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Projeto retira agentes do Legislativo
do Conselho Municipal de Educação
Um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, discutido ontem 
em primeiro turno por vereadores, trata de uma alteração no Con-
selho Municipal de Educação de Umuarama. A decisão deve retirar 
da integralidade do Conselho, membros representantes do Poder 
Legislativo Municipal. A texto traz o pedido do Ministério Público, 

que recebeu manifestação de uma ONG e um questionamento da 
regularidade da composição do CMEU, partindo do pressuposto de 
que a educação deve ser discutida com diversos seguimentos da 
sociedade e não que um membro do Legislativo decida ou aprove 
uma ação ou projeto da competência do Poder Executivo. l 4
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Previsão é
de redução
da inflação
para 5,62%

l 2

Audiência pública
no STF debate

criação de cursos
de Medicina

l 3

Femucam 
Kids

O DER abriu inscrições para participação nas consultas públicas relativas ao seu novo Plano de Mobilidade 
Intermunicipal em Umuarama, que acontece na próxima terça-feira (25). Interessados devem se inscrever pelo 
portal do DER. O objetivo é receber contribuições e sugestões quanto à elaboração do plano, que irá subsid-
iar um novo sistema de transporte rodoviário intermunicipal, garantindo atendimento a todos os municípios 
paranaenses, com cobrança de tarifas módicas ao usuário e economicamente viável para as operadoras.   l 5

Novos peritos
reforçam a Polícia

Científica a
partir de março

l 6

Plano Intermunicipal de Mobilidade

     

A Sestram tem mantido as conversações com a concessionária do transporte coletivo urbano de Umuarama para assegurar um serviço de 
qualidade aos usuários. Em reunião com representantes da empresa, foi apontada a importância da manutenção dos horários nos finais de 
semana. Aos poucos, a população tem aproveitado os serviços oferecidos pela empresa nestes novos horários.                                      l7

Saúde chama
atenção de pais

sobre a vacinação
da febre amarela

l 8
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Transporte urbano aos domingos

ALEX MIRANDA
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Palavras cruzadas

De acordo com os planetas, você deve nadar na sor-
te. Sol, Vênus e Marte iniciam a semana estimulan-
do sua criatividade, rapidez, autoconfiança, energia 
e iniciativa. Também será um ótimo momento pra 
se cuidar mais, investindo na sua aparência, beleza 
e saúde. Tá na pista? Pode rolar match com uma 
pessoa mais nova do que você ou que mora longe.

Os astros revelam que você tende a se comunicar e 
fazer contatos com facilidade, exercendo essa habi-
lidade na sua profissão e se saindo muito bem, so-
bretudo em reuniões, apresentações ou se atua com 
comércio. Na área afetiva pode ficar igual àquela 
música do Zé Felipe: “bora que hoje é dia, eu vou 
lançar a braba”. 

Nova semana chegando e tem uma previsão me-
lhor do que a outra para os próximos dias. As 
chances de subir um pouco mais na vida são 
enormes, amigue de Virgem. Seu magnetismo 
fica on e tende a atrair contatinhos, mas você 
deve dar match num crush esperto, que te passe 
segurança e não dê dor de cabeça. 

Seu lado sério, paciente e conservador promete te 
ajudar a engordar seu bolso aos poucos. E com o 
fim de Saturno retrógrado, tudo indica que estará 
mais racional ao organizar as contas e usar seu din-
dim. Com o mozão, clima de encanto e programi-
nhas a dois. Atração por alguém conhecido, da sua 
turma ou profissão pode virar envolvimento.

Abre as portas e janelas porque a sorte chega che-
gando nesta semana. Tem tudo pra brilhar nos es-
tudos, sobretudo se faz faculdade. Com o mozão, o 
clima é de zero marasmo e uma abundância de boas 
conversas. Tá na pista? Sua personalidade promete 
atrair geral. Pode pintar romance com alguém do jei-
tinho que sempre quis, inclusive de longe.

Sua semana promete transformações maravilindas! 
Tudo indica que contará com mais atitude, coragem 
e confiança, além de criatividade, talentos artísticos 
e instintos pra descobrir boas oportunidades, nos 
primeiros dias da semana. O romance tem tudo pra 
ser intenso, então aproveite sem moderação! A von-
tade de ter um love tende a crescer. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 18 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Libra e Áries. Eles 
são apaixonados e entusiasmados em tudo o que fazem. Muito embora sejam, na adolescência, 
confusos e indecisos, necessitando de estímulos e incentivos para escolherem um rumo na vida. 
Podem gostar de esportes ou se dedicarem ao atletismo com grande sucesso. Seu número prin-
cipal é o 25. Podem causar um comportamento leviano e inconsequente. Mas a soma dá o 07, de 
Netuno, que lhes confere intuição e dons paranormais. Que causa pessimismo e falta de confiança 
em si, timidez e limitações.

Horóscopo nascido em 18 de outubro

Há sinal de transformações poderosíssimas! Logo 
no início da semana, Sol, Vênus e Marte mandam 
avisar que sua vontade de vencer tem tudo pra bom-
bar e não devem faltar dedicação, atitude, criativida-
de e instintos. Tá na pista? Desenrola, bate, joga o 
seu ar misterioso e pode atrair vários contatinhos. 

Previsão para a sua semana: chuva de bênçãos! E 
já adianto que uma das áreas que o seu signo cos-
tuma valorizar estará em foco nos próximos dias: a 
família. Na profissão será bom ter cautela e pensar 
antes de cortar relações. Se busca um amorzinho, 
as melhores chances de conhecer alguém devem 
rolar em reunião, festa ou evento em casa.

Sonha em tirar o pé da lama e arrebentar no tra-
balho? Pois tá sonhando certo, Touro! Sol e Vênus 
trocam likes com Marte, que segue brilhando na sua 
Casa da Fortuna, e tudo indica que seu espírito tra-
balhador irá render mais dinheiro no bolso. Troca de 
olhares e bate-papo com colega de serviço podem 
virar um romance delicinha. 

Menina e menino de Áries, Sol e Vênus dão a maior 
força pra você mandar bem em seus contatos e 
relacionamentos nesta semana. Você tem tudo pra 
se amarrar. Com o mozão, o clima promete ser de 
união e muito love. Mas atenção com seu lado do-
minador, que deve ficar mais forte.

Pensa numa semana boa. Pensou? Se depender 
do céu, os próximos dias prometem muuuita coisa 
legal! Tudo indica que terá sucesso em suas inicia-
tivas e conseguirá o que quer. Seu charme tá arra-
sane a semana toda, mas as melhores chances de 
desencalhar rolam no fim de semana. Com o love, o 
diálogo corre numa boa e você pode realizar o que 
deseja pra relação. 

Sua previsão semanal entrou no grupo e traz mensa-
gens top! Tudo indica que seu signo estará sociável, 
dinâmico e cheio de energia, além de se mostrar 
cuidadoso e sério em seus contatos pessoais e pro-
fissionais. Se tem um love, vocês tendem a se en-
tender super bem e podem dar um passo mais sé-
rio. Saidinha com a turma pode render contatinhos.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 18/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 20
min 19

max 27
min 19

Cascavel
max 23
min 18

Foz do Iguaçu
max 23
min 20

max 26
min 18

Curitiba
max 17
min 15

FASES 
DA LUA

Quarta 19/10/2022

Chuva
Quinta 20/10/2022

Chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 669
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 09 08 02 04 00 07 02

Super Sete concurso: 307C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

MAIO

01 04 11 14 15 22 24

Loterias
Megasena

02 03 07 08 09 11 12 14 
15 16 18 20 21 22 24concurso: 2529Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 13 15 32 36 40 45

concurso: 2431

concurso: 1848
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2378Lotomania

78.386
81.267
17.723
73.695
25.590

11 19 27 29 35 69 76
SÃO JOSÉ/RS

18 20 39 57 68
concurso: 5975

03 05 32 56 57 59

07 10 11 14 18 21 35 42 47 50
61 65 66 69 70 74 85 92 97 99

concurso: 2639Lotofácil
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BANCO 2

NLR
NEGRITUDE

CRISALIDA
TAMANCOT

NATAGENTE
RUCARIAR
DICAAS

BATIDAIPA
SAENTOAR
FALTOS

FLAMARASA
ONAMOLES
RVÃOVAS
ELEDIETA

ISOLA
DASAM

R

T

(?) Júnior,
grupo de
pagode
paulista

Deus do
vinho e

do prazer 
(Mit. grega)

Estado
entre a la-
garta e a
borboleta
Calçado

de sola de
madeira 
e fivelas

Basta;
chega

(interj.)

Matéria-
prima da
manteiga

Corroer;
apodrecer
(o dente)

Ajuda pa-
ra decifrar
um enig-
ma (gíria)

Antigui-
dade

(abrev.) 

Manifes-
tação pú-
blica de
protesto

Drinque
com

frutas
(bras.)

Salto (?),
detalhe 

de sapato
feminino

Regiane
(?), atriz
paulista

Cozinham
(o bolo)
no forno

Consis-
tência do

pudim
(pl.)

Sílaba de
"vasto"

Trata-
mento

para per-
der peso

Tio (?),
figura que 
represen-
ta os EUA

Recurso
do verso

De graça
(fem.)

Veste do
Tarzan
(Cin.)

Ferida no 
estômago

Não enrugadaSubstância que ali-
menta o beija-flor

A piscina
infantil

A arte do
estilista

Fêmea do
cachorro

Pessoas

Iniciar
(canto) 
Gentil;

atencioso

Vermelho,
em inglês

Altear
(um

terreno)
com

entulho

Índice de
Preços no
Atacado
Temporal

Aquele
homem

Separada
de todos

Vir à (?):
emergir

Flúor
(símbolo)
Chama;
labareda

Fútil;
frívolo
Pão de

(?): bolo

3/ipa — red — vão. 5/flama. 8/dionísio. 9/crisálida.
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V P O E
D I A B E T E S

H I D R A U L I C A
X A R A C A S O S

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

V I O L A D O D O
T I E T E F E

M I D I A S A C M
C O S D U C H A

N O E F A Q U I R
C B C N C

C O R C U N D A S
M A L U N I A G O

M A N C H A R O L

"(?) o
Homem",
frase de
Pilatos 

Tipo de 
direção de

carros
modernos

Motivação
do pere-

grino

Museu 
na zona

portuária
do Rio

Associa-
ção Cristã
de Moços

(sigla)

Chuveira-
da rápida

Fonte de
energia

para a fo-
tossíntese

(?) Galli,
atriz de

"Amor de
Mãe"

Entidade
máxima

do futebol
no Brasil

Instigou
os ciúmes
de Otelo
(Teat.) 

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

Significa "parar", na
ordem unida

Facilidade
para

discursar

Mover-se
como o ca-
poeirista 
Normas

Home (?),
jogada do
beisebol

Asceta
hindu que
se exibe
em cama
de pregos

(?) digi-
tais: sites
e blogs
Cintura

Câmera
(abrev.)

Bossas;
corcovas

Pioneiro da
vinicultura (Bíblia)

Dígrafo de
"queijo"

Nitrogênio
(símbolo)

Letra sagrada para
os maçons

Celente-
rado pro-
tegido em
Abrolhos

Pessoa de
mesmo

prenome
que outra

3/run. 5/ágata. 8/facúndia. 10/diacrítico.

@tribunahojenewsumuarama

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 -0,09% 33,39 
Vale ON +1,20% 70,67 
ItauUnibanco ON +0,80% 28,88 
Bradesco PN +0,71% 19,83 
MRV ON -11,42% 9,31 
CVC Brasil ON +9,18% 6,90

IBOVESPA: +1,38% 113.623 pontos

Iene 148,72
Libra est. 0,88
Euro 1,02
Peso arg. 152,52

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,3020 5,3030 -1,7%

PTAX  (BC) -0,2% 5,2707 5,2713 -2,5%

PARALELO -0,7% 5,1600 5,6000 -2,1%

TURISMO -0,7% 5,1600 5,5800 -2,1%

EURO +0,8% 5,1874 5,1885 -1,9%

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 17/10

Iene R$ 0,0355
Libra est. R$ 6,02
Peso arg. R$ 0,035
R$1: 1.359,06 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/10 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 1.385,25 1,50 -4,4%
FARELO out/22 411,00 -0,10 -2,5%
MILHO dez/22 683,50 -6,25 0,9%
TRIGO dez/22 861,00 1,25 0,1%

SOJA 170,92 0,2% 1,4% 169,00
MILHO 77,74 0,1% 2,6% 77,00
TRIGO 94,06 0,1% 2,0% 96,00
BOI GORDO 284,36 0,1% -1,8% 280,00
SUINO 6,43 0,8% -1,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/10 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 17/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 2,3% 0,0%
SOJA Paranaguá 189,00 2,2% -1,0%
MILHO Cascavel 87,00 1,2% 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
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Mercado financeiro prevê redução
na projeção da inflação para  5,62%

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação ofi-
cial do país, caiu de 5,71% 
para 5,62% para este ano. É 
a 16ª redução consecutiva da 
projeção.

A estimativa consta do 
Boletim Focus de ontem (17), 
pesquisa divulgada semanal-
mente, em Brasília, pelo Banco 
Central (BC) com a expectativa 
de instituições financeiras 
para os principais indicadores 
econômicos.

Para 2023, a projeção da 
inflação ficou em 4,97%. Para 
2024 e 2025, as previsões são 
de inflação em 3,43% e 3%, 
respectivamente.

A previsão para 2022 está 
acima do teto da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
é de 3,5% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima 
ou para baixo. Ou seja, o limite 
inferior é 2% e o superior 5%.

Em setembro, houve defla-
ção de 0,29%, o terceiro mês 
seguido de queda no indica-
dor. Com o resultado, o IPCA 

PIB e câmbio
A projeção das instituições financeiras para o crescimen-
to da economia brasileira neste ano variou de 2,7% para 
2,71%. Para 2023, a expectativa para o Produto Interno 

Bruto (PIB) - a soma de todos os bens e serviços produzidos 
no país - é de crescimento de 0,59%. Para 2024 e 2025, o 

mercado financeiro projeta expansão do PIB em 1,7% e 2%, 
respectivamente.  A expectativa para a cotação do dólar 

manteve-se em R$ 5,20 para o final deste ano. Para o fim de 
2023, a previsão é de que a moeda americana se mantenha 

nesse mesmo patamar.

acumula alta de 4,09% no ano 
e 7,17% em 12 meses, segundo 
o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

TAXA DE JUROS
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central 
usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, 
a Selic, definida em 13,75% ao 
ano pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom). A taxa está 
no maior nível desde janeiro de 
2017, quando também estava 
nesse patamar.

Para o mercado finan-
ceiro, a expectativa é de que 
a Selic encerre o ano nos 
mesmos 13,75%. Para o fim 
de 2023, a estimativa é de 
que a taxa básica caia para 
11,25% ao ano. Já para 2024 
e 2025, a previsão é de Selic 
em 8% ao ano e 7,75% ao ano, 

respectivamente.
Quando o Copom aumenta 

a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refle-
xos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a pou-
pança. Desse modo, taxas 
mais altas também podem 
dificultar a expansão da 
economia.

Além da Selic, os bancos 
consideram outros fatores na 
hora de definir os juros cobra-
dos dos consumidores, como 
risco de inadimplência, lucro e 
despesas administrativas.

Quando o Copom diminui 
a Selic, a tendência é de que 
o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a inflação e estimulando 
a atividade econômica.
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Audiência pública no
STF debate criação
de cursos de medicina

O ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), abriu ontem (17) a 
audiência pública para debater 
a exigência de chamamento 
público para a autorização do 
funcionamento de novos cur-
sos de medicina.

O ministro é relator de uma 
ação declaratória de constitu-
cionalidade (ADO) e de uma 
ação direta de inconstituciona-
lidade (ADI) sobre o tema, aber-
tas pela Associação Nacional 
das Universidades Particulares 
(Anup), que defende a exigên-
cia do chamamento público, 
e pelo Conselho de Reitores 
das Universidades Brasileiras 
(Crub), para quem a medida 
favorece grandes grupos e fere 
a autonomia universitária.

O chamamento público é 
feito pela administração pública 
para executar atividades ou 
projetos que tenham interesse 
público. No caso dos cursos de 
medicina, a imposição do proce-
dimento para autorizar a aber-
tura está prevista na Lei do Mais 
Médicos (Lei 12.871/2013).

Conforme a lei, a exigên-
cia do chamamento permite 
que o Ministério da Educação, 
por exemplo, pré-selecione os 
municípios onde autorizará 
novos cursos de medicina, 
bem como que imponha crité-
rios para seu funcionamento.

Gilmar Mendes disse que 
a audiência deverá fornecer 
“subsídios técnicos e fáticos” 
que ajudarão o Supremo a 
decidir sobre a controvér-
sia. Ele enumerou os quatro 
pontos principais que espera 

Falta de estrutura
Uma das principais preocupações de quem é a favor do chamamento pú-
blico para que se possam criar cursos de medicina é que haja uma estru-
tura hospitalar que permita a prática médica dos estudantes antes que 
se formem. “Se não há campo de prática, se não há estrutura pública, 

nós não podemos ter entrada de novos cursos. Isso é requisito de quali-
dade, e qualidade é a única coisa que pretendemos obter aqui quando 

pedimos uma liminar”, disse Elizabeth Guedes, presidente da Anup.

serem abordados no evento: 
como é a oferta de médicos 
no Brasil, sua evolução e distri-
buição no território nacional; 
quais são os recursos essen-
ciais para o funcionamento 
de cursos de graduação em 
medicina; qual o impacto das 
políticas públicas, especial-
mente do requisito prévio de 
chamamento pública; qual a 
dinâmica de mercado de cur-
sos de medicina e barreiras à 
entrada; e a atuação da AGU 
no barramento de liminares.

NOVOS CURSOS
De acordo com dados ofi-

ciais, desde que a exigência do 
chamamento público foi san-
cionada, em 2013, foram auto-
rizados a funcionar 160 novos 
cursos de graduação em medi-
cina, com a criação de 16.500 
novas vagas.

Em 2018, o MEC decidiu sus-
pender por 5 anos os chama-
mentos. De acordo com o minis-
tro da Educação, Victor Godoy, 
a medida foi tomada para que 
se pudesse avaliar o sucesso da 
nova política pública.

A suspensão se encerra em 
abril de 2023 e Godoy disse 
que o MEC criou, em abril, um 
grupo de trabalho para elabo-
rar os regulamentos de novos 

chamamentos públicos para os 
cursos de medicina. Ele disse 
ver os chamamentos como 
essenciais para que o governo 
possa “direcionar os esforços, 
de maneira mais equânime, 
não só nas capitais do país, 
mas no seu interior”.

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, também 
defendeu a exigência dos cha-
mamentos públicos para que 
se possa autorizar a criação de 
novos cursos de medicina no 
país. Ele criticou a abertura de 
graduações na área de forma 
indiscriminada, e disse que a 
exigência do procedimento 
permite também “fechar as 
escolas que não formam ade-
quadamente os médicos que a 
sociedade brasileira precisa”.

Ambos os ministros se disse-
ram preocupados com as cres-
centes ondas de liminares (deci-
sões provisórias) autorizando 
a criação de novos cursos de 
medicina, afastando a exigência 
legal do chamamento público.

“Só nos últimos 6 meses, o 
MEC respondeu a 145 ações judi-
ciais, com 65 decisões para cum-
primento”, disse Godoy, acres-
centando que “de modo geral, 
os cursos novos autorizados 
unicamente por decisão judicial 
possuem qualidade inferior”.

AO enumerar pontos debatidos, Gilmar Mendes disse que a audiência serve para fornecer “subsídios técnicos e fáticos” que ajudarão 
o STF na decisão
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Apoio
O candidato à reeleição pelo 
PL, Jair Bolsonaro, recebeu 
ontem (17) o apoio de dois 
ex-senadores à sua reeleição. 
Arthur Virgílio Neto (PSDB) 
e José Agripino Maia (União 
Brasil). “Vim com tranquilidade, 
com espírito muito livre, dizer 
que meu voto é Bolsonaro. E 
voto com muita tranquilidade, 
sabendo que ele tem, no 
campo econômico, muito mais 
semelhanças comigo do que o 
Lula”, disse Arthur Virgilio (foto). 
“Não defendo privatizar o que é de estratégia militar. O resto, o 
papel do estado é conseguir dinheiro, inclusive com medidas como 
privatização e concessões onerosas, para se dedicar efetivamente 
a revolucionar a educação do país. Este é um país que precisa 
melhorar profundamente seus sistemas de educação e de saúde”, 
completou. Arthur Virgílio foi ministro do governo FHC, senador 
e deputado federal pelo Amazonas e prefeito de Manaus por três 
mandatos. Já José Agripino Maia foi governador e senador pelo Rio 
Grande do Norte.

Bang bang
A agenda do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas 
na comunidade de Paraisópolis, na capital paulista, precisou ser 
interrompida na manhã de ontem (17) após um tiroteio. Imagens 
que circulam nas redes sociais mostram a equipe do candidato, 
jornalistas e fotógrafos se protegendo no chão de um prédio, 
enquanto se ouvem muitos tiros. Ainda não se sabe a origem dos 
tiros, contra quem foram disparados ou a motivação. Nas redes 
sociais, o candidato informou que estão todos bem. “Durante visita 
ao primeiro polo universitário de Paraisópolis, fomos atacados por 
criminosos”, escreveu. “Nossa equipe de segurança foi reforçada 
rapidamente, com atuação brilhante da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes 
sobre a situação”, afirmou.

 Investigação
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou ontem à 
tarde que ainda buscava informações também com a Polícia Militar 
a respeito do caso. Em nota, o governador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, disse que conversou com a equipe de Tarcísio e que foi 
informado de que estão todos bem. “A Polícia Militar agiu rápido e 
garantiu a segurança de todos. Determinei a imediata investigação 
do ocorrido”, acrescentou.

“Pintou um clima”
O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Alexandre de 
Moraes, determinou na 
noite do domingo (16) que a 
campanha do candidato do PT 
à presidência, Lula, remova de 
seus perfis em redes sociais 
trecho de entrevista em que 
o presidente Jair Bolsonaro 
diz que “pintou um clima” 
ao se referir a adolescentes 
venezuelanas. Os dois disputam 
o segundo turno da corrida ao 
Palácio do Planalto.  O ministro 
atendeu a pedido da campanha 
de Bolsonaro e proibiu 
também que o mesmo trecho 
da entrevista seja utilizado 
pela campanha adversária 
nas propagandas gratuitas 
de TV e rádio. A decisão 
alcança as plataformas TikTok, 
Instagram, LinkedIn, YouTube 
e Facebook, Telegrama e Kwai. 
O conteúdo deve ser removido 
imediatamente, sob pena de 
multa diária de R$ 100 mil. 

DIVULGAÇÃO

Fora de contexto
Alexandre de Moraes 
concordou com os argumentos 
da campanha do candidato 
à reeleição Jair Bolsonaro, 
segundo os quais a fala do 
presidente foi gravemente 
retirada de contexto para 
associá-lo à pedofilia. 
“A divulgação de fato 
sabidamente inverídico, com 
grave descontextualização e 
aparente finalidade de vincular 
a figura do candidato ao 
cometimento de crime sexual, 
parece suficiente a configurar 
propaganda eleitoral negativa”, 
escreveu Moraes. A entrevista 
de Bolsonaro a um podcast foi 
realizada na última sexta-feira 
(14), quando ele narrou que, 
em visita à localidade de São 
Sebastião, no Distrito Federal 
(DF), em 2021, se deparou com 
adolescentes venezuelanas 
bem arrumadas, o que, para 
ele, demonstraria estarem 
submetidas à exploração sexual 
para “ganhar a vida”.
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MP pede a retirada de
agentes do Legislativo
do Conselho de Educação

Um projeto de lei de auto-
ria do Poder Executivo, dis-
cutido ontem, em primeiro 
turno por vereadores, tratou 
de uma alteração no Conselho 
Municipal de Educação de 
Umuarama – CMEU. A decisão 
deve retirar da integralidade 
do CMEU, membros do Poder 
Legislativo Municipal.

Na justificativa, o prefeito 
Hermes Pimentel aponta que 
o Projeto de Lei nº 092/2022, 
altera a Lei Municipal n° 2.930, 
de 19 de outubro de 2006, 
que dispõe sobre o Conselho. 
Ele destaca que o intuito do 
Conselho de Educação é con-
tribuir para a democratiza-
ção da gestão educacional no 
Município e atuar na defesa do 
direito de todos à educação de 
qualidade, além de ser consti-
tuído por 15 conselheiros titu-
lares e 15 suplentes, todos com 
experiência em matéria de 
educação e com um mandato 
de três anos, permitida uma 
recondução consecutiva.

“Embora diversos seg-
mentos do poder público 
e da sociedade organizada 
façam parte do Conselho de 
educação, o art. 7°, inciso VIII 
da referida lei, informa que o 
Conselho também será com-
posto por um representante 

Apenas 12 partidos ou federações
superam cláusula de desempenho

Dos 28 partidos e federa-
ções que concorreram nas 
últimas eleições, apenas 
12 conseguiram alcançar a 
cláusula de desempenho pre-
vista para o pleito deste ano, 
segundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). São eles: as 
federações PT/PCdoB/PV, 
PSDB/Cidadania e Psol/Rede, 
bem como os partidos MDB, 
PDT, PL, Podemos, PP, PSB, 
PSD, Republicanos e União. 
Ao atingir a cláusula, vão con-
tinuar recebendo recursos do 
Fundo Partidário e permane-
cerão com acesso a tempo de 
propaganda em rádio e tele-
visão durante os próximos 
quatro anos.

Dos 16 partidos que não 

Secretaria apoia a decisão
Ainda de acordo com o texto encaminhado à Câmara para 

análise dos vereadores, foi apresentado parecer da Secretaria 
Municipal de Educação, que por meio de Comunicação Interna, 

informou que não se opõe à revogação da previsão legal de 
composição do CMEU por conselheiros indicados pela Câmara 
Municipal, embora preze pelo seu acompanhamento, conside-

rando que tanto o Conselho quanto o Poder Legislativo exercem 
um papel importante de fiscalização e sua representação po-

deria contribuir de forma significativa nas pautas apresentadas 
pelo CMEU.  

Menos membros
Consta no projeto também que a alteração na Lei Municipal n° 
2.930, de 19 de outubro de 2006 é necessária, principalmente 
para que o Conselho passe a contar com apenas 14 membros, 

em razão da exclusão da Câmara Municipal de Umuarama como 
participante do CMEU.

a lca n ça ram a  c láusula, 
segundo o TSE, sete elege-
ram deputados federais: 
Avante, PSC, Solidariedade, 
Patriota, PTB, Novo e Pros. 
Os demais partidos que não 
atingiram a cláusula foram: 
Agir, DC, PCB, PCO, PMB, 
PMN, PRTB, PSTU e UP.

Esses partidos têm diver-
sas alternativas, como se 
fundir, ser incorporadas ou 
ainda constituir federações 
com outros partidos que tive-
ram melhor desempenho nas 
urnas. Do contrário, não terão 
acesso a recursos públicos 
nem a tempo de propaganda 
gratuita no rádio e na TV.

C o n fo r m e  a  E m e n d a 
Constitucional 97, de 2017, só 

terão acesso aos recursos do 
Fundo Partidário e à propa-
ganda gratuita no rádio e na 
televisão os partidos políti-
cos que tiverem elegido pelo 
menos 11 deputados federais, 
distribuídos em pelo menos 
9 estados ou obtiverem, nas 
eleições para a Câmara dos 
Deputados, no mínimo, 2% dos 
votos válidos, distribuídos em 
pelo menos 9 estados, com um 
mínimo de 1% dos votos váli-
dos em cada um deles.

A cláusula de desempenho 
passou a ser aplicada a partir 
das eleições gerais de 2018 e 
será reajustada de forma esca-
lonada em todos os pleitos 
federais até atingir o ápice nas 
eleições gerais de 2030.

e um suplente da Câmara 
Municipal de Umuarama”, 
explica o prefeito.

SOLICITAÇÃO DO MP
E l e  s a l i e n t a  q u e  a 

Administração recebeu Ofício 
n° 1.032/2022 do Ministério 
Público do Estado do Paraná, 
solicitando esclarecimentos 
quanto a uma manifestação 
elaborada por notificação 
extrajudicial apresentada 
pela ONG Vigilantes da Gestão 
Pública.

CÂMARA FORA DO CMEU
Pimentel reforça sobre a 

importância do papel de fis-
calização do poder Legislativo 
e lembra que, segundo o ofício 
do MP, a notificação questio-
nou a regularidade da compo-
sição do Conselho Municipal 
de Educação de Umuarama 
– CMEU, partindo do pressu-
posto de que a educação deve 
ser discutida em sua ampli-
tude com diversos seguimen-
tos da sociedade, conforme 
determina o caput do art. 7° 
da Lei, e não que um membro 
do Poder Legislativo decida 
ou aprove uma ação ou pro-
jeto da competência do Poder 
Executivo.

Cooperativas
As cooperativas são o motor 
das indústrias alimentícias 
do Estado. Um exemplo 
é a Cooperativa Frimesa, 
de Medianeira, no oeste 
paranaense. Uma das maiores 
do setor de suínos e lácteos, 
a cooperativa contratou 
900 novos colaboradores 
desde o ano passado. Outra 
cooperativa do Oeste com 
indústria de alimentos forte e 
grande empregadora de mão 
de obra é a Copacol, localizada 
em Cafelândia.

Interinamente
O vice-prefeito Eduardo 
Pimentel assumiu ontem 
(segunda-feira, 17), de forma 
interina, a Prefeitura de 
Curitiba. Ele fica no cargo 
até sábado (22). Isto porque 
o prefeito Rafael Greca 
vai representar a capital 
paranaense na Cúpula Mundial 
de Prefeitos C40, que está 
sendo realizada em Buenos 
Aires, na Argentina. Curitiba 
será destaque na programação 
da cúpula do C40. Neste 
terça-feira (18), o prefeito será 
o orador, ao lado do prefeito 
da capital argentina, Horacio 
Larreta, no painel “Argentina: 
Economia Circular”.

Lado argentino
A passarela no lado argentino 
das Cataratas do Iguaçu, que dá 
acesso a “Garganta do Diabo”, 
ficou parcialmente destruída 
após a segunda maior vazão 
registrada nas quedas com mais 
de 16,5 milhões de litros por 
segundo, na semana passada. 
No lado brasileiro, em Foz do 
Iguaçu, no oeste do Paraná, a 
passarela próxima às quedas 
que também estava fechada foi 
liberada neste sábado (15) após 
vistoria de equipe técnica.

Pedágio Paraná
Relatório assinado por 
técnicos do Tribunal de Contas 
da União (TCU) aponta que as 
novas concessões de pedágio 
no Paraná podem resultar 
em tarifas “sensivelmente 

Geradoras de emprego
O setor de alimentos, na área industrial, é o que mais gera 
emprego no Paraná. As indústrias do setor alimentício têm 

contribuído para manter as taxas de desocupação abaixo da 
média paranaense e nacional. É o caso das regiões Oeste, 

Centro-Sul e Noroeste paranaenses com taxa de desocupação 
inferior a 5%. Enquanto o desemprego, na média do Paraná, foi 

de 6,1% e no Brasil de 9%.

superiores” às do contrato 
encerrado em 2021. O 
documento foi entregue 
ao relator do processo de 
concessão de rodovias no 
TCU, ministro Walton Alencar 
Rodrigues.

Pedágio Paraná II
Os técnicos afirmam que obras 
que já estão sendo feitas 
também aparecem nas futuras 
concessões, como como a 
terceiras faixas da BR-277 e 
a duplicação PR-092 e da PR-
407. O relatório propõe novas 
audiências públicas, criação 
de conselhos de usuários em 
cada lote da licitação para 
acompanhar todo o processo, 
garantias para realização dos 
investimentos e reavaliação 
das desapropriações.

Capítulo inédito
O escritor e jornalista Toninho 
Vaz esteve em Curitiba 
para o lançamento da obra 
Paulo Leminski, o bandido 
que sabia latim. Depois de 
nove anos fora do mercado, 
a obra retorna às livrarias, 
integrando agora o catálogo 
da Tordesilhas Livros. 
Publicada originalmente em 
2001, o livro revelou, em 
abordagem surpreendente, 
que Paulo Leminski tinha um 
filho, até então, desconhecido. 
Para a nova edição, além do 
texto original, foi criado um 
capítulo inédito e atualizado 
que aborda o assunto e 
um caderno de fotografias 
do poeta com amigos e 
familiares.

Discipulado
Toninho era discípulo que 
‘sentava à destra’ de Leminski. 
Ele conseguiu que eu ficasse 
como uma espécie de 
assessor de imprensa informal 
do escritor de “Catatau”, 
difundindo suas ideias e as 
de seu grupo. Trabalho que 
exercitei abrindo as portas 
do jornal para eles. Com o 
tempo, Toninho publicou a 
mais completa biografia de 
Leminski – “O Bandido que 
sabia latim”.
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Cidade começará a discutir
na semana que vem o Plano
Intermunicipal de Mobilidade

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) está com 
inscrições abertas para parti-
cipação nas consultas públicas 
relativas ao seu novo Plano 
de Mobilidade Intermunicipal 
em Umuarama e em Campo 
Mourão, na terça-feira (25) 
que vem. Interessados devem 
se inscrever pelo portal do 
DER/PR, clicando no banner 
das consultas. A participação 
é gratuita.

O objetivo é receber contri-
buições e sugestões da comu-
nidade quanto à elaboração 
do plano, que irá subsidiar 
um novo sistema de trans-
porte rodoviário intermuni-
cipal, que garanta o atendi-
mento a todos os municípios 
paranaenses, com cobrança 
de tarifas módicas ao usuário 
e economicamente viável para 

Sem nenhuma pessoa internada,
Boletim Covid traz 5 novos casos

Com dados acumulados 
no final de semana, o Boletim 
Covid divulgado ontem (segun-
da-feira, 17) trouxe a informa-
ção de que cinco novos casos 
foram confirmados, sendo 
três mulheres, dois homens 
e nenhuma criança. Existem 
hoje 25 pessoas em isolamento 
domiciliar, sendo 23 com sus-
peita e mais dois casos ativos.

Nenhuma morte é regis-
trada em Umuarama desde 
março e o total de óbitos 
segue estável em 355. Neste 
período de pouco mais de 30 
meses, 39.310 pessoas rece-
beram diagnóstico positivo da 
doença e deste total 38.969 se 

NÃO há nenhuma pessoa de Umuarama internada para tratamento da Covid-19 – nem em 
UTI, nem em enfermarias
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recuperaram. Não há nenhuma 
pessoa de Umuarama inter-
nada para tratamento da 
covid-19 – nem em UTI, nem em 
enfermarias. A cidade continua 

classificada com bandeira verde 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), revelando que o 
risco de disseminação do vírus 
é considerado baixo.

as operadoras.
Nestas consultas o foco está 

no deslocamento intermunici-
pal em regiões metropolitanas, 
sendo necessária a participa-
ção de usuários destas linhas 
de ônibus, interessados em 
discutir o futuro dessa modali-
dade de transporte no Estado.

Por enquanto, serão rea-
lizadas as consultas públi-
cas de Londrina e Maringá, 
com outras marcadas para 
Cascavel, Toledo, Apucarana e 
Curitiba nas semanas seguin-
tes. Todas as informações 
estão disponíveis no portal do 
DER/PR.

Em Umuarama, a reunião 
está marcada para a terça-
-feira, 25, entre 9h e 11h30, no 
anfiteatro da Sociedade Rural, 
às margens da rodovia PR-323, 
saída para Cruzeiro do Oeste.

Dentro de um dos planos de 

terminais e pontos de parada 
que serão discutidos, está 
a avaliação dos Terminais 
Rodoviários, ainda haverá a 
apresentação do manual de 
implantação de terminais, 
de pontos de lanches e refei-
ções e implantação de ponto 
de embarque. Também será 
tratada a atualização do 
modelo de cálculo tarifário, 
bem como a proposição da 
reconfiguração do sistema 
de transporte, de adequação 
das normativas regulatórias, 
das diretrizes para integração 
intermodal. Ainda haverá o 
estabelecimento de Diretrizes 
para Reestruturação do Órgão 
de Gestão e Controle e apre-
sentadas propostas de ade-
quação dos órgãos de gestão 
e controle, bem como as minu-
tas de edital e anexos para 
novas licitações.

O objetivo é receber contribuições e sugestões da comunidade quanto à elaboração do plano, que irá subsidiar um novo sistema de transporte 
rodoviário intermunicipal
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Falta conexão
Um em cada três empresários 
industriais do Brasil cita que 
o País deveria investir mais 
em conectividade. É o que 
aponta pesquisa inédita da 
Confederação Nacional da 

Indústria, para a necessidade 
cada vez mais latente de 

tecnologia para a produção 
e para o avanço da indústria 
4.0. Para os entrevistados, 
a demora para cobertura 

mais ampla do 5G (15%), a 
velocidade da internet (13%) 

e a falta de disponibilidade de fibra ótica (5%) encabeçam 
a percepção sobre onde deve haver mais investimentos em 

conectividade envolvendo a infraestrutura de telecomunicações. 
A pesquisa encomendada pela CNI foi realizada pelo Instituto 
FSB Pesquisa, que entrevistou 2.500 executivos de grandes e 
médias indústrias de diferentes setores, nas 27 unidades da 
Federação, sendo 500 em cada região, entre 23 de junho e 9 
de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com 

intervalo de confiança de 95%.

Home bank
O clã Bamerindus não 
conseguiu sua estreia na política 
e vai ficar em casa. Os herdeiros 
de José Eduardo Andrade 
Vieira (PTB), ex-dono do finado 
banco e ex-senador do Paraná, 
perderam vagas para a Câmara 
dos Deputados em Brasília. 
Edinho Vieira (PL) obteve 
apenas 1.463 votos. Alessandra 
Vieira (Republicanos) irrisórios 
972 votos. Banco fechado não 
ganha eleitores, pelo visto.

Mega fusões
A autofagia pelo comando 
do PROS foi em vão. Assim 
como outros 18 partidos, não 
alcançou a votação necessária 
e ficou na cláusula de barreira. 
Sem fundo eleitoral e tempo de 
TV para a campanha municipal, 
a legenda negocia com outras 
três a possibilidade de fusão 
pela sobrevivência.

Cowboy do Alvorada
A segurança presidencial não 
notou, ou deixou passar livre, 
extra-protocolo dos Palácios: O 
deputado federal eleito Mario 
Frias, ex-secretário de Cultura 
– que reassume o cargo no fim 
do mês – apareceu armado com 
uma pistola dentro do Palácio 
da Alvorada para encontro com 
o presidente Bolsonaro após a 
eleição do 1º turno. Aliás, Frias 
anda armado também nas salas 
da Esplanada. 

“Ecossistema” online
A campanha de Lula da 
Silva (PT) pediu ao TSE 
investigação de “Ecossistema de 

Desinformação” Bolsonarista 
que, segundo denúncia, 
quer influenciar eleições 
de 2022. O staff montou 
uma superteia com nomes 
de filhos do presidente, 
funcionários comissionados 
e até parlamentares, e suas 
interfaces online, para mostrar 
como age o “organograma” do 
gabinete digital de Bolsonaro no 
ataque ao partido opositor. 

Atacadõe$
O consumo nos lares 
brasileiros cresceu 2,67% 
em 2022, de acordo com 
a Associação Brasileira de 
Supermercados. A alta ainda 
é maior na comparação entre 
agosto e julho deste ano, 
com crescimento de 6,12%. 
Além disso, a ABRAS registrou 
238 novas lojas do setor de 
janeiro a setembro deste ano. 
Do total de novas unidades, 
117 são supermercados e 121 
atacarejos.

Esplanadeira
# Priscilla Achur assume cargo 
de Head of Sales, na Velvet. 
# Rio Indústria propõe novas 
zonas industriais no município 
do RJ. # CNI e ANBC lançaram 
cartilha para empreendedores 
melhorarem nota de crédito. 
# Instituto Ronald McDonald 
alerta sobre importância 
do diagnóstico precoce do 
câncer infantojuvenil. # 
Pernambucanas firma parceria 
com Raízen para fornecimento 
de energia renovável. # Aliança 
Viva inaugura unidade no 
Jardim Botânico (RJ).
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FAÇA DA PREVENÇÃO
UMA ROTINA EM SUA VIDA.

O câncer de mama e o do colo do útero 
têm muitas chances de cura, se 
descobertos precocemente. Se você tem 
entre 25 e 69 anos, redobre a atenção. 
Consulte seu médico ou procure a Unidade 
de Saúde e pergunte sobre os exames 
preventivos disponíveis em todo o Estado. 
A saúde da mulher é prioridade no A saúde da mulher é prioridade no Paraná. 

O CÂNCER
DE MAMA TEM ATÉ

DE CHANCE
DE CURA*

QUANDO
DESCOBERTO

PRECOCEMENTE:
95%

PREVINA-SE CONTRA
O CÂNCER DE MAMA

E O DO COLO DO ÚTERO.

*DADO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Novos peritos reforçam os trabalhos
da Polícia Científica a partir de março

A Polícia Científica do Paraná 
(PCP) está em processo de for-
mação de novos servidores, que 
irão reforçar o trabalho da perí-
cia criminal a partir de março 
de 2023. O curso, para 82 apro-
vados em concurso público de 
2017, iniciou em junho deste 
ano e terá um total de 1.263 
horas. Eles fazem parte da maior 
contratação da história da insti-
tuição, que recebeu mais de 300 

profissionais desde 2019. 
Dentre as disciplinas estão 

aulas teóricas, simulado de 
local do crime, estágio tuto-
rado nos laboratórios espe-
cializados, entre outros. As 
matérias são divididas em sete 
núcleos principais e reúnem 
diversos ramos das ciências e 
da engenharia como: Conduta 
e Capacidades; Empatia e Saúde 
Mental; Registro e Tratamento 
de Vestígios; Laboratório de 
Análises Químicas e Biológicas; 
Laboratórios de Ensaios, 
Extração e Análises; Locais de 
Crime; e Confecção de Laudos.

“A atual turma em forma-
ção tem apresentado um exce-
lente desempenho, passaram 
com boas médias na fase teó-
rica e desenvolveram bem os 
conhecimentos adquiridos no 
simulado de local de crime. 
Atualmente, os alunos estão 
fazendo os estágios, uma parte 
em locais de crime, e outra nos 
laboratórios especializados”, 

explicou o diretor da Academia 
de Ciências Forenses (ACF), 
perito Emilio Merino Junior.

A ACF tem como função prin-
cipal a formação científica e 
atualização dos servidores, com 
os conhecimentos necessários 
para que os peritos oficiais pos-
sam exercer suas atividades com 
excelência. “O curso é extenso 
e é importante que os alunos 
estejam preparados e atentos, 
pois tanto o volume de informa-
ção, como as atribuições, vem 
aumentando com o passar do 
tempo”, acrescentou Junior.

Dos 82 novos servidores, 49 
são peritos criminais, 27 médi-
cos legistas, 2 odontolegistas 
e 4 agentes auxiliares de perí-
cia. Parte do curso é feito em 
Curitiba e algumas atividades 
de estágio e força-tarefa são 
feitas no interior do Paraná.

Após a formação, os novos 
servidores deverão comple-
mentar o quadro da Polícia 
Científica em todo o Estado. 

Um acidente impressionante 
foi registrado no centro de 
Alto Piquiri na manhã do 
sábado (15). Estiveram 
envolvidos quatro veículos e 
dois imóveis. A Polícia Mi-
litar registrou a ocorrência e 
divulgou uma nota a respeito, 
relatando que por volta das 
11h30 um caminhão Volvo 
FH12, que estava estaciona-

do, desengatou e desceu pela rua de forma desgovernada. O caminhão colidiu 
contra três outros veículos que estavam estacionados. Um deles era a caminhonete 
Ford/F1000 e outro o GM/Chevrolet C-20, além de um trator. Durante 
o acidente, duas residências tiveram as grades danificadas. Conforme a PM, 
ninguém ficou ferido, restando somente danos materiais.

O curso, para os 82 aprovados em concurso, 
começou em junho e faz parte da maior 
contratação da história da instituição, que 
recebeu mais de 300 profissionais desde 2019
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População já está se acostumando  
com transporte urbano aos domingos

A Secretaria Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana (Sestram) 
tem mantido as conversações com a 
concessionária do transporte coletivo 
urbano de Umuarama para assegurar 
um serviço de qualidade aos usuários. 
Em reunião com representantes da 
empresa nesta segunda-feira, 17, na 
Prefeitura, foi apontada a importância 
da manutenção dos horários nos finais 
de semana.

Após quase dois anos sem circular 
aos domingos, uma parte da popu-
lação se desacostumou com o trans-
porte coletivo nos finais de semana. 
Após um acordo entre o município 
e a empresa, os ônibus foram reati-
vados e agora atendem cerca de 30 
bairros com dez linhas aos domin-
gos. Nem toda a comunidade soube 
da reabertura deste serviço, por isso 
o movimento ainda é considerado 

Novo reitor da UEM visita o prefeito Pimentel
O prefeito Hermes Pimentel rece-

beu ontem (17) em seu Gabinete, o 
novo reitor da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), o doutor em enge-
nharia de estruturas Leandro Vanalli, 
que estava acompanhado do diretor do 
campus regional de Umuarama da ins-
tituição, engenheiro civil Olindo Savi, 
do coordenador dos cursos na área de 
Engenharia Ambiental, Rodrigo Tartari, 
e da professora Juliana Scanavaca.

Vanalli é o primeiro reitor originário de 
um câmpus regional da UEM. Ele ingres-
sou na instituição em 1991, graduou-se 
em 1998, fez mestrado na Universidade 

baixo. Mas a opção deve ser mantida 
por mais tempo para que a população 
tenha conhecimento e volte a utilizar 
com maior frequência.

A redução do preço também já 
causou efeito positivo ao longo da 
semana. Existe uma discussão, inclu-
sive, a respeito de uma eventual 
ampliação de horários em algumas 
linhas que voltaram a circular com 
lotação. O fluxo de passageiros está 
sendo monitorado e, se necessário, 
serão feitos ajustes devidos para que 
os usuários tenham um serviço cada 
vez mais cômodo e eficiente.

A reunião teve a participação do 
gerente-geral de unidade da Viação 
Umuarama, Roque Santana, e da 
equipe técnica da Sestram e dos secre-
tários municipais da Fazenda, Gislaine 
Vieira de Marins, e da Procuradoria-
Geral, Renan Willian de Deus Lima.

Estadual de Campinas e doutorado 
pela Universidade de São Paulo. Em 
2006, voltou à UEM como docente no 
Departamento de Tecnologia do Câmpus 
Regional de Umuarama.

Efetivado, foi chefe do Departamento 
de Tecnologia, diretor e diretor-ad-
junto do Centro de Tecnologia, dire-
tor-presidente da Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico da 
UEM, entre outros cargos. Como reitor, 
Vanalli foi empossado no último dia 10, 
tendo como vice-reitora a professora 
Gisele Mendes, da área de Direito.

“É uma satisfação receber o novo 

A redução do preço já causou efeito positivo ao longo da semana e já existe uma discussão a respeito de uma eventual 
ampliação de horários em algumas linhas

A
LE

X
 M

IR
A

N
D

A

reitor da UEM. O campus regional é 
muito importante para Umuarama na 
formação dos nossos alunos, no desen-
volvimento da pesquisa e na difusão do 
conhecimento, e a Prefeitura continuará 

sendo parceria da instituição. Desejo 
um bom trabalho à nova equipe admi-
nistrativa”, disse Pimentel, que estava 
acompanhado da secretária municipal 
de Administração, Sara Urbano.

DOUTOR em engenharia de estruturas Leandro Vanalli, estava acompanhado de Olindo Savi, Rodrigo Tartari e da 
professora Juliana Scanavacca
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Saúde chama atenção de pais sobre
a vacinação contra a febre amarela

Fernandes Pinheiro é um 
pequeno município com 
cerca de 6 mil habitantes que 
fica a 150 km de Curitiba. Lá a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) confirmou a morte de 
um macaco por febre amarela. 
A simples ocorrência de ape-
nas um caso de contaminação 
de um primata já foi respon-
sável por colocar os profissio-
nais da Vigilância Estadual em 
alerta, que enviaram ofício às 
Regionais de Saúde indicando 

a vacinação de crianças e 
adultos que não tenham sido 
imunizados.

O chefe da Divisão de 
Vigilância em Saúde, Franzimar 
Siqueira de Morais, comentou 
que a Sesa está cumprindo 
determinação do Ministério 
da Saúde, que coloca a febre 
amarela na Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de 
Doenças, Agravos e Eventos 
em Saúde Pública. “Não é pre-
ciso pânico ou correria, mas é 

fundamental que todos este-
jam vacinados, ressaltando 
que a imunização é feita em 
dose única e protege durante 
toda a vida”, detalha.

A vacina contra a febre ama-
rela é oferecida em todas as 
unidades de saúde da cidade e 
é disponibilizada para crianças – 
uma dose aos nove meses e um 
reforço aos quatro anos – e pes-
soas com idade acima de cinco 
anos e até 59 anos. “Quem esti-
ver entre essa faixa etária [5 a 59] 

deve tomar uma dose só. Após 
essa idade não é recomendada 
a imunização sem prescrição 
médica”, explica.

Ele acrescenta que só pes-
soas que vão viajar para áreas 
de maior incidência de matas 
silvestres – como as regiões 
Norte e Centro-Oeste do país 
– devem tomar outra dose da 
vacina, com um prazo de 10 
dias antes do embarque. “Em 
Umuarama temos um públi-
co-alvo de 1.500 crianças. No 

primeiro quadrimestre de 
2022, já atualizado no Sistema 
de Informações do Programa 
Nacional de Imunizações 
(SIPNI), conseguimos imuni-
zar 1.155 delas, ou 77%. Já no 
segundo quadrimestre, que 
ainda não está lançado no 
programa, consta 57%. Desta 
forma, solicitamos aos pais ou 
responsáveis que verifiquem a 
carteirinha de vacinação e, caso 
não conste a dose, que busque 
as unidades de saúde”, indica.

Bairro Empreendedor levou ao São
Cristóvão informações sobre finanças

Produção de pipoca gourmet por servidoras da Assistência Social

Empresas e prestadores 
de serviço do São Cristóvão 
têm a oportunidade de apren-
der um pouco mais sobre 
a importância de cuidar do 
setor financeiro de seus negó-
cios. Em mais um encontro do 
projeto Bairro Empreendedor, 
marcado para as 19h de 
ontem (segunda-feira, 17), 
a Secretaria de Indústria e 
Comércio, em parceria com o 
Sebrae, ofereceu a capacita-
ção “Como Administrar Suas 
Finanças”.

Não há custo algum 
para participar do Bairro 
Empreendedor, já que o 
projeto é oferecido pela 
Prefeitura de Umuarama não 
só para micros e pequenos 

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social investiu 
cerca de R$ 3.600,00 na aqui-
sição de um curso sobre a pro-
dução de pipoca gourmet, que 
teve a participação de 15 ser-
vidoras que atuam como auxi-
liar de serviços gerais. São dois 
dias de treinamento no Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac) – segunda 
e terça-feira, 17 e 18/10.

“Queremos oportunizar 
novos saberes para as servido-
ras, uma vez que a maioria delas 
trabalha em locais que ofertam 
atendimento a crianças e ado-
lescentes. Além de podermos 
ofertar um produto gostoso e 
inovador às nossas crianças, 
também poderemos utilizar a 
pipoca gourmet para confeccio-
nar lembrancinhas nos grupos 

empresários, mas também 
para aqueles já formalizados 
como MEI (microempreende-
dor individual) e os que têm 
o sonho de montar seus pró-
prios negócios, como informa 
o secretário Marcelo Adriano 
Lopes da Silva.

Segundo ele, neste primeiro 
momento o projeto segue no 
São Cristóvão, mas deve seguir 
para outros bairros da cidade, 
levando informações, capaci-
tações, treinamentos e pales-
tras que contribuam com os 
empreendedores para que for-
taleçam seus negócios. “Desde 
um profissional do ramo da 
estética até uma empresa que 
já tenha vários funcionários, 
não importa: todos precisam 

de atualizar os conhecimen-
tos para que possam melhorar 
cada vez mais”, pontua.

Os próximos encontros 
do Bairro Empreendedor, 
que estão sendo realiza-
dos na Escola Municipal São 
Cristóvão, serão no dia 19, 
com o tema ‘Atendimento 
em Vendas’, no dia 24, abor-
dando ‘Vendas Pela Internet’, 
no dia 26, apresentando a 
capacitação ‘Visual de Loja: 
sua empresa mais bonita e 
vendendo mais’, no dia 31, 
com ‘Tendências e Inovação: 
o que vem por aí’, no dia 7 
de novembro, com o treina-
mento ‘Vendendo para Órgãos 
Públicos’, no dia 9, sobre ‘Como 
Diminuir a Inadimplência’ e o 

ADRIANO Pereira, é consultor do Sebrae de Umuarama e esteve no bairro, ao lado do 
prefeito Hermes Pimentel na abertura dos trabalhos
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encerramento no dia 14, abor-
dando o tema ‘O que devo 

saber antes de pedir crédito 
para os bancos’.

socioeducativos e confraterni-
zações”, declarou a secretária de 
Assistência Social, Adnetra Vieira 
dos Prazeres Santana.

Serão cerca de 15 horas de 
curso, oferecido pela primeira 
vez no Senac de Umuarama 
com uma instrutora vinda de 
Ponta Grossa, Danieli Miranda 
Rodrigues do Carmo. O con-
ceito de pipoca gourmet foi 
criado nos Estados Unidos 
e está ganhando o mundo. 
No Brasil já existem diversas 
marcas que vendem o pro-
duto para eventos ou em lojas 
próprias, além de confeiteiras 
amadoras que faturam muito 
bem com a novidade.

Mas o que essa pipoca 
tem de diferente? São grãos 
selecionados, que produzem 
pipocas de ótima qualidade, 

e uma calda ou cobertura 
feita com ingredientes sofis-
ticados. Entre os sabores 
estão o chocolate, noz-pecã, 
caramelo com castanha de 
caju, algodão-doce, doce de 

SERÃO cerca de 15 horas de curso, em dois dias, oferecido pela primeira vez no Senac de Umuarama com uma instrutora vinda 
de Ponta Grossa
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leite com coco, canela crista-
lizada, cheddar, parmesão, 
curry e mostarda e limão com 
pimenta.

Outra característica é que 
a pipoca deve manter o sabor 

e textura por mais tempo, 
podendo ser consumida até 
dias depois, enquanto a tradi-
cional começa a murchar entre 
30 minutos e uma hora após 
sair da panela.
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CINE VIP
U M U A R A M A

Com lançamento toda
semana por um valor único

INFORMAÇÕES

A Q U I  A  E S T R E L A  P R I N C I P A L  É  V O C Ê !A Q U I  A  E S T R E L A  P R I N C I P A L  É  V O C Ê !
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Palavras cruzadas

De acordo com os planetas, você deve nadar na sor-
te. Sol, Vênus e Marte iniciam a semana estimulan-
do sua criatividade, rapidez, autoconfiança, energia 
e iniciativa. Também será um ótimo momento pra 
se cuidar mais, investindo na sua aparência, beleza 
e saúde. Tá na pista? Pode rolar match com uma 
pessoa mais nova do que você ou que mora longe.

Os astros revelam que você tende a se comunicar e 
fazer contatos com facilidade, exercendo essa habi-
lidade na sua profissão e se saindo muito bem, so-
bretudo em reuniões, apresentações ou se atua com 
comércio. Na área afetiva pode ficar igual àquela 
música do Zé Felipe: “bora que hoje é dia, eu vou 
lançar a braba”. 

Nova semana chegando e tem uma previsão me-
lhor do que a outra para os próximos dias. As 
chances de subir um pouco mais na vida são 
enormes, amigue de Virgem. Seu magnetismo 
fica on e tende a atrair contatinhos, mas você 
deve dar match num crush esperto, que te passe 
segurança e não dê dor de cabeça. 

Seu lado sério, paciente e conservador promete te 
ajudar a engordar seu bolso aos poucos. E com o 
fim de Saturno retrógrado, tudo indica que estará 
mais racional ao organizar as contas e usar seu din-
dim. Com o mozão, clima de encanto e programi-
nhas a dois. Atração por alguém conhecido, da sua 
turma ou profissão pode virar envolvimento.

Abre as portas e janelas porque a sorte chega che-
gando nesta semana. Tem tudo pra brilhar nos es-
tudos, sobretudo se faz faculdade. Com o mozão, o 
clima é de zero marasmo e uma abundância de boas 
conversas. Tá na pista? Sua personalidade promete 
atrair geral. Pode pintar romance com alguém do jei-
tinho que sempre quis, inclusive de longe.

Sua semana promete transformações maravilindas! 
Tudo indica que contará com mais atitude, coragem 
e confiança, além de criatividade, talentos artísticos 
e instintos pra descobrir boas oportunidades, nos 
primeiros dias da semana. O romance tem tudo pra 
ser intenso, então aproveite sem moderação! A von-
tade de ter um love tende a crescer. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 18 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Libra e Áries. Eles 
são apaixonados e entusiasmados em tudo o que fazem. Muito embora sejam, na adolescência, 
confusos e indecisos, necessitando de estímulos e incentivos para escolherem um rumo na vida. 
Podem gostar de esportes ou se dedicarem ao atletismo com grande sucesso. Seu número prin-
cipal é o 25. Podem causar um comportamento leviano e inconsequente. Mas a soma dá o 07, de 
Netuno, que lhes confere intuição e dons paranormais. Que causa pessimismo e falta de confiança 
em si, timidez e limitações.

Horóscopo nascido em 18 de outubro

Há sinal de transformações poderosíssimas! Logo 
no início da semana, Sol, Vênus e Marte mandam 
avisar que sua vontade de vencer tem tudo pra bom-
bar e não devem faltar dedicação, atitude, criativida-
de e instintos. Tá na pista? Desenrola, bate, joga o 
seu ar misterioso e pode atrair vários contatinhos. 

Previsão para a sua semana: chuva de bênçãos! E 
já adianto que uma das áreas que o seu signo cos-
tuma valorizar estará em foco nos próximos dias: a 
família. Na profissão será bom ter cautela e pensar 
antes de cortar relações. Se busca um amorzinho, 
as melhores chances de conhecer alguém devem 
rolar em reunião, festa ou evento em casa.

Sonha em tirar o pé da lama e arrebentar no tra-
balho? Pois tá sonhando certo, Touro! Sol e Vênus 
trocam likes com Marte, que segue brilhando na sua 
Casa da Fortuna, e tudo indica que seu espírito tra-
balhador irá render mais dinheiro no bolso. Troca de 
olhares e bate-papo com colega de serviço podem 
virar um romance delicinha. 

Menina e menino de Áries, Sol e Vênus dão a maior 
força pra você mandar bem em seus contatos e 
relacionamentos nesta semana. Você tem tudo pra 
se amarrar. Com o mozão, o clima promete ser de 
união e muito love. Mas atenção com seu lado do-
minador, que deve ficar mais forte.

Pensa numa semana boa. Pensou? Se depender 
do céu, os próximos dias prometem muuuita coisa 
legal! Tudo indica que terá sucesso em suas inicia-
tivas e conseguirá o que quer. Seu charme tá arra-
sane a semana toda, mas as melhores chances de 
desencalhar rolam no fim de semana. Com o love, o 
diálogo corre numa boa e você pode realizar o que 
deseja pra relação. 

Sua previsão semanal entrou no grupo e traz mensa-
gens top! Tudo indica que seu signo estará sociável, 
dinâmico e cheio de energia, além de se mostrar 
cuidadoso e sério em seus contatos pessoais e pro-
fissionais. Se tem um love, vocês tendem a se en-
tender super bem e podem dar um passo mais sé-
rio. Saidinha com a turma pode render contatinhos.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 18/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 20
min 19

max 27
min 19

Cascavel
max 23
min 18

Foz do Iguaçu
max 23
min 20

max 26
min 18

Curitiba
max 17
min 15

FASES 
DA LUA

Quarta 19/10/2022

Chuva
Quinta 20/10/2022

Chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 669
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 09 08 02 04 00 07 02

Super Sete concurso: 307C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

MAIO

01 04 11 14 15 22 24

Loterias
Megasena

02 03 07 08 09 11 12 14 
15 16 18 20 21 22 24concurso: 2529Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2378Lotomania

78.386
81.267
17.723
73.695
25.590

11 19 27 29 35 69 76
SÃO JOSÉ/RS

18 20 39 57 68
concurso: 5975

03 05 32 56 57 59

07 10 11 14 18 21 35 42 47 50
61 65 66 69 70 74 85 92 97 99

concurso: 2639Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 2

NLR
NEGRITUDE

CRISALIDA
TAMANCOT

NATAGENTE
RUCARIAR
DICAAS

BATIDAIPA
SAENTOAR
FALTOS

FLAMARASA
ONAMOLES
RVÃOVAS
ELEDIETA

ISOLA
DASAM

R

T

(?) Júnior,
grupo de
pagode
paulista

Deus do
vinho e

do prazer 
(Mit. grega)

Estado
entre a la-
garta e a
borboleta
Calçado

de sola de
madeira 
e fivelas

Basta;
chega

(interj.)

Matéria-
prima da
manteiga

Corroer;
apodrecer
(o dente)

Ajuda pa-
ra decifrar
um enig-
ma (gíria)

Antigui-
dade

(abrev.) 

Manifes-
tação pú-
blica de
protesto

Drinque
com

frutas
(bras.)

Salto (?),
detalhe 

de sapato
feminino

Regiane
(?), atriz
paulista

Cozinham
(o bolo)
no forno

Consis-
tência do

pudim
(pl.)

Sílaba de
"vasto"

Trata-
mento

para per-
der peso

Tio (?),
figura que 
represen-
ta os EUA

Recurso
do verso

De graça
(fem.)

Veste do
Tarzan
(Cin.)

Ferida no 
estômago

Não enrugadaSubstância que ali-
menta o beija-flor

A piscina
infantil

A arte do
estilista

Fêmea do
cachorro

Pessoas

Iniciar
(canto) 
Gentil;

atencioso

Vermelho,
em inglês

Altear
(um

terreno)
com

entulho

Índice de
Preços no
Atacado
Temporal

Aquele
homem

Separada
de todos

Vir à (?):
emergir

Flúor
(símbolo)
Chama;
labareda

Fútil;
frívolo
Pão de

(?): bolo

3/ipa — red — vão. 5/flama. 8/dionísio. 9/crisálida.
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V P O E
D I A B E T E S

H I D R A U L I C A
X A R A C A S O S

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

V I O L A D O D O
T I E T E F E

M I D I A S A C M
C O S D U C H A

N O E F A Q U I R
C B C N C

C O R C U N D A S
M A L U N I A G O

M A N C H A R O L

"(?) o
Homem",
frase de
Pilatos 

Tipo de 
direção de

carros
modernos

Motivação
do pere-

grino

Museu 
na zona

portuária
do Rio

Associa-
ção Cristã
de Moços

(sigla)

Chuveira-
da rápida

Fonte de
energia

para a fo-
tossíntese

(?) Galli,
atriz de

"Amor de
Mãe"

Entidade
máxima

do futebol
no Brasil

Instigou
os ciúmes
de Otelo
(Teat.) 

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

Significa "parar", na
ordem unida

Facilidade
para

discursar

Mover-se
como o ca-
poeirista 
Normas

Home (?),
jogada do
beisebol

Asceta
hindu que
se exibe
em cama
de pregos

(?) digi-
tais: sites
e blogs
Cintura

Câmera
(abrev.)

Bossas;
corcovas

Pioneiro da
vinicultura (Bíblia)

Dígrafo de
"queijo"

Nitrogênio
(símbolo)

Letra sagrada para
os maçons

Celente-
rado pro-
tegido em
Abrolhos

Pessoa de
mesmo

prenome
que outra

3/run. 5/ágata. 8/facúndia. 10/diacrítico.

Ludmyla Soares, de 15 anos, é a vencedora do Femucam Kids
Interpretando ‘Autor da 

Vida’, canção da cantora gospel 
Aline Barros, Ludmyla Soares 
Dutra, de 15 anos, de Cruzeiro 
do Oeste, foi a grande vence-
dora da primeira edição do 
Femucam Kids. A etapa final 
aconteceu no domingo (17) 
no Teatro Vera Schubert, em 
Umuarama, em comemoração 
ao Dia das Crianças.

Com diferença de apenas 
um ponto, o segundo lugar 
ficou com Joaquim da Cruz 
Felix, de 16 anos e morador 

de Mariluz, que interpretou 
‘Bijuteria’, de Chrystian & 
Ralph; em terceiro lugar ficou 
Allana Rodrigues, de 11 anos, 
de Cruzeiro do Oeste, que can-
tou ‘Nuvem’, da cantora por-
tuguesa Carolina Deslandes; 
a quarta colocação foi para 
Henrique Rahal Tauil, umuara-
mense de 17 anos, que inter-
pretou ‘Notificação Preferida’, 
de Zé Neto & Cristiano, e 
Nathalia Souza Alves, de 14 
anos, de Tapejara, cantando 
‘Telefone Mudo’, do Trio Parada 

Dura, fechou o grupo dos cinco 
primeiros colocados.

A 1ª edição ofereceu uma 
premiação de R$ 7.600 em 
dinheiro, troféus e medalhas, 
para os 10 primeiros coloca-
dos. “A vencedora ganhou R$ 
2 mil, o segundo lugar levou 
R$ 1.700, a terceira R$ 1.400, 
o quarto R$ 900 e a quinto R$ 
600. Do sexto ao décimo colo-
cado, cada um levou R$ 200 
para casa, mais uma meda-
lha”, detalhou Rosana Palhoto, 
diretora da Fundação Cultural, 

acrescentando que entre os 
finalistas havia candidatos de 
Umuarama, Mariluz, Cruzeiro 

do Oeste e Perobal, além de 
moradores dos distritos de 
Lovat, Serra e Santa Eliza.
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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

Renault 4Ever Trophy, o
renascimento de um ícone

O Renault 4 é muito mais 
que um carro: é um verdadeiro 
ícone. Com mais de 8 milhões 
de unidades vendidas em mais 
de 100 países, ele tem atra-
vessado gerações e permeado 
todas as classes sociais há 60 
anos. Transitando com desen-
voltura tanto na cidade como 
nas áreas rurais mais afasta-
das, ele é multiuso, podendo 
ser usado para o trabalho, via-
gens, transporte, etc.

Humilde e antenado, chi-
que e popular, ele seduz igual-
mente homens e mulheres. 

Apesar de sua produção 
ter sido descontinuada há 30 
anos, o “4L” continua sendo 
protagonista. Ele foi um dos 
primeiros youngtimers e, há 
25 anos, o 4L Trophy demons-
tra toda sua polivalência e 
endurance. É por isso que ele 
sempre desperta muita simpa-
tia, principalmente junto ao 
público mais jovem. 

Depois  do Renault  5 

Prototype, o show car 4EVER 
Trophy que a Renault está 
revelando na Edição 2022 do 
Salão do Automóvel de Paris é 
a segunda reinterpretação de 
um modelo icônico com moto-
rização elétrica, em linha com o 
plano estratégico Renaulution. 
A Renault está se baseando 
em sua gloriosa história para 
melhor eletrificar seu futuro.

REINTERPRETAÇÃO 
MODERNA 

O show car Renault 4EVER 
Trophy desafia e reaviva 
memórias. Com um visual 
musculoso, o parentesco esti-
lístico com o 4L é evidente, 
fazendo uma releitura dos 
principais traços que reme-
tem à personalidade do carro 
original. A silhueta como um 
todo já é reconhecida ao pri-
meiro olhar, desde o formato 
do capô e a famosa “traseira 
em ângulo” até o para-cho-
que. Com formato trapezoidal 

e cantos arredondados, os 
vidros laterais se estendem até 
a parte superior das rodas tra-
seiras. Na frente, os flancos nus 
são desprovidos de faróis ou 
atributos estilísticos. Os para-
-lamas cobrem totalmente as 
caixas de rodas, chegando até 
o para-choque;

O estilo retrô se harmoniza 
perfeitamente ao restante 
das linhas, ao mesmo tempo 
sofisticadas e tecnológicas. 
Este show car possui contor-
nos generosos e uma grade 
frontal bastante trabalhada. 
As relações de “alta tecno-
logia” entre os raios e a car-
roceria conferem precisão e 
modernidade ao modelo, da 
mesma forma como a elegante 
moldura do teto. “O 4L é um 
mito. E os mitos não morrem 
jamais! Hoje, queremos recu-
perar esta dimensão do 4L de 
carro universal. Um carro pelo 
qual todos podem se apaixo-
nar e que queremos reavivar 

por meio de uma reinterpre-
tação moderna do Renault 4 
com motorização elétrica”, diz 
Luca de Meo, CEO da Renault.

SUV ELÉTRICO 
O show car 4EVER Trophy 

prefigura o futuro SUV 100% 
elétrico do segmento B da 
Renault. Este futuro veículo 
vai transitar com desenvol-
tura tanto na cidade como nas 

O Renault 4Ever Trophy prefigura um futuro SUV 100% elétrico do segmento B
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Em agosto deste ano, foram 
aplicadas 4.528.513 multas de 
trânsito no Brasil, segundo 
dados disponibilizados pela 
Secretaria Nacional de Trânsito 
(Senatran). Em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado, houve 86,9% de 
aumento no número de infra-
ções (2.422.079). 

A mais comum delas foi a 
de transitar acima da veloci-
dade máxima permitida em 
até 20%, com 1.657.891 mul-
tas. Completam o topo da 
lista: avançar o sinal verme-
lho (328.443); transitar acima 
da velocidade máxima permi-
tida de 20% a 50% (255.885); 
deixar de utilizar cinto de segu-
rança (216.156); e estacionar o 
veículo em desacordo com as 
condições regulamentadas, 
como placas ou estacionamen-
tos rotativos (213.349).

Entre os estados cam-
peões em infrações em agosto, 
São Paulo lidera a lista com 
1.320.175 multas recebidas 
pelos motoristas, o que cor-
responde a 29,1% do total de 

MULTAS NO PARANÁ

O Paraná foi o quarto estado em que os motoristas mais receberam multas durante o oitavo 
mês do ano, com 317.182. Confira na tabela as cinco infrações mais comuns:

* Transitar acima da velocidade máxima permitida em até 20% ......................................126.789
* Estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas .........................27.144
* Avançar o sinal vermelho ....................................................................................................26.991
* Transitar acima da velocidade máxima permitida de 20% a 50% ....................................24.031
* Deixar de utilizar cinto de segurança ..................................................................................11.352

multas em todo País. Minas 
Gerais vem na sequência, com 
487.491 infrações (10,7%) e, 
em terceiro lugar, está o Rio 
de Janeiro, onde foram aplica-
das 481.041 infrações ou 10,6% 
do total de multas no Brasil, no 
mesmo período. 

André Brunetta, CEO do 
aplicativo Zul+, plataforma 
criada para facilitar a vida de 
quem dirige, ressalta a impor-
tância de uma direção segura. 
“Andar acima da velocidade, 
não usar cinto e furar o sinal 
vermelho favorecem os ele-
vados números de acidentes 
no trânsito, ou seja, quem não 
respeita as leis, pode provocar 
ocorrências graves”. 

Além disso, o motorista 
precisa ficar atento aos pra-
zos para quitar as multas. “O 
não pagamento impede a rea-
lização do licenciamento anual 
e também da transferência de 
propriedade. Já o motorista 
infrator que deixa de pagar a 
multa de trânsito é conside-
rado inadimplente e tem seu 
nome inscrito na dívida ativa”.

PAGAMENTOS VIA APP
Uma alternativa para quem 

recebeu a notificação de multa 
é optar pelo pagamento com 
o uso do aplicativo Zul+. 
Primeiro, o motorista deve 
fazer o download gratuito 
do app para iOS ou Android. 
O próximo passo é fazer o 
cadastro do veículo, clicar no 

botão de multas e escolher a 
forma de pagamento. Entre as 
opções, o cliente pode pagar 
via PIX à vista ou pelo cartão 
de crédito em até 12 vezes. 

Importante destacar que 
Zul+ também conta com a fun-
cionalidade de recurso de mul-
tas. Após efetuar o cadastro 
do veículo no app, o condutor 

acessa a função tributos, con-
firma que o automóvel foi 
autuado, responde algumas 
perguntas para fundamentar 
a defesa e paga uma taxa para 
receber o documento redigido 
por e-mail. Na sequência, é 
responsabilidade do moto-
rista entregar o recurso para 
as autoridades de trânsito.

áreas rurais mais afastadas.
Assim como o Renault 5, 

este modelo vai ser baseado 
na nova plataforma CMF-BEV, 
dedicada aos veículos elétri-
cos do segmento B. Esta pla-
taforma oferece os melhores 
níveis de performance em ter-
mos de autonomia, acústica 
e comportamento dinâmico, 
sem comprometer o design 
do veículo.

Multas de trânsito crescem 86,9%
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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

PRISMA 1.4AT LTZ 14/14 CINZA COMPLETO, AUT R$ 56.900,00

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

Garoto de 7 anos pesca tilápia de 35cm
e vence o 1º Torneio do Lago Tucuruvi

Kauan Peterson da Silva, 
de apenas 7 anos, mora-
dor do Jardim Kennedy, foi 
o vencedor do 1º Torneio de 
Pesca Infantojuvenil do Lago 
Tucuruvi, na modalidade 
‘Maior Espécime’: ele pescou 
uma tilápia de 35cm e ganhou 
R$ 200 em dinheiro. Eduardo 
Vinícius Silva Matos dos 
Santos, de 10 anos e morador 
do Parque Irani, foi o vence-
dor da categoria ‘Quantidade 
Pescada’, com 26 peixes, 
levando o prêmio de R$ 500 
em dinheiro e troféu.

O evento, que encerrou 
as comemorações ao Dia das 
Crianças, foi uma realização 
da Prefeitura de Umuarama 
e reuniu cerca de 3 mil pes-
soas no domingo (16) no 
Lago Tucuruvi, localizado no 
bairro Parque Dom Pedro, 
contando com a participação 
de 150 crianças e adolescen-
tes no torneio. A coordenação 
ficou a cargo da Secretaria de 
Meio Ambiente, mas contou 
com o trabalho de voluntá-
rios de todas as secretarias 
municipais.

Os outros ganhadores na 
categoria quantidade pes-
cada foram, em 2º lugar Davi 
de Aquino Rodrigues, de 6 
anos e morador do Parque 
Dom Pedro I, com 24 peixes, 
em 3° lugar Luiz Fernando Mille 
Gonçalves, de 12 anos e mora-
dor do Jardim das Garças, com 
19 peixes, em 4º lugar Matheus 
Henrique Tesolin Rodrigues, 
de 14 anos e morador do 
Conjunto Ouro Preto, com 15 
peixes, e em 5° lugar Davi Lodei 
Vieira, de 5 anos e morador do 
Jardim Imperial, com 14 pei-
xes. O ganhador da bicicleta, 
que foi sorteada entre todos 
os participantes, foi Guilherme 
Fabiano Lemos, de 9 anos e 
morador do Jardim Kennedy.

O prefeito Hermes Pimentel 

comandou a festa, que ofere-
ceu atividades durante todo 
o domingo, com distribui-
ção de sorvetes, brinquedos 
infláveis, dança e o toboágua 
com 75 metros, atração que 
encantou e teve a participa-
ção de mais de 2 mil crian-
ças, de acordo com a equipe 
da Smel (Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer). “Eventos 
assim, em que vemos as famí-
lias se divertindo, um clima 
de paz, tudo muito bem orga-
nizado, é motivo de muita ale-
gria. Quero agradecer o envol-
vimento de cada servidor 
municipal, de cada voluntário, 
de cada pessoa que contribuiu 
para que essa grande festa 
fosse um sucesso. E meu agra-
decimento especial ao verea-
dor Newton Soares por todo 
apoio oferecido”, comentou 
Pimentel, acrescentando tam-
bém a importância do trabalho 
do presidente do Instituto Por 
Amor, Junior Turci.

Ele fez ainda agradeci-
mentos especiais aos atirado-
res do Tiro de Guerra 05-012, 
comandados pelo subtenente 
De Freitas, que contribuíram 
com a organização das ativi-
dades, ao efetivo da Guarda 
Municipal e dos agentes de 
trânsito da Umutrans. “E é 
claro, não podemos deixar de 
agradecer aos patrocinado-
res, que ofereceram centenas 
de brindes para serem distri-
buídos a toda garotada: cada 
participante ganhou um brin-
quedo e ainda sobrou para ser 
entregue às crianças da comu-
nidade”, declarou.

As empresas patrocinado-
ras foram a A. M. Gramagem, 
Tecfert, Jam Urban Store, 
Ambiente-se Energia Solar, 
V i r t u a l  E s p o r t e s ,  D j o n 
Calçados, Pratik Esportes, 
Tropical Modas, Total Hidro e 
Consultas Médicas São Camilo.

FESTA das crianças teve, além da pesca infantil, atividades durante todo o domingo, com 
distribuição de sorvetes, brinquedos infláveis, dança e o toboágua com 75 metros
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Polarização política é efeito da inversão 
de papéis: políticos elegem o povo para 

representá-los.
Swami Raddhi Jyotirmay

@tribunahojenewsumuarama

NO BIG BROTHER
A mais de três meses da estreia do BBB 23, a Globo conseguiu negociar todas as cotas de patrocínio principais 
do reality. O TikTok foi a última marca a ingressar no projeto comercial e adquiriu a cota Camarote, cujo valor de 
tabela era de R$ 80,2 milhões.

REUNIÕES
Se depender do Google, as reuniões de 

trabalho virtuais com representações 3D 
realistas serão comuns no futuro. Após 
resultados positivos em testes com a 

tecnologia no ano passado, a companhia 
vai expandir o projeto Starline, as cabi-
nes de videochamada em 3D onde você 

pode conversar com versões holográficas 
de seus amigos, familiares ou colegas 
de trabalho. Disponíveis em escritórios 
do Google nos EUA, as instalações do 

Starline serão testadas até o final do ano 
em mais de 100 parceiros convidados.

 

ON LINE?
E o WhatsApp finalmente começou a 
permitir que seus usuários escondam 

quando estão online. Agora, é possível 
escolher quem pode visualizar o status 
e configurar para que ninguém tenha 

acesso. O recurso estava em testes desde 
setembro e, agora, chega à versão está-
vel do app. Além do recurso de esconder 

o “online”, estão sendo liberadas aos 
poucos as opções de sair de grupos si-
lenciosamente e de bloqueio de captura 
de tela em mensagens de visualização 

única. (Canaltech)

CAFEZAL DO SUL
 Sirley Fátima de Souza ( Batatinha) , 
ladeada por Cristiane Nunes / Secretária 
de Educação e Mario Junio (Juninho) 
prefeito Cafezal do Sul, no último dia 
14 no jantar em homenagem aos pro-
fessores, em Cafezal do Sul. O prefeito 
Juninho foi homenageado este ano 
pelo Sebrae Paraná no Prêmio Prefeito 
Empreendedor - área da educação pelo 
brilhante trabalho desenvolvido em 
parceria com o Sebrae no programa JEPP 
- Jovens  Primeiros Passos do primeiro 
ao quinto ano, sob a coordenação do 
Prof. Eder Cordeiro. O município esteve 
entre os 3 classificados.Sirley Batatinha 
é consultora do Sebrae e assessora do 
JEPP nos municípios do Arenito Caiuá, 
com coordenação do Adriano Pereira

ARQUIVO PESSOAL

PRIMEIRO LUGAR!
Kauan Peterson da Silva, de apenas 7 anos e morador do Jardim 

Kennedy, foi o vencedor do 1º Torneio de Pesca Infantojuvenil do 
Lago Tucuruvi, na modalidade ‘Maior Espécime’: ele pescou uma 
tilápia de 35 cm e ganhou R$ 200 em dinheiro. O prefeito Her-

mes Pimentel comandou a festa, que ofereceu atividades durante 
todo o domingo, com distribuição de sorvetes, brinquedos inflá-
veis, dança e o toboágua com 75 metros, atração que encantou 

e teve a participação de mais de 2 mil crianças, de acordo com a 
equipe Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
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