libera a contratação ou credenciamento 
de empresas ou operadoras que forneçam mecanismos e instrumentos 
para auxiliar no serviço de arrecadação por esses meios. l 8

l 9

ASSESSORIA

Volume de
serviços

avança 0,7%
em agosto

l 2

Moraes barra
investigação

sobre institutos
de pesquisas

l 3

Convênio Sesc e ARAM

O prefeito Hermes Pimentel e o secretário Marcelo Adriano, se reuniram com membros do Conselho de Desen-
volvimento de Umuarama e, junto com o contador da Prefeitura, Claudecir de Oliveira, apresentaram o orça-
mento do município para 2023. A previsão de receitas e despesas para o próximo ano é de R$ 721,6 milhões. 
Pimentel aproveitou para conversar com as lideranças e colocou o município à disposição do conselho para 
discussões sobre o direcionamento de investimentos públicos futuros.

Municípios
são atualizados
sobre o Nossa
Gente Paraná

l 4 Lições da Administração Pública

    

A Justiça Eleitoral 
realiza em Umuarama 

no próximo sábado 
(22), a preparação das 
urnas para o segundo 
turno das eleições. A 
cerimônia começa às 
9h, com a geração de 
mídias e segue até as 
11h30, quando acon-
tece a carga e lacra-

ção do equipamento, 
no Fórum Eleitoral. l6

Chuvas
dificultam

plantio de soja,
milho e feijão

l 5

Preparação 
das urnas
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Tenha muito cuidado com fofocas e oportunistas, inclusive 
no campo sentimental. Na paquera, pode descobrir novos 
sentimentos por uma pessoa conhecida, mas investigue 
bem para não entrar numa furada. Com o amoreco, melhore 
o diálogo e participem mais da vida um do outro.

As paqueras vão bombar, e você vai arrasar corações 
por onde passar! Só precisa ter cuidado para não ir com 
sede demais ao pote. Já no romance, sinal verde para 
que você e o momozão namorem muito mas o recado 
anterior também vale pra você: cautela para não bancar 
a ciumenta.

Na solteirice, talvez queira conversar com alguém do 
passado e até mesmo tentar uma reconciliação. No 
romance, evite medir forças com seu amor. Ao invés 
disso, foque em cuidar de quem ama, mas sem exagerar 
na superproteção. Busque privacidade e faça programi-
nhas a dois.

Nas paqueras, a atração por um amigo (a) pode bater 
forte, e tudo indica que vai ser difícil disfarçar. Se qui-
ser manter um romance escondido é melhor ter cuidado 
com fofocas. No romance, estimule o diálogo e abra o 
seu coração para a pessoa amada, sem reservas. Evite 
conflitos desnecessários. 

Quem está na procura por uma relação séria e estável vai 
mirar alto e jogar charme pro lado de alguém muito dispu-
tado neste fim de semana. Com o seu amor, mostre o quanto 
valoriza o par, mas sem cobranças nem discussões. Estimule 
o companheirismo, e ouse na hora da intimidade.

Na paquera, você será pura sedução. O astral é ótimo 
para se enturmar com pessoas diferentes, mas é bom 
escolher bem o alvo para não atrair enrosco. Marte na 
Casa 7 deixa a vida a dois mais quente e apaixonada. 
os laços de confiança e parceria serão ainda mais fortes 
agora: alinhem os projetos para o futuro.

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

Na pista, seu poder de seducência será ainda mais intenso 
durante o fim de semana, mas vai preferir privacidade. Na 
vida a dois, o céu recomenda investir nas afinidades e na 
cumplicidade compartilhe seus sonhos, projetos e preocu-
pações com o par. O clima promete ferver na intimidade.

Quem está livre pode conhecer alguém e se apaixonar 
de cara. Você vai saber direitinho como explorar o seu 
charme e carisma para atrair e envolver quem deseja. 
Quem já tem um romance pode enfrentar alguns con-
flitos de opiniões com o mozão. Respeite as diferenças 
e busque um meio-termo que fique bom para ambos.

Na conquista, as afinidades contarão mais pontos para 
você. Por isso, converse bastante para descobrir se você 
e o alvo realmente combinam. Com o dono ou dona do 
seu coração, a energia é de muito romantismo e paixão! 
Que tal um programa diferente para sair da mesmice e 
apimentar a relação?

A Lua envia boas energias para os assuntos do coração! 
Pode rolar algo com alguém do trabalho ou que tem cargo 
de chefia, mas isso vai exigir alguns ajustes e muito jogo 
de cintura. No romance, pode enfrentar alguns conflitos 
de opinião com o par. Não deixe mágoas ou assuntos do 
passado cortarem o clima, bebê!

No amor, é o momento de acertar as contas e colocar as 
cartas na mesa. Talvez tenha que terminar uma conversa 
mal resolvida com o(a) ex ou acertar algumas pendências 
com o par. Especialmente no romance, sair um pouco 
de casa pode ser bom: divirtam-se e deixem as preocu-
pações de lado!

Horóscopo nascido em 15 de outubro

Horóscopo nascido em 16 de outubro

Horóscopo nascido em 17 de outubro

Os nascidos a 16 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Leão. São de boa aparência, de origem nobre, 
de boa família e de grandes princípios. São elegantes, bem cuidados, educados e com bom traquejo social e profissional. 
Seu número principal é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter. Astros que se completam pela sua natureza amorosa e 
generosa. A soma dá o 5, de Mercúrio, símbolo de inteligência, simpatia, muitos amigos e jovialidade, entre outras coisas.

Os nascidos a 15 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Câncer. São amorosos, afetivos e muito 
ligados às suas raízes, à sua terra natal e à sua família. Mas é possível que tenham desencontros e choques de 
convivência com um dos pais ou um parente idoso. Fora do seu meio, da sua terra e da sua família, são mais felizes, 
mais respeitados e mais considerados. Seu número principal é o 22, formado de 2, em dobro, o número símbolo da 
Lua, que confirma a ligação profunda com a família e a terra em que nasceu. Mas a soma dá o 4, de Urano, que lhes 
confere gosto pelo moderno e inusitado. Mas faz se interessar pela informática, processamento de dados e tudo o 
que esteja ligado à tecnologia, à eletrônica, à matemática e aos veículos e aparelhos de precisão.

Os nascidos a 17 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Virgem. Sua vida é de altos e baixos, de 
idas e vindas, bem como de perdas e ganhos. Nada é duradouro a não ser as coisas verdadeiras e significativas, em 
sua vida. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 24, formado de Lua, 2 e de 4, 
Urano que juntos formam o 6, de Vênus, que mexe com as emoções, com a memória e a fantasia. Vênus é o astro da 
beleza, da harmonia e das artes, do amor e dos sentimentos, do romantismo exagerado e do drama passional também.

As paqueras receberão novos estímulos, e os astros dão 
um gás nas suas habilidades de seducência. Seu charme 
vai envolver quem quiser! O clima também esquenta no 
romance, e a intimidade promete pegar fogo. Só cautela 
para não cortar o clima com ciúme e cobranças, beleza?
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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 -0,29 4,09 7,17
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

14/9 a 14/10 0,6830 0,6830 0,1821
15/9 a 15/10 0,6835 0,6835 0,1826
16/9 a 16/10 0,6470 0,6470 0,1463
17/9 a 17/10 0,6198 0,6198 0,1192
18/9 a 18/10 0,6477 0,6477 0,1470

Ações % R$
Petrobras PN -1,53% 33,42 
Vale ON -3,26% 69,83 
Bradesco PN -0,66% 19,69 
Magazine Luiza ON -11,18% 4,37 
Via ON -7,12% 3,39 
Americanas ON -8,45% 17,44 

IBOVESPA: -1,95% 112.072 pontos

Iene 148,48
Libra est. 0,89
Euro 1,03
Peso arg. 151,63

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,9% 5,3220 5,3230 -1,3%

PTAX  (BC) -0,4% 5,2818 5,2824 -2,3%

PARALELO +0,9% 5,2000 5,6400 -1,4%

TURISMO +0,9% 5,2000 5,6200 -1,4%

EURO -0,8% 5,1424 5,1451 -2,7%

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 14/10

Iene R$ 0,0356
Libra est. R$ 5,92
Peso arg. R$ 0,035
R$1: 1.352,27 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/10 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. SETEMBRO

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 1.383,75 -12,00 -4,9%
FARELO out/22 418,50 0,00 -2,6%
MILHO dez/22 689,75 -8,00 1,1%
TRIGO dez/22 859,75 -32,50 -1,4%

SOJA 170,65 1,4% 0,4% 169,00
MILHO 77,64 0,2% 1,2% 77,00
TRIGO 93,94 0,8% 1,7% 95,00
BOI GORDO 284,21 -0,1% -2,0% 280,00
SUINO 6,38 0,0% 1,8% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 14/10 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 14/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 14/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 4,1% 0,0%
SOJA Paranaguá 190,20 3,4% -0,9%
MILHO Cascavel 87,00 3,6% 3,6%

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//1100  ffííssiiccaass  1177//1100  ddoommééssttiiccooss  0066//1100

Em agosto, volume de serviços
avança 0,7%, segundo o IBGE

O volume de serviços pres-
tados no país avançou 0,7% 
em agosto na comparação com 
julho. O resultado aparece depois 
de um crescimento de 1,3% no 
mês anterior e é a quarta alta 
consecutiva. O ganho acumulado 
no período é de 3,3%.

Com este desempenho, o 
setor opera 10,1% acima do 
nível pré-pandemia, em feve-
reiro de 2020. Os dados que 
integram a Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS) mostram que 
o resultado ficou 0,9% abaixo 
do maior patamar da série his-
tórica, registrado em novem-
bro de 2014. Levantamento do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) foi divul-
gado ontem (14).

Na comparação com agosto 
do ano passado, o volume do 
setor de serviços registrou alta 
de 8%, sendo a décima oitava 
taxa positiva seguida deste 
indicador, na série sem ajuste 
sazonal. O acumulado do ano 
chegou a 8,4% e o acumulado 
nos últimos doze meses passou 
de 9,6% em julho para 8,9%.

ALTAS
Entre as cinco atividades pes-

quisadas, três seguiram o resul-
tado positivo do índice geral: 
outros serviços, serviços presta-
dos às famílias e atividades turís-
ticas. Os destaques foram outros 
serviços (6,7%), que no mês ante-
rior, apresentou queda de 5% no 

volume, e as atividades de infor-
mação e comunicação (0,6%)

“Esse resultado positivo 
vem após uma queda, o que 
não é incomum especialmente 
no setor de serviços financei-
ros auxiliares, que teve maior 
influência sobre esse avanço 
e também sobre a retração do 
mês anterior”, comentou o ana-
lista da pesquisa, Luiz Almeida.

Os serviços prestados às famí-
lias cresceram 1%, o que repre-
senta o sexto mês consecutivo de 
avanço. Nesse período, o ganho 
acumulado é de 10,7%. Mesmo 
assim, o setor ainda está 4,8% 
abaixo do patamar pré-covid. 
De acordo com o pesquisador, 
isso pode ser explicado pelo fato 
do setor ter sido o mais afetado 
durante a pandemia.

“Com o retorno das ativi-
dades presenciais, a queda 
das restrições e a diminuição 
do desemprego, ele vem redu-
zindo as perdas, mas ainda não 
chegou ao nível de fevereiro 
de 2020. Durante a pandemia, 
o setor chegou a ficar cerca de 
67% abaixo do seu patamar 
recorde, atingido em maio de 
2014”, contou.

Ainda em agosto, o índice 
de atividades turísticas subiu 
1,2%, sendo o segundo resul-
tado positivo consecutivo. O 
setor opera 0,1% acima do 
patamar pré-pandemia. Minas 
Gerais (3,9%), São Paulo (0,6%) 
e Pernambuco (0,8%) foram os 
três dos 12 locais pesquisados 
para esse indicador que cresce-
ram. As principais quedas foram 
no Rio Grande do Sul (-6,0%) e 
Santa Catarina (-6,0%).

QUEDA E ESTABILIDADE
Em sentido contrário, após 

três meses consecutivos de cres-
cimento, os transportes recua-
ram 0,2% em agosto. “O setor de 
transportes tinha um aumento 
acumulado de 4% entre maio e 
julho e está 20% acima do nível 
pré-pandemia e 0,2% abaixo do 
ponto mais alto da série, que foi 
justamente no mês anterior. Essa 
leve queda parece mais uma aco-
modação do setor”, avaliou.

Já o segmento dos serviços 
profissionais, administrativos 
e complementares ficou está-
vel e sem variação no mês de 
referência, após o recuo de 
1,1% em julho.

Pesquisa
Conforme o IBGE, a PMS produz indicadores para o Brasil e para todas as 
unidades da Federação, “que permitem acompanhar o comportamento 
conjuntural do setor de serviços no país, investigando a receita bruta de 
serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pes-

soas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço 
não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação”.
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Barrada a investigação
sobre os institutos
de pesquisas eleitorais

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), minis-
tro Alexandre de Moraes, sus-
pendeu as investigações aber-
tas pela Polícia Federal (PF) e 
pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
para investigar o desempe-
nho de institutos de pesquisa 
eleitoral no primeiro turno das 
eleições de 2022. Moraes, tor-
nou “sem efeito” as apurações, 
porque “compete à justiça elei-
toral a fiscalização das entida-
des de pesquisa”.

No despacho, o minis-
tro diz que as investigações 
“são baseadas, unicamente, 
em presunções relaciona-
das à desconformidade dos 
resultados das urnas com o 

Cade havia pedido investigação
sobre a atuação dos institutos

O presidente do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade), Alexandre 
Cordeiro Macedo, havia solici-
tado na última quinta-feira (13) 
à superintendência do órgão 
a abertura de inquérito para 
investigar os principais insti-
tutos de pesquisa eleitoral do 
País. Cordeiro acusa empre-
sas como Datafolha, Ipec e 
outros de formação de cartel, 
tendo como base o fato de o 
resultado das pesquisas não 
coincidir com o desempenho 
eleitoral do presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

Cordeiro fundamenta seu 
argumento com base nos 

Oito municípios escolherão
prefeitos em 30 de outubro

No próximo dia 30 de outu-
bro, data do segundo turno 
das Eleições Gerais de 2022, as 
eleitoras e os eleitores de oito 
municípios brasileiros também 
vão às urnas para eleger novos 
prefeitos e vice-prefeitos em 
eleições suplementares.

O pleito municipal ocorrerá 
nas cidades de Cachoeirinha 
(RS), Canoinhas (SC), Cerro 

desempenho de candidatos 
retratados nas pesquisas”, sem 
que haja indicação de ilícitos.

“Tais medidas açodadas, 
além da incompetência dos 
órgãos que as proferiram e da 
flagrante usurpação das fun-
ções constitucionais da Justiça 
Eleitoral, parecem demonstrar 
a intenção de de satisfazer a 
vontade eleitoral manifestada 
pelo Chefe do Executivo e can-
didato à reeleição”, escreve o 
ministro, para quem isso pode 
caracterizar desvio de finali-
dade e abuso de poder. 

ALEXANDRE de Moraes, tornou “sem 
efeito” as apurações, porque “compete à 

justiça eleitoral a fiscalização das 
entidades de pesquisa”

DIVULGAÇÃO

resultados de 18 institutos 
de pesquisa que divulgaram 
levantamentos entre os dias 
22 de setembro e 1º de outu-
bro, véspera do primeiro turno. 
Neles, as intenções de voto do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) variam entre 
42,7% e 49,3%, contra uma 
variação de 30,9% a 42,1% 
para Bolsonaro. No fim, a apu-
ração do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) resultou em 48% 
para Lula, margem próxima do 
previsto nas últimas pesqui-
sas, enquanto que Bolsonaro 
obteve 43%, percentual supe-
rior ao que era retratado nas 
pesquisas.

DISCREPÂNCIA
A variação entre os resul-

tados das pesquisas, e a 
divergência delas com o 
resultado eleitoral, seria um 
indício de fraude financeira, 
na avaliação de Alexandre 
Cordeiro. “A discrepância 
das pesquisas e do resultado 
é tão grande que se verificam 
indícios de que os erros não 
sejam casuísticos e sim inten-
cionais por meio de uma ação 
orquestrada dos institutos de 
pesquisa na forma de cartel 
para manipular em conjunto 
o mercado e, em última ins-
tância, as eleições”, declarou 
no pedido. 

Grande (RS), Entre Rios do Sul 
(RS), Joaquim Nabuco (PE), 
Pesqueira (PE), Pinhalzinho 
(SP) e Vilhena (RO).

A nova votação foi convo-
cada porque os prefeitos elei-
tos em 2020 tiveram o man-
dato, ou o registro, cassados 
pela Justiça Eleitoral. Os que 
forem escolhidos no dia 30 vão 
administrar cada município 

pelos próximos dois anos.
No mesmo dia, 156 milhões 

de brasileiros aptos a votar 
retornarão às urnas para 
escolher, entre os candida-
tos Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e Jair Messias Bolsonaro 
(PL), o próximo presidente 
da República. Em 12 estados, 
ainda haverá segundo turno 
para governador.

Presidente não gostou

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o Judiciário 
ontem, (sexta-feira, 14). Candidato à reeleição, o chefe do 

Executivo criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de suspender 

investigações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) e da Polícia Federal (PF) sobre os institutos de pesquisa. 
Além disso, afirmou que o ministro “vai governar” o País se o 
ex-presidente Lula ganhar as eleições e prometeu, se reeleito, 
editar um decreto sobre liberdade de expressão e “enquadrar 

por abuso de autoridade” quem for contrário.

Novas críticas
“Começou aí o Cade e a PF 
a investigar os institutos. 
O que ele Moraes fez? 
Não pode investigar. Ou 
seja, os institutos vão 
continuar mentindo. Nessas 
mentiras, quantos votos não 
arrastam para o outro lado? 
Geralmente, o eleitor vota 
em quem está ganhando. 
Três, quatro milhões de 
votos. Parabéns, Alexandre de 
Moraes”, declarou Bolsonaro. 
Desde o resultado do primeiro 
turno, quando Bolsonaro teve 
mais votos do que o projetado 
pelas pesquisas, aliados do 
presidente no Congresso 
iniciaram uma ofensiva 
contra as empresas, com a 
apresentação de projetos 
de lei que criminalizam os 
levantamentos e ameaças de 
abertura de uma (CPI).

Maiorias na Câmara
Levantamento feito pelo Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap) indica que os advogados (79) 
e empresários (72) são a maioria entre os deputados eleitos 
neste ano, que tomarão posse em 1º de fevereiro de 2023. 
Em seguida, vêm produtores rurais, médicos, professores 
e administradores de empresas. Considerando áreas de 
atuação, a segurança se destaca com 76 integrantes, dos 
quais 14 são policiais militares e 13 são delegados de polícia 
civis e federais. Outra área que se destaca é a religiosa, com 
23 integrantes, dos quais 15 são pastores evangélicos.

Profissões
Muitos eleitos declararam duas ou três profissões/
ocupações, de modo que estas superam em muito o número 
de deputados, que é 513. O levantamento feito pelo Diap é 
mais completo do que o do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Ao registrarem sua candidatura, 252 candidatos eleitos 
declararam ser “deputado”, que é a ocupação atual, mas não 
declararam sua profissão. O Diap apura a profissão de cada 
um, além da ocupação. Os detalhes podem ser encontrados 
no Portal da Câmara dos Deputados.

Ligações
Para tentar ligar Moraes a 
Lula, Bolsonaro ressaltou 
que o ministro do STF foi 
secretário de Segurança de 
São Paulo durante o governo 
de Geraldo Alckmin (PSB), 
candidato a vice na chapa 
do petista nas eleições deste 
ano. “Por que o Alckmin 
está lá? Não é porque o Lula 
pensou ‘vou botar um cara 
que é católico, não sei o que 
lá’. Não, está lá porque ele 
é o cara do Alexandre de 
Moraes. Quem vai governar 
o País com Lula presidente? 
Vai ser Alexandre de Moraes. 
Alguém tem dúvida disso? 
Ele tem muito poder com 
a caneta dele, mas sabe 
que comigo o poder não é 
absoluto, sabe disso. Aqui 
nós temos limite”, declarou 
o presidente.

DIVULGAÇÃO
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Governo do PR atualiza
gestores municipais sobre
o Nossa Gente Paraná

A Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho (Sejuf) pro-
moveu um encontro virtual 
com representantes dos 374 
municípios atendidos pelo 
programa Nossa Gente Paraná, 
na última quinta-feira (13). Ele 
é uma referência nacional no 
processo de emancipação 
das famílias. Atualmente são 
31.450 famílias incluídas.

“Esse é um programa vito-
rioso que leva melhores con-
dição de vida para as pessoas 
que estão em situação de 
vulnerabilidade social. Esse 
acompanhamento é muito 
importante tanto para os técni-
cos quanto para os atendidos. 
As formações dão a capacita-
ção técnica necessária para 
que as equipes multidiscipli-
nares possam melhorar a vida 
das pessoas”, disse o secretá-
rio Rogério Carboni em men-
sagem gravada para a abertura 
do encontro.

O objetivo da conferên-
cia foi realizar um balanço 
das capacitações presenciais 
regionalizadas, rever as metas 
para o acompanhamento fami-
liar, atualizar as metodologias 
do programa a partir de uma 
nova Nota Técnica, e informar 
sobre a disponibilidade de R$ 
29 milhões do Fundo Estadual 
para Infância e Adolescência 

Recomeça Paraná abriu
450 vagas em 56 cidades

 Através de parceria com 
o Sebrae e prefeituras muni-
cipais, a Sejuf está disponi-
bilizando cursos de qualifi-
cação profissional na área 
de empreendedorismo, que 
paga aos alunos R$ 300,00 por 
módulo concluído, num total 
de até R$ 900,00 em 60 dias. 
O programa é chamado de 
Recomeça Paraná.

“Essa etapa faz parte de um 
conjunto de ações estratégicas 
do Governo para a retomada 
econômica no pós-pandemia, 
ou seja, além de capacitar 
com um curso conceituado do 
Sebrae, concedemos essa sub-
venção de R$ 900 como estí-
mulo para iniciar ou incremen-
tar o empreendimento”, destaca 
o secretário Rogério Carboni.

O  f i n a n c i a m e n t o  d o 

A coordenadora da Unidade de Projetos e Benefícios da Sejuf, Tamara Zazera, disse que essa 
conferência foi uma demanda que partiu dos próprios municípios

SEJUF

programa conta com o apoio 
do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no 
montante de R$ 4,05 milhões. 
Do total de 4.500 vagas dispo-
nibilizadas em maio, quando 
a segunda etapa foi iniciada, 
ainda estão disponíveis 450 
em 56 municípios.

“O profissional vai apren-
der como ser um empreen-
dedor autônomo, como ser 
um MEI, ou, se ele já é, como 
fazer a gestão do seu negócio, 
a gestão financeira, o aten-
dimento ao cliente, vendas 
online, precificação, parte 
de embalagens, a separar o 
caixa do negócio do familiar, 
ou seja, tudo o que é necessá-
rio para obter sucesso no seu 
empreendimento do início ao 
fim”, explicou Suelen Glinski, 

chefe do Departamento de 
Trabalho da Sejuf, que coor-
dena o programa.

Para se inscrever, basta ir 
a uma das 216 Agências do 
Trabalhador no Paraná e preen-
cher os requisitos para partici-
par: morar no Paraná; ter perfil 
empreendedor; CadÚnico atua-
lizado com renda per capita de 
até meio salário-mínimo (R$ 
606,00); ter 18 anos completos; 
e ter conta no Banco do Brasil ou 
Caixa Econômica Federal.

No Noroeste, existem vagas 
disponíveis em São Pedro do 
Ivaí (25), Nova Esperança (15), 
Santa Cruz do Monte Castelo 
(10), além de outras em Loanda, 
Porto Rico, São João do Caiuá, 
Goioerê, Moreira Sales, São 
Pedro do Paraná, Brasilândia 
do Sul (4) e Assis Chateaubriand.

(FIA-PR),  l iberados pelo 
Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
do Paraná (Cedca-PR), para 
o acompanhamento de famí-
lias com gestantes e/ou crian-
ças de 0 a 6 anos (Primeira 
Infância).

A coordenadora da Unidade 
Té c n i ca  d e  P ro g ra m a s , 
Projetos e Benefícios da Sejuf, 
Tamara Zazera, disse que essa 
conferência foi uma demanda 
que partiu dos próprios muni-
cípios. “No final dessas capa-
citações presenciais, a gente 
sentiu a necessidade de dis-
ponibilizar aos municípios 
uma nota técnica a respeito 
da metodologia de acompa-
nhamento do programa e de 
alguns acordos que a gente 
fez a partir de agora com os 

municípios, especialmente 
uma nova meta de acompa-
nhamento familiar, para que 
seja ainda mais efetivo”, disse.

Participaram do encon-
tro os gestores municipais 
da área de assistência social, 
coordenadores e técnicos dos 
CRAS (Centro de Referência 
em Assistência Social), mem-
bros dos Comitês Municipais 
e  Lo c a i s  d o  P r o g ra m a 
Nossa Gente Paraná, e os 24 
Escritórios Regionais da Sejuf. 
“Tivemos uma participação 
massiva dos municípios e a 
gente, a partir de agora, conse-
gue dar continuidade ao acom-
panhamento familiar, que tem 
sido bem sucedido e que tem 
causado impacto na vida das 
famílias mais vulneráveis do 
Estado”, completou Tamara.

Empresa sustentável
O questionário mapeia oito 
dimensões empresariais e ao 
fim do levantamento, o gestor 
recebe, de forma gratuita e 
imediata, o grau de maturidade 
em sustentabilidade da sua 
empresa, além de outras 
informações estratégicas. 
Para mais informações 
e preenchimento do 
formulário, acesse 
bussoladaustentabilidade.org.br.

Custeio
O deputado federal Rubens 
Bueno (Cidadania) destacou 
a importância da aprovação 
pela Câmara dos Deputados 
do projeto (PLP 7/22) que 
destina R$ 2 bilhões para o 
custeio de serviços prestados 
pelas santas casas e hospitais 
filantrópicos que atuam no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). A medida, que segue 
agora para o Senado Federal, 
vai ajudar, por exemplo, 
no pagamento do piso 
salarial dos profissionais da 
enfermagem.

ClimAtlas-19
O IDR-Paraná (Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Paraná — Iapar-Emater) 
lançou um aplicativo, o 
ClimAtlas-19, para pautar 
o trabalho diário dos 
agricultores do Estado. 
O App pode ser baixado 
gratuitamente na Apple 
Store e no Google Play. Com 
188 mapas, o ClimAtlas-19 
apresenta as variações 
normais de chuvas (conjunto 
de dados médios coletados 
por um período mínimo de 30 
anos), temperatura máxima e 
mínima, radiação, insolação, 
vento e evapotranspiração.

Congresso Empresarial
Nos dias 25 e 26 de 
novembro, a 5ª edição do 
Congresso Empresarial 
Paranaense levará à Foz do 
Iguaçu alguns dos principais 
especialistas e líderes 
empresariais reconhecidos 
nacionalmente para debater 
as últimas tendências do meio 
corporativo.“O Congresso 
Empresarial tem a missão de 

Perfil sustentável
As indústrias do Paraná têm até o dia 30 de novembro para 

responder ao questionário online da terceira edição da Bússola 
da Sustentabilidade. A iniciativa é realizada a cada dois anos e 
tem como objetivo traçar o perfil sustentável das empresas e 

identificar oportunidades de fortalecimento dessa cultura.

contribuir com o crescimento 
das empresas, agregando 
valor e competitividade aos 
negócios. O participante se 
conecta com outras pessoas, 
recebe insights para pensar 
o seu negócio de uma 
forma jamais vista”, ressalta 
o presidente da Faciap, 
Fernando Moraes.

Capital nacional
A Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ) 
da Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Lei 
10704/18, de autoria do 
deputado federal Toninho 
Wandscheer (Pros-PR), 
que confere ao município 
de Cerro Azul, na Região 
Metropolitana de Curitiba, o 
título de “Capital Nacional da 
Ponkan”. A proposta tramita 
em caráter conclusivo, o 
texto pode seguir para 
análise do Senado Federal.

Assédio eleitoral
O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Alexandre de 
Moraes, afirmou que 
o combate ao assédio 
eleitoral nas empresas será 
intensificado e acelerado, 
diante do aumento de casos 
noticiados desde o início do 
segundo turno das eleições. 
“Essa atuação será mais 
efetiva, mais rápida, porque 
não é possível que, em pleno 
século 21, se pretenda coagir 
o empregado em relação ao 
seu voto”, disse Moraes.

Salve-se quem puder
No 2º turno de toda eleição, 
o público se acostumou a 
ver ataques pesados, mas 
tudo dosado para o nível 
não transbordar e espantar 
o eleitorado. Isso começou 
a mudar em 2018 e, na 
atual disputa entre Lula e 
Bolsonaro, atingiu um nível 
jamais visto. As mentiras e 
golpes baixos vindos das duas 
partes ocuparam o espaço do 
debate e o caldo entornou de 
vez: em um duelo que gira em 
torno da rejeição. No centro 
do palco, a grosseria deve lá 
ficar até o dia 30.
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Chuvas dificultam o
plantio de soja, milho
e feijão, aponta boletim

As chuvas frequentes regis-
tradas em setembro e nesta 
primeira metade de outubro 
dificultam a colheita do trigo 
e o plantio de soja, milho e fei-
jão no Paraná. Para as lavou-
ras já implantadas, o excesso 
de umidade provoca a perda 
da qualidade. A análise está 
no boletim Semanal de con-
juntura Agropecuária, refe-
rente ao período de 7 a 14 
de outubro, elaborado pelo 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento.

No caso do trigo, que tem 
aproximadamente 50% da 
safra a ser colhida, as áreas 
consideradas ruins subiram de 
4% para 7% no prazo de uma 
semana, devido quase que 
exclusivamente ao excesso de 
chuva. As lavouras que sofre-
ram anteriormente com a seca 
e as geadas já foram colhidas.

Dos cerca de 500 mil hecta-
res que restam para a colheita, 
69% estão em condições boas 
– eram 73% na semana ante-
rior – e 24% estão em situa-
ção média de qualidade. As 
lavouras consideradas melho-
res foram plantadas mais 
tarde e podem necessitar de 
mais aplicações de fungici-
das, com aumento de custo e, 
possivelmente, produtividade 
restringida.

MILHO E SOJA
Com poucas condições 

Leite e Suínos
O preço recebido pelo produtor por litro de leite sofreu redução de 4% 
na semana de 3 a 7 de outubro, comparativamente à última semana 

de setembro, ficando cotado em R$ 2,92%. Segundo o documento ela-
borado pelo Deral, parte da queda se dá pela diminuição na demanda. 

Além disso, as importações ajudaram a reabastecer os mercados de 
derivados lácteos, aliviando um pouco a pressão sobre os laticínios. 

A suinocultura paranaense produziu 545,7 mil toneladas de carne no 
primeiro semestre de 2022, volume 10% superior ao do mesmo perío-
do de 2021. O boletim agropecuário registra que o Paraná apresentou 
maior porcentual de crescimento. O Estado é o segundo produtor, com 
21% de participação nas 1,3 milhão de toneladas produzidas pelo Brasil 

entre janeiro e junho deste ano. Santa Catarina, que cresceu 7% no 
primeiro semestre, responde por 29% da produção nacional.

para o agricultor entrar com 
as máquinas nas áreas de 
produção, o plantio da soja 
e do milho evolui de forma 
mais lenta no Estado. Ao solo 
encharcado unem-se as tem-
peraturas mais baixas que o 
esperado para o período, 
acarretando impactos pon-
tuais no planejamento do 
produtor, que sente a pres-
são de atraso no plantio e 
acende o alerta para a janela 
da segunda safra.

A semeadura do milho já 
atingiu 75% da área esti-
mada e o desenvolvimento 
é satisfatório, com 91% em 
boas condições e 9%, media-
nas. A soja segue com menos 
intensidade de plantio, alcan-
çando 26% da extensão pro-
jetada. No campo, 98% têm 
condição boa e 2%, mediana.

FEIJÃO E FRUTA
A mesma situação pre-

judicial ao plantio se veri-
fica com o feijão, que tem 

aproximadamente 54% já 
semeados. O excesso de umi-
dade e as baixas temperatu-
ras também não favorecem 
o desenvolvimento do que já 
está no campo. Mesmo assim, 
ainda é mantida a expectativa 
de que sejam colhidas 243 
mil toneladas, o que significa 
aumento de 24% em relação 
ao obtido no ano passado, 
quando a estiagem afetou pro-
fundamente a produção.

O boletim agropecuá-
rio traz, ainda, informações 
sobre a atividade da fruticul-
tura no Estado, registrando 
que, dos 399 municípios, em 
apenas seis não se detectou 
cultivos comerciais em 2021. 
Os cinco principais produto-
res de frutas foram Paranavaí, 
Alto Paraná, Carlópolis, Cerro 
Azul e Marialva. Juntos, 
somaram 11,2 mil hectares, 
que propiciaram colheita de 
311,1 mil toneladas e Valor 
Bruto de Produção (VBP) de 
R$ 411,9 milhões.

NO caso do trigo, que tem aproximadamente 50% da safra a ser colhida, as áreas consideradas ruins subiram de 4% para 7% no prazo de 
uma semana

GILSON ABREU/AEN

Reuniões mensais
O Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva da 
Aciu inicia um novo ciclo 
de gestão, com reuniões 
mensais. A primeira delas 
será na próxima terça (18), 
às 8h, na Aciu. Na abertura 
será servido um delicioso 
café da manhã. A presidente 
Carina Previato confirmou as 
participações de convidadas 
especiais.

Cursos gratuitos
A Prefeitura de Umuarama, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio e da Agência do 
Trabalhador, ofertará mais 
dois cursos gratuitos para 
qualificação de mão de obra, 
que já estão com inscrições 
abertas: estofador de móveis 
(segunda turma), com início 
previsto para 7 de novembro, 
e auxiliar de manutenção 
predial, que terá aulas a 
partir do próximo dia 24.

Critérios
As inscrições deverão ser 
feitas na agência (avenida 
Rio Branco). Para efetivar 
a matrícula os candidatos 
devem apresentar cópias dos 
documentos de RG e CPF e 
um comprovante atualizado 
de residência. O objetivo é 
atender trabalhadores que 
buscam qualificação para 
melhorar as suas chances no 
mercado de trabalho.

Costura
A Agência do Trabalhador está 
convocando trabalhadores (as) 
que fizeram curso de costura 
e não estão atualmente 
empregados. 0 objetivo é 
atender uma indústria de 
estofados da cidade que 
abriu vagas para contratação 
imediata. Os aprovados em 
uma entrevista, marcada 
para o proximo dia 20, serão 
contratados e receberão 
treinamento. Interessados 
devem comparecer à Agência 
com documentos pessoais 
e curriculos atualizados 

Natal de Luz
Detalhes da campanha Natal de Luz da Aciu serão 

apresentados durante reunião com diretores e integrantes 
dos conselhos da Mulher e do Jovem Empresário nesta 

segunda-feira (17), às 8h30, na Aciu. A exposição será feita 
pelo vice-presidente, Alisson Rodrigues, e pelo tesoureiro 

Gláucio Bertoglio. Como de costume, Umuarama contará com 
uma das maiores promoções do Estado.

até quarta-feira, 19, no 
horario de expediente, e se 
apresentarem para as vagas.

Assembleia geral
A Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais 
do Estado do Paraná - Faciap 
comunicou as associações 
comerciais regularmente 
filiadas a respeito da 
Assembleia Geral Ordinária 
para Eleição do Conselho de 
Administração e Conselho 
Superior para o biênio 
2023/2024. Será no dia 25 de 
novembro, na sala plenária do 
Recanto Cataratas Thermas 
Resort & Convention, em Foz 
do Iguaçu.

Congresso empresarial
Nos dias 25 e 26 de 
novembro, a 5ª edição do 
Congresso Empresarial 
Paranaense levará à Foz do 
Iguaçu alguns dos principais 
especialistas e líderes 
empresariais reconhecidos 
nacionalmente para debater 
as últimas tendências do 
meio corporativo. O evento 
é realizado pela Federação 
das Associações Comerciais 
e Empresariais do Paraná 
(Faciap), que também 
promove na data a sua 32ª 
edição da Convenção Anual.

Segurança viária
Atenção: o Departamento 
de Estradas de Rodagem 
do Paraná (DER/PR) está 
realizando o reforço da 
segurança viária da PR-
680, entre Douradina e 
Maria Helena. O trecho 
tem uma extensão de 
30,17 quilômetros, já tendo 
recebido 97% da nova 
sinalização horizontal e 94% 
das taxas refletivas. 

“O otimismo é a fé em ação. 
Nada se pode levar a efeito 
sem otimismo” - Helen Keller

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do 
Empresário!



6 LOCAL   Sábado 15 e domingo 16 de outubro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

Preparação das urnas eletrônicas em
Umuarama será no próximo sábado

A Justiça Eleitoral do 
Paraná inicia na segunda-feira 
(17) a preparação das urnas 
para o segundo turno das elei-
ções. Os trabalhos vão até o dia 
25 de outubro. As cerimônias 
públicas nos 154 fóruns eleito-
rais podem ser acompanhadas 
por qualquer pessoa, incluindo 
profissionais da imprensa. Em 
Umuarama, o evento será rea-
lizado entre 9h, quando será 
iniciada a cerimônia de gera-
ção de mídias e 11h30, quando 
acontece a carga e lacração do 
equipamento, no sábado 22 de 
outubro, no Fórum Eleitoral.

Em todo o estado, as zonas 
eleitorais vão preparar, testar 
e lacrar 25.856 urnas. Na vés-
pera das eleições, elas serão 
distribuídas a 4.768 locais de 
votação nos 399 municípios. 

Em Curitiba, dez zonas 

Semana termina com o anúncio de um
caso de Covid-19 registrado na cidade

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou ontem (14) 
que um novo caso de Covid foi 
confirmado na cidade na sex-
ta-feira – um homem –, e agora 
o total de pessoas diagnostica-
das com a doença neste mês é 
de 14, ou seja, a média de um 
caso por dia está mantida (a 
mais baixa desde o início da 
pandemia de coronavírus).

De acordo com o Boletim 
Covid, existem 29 pessoas em 
isolamento domiciliar, sendo 
25 com suspeita e mais quatro 
casos ativos. Nenhuma morte 
é registrada em Umuarama 
desde março e o total de 
óbitos segue em 355. Neste 
período de pouco mais de 30 
meses, 39.305 pessoas rece-
beram diagnóstico positivo da 
doença e deste total 38.962 se 
recuperaram.

Um homem de 96 anos, que 
não tomou nenhuma dose da 

Lei que combate o 
racismo volta a ser 

debatida no PR
A Assembleia Legislativa 

do Paraná volta a debater a 
proposta que visa promover a 
atualização na lei de combate 
ao racismo em todo o estado. 
O projeto de lei 689/2021, 
assinado por diversos depu-
tados, será votado em ter-
ceiro turno na sessão plená-
ria da próxima segunda-feira 
(17). O texto trata da divulga-
ção de informações contra a 
prática de ato discriminatório 
por motivo de raça ou cor.

A proposição tramita 
na forma de um substitu-
tivo geral da Comissão de 
Constituição e Justiça que 
promove alterações na Lei 
Estadual nº 14.938/2005, que 
autorizou o Poder Executivo 
a criar o Programa SOS – 
racismo no Paraná.

De acordo com o texto, o 
Programa poderá ser ampla-
mente divulgado através 
de cartazes que deverão ter 
informações sobre a defini-
ção dos crimes de racismo 
e de injúria racial; o número 
do telefone do SOS - RACISMO 
(0800.642.0345) no Estado 
do Paraná; o e-mail sosra-
cismo@sejuf.pr.gov.br; a 
palavra “DENUNCIE”; e a refe-
rência ao número desta Lei e 
da Lei Federal nº 7.716, de 5 
de janeiro de 1989 – Define os 
crimes resultantes de precon-
ceito de raça ou cor.

Preventivos de câncer
A Secretaria de Saúde aproveita para dar prosseguimento à campa-
nha Outubro Rosa, oferecendo também hoje (sábado, 15) coleta de 

exames citopatológicos (para detectar câncer de colo de útero) e 
fazer agendamentos para mamografias em três unidades de saúde: 
Panorama (das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h), Parque Industrial 

(das 8h às 13h) e 26 de Junho (das 8h às 12h).

vacina, segue na enfermaria do 
hospital Cemil e é a única pes-
soa de Umuarama internada 
para tratamento da covid-19. 
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.

VACINAÇÃO
Hoje (sábado, 15) a popu-

lação terá a oportunidade de 
ser imunizada contra Covid 
em horário especial, das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 16h, na 
unidade de saúde do Jardim 
Panorama. De acordo com 
o cronograma de vacinação 
divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, além de 
vacina contra o coronavírus, a 
UBS também vai disponibilizar 
exames preventivos de câncer.

Coordenadora do Programa 

de Imunizações na cidade, a 
enfermeira Lília Simeire da 
Silva Hidalgo detalha que no 
Panorama serão oferecidas ter-
ceiras doses (1º reforço) de vaci-
nas contra Covid para todas as 
pessoas com idade acima de 
12 anos que fizeram a segunda 
dose com a Astrazeneca, 
Coronavac ou Pfizer no dia 15 de 
junho (ou em datas anteriores) 
e também as pessoas que fize-
ram a dose única de Janssen 
no dia 15 de agosto. “Pessoas 
imunossuprimidas com idade 
acima de dose anos que toma-
ram a dose dois no dia 20 de 
agosto também vão poder se 

vacinar”, indica.
Na UBS Panorama também 

serão disponibilizadas quartas 
doses das vacinas contra Covid 
(2º reforço) para as pessoas 
com 18 anos ou mais, imunos-
suprimidas, trabalhadores 
da saúde, trabalhadores da 
limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos que fizeram o 
1º reforço no dia 15 de junho 
(ou em datas anteriores) com 
as vacinas Janssen, Pfizer, 
Astrazeneca ou Coronavac. 
“Teremos ainda o terceiro 
reforço para as pessoas, com 
18 anos os mais, que fizeram a 
dose única da Janssen”, relata.

eleitorais preparam 3.984 
urnas eletrônicas de 415 locais 
de votação.

O procedimento de prepa-
ração das urnas é realizado em 
duas etapas. A primeira delas é 
a geração de mídias e depois a 
carga e lacração. 

No segundo turno, são 
geradas as mídias de resul-
tado de votação, armazena-
mento dos arquivos com os 
votos da seção, enviados para 
a totalização e mídia de resul-
tado múltipla (MR múltipla), 
inicializada em quatro siste-
mas presentes na urna. São 
eles os sistemas de apuração, 
recuperador de dados (RED), 
verificador pré e pós-eleição, 
usado, por exemplo, em audi-
toria das urnas e o autoteste, 
que verifica o funcionamento 
das urnas.

A seguir, as equipes da 
Justiça Eleitoral inserem as 
mídias nas urnas, que ficam 
prontas para a eleição. A par-
tir da lacração, os equipa-
mentos não podem mais ser 
modificados.

FISCALIZAÇÃO 
Partidos políticos, federa-

ções, coligações, Ministério 
P ú b l i c o  e  O r d e m  d o s 
Advogados do Brasil (OAB) são 
convocados para acompanhar. 
As entidades fiscalizadoras 

devem conferir os dados das 
urnas e a integridade e autenti-
cidade dos sistemas eleitorais. 

O procedimento de preparação das urnas é realizado em duas etapas. A primeira delas é a geração de mídias e depois a carga e lacração

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Homem encontrado morto degolado
na estrada Madalena de Xambrê

Foi identificado o homem 
encontrado morto ontem 
(sexta-feira, 14) na estrada 
Madalena, em Elisa, distrito 
de Xambrê. Trata-se de Isaac 
da Silva, 33 anos, morador na 
comunidade. O corpo tinha 
várias perfurações, possivel-
mente de arma branca (faca), 
e foi degolado.

A Polícia Militar foi acionada 

Apreendidos mais de R$ 4 milhões
em anabolizantes contrabandeados

Um homem foi preso no iní-
cio da noite da quinta-feira (13) 
depois que foi flagrado transpor-
tando vários volumes de anabo-
lizantes em uma caminhonete 
Nissan Frontier pela rodovia 
PR-489, em Umuarama.

De acordo com equipes do 
BPFron que realizaram a abor-
dagem, a situação teve início 
durante um patrulhamento 
que era realizado por poli-
ciais que integram a 4ª Cia do 
BPFron por aquela rodovia. Ao 
avistar a viatura, o condutor da 
caminhonete passou a forçar 
ultrapassagens para se distan-
ciar, causando assim a descon-
fiança dos policiais.

Ao notar a aproximação, ele 
então começou a transitar pela 
contramão, avançar semáforos 
vermelhos e subir em canteiros 
centrais. Após alguns minutos de 
perseguição, o condutor acabou 
entrando em uma rua sem saída 
e teve que abandonar o veículo 
para tentar fugir a pé.

O BPFron solicitou o apoio do 
25º Batalhão de Polícia Militar 
(BPM), que enviou equipes para 
um cerco naquela área até que 
o motorista da caminhonete foi 
localizado e capturado.

Foi verificado que o veículo 

por volta das 8h para verificar 
um chamado de emergência 
que dava conta da localiza-
ção do corpo de um homem, 
na referida estrada rural. De 
acordo com os levantamentos 
iniciais da polícia, em prin-
cípio, o crime teria ocorrido 
entre as 20h de quinta-feira 
(13) e a manhã de ontem.

Segundo a mãe de Isaac, 

que aguardava a liberação do 
corpo no Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama, o homem 
trabalhou o dia todo na quinta-
-feira, na mesma empresa em 
que é colaborador a cerca de 
10 anos, atuando sempre no 
cultivo de mandioca.

A mãe da vítima, uma 
mulher de 63 anos, comen-
tou que durante a noite, Isaac 

resolveu sair de casa. A famí-
lia apenas sentiu sua falta 
na manhã de ontem quando 
recebeu a informação sobre 
a localização do corpo. A 
mãe comentou ainda que 
há alguns dias Isaac sequer 
ingeria bebidas alcoólicas, 
pois estava fazendo uso de 
remédios.

A  Po l í c i a  M i l i ta r,  n o 

entanto, divulgou ter rece-
bido informações de que ele 
era usuário de drogas.

O caso está sendo inves-
tigado pela Polícia Civil de 
Xambrê, que procura escla-
recer, através de inquérito 
policial, a identificação do 
autor do crime e também a 
motivação do assassinato. 
(Colaboração – Obemdito)

Traficantes morrem após 
confronto com policiais 
da Rotam em Cianorte

Policiais militares da Rotam 
(Rondas Ostensivas Táticas 
Metropolitanas), pertencentes 
a 5ª Companhia Independente 
de PM de Cianorte, sofreram 
um atentado na noite da quin-
ta-feira (13), na rodovia PR-323 
e revidaram.

Os policiais realizavam 
um patrulhamento de rotina, 
quando observaram um com-
boio formado pelos veículos 
Jetta, Voyage e Ranger, que 
seguiam em alta velocidade.

Ao tentar fazer a abordagem, 
os motoristas atiraram contra as 
viaturas e acessaram a rodovia 
PR-567, sentido ao Distrito de 
São Lourenço, próximo a Campo 
Mourão. Os autores dos disparos 
ocupavam o Voyage e abando-
naram o veículo, fugindo por um 
matagal à beira da pista.

No carro, os PMs encon-
traram mais de 130 quilos de 
maconha. Policiais do Pelotão 
de Choque de Maringá e da 
Rotam de Cianorte foram cha-
mados para ajudar nas buscas 
aos criminosos e, enquanto 
os PMs procuravam alguns na 
mata, receberam informações 
de que na BR-158 dois homens 
estariam abordando motoristas 
para tentar seguir viagem.

No local, os suspeitos foram 
avistados e novamente atiraram 
contra os policiais. Os dois cri-
minosos foram atingidos e mor-
tos durante o confronto. 

Uma equipe do Samu, foi 
acionada para fazer o atendi-
mento, mas apenas houve a cons-
tatação dos óbitos. Os comparsas 
que estavam nos outros dois veí-
culos não foram localizados.

DOIS ocupants de um dos veículos que integrava o comboio atiraram contra os policiais, 
mas ‘levaram a pior’ no confronto
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estava carregado com várias 
caixas de anabolizantes que 
totalizavam um valor esti-
mado de R$ 4 milhões em con-
trabando. A caminhonete foi 
entregue, junto com o condu-
tor, para a Delegacia de Polícia 
Federal de Guaíra.

Os policiais estimam que 
essa apreensão resulte em 
um prejuízo de R$ 4.171.500,00 
ao contrabando e crime 
organizado.

Um homem de 32 anos 
foi preso ontem (14) pela 
manhã, na Praça Santos 
Dumont, por guardas 
municipais, acusado de ter 
furtado peças de roupas 
de uma loja no centro da 
cidade. Por volta das 7h10, 

o solicitante fez contato com a Central GMU e informou que sua loja, na 
Rua Governador Ney Braga, havia sido arrombada. Uma equipe foi ao local 
e confirmou que forma levadas calças jeans, jalecos e uma caixa de madeira 
contendo dinheiro e documentos pessoais. Através do videomonitoramento 
o autor do crime foi identificado e localizado pouco antes das 10h. Com ele 
foi encontrada uma bolsa contendo 3 calças jeans e 1 jaleco – que eram os 
objetos descritos pela vítima como furtados. O acusado foi preso em flagrante 
e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

DIVULGAÇÃO

CARREGAMENTO de anabolizantes 
estava na caminhonete e foi avaliado em 

mais de R$ 4 milhões

DIVULGAÇÃO
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Município poderá receber pagamento 
de tributos através de PIX e cartões

Vereadores de Umuarama 
iniciam na próxima segun-
da-feira (17) em sessão ordi-
nária, a votação em primeiro 
turno, de um Projeto de Lei 
que autoria o município a rea-
lizar a cobrança de débitos de 
natureza tributária por meio 
de operações com cartão de 
débito ou crédito. A autoriza-
ção se estende ainda ao paga-
mento por meio de outros 
sistemas instantâneos refe-
rendados pelo Banco Central 
e também autoriza a contra-
tação ou credenciamento de 

Quanto antes for diagnos-
ticado, maiores as chances de 
o câncer ser curado. A frase é 
bastante conhecida, porém, 
durante a campanha Outubro 
Rosa, o tema prevenção é 
enfatizado nas ações realiza-
das pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Umuarama, como 
nas palestras realizadas para 
as trabalhadoras de várias 
empresas locais. Na manhã 
desta sexta-feira (14), por 
exemplo, o programa Saúde 
da Mulher foi apresentado na 
Cama In Box para mais de 140 
operárias.

A ginecologista e obstetra 

empresas ou operadoras que 
forneçam mecanismos e instru-
mentos para auxiliar no serviço 
de arrecadação por esses meios.

A proposta foi criada pelo 
atual suplente vereador 
Antonio Ângelo Colombo, que 
devolveu a cadeira no Poder 
Legislativo à Ana Novaes.

O sistema PIX instituído 
pelo Banco Central do Brasil, 
também poderá ser utilizado 
nos pagamentos dos tributos, 
caso o projeto seja aprovado 
e a lei sancionada pelo chefe 
do Poder Executivo Municipal.

Segundo o autor, trata-se 
de uma solução no aprimo-
ramento aos pagamentos e 
principalmente na redução da 
burocracia administrativa, per-
mitido agilidade, facilidade, 
simplificação e modernização 
nas relações entre os muníci-
pes e o Poder Executivo.

TECNOLOGIA
Colombo ressalta a neces-

sidade de o Poder Público 
caminhar junto com os avan-
ços tecnológicos. “Precisamos 
atualizar e acompanhar dos 

avanços disponíveis e já ado-
tados por outros entes públi-
cos, evitando-se maiores trans-
tornos e entraves habituais na 
administração pública”, res-
salta. “Como sabemos, quanto 
mais ágil for o recebimento 
de valores financeiros, maior 
será a efetividade dos servi-
ços públicos prestados, espe-
cialmente nas áreas de saúde, 
educação, segurança, etc., por 
outro lado, está comprovado 
que o uso do cartão de débito 
ou crédito tornou-se uma prá-
tica constante, em especial, 

durante e após a pandemia 
da Covid-19, operação pela 
qual o titular do cartão pode 
realizar pagamentos parcela-
dos, em qualquer momento 
e sem maiores complicações,  
permitindo desde logo ao ente 
público a aplicação imediata 
de recursos”, encerra.

O texto foi encaminhado 
à pauta da Ordem do Dia da 
segunda-feira (17) e, se apro-
vado, segue para o segundo 
turno de votação, que acontece 
na semana seguinte, especifica-
mente na segunda-feira (24).

Empresas recebem palestras sobre
câncer feminino no Outubro Rosa

Ana Carolina Augusto, do hos-
pital Norospar, falou sobre a 
importância de as mulheres 
realizarem exames preventi-
vos, que podem ser agendados 
nas unidades de saúde, mas 
também sobre o autoexame 
das mamas.

A médica observou que o 
câncer de mama fica em pri-
meiro 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.

Na segunda (17) é a vez 
das trabalhadoras da empresa 
Nutriphós participarem de 
palestra especial pelo Outubro 
Rosa, que será apresentada pela 
ginecologista e obstetra Loana 
Rodrigues. Na quinta-feira (20), a 
médica Alessandra Sanches fala 
a nova equipe da Cama In Box e 
a enfermeira Andreia Balan vai 
à Umuaflex. Já na terça-feira 
(25), a enfermeira e obstetra 
Amanda Nascimento Vasques 
de Souza aborda o tema na 
Assumu (Associação de Surdos 
de Umuarama).

A Secretaria de Saúde confirmou mais quatro casos positivos de dengue 
registrados durante esta semana, em Umuarama, elevando o acumulado (a partir 
de agosto/2022) de 37 para 41 casos. Os pacientes estão distribuídos 
por 14 unidades básicas de saúde (13 na sede e uma no distrito de Roberto 
Silveira), sem registro de mortes ou complicações mais graves. Casos da doença 
já ocorreram em 31 localidades do município, com maior incidência nas UBS 
Vitória Régia, Posto Central e São Cristóvão. O serviço de Vigilância em Saúde 
Ambiental, responsável pela divulgação do boletim semanal, investiga ainda 38 
pacientes com suspeita de contaminação e 224 suspeitas já foram descartadas, 
do total de 303 notificações registradas no período.

ASSESSORIA/SECOM

Assistência Social recebe novo veículo para ampliar o atendimento
O Centro de Referência 

de Assistência Social (Cras) 
III de Umuarama recebeu 
um automóvel novo repas-
sado pela Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf), adquirido 
pelo Conselho Estadual da 
Assistência Social com recur-
sos do Feas (fundo que cus-
teia ações do setor no âmbito 
estadual). O veículo atenderá 
à equipe da entidade em atri-
buições como fornecer apoio 
e proteção assistencial a pes-
soas que vivem em áreas de 
vulnerabilidade social e via-
bilizar o acesso a projetos e 
benefícios governamentais.

A entrega reuniu o prefeito 
Hermes Pimentel, a secretária 
da Assistência Social, Adnetra 
Vieira Santana, o chefe do 
escritório regional da Sejuf, 

Francisco Bochi, secretários 
municipais, lideranças e as 
equipes de trabalho. “Com 
esse atendimento, as famílias 
em situação de risco recebem 
orientação para fazer a ins-
crição no Cadastro Único, 
ingressar em programas 
de transferência de renda, 
como o Auxílio Brasil, e aces-
sar direitos e garantias para 
exercer a cidadania. O carro 
vai auxiliar neste trabalho”, 
explicou Adnetra.

O prefeito Pimentel agra-
deceu ao Estado pelo repasse 
do automóvel – avaliado em 
cerca de R$ 90 mil – e lembrou 
que a importância do serviço 
prestado pela assistência 
social à população mais vul-
nerável, que viu sua situação 
se agravar durante a pande-
mia. “Essa equipe atua nos 

momentos mais difíceis da 
vida das famílias, amenizando 
as dificuldades e garantindo 

acesso a serviços essenciais. 
Tenho muito respeito e grati-
dão por este trabalho e, dentro 

das possibilidades, estamos 
lutando bastante para ampliar 
o atendimento”, afirmou.

O automóvel avaliado em R$ 90 mil, adquirido pelo Conselho Estadual da Assistência Social com recursos do Feas, foi repassado pela Sejuf
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Tenha muito cuidado com fofocas e oportunistas, inclusive 
no campo sentimental. Na paquera, pode descobrir novos 
sentimentos por uma pessoa conhecida, mas investigue 
bem para não entrar numa furada. Com o amoreco, melhore 
o diálogo e participem mais da vida um do outro.

As paqueras vão bombar, e você vai arrasar corações 
por onde passar! Só precisa ter cuidado para não ir com 
sede demais ao pote. Já no romance, sinal verde para 
que você e o momozão namorem muito mas o recado 
anterior também vale pra você: cautela para não bancar 
a ciumenta.

Na solteirice, talvez queira conversar com alguém do 
passado e até mesmo tentar uma reconciliação. No 
romance, evite medir forças com seu amor. Ao invés 
disso, foque em cuidar de quem ama, mas sem exagerar 
na superproteção. Busque privacidade e faça programi-
nhas a dois.

Nas paqueras, a atração por um amigo (a) pode bater 
forte, e tudo indica que vai ser difícil disfarçar. Se qui-
ser manter um romance escondido é melhor ter cuidado 
com fofocas. No romance, estimule o diálogo e abra o 
seu coração para a pessoa amada, sem reservas. Evite 
conflitos desnecessários. 

Quem está na procura por uma relação séria e estável vai 
mirar alto e jogar charme pro lado de alguém muito dispu-
tado neste fim de semana. Com o seu amor, mostre o quanto 
valoriza o par, mas sem cobranças nem discussões. Estimule 
o companheirismo, e ouse na hora da intimidade.

Na paquera, você será pura sedução. O astral é ótimo 
para se enturmar com pessoas diferentes, mas é bom 
escolher bem o alvo para não atrair enrosco. Marte na 
Casa 7 deixa a vida a dois mais quente e apaixonada. 
os laços de confiança e parceria serão ainda mais fortes 
agora: alinhem os projetos para o futuro.

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

Na pista, seu poder de seducência será ainda mais intenso 
durante o fim de semana, mas vai preferir privacidade. Na 
vida a dois, o céu recomenda investir nas afinidades e na 
cumplicidade compartilhe seus sonhos, projetos e preocu-
pações com o par. O clima promete ferver na intimidade.

Quem está livre pode conhecer alguém e se apaixonar 
de cara. Você vai saber direitinho como explorar o seu 
charme e carisma para atrair e envolver quem deseja. 
Quem já tem um romance pode enfrentar alguns con-
flitos de opiniões com o mozão. Respeite as diferenças 
e busque um meio-termo que fique bom para ambos.

Na conquista, as afinidades contarão mais pontos para 
você. Por isso, converse bastante para descobrir se você 
e o alvo realmente combinam. Com o dono ou dona do 
seu coração, a energia é de muito romantismo e paixão! 
Que tal um programa diferente para sair da mesmice e 
apimentar a relação?

A Lua envia boas energias para os assuntos do coração! 
Pode rolar algo com alguém do trabalho ou que tem cargo 
de chefia, mas isso vai exigir alguns ajustes e muito jogo 
de cintura. No romance, pode enfrentar alguns conflitos 
de opinião com o par. Não deixe mágoas ou assuntos do 
passado cortarem o clima, bebê!

No amor, é o momento de acertar as contas e colocar as 
cartas na mesa. Talvez tenha que terminar uma conversa 
mal resolvida com o(a) ex ou acertar algumas pendências 
com o par. Especialmente no romance, sair um pouco 
de casa pode ser bom: divirtam-se e deixem as preocu-
pações de lado!

Horóscopo nascido em 15 de outubro

Horóscopo nascido em 16 de outubro

Horóscopo nascido em 17 de outubro

Os nascidos a 16 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Leão. São de boa aparência, de origem nobre, 
de boa família e de grandes princípios. São elegantes, bem cuidados, educados e com bom traquejo social e profissional. 
Seu número principal é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter. Astros que se completam pela sua natureza amorosa e 
generosa. A soma dá o 5, de Mercúrio, símbolo de inteligência, simpatia, muitos amigos e jovialidade, entre outras coisas.

Os nascidos a 15 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Câncer. São amorosos, afetivos e muito 
ligados às suas raízes, à sua terra natal e à sua família. Mas é possível que tenham desencontros e choques de 
convivência com um dos pais ou um parente idoso. Fora do seu meio, da sua terra e da sua família, são mais felizes, 
mais respeitados e mais considerados. Seu número principal é o 22, formado de 2, em dobro, o número símbolo da 
Lua, que confirma a ligação profunda com a família e a terra em que nasceu. Mas a soma dá o 4, de Urano, que lhes 
confere gosto pelo moderno e inusitado. Mas faz se interessar pela informática, processamento de dados e tudo o 
que esteja ligado à tecnologia, à eletrônica, à matemática e aos veículos e aparelhos de precisão.

Os nascidos a 17 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Virgem. Sua vida é de altos e baixos, de 
idas e vindas, bem como de perdas e ganhos. Nada é duradouro a não ser as coisas verdadeiras e significativas, em 
sua vida. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 24, formado de Lua, 2 e de 4, 
Urano que juntos formam o 6, de Vênus, que mexe com as emoções, com a memória e a fantasia. Vênus é o astro da 
beleza, da harmonia e das artes, do amor e dos sentimentos, do romantismo exagerado e do drama passional também.

As paqueras receberão novos estímulos, e os astros dão 
um gás nas suas habilidades de seducência. Seu charme 
vai envolver quem quiser! O clima também esquenta no 
romance, e a intimidade promete pegar fogo. Só cautela 
para não cortar o clima com ciúme e cobranças, beleza?
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de Moços
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para a fo-
tossíntese

(?) Galli,
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"Amor de
Mãe"

Entidade
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do futebol
no Brasil

Instigou
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de Otelo
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Sujar;
enodoar

Sufixo
que indica
a função

álcool

Sinal (?):
cedilha

Doença de
que sofria 
Pedro II

Componentes do
cerol

A dificuldade da
bicicleta sem freio

Relatou a epopeia de
Canudos (Lit.)

Celebrida-
de (fig.)

Teve Mil-
ton Fried-
man como 
represen-

tante
máximo

Aventuras
amorosas
Pedra se-
mipreciosa

Quinteto
(?), grupo
musical 

Rio de SP
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ordem unida
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para
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jogada do
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Pioneiro da
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Nitrogênio
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os maçons
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rado pro-
tegido em
Abrolhos

Pessoa de
mesmo

prenome
que outra

3/run. 5/ágata. 8/facúndia. 10/diacrítico.
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S A R E P N C A R

D O R I S U N E
T A B C A L I F A

P E R E N I Z A R
P E S A T A B E L A

S I L F O A E R
R A D I O S O M I

D A R R A T A S
V A D E M E C U N S

E X A L A M A

Expressão 
onomato-
paica de
explosão

Ciência do 
planeja-

mento das
cidades

Diz-se de
época de
grande

esplendor

Capital 
do Mato
Grosso

Períodos
históricos

Stock (?),
categoria
do auto-

mobilismo

(?) Erthal, 
apresen-
tadora da

TV

Gênio do
ar, na

Mitologia
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telas para 
deficientes
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Designa o
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preços
Em (?):
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frequente

Emitem odores

Que de-
monstra

muita ale-
gria (fig.) 

5/dóris — fícus — silfo. 8/arúspice. 10/vade-mécuns.

   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 15/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 20
min 19

max 28
min 17

Cascavel
max 25
min 15

Foz do Iguaçu
max 26
min 18

max 26
min 16

Curitiba
max 18
min 14

FASES 
DA LUA

Domingo 16/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 17/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16
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O Sesc Umuarama ampliou 
e renovou a parceria de sucesso 
com a Instituição ARAM – 
Guarda Mirim, um parceiro de 
anos do Projeto Futuro Integral 
na Escola. Estiveram presentes 
na solenidade, o Técnico res-
ponsável pelo projeto Gabriel 
Parra, a Gerente Executiva 
da Unidade Thaís Mariane 
dos Santos, a Coordenadora 
da Instituição Annie Araújo 
e o Presidente da Instituição 
Pablo Bittencourt, na qual após 

Renovação do convênio entre Sesc Umuarama e Guarda Mirim
elucidar e reafirmar a importân-
cia da parceria, o convênio de 
ampliação e renovação do pro-
jeto foi assinado.

A oportunidade estreitou 
laços e vínculos entre Sesc e 
Guarda Mirim, visto que a par-
ceria traz diariamente uma 
formação completa e integral 
aos alunos que participam 
da instituição e do projeto, os 
preparando para o mercado 
de trabalho, e além disso para 
a vida, como sujeito constituído 

de criticidade, criatividade, pro-
tagonismo, autonomia, reper-
tório cultural e social, empatia, 
e como diz Augusto Cury “autor 
de sua própria história”.

O Projeto Futuro Integral na 
Escola da Unidade Sesc é um 
conjunto de ações educativas 
que acontecem no contraturno 
escolar, através de metodolo-
gias ativas, ludicidade, cultura 
maker e pedagogia de projetos, 
na qual são realizadas aulas, 
oficinas e projetos que visam o 

interesse dos educandos, cons-
tituindo-se como um projeto de 
educação complementar, que 
visa promover a educação inte-
gral dos sujeitos. Isto posto, em 
parceria com a Secretaria de 
Estado da Educação do Paraná, 
as Secretarias Municipais 
de Educação, e instituições 
educacionais.

A Guarda Mirim, cujo propó-
sito principal é o atendimento a 
adolescentes promovendo o seu 
bem estar social, cultural e cívico 

e encaminhamento ao mercado 
de trabalho, é um entidade que 
tem procurado oferecer um ser-
viço essencial para que haja a 
efetiva permanência dos adoles-
centes, afastando-os de diversas 
formas de violências e vulnera-
bilidades sociais. Desta forma, 
buscando visualizar e trabalhar 
o público atendido como um ser 
em formação que merece cuida-
dos e acompanhamento integral 
para o seu desenvolvimento pes-
soal e profissional.
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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

Mulheres ganham 
espaço no setor 

automotivo
A presença de mulheres na 

reparação automotiva, seja 
à frente de oficinas mecâni-
cas ou na gestão de empre-
sas, tem sido essencial para a 
indústria. Os conhecimentos 
em gestão e marketing atre-
lados ao domínio técnico das 
peças são diferenciais que as 
fortalecem nessa área predo-
minantemente masculina.

No Brasil, estima-se que 
existam mais de 8,6 milhões 
de mulheres donas de micro 
e pequenas empresas, de 
acordo com Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 

AS habilidades regidas pelas mulheres da reparação se tornam vitais para o comércio da 
reposição de peças

DIVULGAÇÃO

Empresas (Sebrae). Entretanto, 
a indústria de automóveis 
carece de informações sobre os 
empreendimentos femininos.

Para dar voz à estatística, 
empresas têm apoiado diver-
sas ações que contribuem para 
a visibilidade dessas profis-
sionais. Uma delas é o Projeto 
Lounge Mulheres, desenvol-
vido pelo Sebrae a fim de 
ampliar a atuação feminina no 
ecossistema de autopeças. A 
iniciativa reuniu 30 donas de 
oficinas mecânicas durante 
a Feira do Empreendedor, 
que aconteceu entre de 7 a 

11 de outubro na capital de 
São Paulo. 

Entre as empresas de auto-
peças presentes, estava o 
Grupo Universal Automotive 
Systems, aftermarket da indús-
tria automotiva que, ao longo 
do evento, compartilhou expe-
riências e exemplos de como 
apoiar a causa. A companhia 
desenvolveu uma cultura orga-
nizacional que inclui mulheres 
em várias frentes de liderança, 
como jurídico, recursos huma-
nos, gerentes de departamen-
tos e o conselho da empresa. 

“ S ã o  m u l h e r e s  c o m 

expertise tanto na parte téc-
nica e de instalações das peças 
quanto nas decisões opera-
cionais para manter a produ-
tividade nas entregas. É uma 
forma de proporcionarmos 
um ambiente mais igualitário 
e diverso em diferentes áreas 
da empresa”, destaca Luciene 
Rossi, head jurídico e recursos 
humanos do Grupo Universal. 

As habilidades regidas 

pelas mulheres da reparação 
se tornam vitais para o comér-
cio da reposição de peças, 
uma vez que os gastos com a 
manutenção de veículos giram 
em torno de R$ 128 bilhões 
por ano no país, segundo o 
Sindirepa-SP. Ao todo, são 
mais de 100 mil oficinas, em 
sua maioria de pequeno porte, 
distribuídas por todo o territó-
rio nacional.

Assim como aconteceu com 
o Jeep Renegade e a Fiat Toro, 
para citar exemplos recentes, a 
Mopar preparou um show car 
único a partir do Fiat Fastback. 
O mais novo SUV coupé do 
mercado foi equipado com 
acessórios originais e itens 
exclusivos. O resultado foi uma 
customização que não apenas 
apresenta caminhos para o 
cliente que busca personalizar 
o carro como também reforça 
o design esportivo e sofisti-
cado do Fastback.

O portifólio de acessórios 
Mopar para o mais novo lança-
mento da Fiat é formado por 35 
itens, dos quais quatro foram 
escolhidos para esse conceito 
“moparizado”. São eles: tapete 
de borda elevada – uma bem-
-vinda proteção ao enorme por-
ta-malas de 600 litros –, tapetes 
de borracha com carpete para o 
assoalho (esses tapetes têm ele-
mentos gráficos do interior do 
Fastback), protetores de soleira 
e película 3M nos vidros.

Como destaques na lista 
de acessórios originais Mopar 
disponíveis para o público 
também podemos citar rodas 
de liga leve escuras de 17 
polegadas, frisos pintados, 
adesivos de capô, parafuso 
antifurto para as rodas, trava 

Mopar customiza o Fiat Fastback
para estepe, película anti-
vandalismo, entre outros. E a 
relação vai aumentar em breve 
para ainda mais opções para o 
cliente, como frisos pintados e 
engate reboque integrado.

Em pleno desenvolvimento, 
este último item é inédito em 
modelos da Fiat e foi insta-
lado de forma experimental 
no Fastback da Mopar. Por 
ficar embutido no para-choque 
traseiro, exibe visual mais har-
monioso e entrega muita segu-
rança pois além de a lança ser 
removível, ela não prejudica 
o ângulo de saída do veículo, 
evitando raspadas em rampas, 
por exemplo.

O show car nasceu a partir 
de uma versão Limited Edition 
Powered by Abarth na cor Preto 
Vulcano, que recebeu a pin-
tura de uma faixa Azul Mopar 
na linha de cintura (incluindo 
o logotipo Mopar nos para-
-lamas dianteiros) e de cinza 
fosco na metade inferior da 
carroceria. As rodas foram 
trocadas por um jogo aro 19” 
e tala 8,5”, com pneus de perfil 
baixo, na medida 235/40 ZR19. 
A suspensão ganhou molas e 
amortecedores recalibrados. 
A pegada mais esportiva tam-
bém se apresenta no difusor de 
escape, que permite escolher 

um ronco mais agressivo e o 
recurso Pedal Fast Delay, que 
torna mais rápida a resposta 
do acelerador.

Por dentro, salta aos olhos 
o revestimento bicolor com 

apliques em couro claro no pai-
nel, portas e volante. Os bancos 
combinam couro e Alcantara. 
Há ainda uma discreta ilumi-
nação no tom Azul Mopar no 
assoalho dianteiro e no painel. 

No porta-malas, além do prá-
tico e elegante tapete de borda 
elevada, há um subwoofer JBL 
que pode ser retirado e usado 
externamente como uma caixa 
de som Bluetooth.

CARRO conceito recebeu acessórios originais e também itens de personalização exclusivos, reforçando a esportividade e sofisticação do 
Fiat Fastback 
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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

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

Pimentel conhece o Projeto Nadando
Paraná que é desenvolvido na Unipar

Servidores da saúde terão curso 
de humanização no atendimento

Cerca de 400 servidores da 
Secretaria de Saúde que atuam 
nas unidades básicas e nos ser-
viços de vigilância sanitária, 
ambiental, epidemiológica e 
segurança do trabalho partici-
parão, a partir da segunda (17), 
do curso ‘Humanização e ética na 
assistência aos serviços de saúde’. 
Os trabalhadores foram divididos 
em dez grupos de 40 servidores 
cada, em média, e terão cinco 
aulas para completar a carga de 
15 horas de treinamento.

O objetivo, conforme o secre-
tário de Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima, é melhorar a quali-
dade do atendimento prestado 
aos usuários da saúde pública, 
principalmente na recepção, 
acolhimento e direcionamento 
para a atenção médica.

Os detalhes foram definidos 
com o gerente-executivo do 
Senac, Tiago Titericz, e a téc-
nica de Relações com Mercado, 
Meire Helen da Silva Tozzo. 
Participaram, ainda, a diretora 
de Saúde, Simony Bernardelli 
Rosa, a diretora de Vigilância 
em Saúde, Sandra Pinheiro, e 
a chefe da divisão de Atenção 
Primária em Saúde, Jaqueline 
de Bortoli Shirabayashi.

O prefeito Hermes Pimentel 
foi convidado para a abertura 

Criado em novembro de 2019 
em Umuarama, o ‘Nadando 
na Frente’ é uma iniciativa do 
Instituto de Esportes do Paraná 
que oferece gratuitamente prá-
tica esportiva a crianças em con-
dições de vulnerabilidade social. 
O prefeito Hermes Pimentel 
visitou o campus III da Unipar 
(Universidade Paranaense), 
onde 70 crianças têm aula de 
natação, graças a apoiadores e 
padrinhos do projeto.

Pimentel se disse encantado 
com a empolgação dos peque-
nos nadadores e se comprome-
teu em apoiar o projeto, que 
em Umuarama tem o nome de 
‘Nadando Paraná’. “A natação 
é uma modalidade esportiva 
que poucas crianças podem 
ter acesso. Mas sabemos que 
quando encontramos pessoas 
de bem para apoiar, nada é 
impossível. Quem sabe daqui 

PREFEITO disse ter ficado feliz em saber que a oportunidade é oferecida de graça para 
crianças de famílias que fazem parte de programas sociais do município
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Mnão vão sair medalhistas olím-

picos, campeões. É realmente 
um projeto incrível”, comentou.

O prefeito destacou que 
ficou ainda mais empolgado 
e feliz ao saber que essa opor-
tunidade é oferecida de graça 
para crianças de famílias que 
fazem parte de programas 
sociais coordenados pela admi-
nistração municipal. Thiago 
Torres do Nascimento, presi-
dente Instituto de Esportes do 
Paraná, conta que o projeto 
tem supervisão de professo-
res e acadêmicos do curso de 
Educação Física da Unipar. “O 
objetivo principal é oferecer 
prática esportiva de qualidade, 
com foco no crescimento e na 
integração social, melhorando 
as perspectivas de vida dos alu-
nos”, resume.

Empresários e pessoas inte-
ressadas em apadrinhar uma 

ou mais crianças, podem doar 
mensalmente um valor para 
que elas possam ter acesso às 
aulas com todo material neces-
sário, como óculos, sunga, 
touca, mochila etc. “Apoiadores 
têm duas formas de ajudar o 
projeto: uma é contribuindo 
mensalmente e outra é por 
meio da doação de Imposto de 
Renda. Quem quiser mais infor-
mações pode entrar em contato 
pelo telefone (44) 98454-3362”, 
finaliza o presidente.

do curso, na segunda-feira. O 
chefe da Divisão de Vigilância 
em Saúde, Franzimar de Morais, 
lembra que o curso foi oferecido 
pelo Senac (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial) de 
Umuarama sem custos para o 
município, inicialmente para a 
equipe da Vigilância Sanitária.

“O conteúdo me despertou a 
atenção e levei ao conhecimento 
do secretário de Saúde. Ele apro-
vou a ideia e decidiu estender o 
treinamento aos demais setores 
que prestam atendimento direto 
ao público. O Senac ampliou as 
vagas e, para não prejudicar o 
atendimento à população, os 
participantes foram divididos em 
grupos. A cada dia da semana, 
uma turma receberá a qualifica-
ção”, explicou Franzimar.

As aulas serão das 9h às 12h, 
de segunda a sexta-feira, durante 
cinco semanas. O conteúdo inclui 
relacionamento interpessoal 
e atendimento humanizado, 
conhecimento de si mesmo e do 
outro, a importância da primeira 
impressão, sensibilização x 
empatia, processos de comu-
nicação, o feedback nas rela-
ções interpessoais, qualidade 
pessoal e profissional e o equi-
líbrio do estresse no ambiente 
de trabalho.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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“Os provérbios são máximas curtas 
tiradas de uma longa experiência.”

Cervantes

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

NATAL LUZ
Detalhes da campanha Natal de Luz da Aciu serão apresentados durante reunião com diretores e integrantes dos 

conselhos da Mulher e do Jovem Empresário na segunda-feira (17), às 8h30, na Aciu. A exposição será feita pelo vi-
ce-presidente, Alisson Rodrigues, e pelo tesoureiro Gláucio Bertoglio. Como de costume, Umuarama contará com uma 

das maiores promoções do Estado.

CARAVANA
O  SEBRAE UMUARAMA promove 

uma caravana para empresários  do 
setor da beleza, de Umuarama e 

região rumo a 1ª FEIRA BELEZA EM 
CONEXÃO SEBRAE.  Inspire-se com 

acesso a conteúdos exclusivos, 
técnicas de vendas e palestran-
tes de referência no mercado. O 
evento acontece em Maringá, na 
segunda (17), no Moinho Verme-
lho. Networking estratégico, ten-
dências de mercado, estratégias 
de vendas,  marketing digital e 

experiências práticas nesse evento 
feito para você.

***

A caravana sai em  frente ao SE-
BRAE , almoça no Shopping Ca-
tuaí (por conta do participante). 
E passará a tarde no evento com 
stand, palestras e muitas novida-
des. Evento gratuito e com direito 
a 2 pessoas por CNPJ. A entrada é 

1kg de alimento não perecível. Link 
para inscrição da caravana: https://

forms.office.com/r/4jRvG9ksu1

TRACKER 
DESIGN & SOFISTICAÇÃO

Deixe conceitos ultrapassados para trás. Na hora de escolher o seu SUV, 
segurança, tecnologia, economia e design são essenciais. O Tracker é 
um modelo completo e que não para de evoluir, assim como você. Só 
ele vem com 6 airbags, MyLink de 8” e motor turbo de série, em todas 
as versões. Neste SUV você conta com 6 airbags de série (2 frontais, 
2 laterais e 2 de cortina) para que todos a bordo tenham muito mais 
segurança. Além disso, você também tem mais tranquilidade ao diri-
gir com o controle de limite de velocidade e o sensor crepuscular, que 
acende os faróis de forma automática.  Tem Controle de Estabilidade e 
Controle de Tração essa função aplica a pressão de freio apropriada nas 
rodas e limita a potência do motor, quando isso for necessário, evitando 

que o seu veículo derrape e mais: Alerta de Colisão Frontal com Freio 
de Emergência quando imprevistos podem aparecer pela frente. Por 

isso, o Tracker emite um sinal sonoro e visual pelo para-brisa quando 
há risco iminente de colisão frontal. O Tracker proporciona uma expe-
riência inovadora ao volante. Abandone de vez os cabos, com a projeção 
sem fio e o Wi-Fi nativo, você e sua família estão sempre conectados, seja 
no smartphone, no tablet ou no computador. Afinal, em casa ou durante 

viagens, estar on-line faz toda a diferença. Além disso, você também conta 
com MyLink 8 de nova geração, com menu inicial ainda mais moderno e 

intuitivo. Também pode conectar 2 celulares via Bluetooth, conversar por 
mensagens e acessar suas playlists usando o comando de voz.

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!

PRATICIDADE
Dirigir o Tracker é tão confortável quanto estar 
em casa. Para isso, ele conta com diversas fun-

ções práticas e inteligentes, como os sistemas de 
partida sem chave, botão start stop, controlador 
de velocidade de cruzeiro, sensor de chuva e mui-

to mais. Além de controles do rádio e telefone 
no volante e ar condicionado digital. O Tracker 
também tem um dos motores mais econômicos 
da categoria. Além de ser o SUV mais equipado, 
o Tracker tem ainda transmissão automática de 
seis velocidades com “Active Select”, e motor 
turbo de série garantindo uma alta performan-
ce e economia de combustível. Com um design 
ainda mais sofisticado, com rodas de alumínio 

17”, detalhes cromados na grade frontal, rack de 
teto em prata e faróis dianteiros tipo projetor, o 
Tracker traz ainda lanternas em led no exterior e 
conquista com o acabamento premium em todos 

os detalhes do seu interior. Alerta de ponto 
cego (Enfrente os desafios da cidade com mais 

segurança. O Tracker possui sensores nos cantos 
traseiros do carro que avisam, por meio de sinais 
luminosos no retrovisor, se houver algum veículo 

no ponto cego.  

ARQUIVO UVEL
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