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Câmara discute amanhã autorização de
reeleição na presidência do Legislativo
Vereadores de Umuarama apresentaram dois projetos, um deles de 
Resolução, que altera dispositivos legais no Regimento Interno da 
Câmara e outro de Emenda à Lei Orgânica do Município. A intenção 
das duas proposições, é criar subsídios para que os parlamentares 
possam reativar o processo de reeleição para presidência da Mesa 

Diretora na Câmara Municipal. As propostas assinadas por Cris das 
Frutas, Antonio ‘Pé Duro’, Newton Soares, Ronaldo Cardoso e Clebão 
dos Pneus, passaram pela Comissão de Justiça e Redação e serão colo-
cadas para votação em regime de urgência em sessão extraordinária 
amanhã às 9h na Câmara. l 8

l 11

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Queda do
dólar é reflexo
do bom humor 

externo
l 2

Câmara aprova
marco legal

para indústria de
jogos eletrônicos

l 3

Preço da cesta básica

Fiscais do Procon 
Municipal já estão em 
campo orientando e 
notificando empresas 
que trabalham com 
presentes e ar tigos 
natalinos. Passado 
o período de vendas 
proporcionado pelo Dia 
da Criança, as atenções 
se voltam à decoração 
natalina e à preparação 
do clima para as festas 
de final de ano. De olho 
nesse mercado, empre-
sas do ramo começam 
a exibir as novidades 
visando chamar a 
atenção do consumidor. 
Porém, é importante que 
os preços também sejam 
informados em local bem 
visível e de forma clara.                                                         
l 7

Discussão familiar
termina em
atentado em
Santa Eliza

l 5

     

Uma denúncia de 
ameaça, levou a Polícia 
Civil a investigar o caso 
e descobrir que a casa 
ocupada pelos autores 

da ameaça, servia como 
‘boca de fumo’. No quin-

tal foi encontrada uma 
plantação de maconha. 

Dentro do imóvel, a polí-
cia localizou um tablete 
da droga e encaminhou 
duas pessoas à delega-
cia. Uma delas assumiu 
a propriedade das plan-
tas e do entorpecente e 

permaneceu presa.                                      

PR não tem
pacientes
internados
por Covid

l 6

Plantação
DIVULGAÇÃO
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

O céu recomenda muito cuidado com fofocas, 
intrigas e mal-entendidos no trabalho. As pa-
queras estão meio paradas nesta época, mas 
que já encontrou a sua alma gêmea poderá 
curtir bons momentos com quem ama. 

O convívio com a família pode ficar bem tenso 
ao longo do dia. O diálogo será o melhor cami-
nho para acalmar os ânimos e driblar as diver-
gências. Vale fazer uma fezinha, desde que não 
aposte alto demais. Na conquista, seu charme 
está com tudo.

Você pode ter dificuldade para seguir com os 
estudos ou para aprender algo novo no traba-
lho. O convívio com a família também será 
maior. Já nas paqueras, a coisa tá mais fracas-
sada e a fase tende a ser meio paradona. 

Evite confiar demais nas pessoas: mantenha 
um pé atrás. Se tiver que desabafar, prefira 
se abrir com alguém da família. Namoro com 
migx pode enfrentar alguns desencontros ou 
desentendimentos: melhore o diálogo e con-
trole a sua teimosia. 

Carreira e família vão dividir a sua atenção nes-
ta terça-feira. Talvez você tenha que fazer al-
gum acordo no trabalho para. Para quem já vive 
uma relação estável, o céu pede para controlar 
o ciúme e reforçar o companheirismo.

A Lua incentivará você a correr atrás dos seus 
objetivos, batalhar por uma vida financeira 
mais estável e investir em um futuro melhor. 
Quem trabalha em sociedade também deve ter 
mais jogo de cintura para evitar conflitos. Na 
conquista, converse mais para avaliar se vocês 
realmente combinam.

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 20 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. 
Possuem características de otimismo, de egocentrismo e de confiança em si, de gran-
de simpatia e poder de influir sobre as pessoas e as massas. Seu número principal é 
o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. São dois astros de vulnerabilidade e variação 
de humor. Mas a soma dá o 9, de Marte, que lhes dá força e coragem, determinação e 
teimosia, obstinação e confiança em si, compensando as fraquezas de Lua e de Netuno. 
Assim, podem ser agressivos e ativos.

Horóscopo nascido em 20 de outubro

Se você quer mesmo ganhar dinheiro e organi-
zar as suas contas, a dica é arregaçar as man-
gas. Você pode, por exemplo, fazer umas horas 
extras no trabalho para engordar o salário. No 
campo sentimental, você vai querer segurança 
e dificilmente embarcará numa aventura. 

Seu foco estará no trabalho. A Lua em trígo-
no com Marte dará garra e determinação ex-
tras para você cumprir suas tarefas e batalhar 
pelas suas metas mais ambiciosas. Romance 
com alguém da turma pode enfrentar alguns 
obstáculos ou exigir ajustes.

Talvez tenha que repensar alguns planos para 
o futuro ou você pode descobrir que eles não 
passam de castelos de areia, sem chance de 
dar certo. Mas não desanime, pois outros 
projetos virão. A vida amorosa está sujeita 
a conflitos e discussões, especialmente se 
agir com teimosia.

Mercúrio e Júpiter retrógrados e tensos podem 
causar certa instabilidade na sua vida financei-
ra. Romance com colega ou com uma pessoa 
conhecida recebe bons estímulos, mas o dis-
tanciamento social pode exigir que deixe isso 
para depois.

Procure organizar melhor as suas despesas e 
tente guardar uma graninha de reserva, pois 
Mercúrio e Urano retrógrados podem desor-
ganizar a sua vida financeira. Com o mozão, 
será mais fácil dialogar e esclarecer uma pen-
dência.

Tente não ficar remoendo demais as suas pre-
ocupações, pois isso pode até prejudicar a 
sua saúde. No trabalho fará até as tarefas mais 
complicadas parecerem fáceis. Pode descobrir 
que um novo romance não é exatamente o que 
você esperava: avalie.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 20/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 24
min 20

max 27
min 18

Cascavel
max 21
min 18

Foz do Iguaçu
max 22
min 20

max 27
min 17

Curitiba
max 23
min 16

FASES 
DA LUA

Sexta 21/10/2022

Sol
Sábado 22/10/2022

Chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 670
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 03 05 01 07 06 06 03

Super Sete concurso: 308C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

FEVEREIRO

10 12 15 17 19 28 30

Loterias
Megasena

01 03 04 05 07 08 09 12 
13 14 17 19 20 23 24concurso: 2530Megasena

Dupla sena
1º sorteio
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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.

Megasena
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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3º prêmio
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5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2379Lotomania

78.386
81.267
17.723
73.695
25.590

05 14 21 22 37 69 73
ITUANO-SP

28 30 41 52 73
concurso: 5977

14 17 18 28 30 44

06 07 10 16 21 36 38 45 46 49 
51 54 58 73 78 80 83 93 96 00

concurso: 2641Lotofácil
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IPA
XINGAMENTO

NTGRANOLA
SINASETE

CIMENTEITB
GOTINGIR
NDEORCA

VIROSESON
FAZRUMC

JIPESPAPA
CAACESA

BADALARNT
NUASISOE
TRAMPOLIM

TEACARATE

Palavra
insultu-

osa;
desaforo

O público
que com-
parece à
bilheteria

Cada
porção do

oceano

Categoria
do curso
universi-

tário

Preste 
atenção

em

Nathalia
Timberg,

atriz
brasileira

Sorte;
destino
(fam.)

A cor 
da paz

"Também",
na lingua-
gem da
internet

Doce de
melado
típico do
Nordeste

"Peter (?)",
conto

infantil

Frequentar
festas

diversas
(pop.) 

"Quem
não deve
não (?)"

(dito) 

Parte
inferior de
calçados

Arte mar-
cial japo-
nesa de 

autodefesa

Muito
pessoal
Sem im-
portância 

Chá, em
inglês

Pelada;
despida

Prancha
de salto

na piscina

Realiza;
executa 

Carros de 
uso militar

Colorir a
roupa 

A metade
de 24

Ligada (a
lâmpada)
Código da 
pilha "palito"

O dente
do juízo
Cantor
de funk

(?) line:
conectado

Porém;
contudo

Comida
de bebê

Descama-
ção capilar

Bebida
cubana

(?) de fruta:
antiácido

Sufixo de
"rinite"
A baleia 

"assassina"

Musculo-
so; forte
Hiato de
"voar"

Conta de
mentiroso

(dito)

Alimento
servido

com açaí

As doen-
ças como

a gripe

Liguei
com arga-

massa
Nêutron

(símbolo)

Consoantes
de "nata"
Post-(?), 
adesivo

3/aaa — tea. 6/íntimo. 7/viroses. 8/cimentei.
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B P T A B
P R E P A R A Ç Ã O

A N O T A D O L
S A N A M I C O
I T R I N T A

O L H O T A R I
E D E A D O N

O B O E R E I C
T R I P E T A B U

A A S C O O B
S E R T A N E J A

S I S T E M A O D
L E I B R A O
I D A I V E R

P A R A B O L I C A

O nosso
país e sua

capital

Castiga
com o
chicote

Fura-(?):
o dedo

indicador

O produto
de preço
elevado

Solucio-
nam (os 

problemas)
Sufixo de
"burrico"

Abrigo do
bebê pre-
maturo

Forma do
barbeador

descar-
tável

(?)-line: 
conectado
à internet

Parte do
sutiã que
dá volume
aos seios

Olavo
Bilac,
poeta 

A cantora
como
Naiara

Azevedo
Extensão
de arqui-
vos de
vídeo

O signi-
ficado do
"S", em

SBT

Opõe-se
ao "X", no
jogo da
velha

Arranjo; 
arrumação
Registrado
por escrito

Iodo
(símbolo)
(?) gordo: 
inveja (pop.)

Base de
câmeras
Vitamina

da banana

Norma;
regra

Tipo de
antena

Instru-
mento de
sopro de 

orquestras

Nojo;
aversão
Esse, em
espanhol

De + aí
(contr.)
Letra do
infinitivo

Começo 

Peso-(?),
categoria
do boxe

Monarca
Um dos
pontos

cardeais

Sílaba de
"braço"
Grupo

sanguíneo

(?) Barroso,
compositor

Explodir
(bomba) 

Proibição
social

Caixa de
marchas

Enxergar;
avistar

Antecede
o "M"

Morto, em
inglês

Saudação
informal

O dobro
de quinze

A hora
decisiva

Amarrar 

Seguir os
cursos do
processo

2/on. 3/ese. 4/bojo — dead. 5/tripé.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Cheia
08/11 - 08h02

Nova
25/10 - 07h48

Crescente
01/11 - 03h38

Minguante
17/10 - 14h16

h

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,36 -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

18/9 a 18/10 0,6477 0,6477 0,1470
19/9 a 19/10 0,6859 0,6859 0,1850
20/9 a 20/10 0,6850 0,6850 0,1841
21/9 a 21/10 0,6845 0,6845 0,1836
22/9 a 22/10 0,6824 0,6824 0,1815

Ações % R$
Petrobras PN +3,54% 35,42 
Vale ON -1,18% 71,11 
Bradesco PN +0,45% 20,07 
Magazine Luiza ON -3,01% 4,19 
Americanas ON -6,81% 16,41 
3R Petróleo ON +5,96% 44,09

IBOVESPA: +0,46% 116.274 pontos

Iene 149,78
Libra est. 0,89
Euro 1,02
Peso arg. 153,17

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,4% 5,2730 5,2740 -2,2%

PTAX  (BC) +0,2% 5,2802 5,2808 -2,3%

PARALELO +0,7% 5,1500 5,5900 -2,3%

TURISMO +0,7% 5,1500 5,5700 -2,3%

EURO -0,4% 5,1625 5,1652 -2,4%

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

DÓLAR 19/10

Iene R$ 0,0353
Libra est. R$ 5,93
Peso arg. R$ 0,034
R$1: 1.363,14 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/10 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 1.372,50 0,50 -6,1%
FARELO dez/22 401,70 -0,10 -6,4%
MILHO dez/22 678,25 -2,75 0,0%
TRIGO dez/22 841,25 -8,25 1,3%

SOJA 167,61 -1,7% -1,0% 165,00
MILHO 76,79 -1,0% 0,3% 76,00
TRIGO 95,28 1,1% 2,1% 96,00
BOI GORDO 283,52 -0,1% -2,1% 280,00
SUINO 6,67 2,0% 2,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 19/10 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 19/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 19/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 0,6% -1,7%
SOJA Paranaguá 189,00 2,2% -0,5%
MILHO Cascavel 86,00 0,0% 2,4%

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

Queda do dólar para R$ 5,25 é
reflexo do bom humor externo

Ainda sob reflexo da rever-
são do pacote fiscal no Reino 
Unido, o mercado finan-
ceiro teve um dia de trégua 
na última terça-feira (18). O 
dólar recuou quase 1% e teve 
a maior queda diária desde o 
dia seguinte ao primeiro turno 
das eleições presidenciais. A 
bolsa de valores subiu quase 
2%, impulsionada pelas bolsas 
norte-americanas.

O dólar comercial encer-
rou a terça vendido a R$ 
5,255, com recuo de R$ 0,048 
(-0,91%). A cotação chegou a 
operar em R$ 5,30, próxima 
da estabilidade em relação a 
ontem (17), após a divulgação 
da produção manufatureira 
norte-americana. No entanto, 
o fluxo de capitais perto do fim 
das negociações ajudou a con-
solidar a queda.

Com este desempenho, 
a moeda norte-americana 

acumulou queda de 2,59% 
em outubro. Em 2022, o recuo 
chega a 5,76%.

No mercado de ações, a 
terça-feira também foi mar-
cada pelo otimismo. O índice 
Ibovespa, da B3, fechou aos 
115.743 pontos, com alta de 
1,86%. O indicador foi favo-
recido pelas bolsas norte-a-
mericanas, que subiram após 
instituições financeiras divul-
garem lucros trimestrais den-
tro do previsto.

Pelo segundo dia seguido, 
o mercado global reagiu bem 
à decisão do novo ministro 
das Finanças do Reino Unido, 
Jeremy Hunt, de reverter quase 
todos os cortes de impostos 
anunciados há três semanas 
pelo governo da primeira-mi-
nistra Liz Truss. O plano, que 
previa desonerações para 
mais ricos e para empresas, 
tinha provocado turbulências 

internacionais porque amplia-
ria a dívida pública britânica.

Durante a manhã, a divul-
gação de que a produção 
manufatureira nos Estados 
Unidos cresceu 0,4% em 
setembro, acima do espe-
rado, provocou instabilidade 
no mercado. O bom desempe-
nho da indústria norte-ame-
ricana indica que o Federal 
Reserve (Fed, Banco Central 
norte-americano) pode man-
ter os juros altos por mais 
tempo que o previsto para 
segurar a inflação na maior 
economia do planeta.

Juros mais altos em eco-
nomias avançadas estimu-
lam a fuga de capitais de 
países emergentes, como o 
Brasil. Desde o início do ano, 
o Fed elevou as taxas de juros 
em 3 pontos percentuais, 
no aperto monetário mais 
intenso em 40 anos.

Economia recuou 0,8% entre julho e agosto
O Produto Interno Bruto 

(PIB), que é a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no 
país, caiu 0,8% na passagem 
de julho para agosto deste ano.

A informação é do Monitor 
do PIB, divulgado ontem 
(19), no Rio de Janeiro, pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

Segundo a pesquisa, o PIB 

cresceu 3,7% na comparação com 
agosto de 2021 e 3,3% no trimes-
tre móvel encerrado em agosto 
de 2022, na comparação com o 
mesmo período do ano passado.

RETRAÇÕES
Para a FGV, a queda da ati-

vidade econômica de julho 
para agosto está associada a 

retrações na indústria e nos ser-
viços. Pela ótica da demanda, o 
consumo das famílias caiu 0,5% 
no período, enquanto a forma-
ção bruta de capital fixo (inves-
timentos) cresceu 0,7%.

As exportações também 
avançaram (0,6%), enquanto 
as importações recuaram 0,3% 
de julho para agosto.
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Câmara aprova marco
legal para a indústria
de jogos eletrônicos

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou ontem 
(19) projeto de lei que regula-
menta a fabricação, a impor-
tação, a comercialização e 
o desenvolvimento de jogos 
eletrônicos no País. A pro-
posta segue agora para aná-
lise do Senado.

O Projeto de Lei foi apro-
vado na forma do substitu-
tivo apresentado pelo rela-
tor, deputado Darci de Matos 
(PSD-SC). “A equalização da 
tributação permitirá maior 
isonomia. Atualmente, a 
legislação considera os jogos 
eletrônicos como jogos de 
azar, como caça-níquel, o que 
faz com que a tributação seja 
extremamente elevada”, res-
saltou Matos.

Segundo dados citados 
pelo relator, o mercado nacio-
nal de jogos eletrônicos teria 
alcançado o equivalente a 1,5 
bilhão de dólares em 2018, 
situando o Brasil na 13ª colo-
cação em nível global. “Não 
resta dúvida de que há enorme 
potencial ainda inexplorado 
nesse segmento econômico 
no País”, disse Matos.

“Os jogos eletrônicos são 
um dos segmentos da indús-
tria do entretenimento que 
mais cresce atualmente”, 
destacou o autor da pro-
posta, deputado Kim Kataguri 
(União-SP). “Estamos falando 
de gerar emprego e renda com 

Definições
A versão aprovada exclui expressamente da definição de 

jogos eletrônicos as “máquinas de caça-níquel” e similares. 
Assim, as medidas deverão abranger o programa de com-
putador que contenha elementos gráficos e audiovisuais, 

conforme definido na Lei de Software, com fins lúdicos e em 
que o usuário controle a ação e interaja com a interface; o 

dispositivo central e os acessórios especialmente dedicados 
a executar jogos eletrônicos, para uso privado ou comercial 

e ainda, o software para aplicativo de celular ou internet 
desenvolvido com o objetivo de entretenimento com jogos 

no estilo fantasia. O substitutivo prevê que será livre a fabri-
cação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento 

dos jogos eletrônicos no Brasil. Os produtos poderão ser 
usados em ambiente escolar – mediante regulamentação e 
conforme a base curricular –, no treinamento de pessoas e, 

ainda, com fins terapêuticos.

Comissão aprova proibição de remoção
de veículos estacionados irregularmente

A Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania da 
Câmara dos Deputados apro-
vou o Projete de Lei do depu-
tado Celso Sabino (União-PA), 
que proíbe a remoção de veí-
culo estacionado de maneira 
irregular quando o condutor 
puder sanar a irregularidade. 
A proposta não exclui a apli-
cação de multa prevista no 
Código de Trânsito Brasileiro.

A proposta foi aprovada em 
caráter conclusivo e seguirá 
para o Senado Federal, a 
menos que haja recurso para 

deliberação do Plenário.
A legislação em vigor esta-

belece multa e remoção do 
veículo para os casos de 
estacionamento irregular 
como em vagas reservadas 
às pessoas com deficiência 
ou idosos, sem credencial 
que comprove tal condição; 
ou em locais e horários proi-
bidos; ou ainda na área de 
cruzamentos de vias.

O parecer do relator, depu-
tado Luiz Carlos (PSDB-AP), 
foi  pela constitucionali-
dade, juridicidade e técnica 

legislativa do texto.
“Devemos, como legislado-

res, propor, ao nosso sistema 
jurídico, leis que sejam dota-
das, entre outros atributos, 
de razoabilidade”, disse Luiz 
Carlos. “No caso em conside-
ração, se o veículo foi remo-
vido de forma a propiciar a 
imediata circulação no local, 
isto é, a fluidez do trânsito, não 
vemos porque aplicar a sanção 
administrativa de remoção for-
çada, com tudo que daí advém, 
como demora e os custos des-
necessários”, avaliou o relator.

uma indústria do presente, já 
que o Brasil é o 13º mercado no 
mundo”, afirmou.

Para Kataguiri, o projeto 
busca garantir o desenvol-
vimento do setor de games, 
gerar empregos, reduzir 

crimes como o de descaminho 
[importação sem pagamento 
de tributos] e diminuir a carga 
tributária sobre o desenvolvi-
mento de jogos eletrônicos 
com a extensão dos benefícios 
da Lei de Informática.

PROJETO regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento 
de jogos eletrônicos no País

DIVULGAÇÃO

Doria fora
O ex-governador de 
São Paulo João Doria 
anunciou ontem 
sua desfiliação do 
PSDB, partido ao qual 
esteve filiado por 
22 anos. Em nota, 
Doria cita lideranças 
históricas como 
Franco Montoro, 
José Serra, Mário 
Covas e FHC e diz 
que buscou cumprir 
“uma missão política 
e partidária pautada 
na excelência da gestão pública, num Estado menor e em favor 
de uma sociedade mais justa e menos desigual”. Doria deixou 
o governo de SP em abril deste ano disposto a ser o candidato 
da terceira via à Presidência da República, mas não conseguiu 
viabilizar a sua candidatura. Não indica se irá migrar para uma 
nova sigla partidária e já havia anunciado a intenção de se 
dedicar mais à iniciativa privada, onde construiu uma carreira de 
sucesso como empresário.

Líder no Senado
O senador paranaense 
Oriovisto Guimarães foi 
eleito por unanimidade, líder 
do Podemos no Senado. 
Ele substitui Alvaro Dias, 
que esteve na liderança 
nos últimos quatro anos. 
“Eu sempre fui e continuo 
sendo um grande admirador 
do que o Alvaro Dias fez na 
liderança do Podemos. Vou 
tentar seguir os passos dele, e 
prometo o meu maior esforço 
para ouvir cada senador e ser 
um porta-voz de uma opinião 
unanime, de um partido 
fechado, e que contribua para 
o progresso do nosso País”, 
disse Oriovisto. Os senadores 
do partido se reuniram no 
gabinete de Alvaro Dias para, 
além de eleger o novo líder, 
promover o primeiro encontro 
pós-eleição com alguns dos 
deputados eleitos
 pelo partido.

Urgência
A Câmara dos Deputados aprovou por 295 votos favoráveis 
e 120 contrários, o requerimento de urgência para o para 
o Projeto de Lei 96/11, do deputado federal Rubens Bueno 
(Cidadania), que amplia multas a institutos de pesquisa e altera 
o conceito de pesquisa fraudulenta. A urgência permite que 
a proposta seja incluída na Ordem do Dia do Plenário, mas o 
presidente, Arthur Lira (PP-AL), adiantou que será votada uma 
outra proposta sobre regulamentação das pesquisas eleitorais 
e que esse novo texto será alvo de uma ampla rodada de 
negociações com os líderes de todos os partidos.

Negociação
Lira disse ainda que vai negociar o texto com o Senado. “Não 
haverá açodamento, mas tem que haver um start com relação à 
disposição de trazer esse assunto com a urgência que ele requer, 
dado o histórico das últimas três ou quatro eleições”, declarou. O 
autor do projeto lembrou que a proposta foi aprovada há muitos 
anos na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJ). Ele 
ressaltou que o tema é alvo de muita discussão e que não é um 
texto a ser votado entre as disputas eleitorais.

Novo time
Ratinho Jr (PSD), que 
trabalha pela reeleição 
de Bolsonaro (PL), só vai 
tratar da composição do 
novo secretariado após 
a eleição presidencial 
de segundo turno. A 
composição compreende, 
além da substituição de 
alguns nomes, a criação da 
Secretaria da Mulher, e o 
possível desmembramento da 
pasta da Justiça, Trabalho e 
Família. Não está descartada 
também uma junção das 
áreas de Cultura, Esporte 
e Turismo. As mudanças 
passarão a vigorar a partir 
de 1° de janeiro de 2023. 
Nos bastidores comenta-se 
que Ratinho Jr deve chamar 
para a sua equipe Guto Silva 
(PP), Felipe Francischini (UB), 
Marcio Nunes (PSD), Marcel 
Micheletto (PL), Hussein Bakri 
(PSD). e Paulo Martins (PL).

DIVULGAÇÃO
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Deputados analisam a
implantação do sistema
semipresidencialista

O grupo de trabalho da 
Câmara dos Deputados que 
estuda alterações no sistema 
de governo do Brasil aprovou 
no início desta semana, o relató-
rio do deputado federal Samuel 
Moreira (PSDB-SP), que reco-
menda a adoção do semipresi-
dencialismo a partir das eleições 
de 2030. A mudança dependeria 
previamente de plebiscito e de 
campanha didática do Tribunal 
Superior Eleitoral, com esclare-
cimentos básicos sobre o novo 
sistema de governo.

“A sugestão de propor o 
semipresidencialismo a partir 
de 2030 foi uma unanimidade, 
especialmente por estarmos 
vivendo o período eleitoral. 
Ainda haveria dois mandatos 
no sistema presidencialista, 
então sem nenhum prejuízo 
a qualquer candidatura ou a 
qualquer partido político que 
esteja pretendendo governar 
o País”, destacou Moreira.

De acordo com o texto apro-
vado, são características do 
semipresidencialismo a eleição 
popular direta do presidente 
da República; indicação do 
primeiro-ministro pelo presi-
dente da República, para exer-
cício do cargo enquanto dispu-
ser de confiança da maioria do 
Parlamento; separação entre 
chefia de Estado, a cargo do 

Minuta
O relatório de Samuel Moreira sugere a minuta de um projeto de 

decreto legislativo sobre o plebiscito. Na consulta, o eleitorado seria 
chamado a responder, sim ou não, à seguinte questão: “O Brasil deve 

adotar o sistema de governo semipresidencialista, em que o presidente 
da República é eleito diretamente pelo povo e indica o nome de um 
primeiro-ministro para a aprovação do Congresso Nacional”, indaga.

Parcelamento de multas de trânsito
A Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ) da Câmara dos 
Deputados aprovou projeto 
de lei que autoriza os departa-
mentos de trânsito (Detrans) a 
parcelar as multas previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro. 
A proposta deverá seguir para 
o Senado, a menos que haja 

recurso para que seja votada 
pelo Plenário.

Atualmente, a matéria é 
regulada pelo Contran. O texto 
aprovado prevê ainda que mul-
tas em outro estado só serão 
parceladas se houver convênio 
entre os Detrans de origem do 
veículo e o que notificou.

O substitutivo permite que 
a solicitação do parcelamento 
e o pagamento da primeira 
parcela sejam suficientes para 
a emissão do Certificado de 
Registro e do Certificado de 
Licenciamento Anual referente 
ao ano da infração ou ao ano 
seguinte.

presidente da República, e che-
fia de governo, exercida pelo 
primeiro-ministro.

Samuel Moreira afirmou que 
seu relatório resume sete meses 
trabalho e dez reuniões com espe-
cialistas em busca de alternativas 
para aprimorar a governabilidade 
do País. “Também ficou referen-
dado no relatório que mudança 
de sistema de governo não é 
cláusula pétrea e que cabe ao 
Parlamento decidir sobre isso. 
Não é obrigatório um plebiscito, 
mas sugerimos sim a possibili-
dade de fazê-lo”, completou.

Segundo Moreira, mudan-
ças em curso – como a cláusula 
de barreira que pretende redu-
zir o número de partidos políti-
cos no País – reforçam o cami-
nho gradual rumo ao sistema.

PROBLEMAS
Integrante do grupo de tra-

balho, o deputado federal Enrico 
Misasi (MDB-SP) argumentou 
que os mais de 130 anos de 
presidencialismo no Brasil acu-
mulam problemas crônicos que 

podem ser superados a partir de 
um novo sistema de governo. 
Ele cita, por exemplo, o fato de 
o presidente da República ser 
ao mesmo tempo o chefe de 
Estado e o chefe de governo. 
“A gente quer que ele seja par-
cial e imparcial; a gente quer 
que ele seja chefe de partido e 
árbitro do sistema. Além disso, 
o semipresidencialismo visa cor-
rigir um problema de relaciona-
mento com o Parlamento, que é 
crônico pelo fato de o presiden-
cialismo exigir uma formação de 
maioria a posteriori”, afirmou.

Misasi também rebateu críti-
cas de analistas políticos quanto 
a possíveis decisões imediatas 
da Câmara sobre o tema. “Não 
é uma PEC ou projeto de lei, 
nem algo que vai tramitar pela 
Câmara. A Câmara não apro-
vou o semipresidencialimo. 
O grupo de trabalho ofereceu 
ao Parlamento e à sociedade 
brasileira um estudo sobre a 
viabilidade da implementa-
ção do semipresidencialismo”, 
esclareceu.

A um mês do fim dos trabalhos, o grupo faz debate e audiências públicas sobre a implantação do sistema semipresidencialista se restringem 
a nove integrantes

DIVULGAÇÃO

Exportação
Neste último trimestre do 
ano, 6.602.000 toneladas de 
soja, milho, farelo e açúcar 
devem ser embarcadas pelo 
Porto de Paranaguá. Por mês, 
de outubro até dezembro, 
os 12 terminais privados e 
operadores dos silos públicos 
esperam carregar 2.200.667 
toneladas dos produtos para 
exportação.

Fortalecer
O resultado das urnas no 
primeiro turno não vai afastar 
da política o deputado federal 
Paulo Martins (PL). Pelo 
contrário, poderá ser um 
trampolim para enfrentar 
novos desafios, um deles, 
segundo dirigentes do PL 
do Paraná, é disputar outra 
majoritária, em 2026. Ou 
mesmo antes, na eleição 
municipal de 2024, para 
fortalecer o partido de Jair 
Bolsonaro em Curitiba.

Agronegócio
O agronegócio é responsável por 
aproximadamente 80% de tudo 
o que é exportado pelo Paraná. 
Em termos nacionais, nos 
últimos dez anos, a participação 
estadual nas vendas brasileiras 
do agro para o Exterior foi, em 
média, de 13,4%, enquanto 
nas importações, o Estado 
recebeu 11,6%. Somente no 
ano passado, em recursos, o 
superávit foi de US$ 12,9 bilhões.

Segue bloqueada
A BR-277 continuará 
bloqueada no km 42, na 
pista sentido Paranaguá, até 
a segunda-feira da semana 
que vem (24). Na ocasião, 
será realizada uma nova 
análise sobre as condições 
da encosta.A decisão foi 
anunciada depois de uma 
reunião que aconteceu 
nesta terça-feira (18) entre 
representantes do Instituto 
Água e Terra, Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
Defesa Civil e Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER).

Nova estratégia
A Paraná Turismo adotou nova estratégia para apresentar os atrativos 

do Estado a outros países. Nas duas últimas semanas, foram feitas 
visitas a operadoras de turismo em Assunção, no Paraguai, e também 

à representação da Embaixada do Brasil no país vizinho.

Assédio eleitoral
O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Alexandre de Moraes, 
disse que o assédio eleitoral 
no ambiente de trabalho 
é crime e será combatido 
pela Justiça Eleitoral nas 
eleições. Durante sessão do 
TSE, Moraes informou que se 
reuniu com representantes 
do Ministério Público Eleitoral 
(MPE) e do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) para tratar 
do combate ao assédio de 
empresas a funcionários 
para induzir o voto em 
determinados candidatos.

Paraná Produtivo
A Secretaria Estadual do 
Planejamento está finalizando 
os planos de desenvolvimento 
integrado de seis regiões. A 
ação consolida o trabalho 
iniciado em 2021, com o 
lançamento do programa 
Paraná Produtivo, que realizou 
oficinas e diagnóstico para 
identificar potencialidades 
e carências regionais e 
projetos prioritários para o 
desenvolvimento equilibrado.

Recorde de denúncias
Desde o dia 16 de agosto, 
quando foi reativado, o 
aplicativo Pardal registrou 
40.275 denúncias de compra de 
votos, uso da máquina pública 
e crimes eleitorais relativos 
às eleições de 2022. Em 2018 
o número de reclamações 
chegou a 48.673.O recorde de 
denúncias em um único dia 
aconteceu no primeiro turno da 
votação, no dia 2 de outubro, 
quando o aplicativo do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) recebeu 
5.332 queixas.

Seções eleitorais
O Tribunal de Contas da União 
(TCU) vai auditar os Boletins 
de Urna (BU) de 249 seções 
eleitorais do Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná (TRE-PR). 
As urnas foram sorteadas 
aleatoriamente pelo órgão. 
A avaliação vai comparar os 
boletins recolhidos com a 
totalização, referente ao primeiro 
turno, divulgada na internet.
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Discussão familiar
termina em atentado
em Santa Eliza

A Polícia Civil de Umuarama 
instaurou inquérito para apu-
rar as circunstâncias que leva-
ram a um atentado contra 
um idoso no distrito de Santa 
Eliza. O crime aconteceu na 
manhã de ontem (quarta-
-feira, 19). Segundo informa-
ções coletadas pela Polícia 
Militar, a vítima foi identificada 
apenas pelo nome Antônio, e 
tem 72 anos de idade. O feri-
mento foi causado depois de 

Preso em flagrante pela PM portando
pistola e munições em Tapejara

Um homem de 28 anos de 
idade foi preso em Tapejara 
durante um cumprimento de 
mandado de busca e apreen-
são na manhã de ontem (quar-
ta-feira, 19). De acordo com as 
informações da Polícia Militar, 
o suspeito estaria portando 
uma arma de fogo e várias 
munições. Ele foi capturado 
dentro de sua residência.

A ação teve início após 
denúncias relatando que pes-
soas estariam com armas de 
fogo dentro do imóvel. As mes-
mas armas, segundo informa-
ções, seriam utilizadas para 

Vândalos danificam túmulos e
furtam peças em Maria Helena

Criminosos praticaram o 
furto qualificado de peças 
de metal em 55 túmulos do 
cemitério municipal de Maria 
Helena. Os atos de vandalismo 
e furto, foram praticados entre 
a meia-noite e as 6h da ter-
ça-feira (18). A Polícia Militar 
registrou o caso.

Conforme a nota da PM, 
uma equipe foi até o local 
após receber uma solicitação 
informando a ocorrência. Um 
funcionário do cemitério disse 
ter chegado para trabalhar e 
percebeu que alguns túmulos 
haviam sido violados, e esta-
vam com itens faltando.

Ao inspecionar mais deta-
lhadamente, percebeu que 
cerca de 55 túmulos haviam 
sido danificados e tiveram 
placas e símbolos de metal, 

um desentendimento familiar.
S o co r r i s ta s  d o  S a m u 

(Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência) deslo-
caram inicialmente uma uni-
dade básica, porém devido à 
gravidade dos ferimentos, o 
homem baleado teve que ser 
socorrido por outra equipe 
que chegou em uma uni-
dade avançada e depois foi 
encaminhado com um san-
gramento ativo ao hospital 

Uopeccan de Umuarama para 
tratamento.

Os Policiais que atende-
ram ao caso, são integrantes 
do 25º Batalhão e encontra-
ram o autor do disparo, bem 
como a arma de fogo utili-
zada ainda no local.

O armamento e o sus-
peito foram encaminhados 
à 7ª Subdivisão Policial (SD), 
que irá apurar a dinâmica dos 
fatos.

prática de homicídios no muni-
cípio e região.

No local as equipes encon-
traram uma pistola Cz 75 P-07 
Duty, calibre 380 milímetros 
com 13 cartuchos intactos 
além de 14 cartuchos de arma 
longa, calibre 12 milímetros, 
também intactos.

O homem procurado pela 
Justiça foi detido com o arma-
mento e acabou sendo enca-
minhado, juntamente com a 
pistola e as munições, além de 
seu telefone celular, até a 17ª 
Delegacia Regional de Polícia, 
em Cruzeiro do Oeste, para 

lavratura do flagrante.
Perícias serão feitas na 

arma a fim de tentar identi-
ficar se teria sido usada real-
mente em homicídios, como 
foi citado pelo denunciante.

PISTOLA apreendida será periciada a fim 
de identificar ela foi utilizada em homicí-
dios, como foi citado pelo denunciante
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além de crucifixos e imagens 
subtraídos. O cemitério não 
possui câmeras de vigilância, 
por isso os autores não foram 
identificados.

Após ouvir o relato e coletar 
informações, a equipe policial 
lavrou o boletim referente ao 
fato e encaminhou-o à Polícia 
Civil para investigações.

FUNCIONÁRIO do Cemitério Municipal de Maria Helena descobriu o crime e acionou a 
polícia que investiga o caso
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Foco no sudeste
O presidente Bolsonaro (PL) 
desistiu de focar a agenda 
eleitoral no Nordeste. Seu staff 
já considera o voto na região 
consolidado, com ampla 
vantagem para Lula (PT). O 
comitê mira o eleitorado do 
Sudeste, que mantém em São 
Paulo, Minas e Rio de Janeiro 
os três maiores colégios 
eleitorais do Brasil. Bolsonaro 
investe na agenda na região 
em busca dos indecisos e dos 
eleitores de Simone Tebet e 
Soraya Thronicke.

Ministra Kokay
A deputada federal reeleita 
Érika Kokay quer ser a ministra 
da Mulher e Família caso 
Lula seja eleito presidente. O 
plano da parlamentar de linha 
progressista é confrontar a 
conservadora Damares Alves 
(ex-ministra e eleita senadora) 
no DF, reduto de ambas, e 
levar mais pluralidade à pasta, 
hoje controlada pela pauta 
da direita. Kokay defende a 
diversidade de gênero e sua 
suplente é o travesti Ruth 
Venceremos. 

Radiografia 
2023-2026
Dos 513 deputados federais 
eleitos, somente 7,6% não 
têm ligação política prévia. 
Apenas 39 parlamentares são 
estreantes na política, sem 
ligação anterior com partidos. 
Segundo o Instituto Millenium, 
92,4% possuem histórico 

Lotação eleitoral
A decisão monocrática 

do ministro Luís Roberto 
Barroso, do STF, de liberar o 
transporte coletivo gratuito 

no dia da eleição, 30 de 
outubro, é um tiro no pé do 

Judiciário. Ao atender pedido 
do Rede Sustentabilidade, 

alegando que os pobres não 
conseguirão votar, Barroso cai 

em contradição por afronta 
à lei que proíbe condução 

de eleitores em dia de pleito organizada por qualquer parte 
interessada. Há centenas de prefeitos aliados de Lula da Silva 
(PT) e Jair Bolsonaro (PL) que poderão subsidiar o transporte 
coletivo e lotar veículos de todo modelo com a condição de 

que o eleitor transportado vote em seu candidato. Além da já 
difícil fiscalização, o Brasil poderá assistir dia 30 uma caravana 
de ônibus e vans bancadas por candidatos – derrotados ou já 

eleitos – levando eleitores para a seção, o que a lei eleitoral não 
permite. A canetada de Barroso abre um precedente perigoso 
na Justiça Eleitoral. Que vai beneficiar ambos os candidatos à 

Presidência e atropelar a legislação. 

político ou algum parente e ou 
padrinho no poder. Dentre 230 
eleitos que não concorreram 
à reeleição, 61 já ocuparam 
cargo eletivo, 52 são deputados 
estaduais, 31 pertencem a 
famílias de políticos.

Desperdícios
Dados do relatório do 
Ministério da Agricultura 
mostram que o menor índice 
de desperdício no Brasil é 
no varejo, em 2%. Frutas 
e legumes representam 
cerca de 50% dos alimentos 
descartados a cada ano, e no 
Brasil, aproximadamente 3% 
de todos os peixes pescados 
na Amazônia acabam no lixo 
devido às más condições 
de transporte. Estimativa 
da Associação Brasileira da 
Indústria de Alimentos aponta 
que redução de 10% no 
desperdício dos varejos e lares 
resultaria em economia de R$ 
735 milhões/ano.

Prêmio$
O mercado de capitalização 
cresceu, de janeiro a agosto 
deste ano, 15,7% sobre igual 
período de 2021, com receitas 
de R$ 18,31 bilhões, segundo 
a Federação Nacional de 
Capitalização (FenaCap). Entre 
sorteios e resgates, o recorde 
foi de R$ 14,5 bilhões. Os títulos 
da modalidade Filantropia 
Premiável contribuíram com 
um apoio recorde de mais de 
R$ 978 milhões às entidades 
que realizam ações voltadas ao 
trabalho social.
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PR não tem pacientes internados
por coronavirus pela primeira vez

Ontem (quarta-feira, 19), 
pela primeira vez desde o iní-
cio da pandemia do coronaví-
rus, o Paraná não tem pacien-
tes internados por Covid-19 no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
A informação é da Regulação 
Estadual de Leitos da Secretaria 
de Estado da Saúde e inclui 
os registros da Central de 
Acesso à Regulação do Paraná 
(Care) e da Central de Leitos 
Metropolitana de Curitiba (Clic 
Metropolitana).

“Perdemos muitos para-
naenses para a Covid-19, são 
muitas famílias devastadas pela 
doença, algo que infelizmente 
não temos como reverter. Em 
nome de todas elas, este é o dia 
que aguardamos por mais de 
dois anos”, disse o governador 
Ratinho Jr. “Fizemos grandes 
investimentos em equipamen-
tos, insumos, uma ampliação 
histórica de leitos na Rede 
SUS Estadual e estabelecemos 
uma logística de distribuição 
de imunizantes que colocou a 
vacina no braço do paranaense 
da forma mais rápida possível. 
Foram muitos esforços até che-
garmos a este novo cenário. É 
uma grande vitória para todos 
nós”, ressalta.

No período mais crítico 
da pandemia, em meados 
de junho do ano passado, o 
Estado chegou a registrar 100% 
de ocupação em 4,9 mil leitos 
exclusivos para tratamento 
da Covid-19, além da superlo-
tação em Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) e hospitais 
de pequeno porte. Somente 

Panorama Covid 
Desde o início da pandemia, o Paraná já registrou 2.739.800 casos e 

45.150 óbitos causados pelo coronavírus. Ainda na quarta-feira, foram 
divulgados 188 casos e 19 óbitos, todos retroativos. Além de ser o pri-

meiro dia sem qualquer paciente internado, é o quarto dia consecutivo 
sem mortes pela doença no Estado. 51 municípios não registram óbitos 

por Covid desde o ano passado, 212 não tiveram mortes no segundo 
semestre deste ano, 93 só tiveram óbitos entre julho e agosto e 43 

registraram mortes nos últimos 50 dias. Além disso, setembro foi o mês 
com o menor número de óbitos por Covid-19 desde março de 2020 e 

com o menor número de casos desde abril do mesmo ano. Este mês os 
números devem ser ainda menores. Considerando os primeiros 19 dias 

de outubro, houve uma queda de mais de 76% no número de casos e de 
óbitos em relação ao mesmo período do mês anterior.

Estado registra 11 
casos de Monkeypox

 A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) confirmou 
ontem (19) mais 11 casos 
de Monkeypox no Paraná. 
Os casos foram descobertos 
em Curitiba (8), Londrina (1), 
Maringá (1) e Cascavel (1).

Ao todo, o Paraná soma 
254 diagnósticos positivos 
da doença, 74 suspeitos e 
nenhum óbito. Foram descar-
tados 722 casos suspeitos.

Entre os casos confirma-
dos, 239 são homens e 15 são 
mulheres. A maioria das confir-
mações é de pessoas na faixa 
etária de 20 a 39 anos.

“É importante que a popu-
lação continue atenta e, caso 
apresente algum sintoma, 
procure um serviço de saúde 
para coleta de amostra para 
exame”, alerta o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

SINTOMAS
A Monkeypox é uma doença 

viral e a transmissão entre 
humanos ocorre principal-
mente por meio de contato 
com lesões de pele de pessoas 
infectadas. A infecção causa 
erupções que geralmente 
se desenvolvem pelo rosto 
e depois se espalham para 
outras partes do corpo.

Os principais sintomas 
são febre, dor de cabeça, 
dores musculares,  dores 
nas costas, linfadenopatia 
(inchaço dos gânglios linfá-
ticos), calafrios e fadiga.

Mantida isenção de ICMS de remédios
contra o câncer e de veículos para PCD

O Governo do Paraná reno-
vou ontem (19) convênios, por 
meio de decretos, que con-
cedem isenção do Imposto 
sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual 
e  I n t e r m u n i c i pa l  e  d e 
Comunicação (ICMS). A isenção 
vale para compra de veículos 
novos para pessoas com defi-
ciência, absorventes adquiri-
dos por instituições públicas 
e medicamentos para trata-
mento de câncer.

De acordo com o Decreto 
nº 12440/2022, a isenção só 
é aplicável para veículo auto-
motor novo quando adquirido 

para pessoa com deficiência 
visual, mental severa ou pro-
funda, síndrome de Down ou 
autista, diretamente ou por 
intermédio de seu represen-
tante legal, ampliando para 
R$ 100 mil o preço de venda ao 
consumidor do veículo alcan-
çado pelo benefício, aplicando 
isenção parcial, limitada à par-
cela da operação no valor de 
R$ 70 mil.

Caso a pessoa com deficiên-
cia não esteja apta a conduzir 
o veículo ou não o faça por 
qualquer motivo, este deverá 
ser dirigido por um represen-
tante legal autorizado pelo 
requerente, conforme identi-
ficação em formulário prevista 

pelo Convênio ICMS 161/2021.
Já o Decreto nº 12439/2022 

isenta a cobrança do ICMS nas 
operações com absorventes 
íntimos, coletores e discos 
menstruais adquiridos pela 
administração pública direta 
e indireta federal, estadual 
ou municipal, para eventuais 
programas e ações sociais de 
saúde pública. A renovação 
do convênio visa enfrentar a 
pobreza menstrual, abordando 
questões como a desigualdade 
e violação dos direitos básicos 
das mulheres.

O Decreto n° 12442/2022 
concede a isenção de ICMS 
nas operações com o medica-
mento Pegaspargase, utilizado 

no tratamento da leucemia lin-
foblástica aguda.

Todas as alterações estão 
contempladas no regulamento 
do ICMS e foram celebradas no 
âmbito do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz).

para custeio dessas unidades 
exclusivas, o Governo do Estado 
investiu mais de R$ 980 milhões 
entre contratos com hospitais 
universitários, unidades pró-
prias e rede privada.

“Desde o início da pande-
mia, a orientação do governa-
dor foi de investir nas unidades 
próprias e destinar leitos exclu-
sivos para a Covid. Fizemos isso 
por quase dois anos, mesmo 
com diversas dificuldades para 
aquisição de insumos, equi-
pamentos e até medicamen-
tos. Agora, parte destes leitos 
retornaram para o atendimento 
geral e eletivo, e estão sendo 
utilizados no Opera Paraná, o 
maior programa de cirurgias 
eletivas do Estado”, acrescen-
tou o secretário.

Ele também destacou a 
importância da imunização. 
“Só conseguimos esse feito 
graças à vacinação e à adesão 
dos paranaenses. Porém, é de 
extrema importância que con-
tinuemos vigilantes e dando 
continuidade à imunização, 
que todos coloquem em dia as 
doses de reforço”, disse.

SÍNDROMES 
RESPIRATÓRIAS

Ainda segundo a Regulação 
Estadual de Leitos, o Paraná 
possui 320 pacientes interna-
dos com casos de Síndromes 
Respiratórias Agudas Graves 
(SRAG) em 82 municípios. 
Dentre os pacientes, 235 estão 
em leitos de enfermaria, 75 em 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), nove em leitos 

GOVERNADOR lembra dos investimentos e na ampliação histórica de leitos na Rede SUS, 
junto à logística de distribuição de vacinas que levou ao novo cenário
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cirúrgicos e um em leito de psi-
quiatria geral.

Caracteriza-se caso suspeito 
de SRAG pessoas com quadro 
respiratório, geralmente com 
febre, evoluindo para sinais 
de desconforto respiratório e 
diminuição da saturação de 
oxigênio, com algum grau de 
comprometimento pulmonar. 
As causas podem ser vírus res-
piratórios, entre os quais predo-
minam os da Influenza do tipo A 
e B, Vírus Sincicial Respiratório, 
SARS-COV-2, bactérias, fungos e 

outros agentes.
Os tipos de vírus e bacté-

rias que levam à SRAG variam 
de acordo com a época do ano. 
Frequentemente, é um quadro 
que implica a necessidade de 
internação, muitas vezes em 
UTI, dependendo do grau de 
comprometimento. “Dentro 
do âmbito do SUS é comum 
vermos diversos internamen-
tos por SRAG, principalmente 
quando o caso é atrelado a 
outras doenças e comorbida-
des”, explicou Beto Preto.
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Procon municipal fiscaliza exibição
de preços dos produtos natalinos

Fiscais do Procon Municipal, 
da Secretaria de Proteção e 
Defesa do Consumidor, já estão 
em campo orientando e notifi-
cando empresas que trabalham 
com presentes e artigos natali-
nos. Passado o período de ven-
das proporcionado pelo Dia da 
Criança, as atenções se voltam 
à decoração natalina e à pre-
paração do clima para as festas 
de final de ano. De olho nesse 
mercado, empresas do ramo 
começam a exibir as novidades 
visando chamar a atenção do 
consumidor.

Porém, é importante que 
os preços também sejam infor-
mados em local bem visível e 
de forma clara. “O cliente deve 
ter o máximo de informação 

possível para dirimir suas dúvi-
das. Além de cumprir a legisla-
ção, o comerciante garante um 
direito do consumidor e facilita 
as relações de consumo. Por 
isso estamos realizando orien-
tações nas lojas que vendem 
artigos natalinos quanto à pre-
cificação em vitrine”, explicou o 
secretário de Proteção e Defesa 
do Consumidor, Deybson 
Bitencourt Barbosa.

Nesta primeira etapa foram 
fiscalizados cinco estabeleci-
mentos comerciais que já estão 
ofertando artigos de decora-
ção natalina. “A orientação dos 
fiscais é que a legislação seja 
respeitada de imediato, espe-
cialmente os artigos 6, III, 30 
e 31 do Código de Defesa do 

Consumidor e a Lei 10.962/2004, 
que determinam a afixação 
de preços dos produtos em 
vitrines e expostos a venda”, 
acrescentou.

O secretário lembra que 
o tema vem sendo tratado 
na campanha informativa 
“Produto Legal Tem Preço”, vei-
culada na mídia local. O traba-
lho terá continuidade nos pró-
ximos dias. “Já está prevista 
fiscalização em cerca de 10 
dias, nos locais já visitados, para 
observação quanto ao cumpri-
mento das determinações e, 
conforme outras lojas inicia-
rem a comercialização de arti-
gos natalinos, faremos novas 
orientações e fiscalizações”, 
completou Deybson Bitencourt.

Município repassa computador para
Apae com recursos de doações do IR

A Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) é uma das entidades 
beneficiadas com repasse de 
equipamento adquirido a par-
tir de doações de contribuin-
tes do Imposto de Renda ao 
Fundo Municipal da Assistência 
Social, no período de declara-
ção. “Esta é uma forma impor-
tante de contribuir com as 
ações sociais do município: 
doando uma parte do imposto 
devido na declaração do IR”, 
explicou a secretária municipal 
de Assistência Social, Adnetra 
Vieira Santana.

A entrega do computador – 
adquirido por R$ 4.437,00 – foi 
feita pela secretária e pelo pre-
sidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Ivo Galdino, à 
representante da instituição, 
a contadora Erly Luz. “Com 
a doação ‘casada’, o fundo é 
abastecido com uma parte do 

imposto recolhido pelos con-
tribuintes e os recursos ficam 
no próprio município, permi-
tindo assistência às entida-
des locais que prestam aten-
dimento às crianças, jovens e 
idosos da nossa comunidade”, 
reforçou a secretária.

Pessoas físicas podem doar 
até 3% do imposto devido, 
enquanto as empresas podem 
repassar até 1%. Considerando 
a população e a economia de 
Umuarama, os fundos muni-
cipais poderiam receber mais 
de R$ 1 milhão em doações do 
IR – que não saem do bolso do 
contribuinte, já que são parte 
do imposto de renda pago 
anualmente à Receita Federal.

Mas apesar desse poten-
cial, os fundos municipais 
recebem menos de 10% desse 
montante, sempre na casa 
dos R$ 90 mil a R$ 100 mil. “O 
dinheiro é utilizado com total 
responsabilidade em projetos 

que as entidades apresentam 
aos conselhos, após análise e 
aprovação, e ao final é feita a 
devida prestação de contas”, 
explicou Adnetra.

As empresas podem doar 
o ano todo aos fundos muni-
cipais. Depois, ao preencher 
a declaração do Imposto de 
Renda, as doações são abati-
das do tributo devido, ou seja, 
não representam nenhuma 
despesa adicional, apenas o 
direcionamento de parte do 
que já é pago com o imposto.

O fundo municipal foi insti-
tuído pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) como 
instrumento para captação e 
aplicação de recursos em pro-
jetos e aquisições por parte 
das entidades que prestam 
atendimento a este público. 
“Os recursos são revertidos 
em ações sociais com o obje-
tivo de fortalecer o sistema de 
garantia de direitos em nosso 

município”, disse a secretária.
Os interessados podem doar 

na época na declaração, solicitar 
boleto na Secretaria Executiva 
dos Conselhos (Av. Presidente 
Castelo Branco, 3370) ou por 
e-mail (cmdca@umuarama.pr.
gov.br); ou ainda realizar depó-
sito identificado na conta do 
FMDCA, CNPJ 14.782.941/0001-
39, Caixa Econômica Federal, 
agência 0570, operação 006 e 
conta número 100248-0.

ÓRGÃO de defesa do consumidor verifica se os preços estão sendo informados em local bem 
visível e de forma clara

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Covid em Umuarama
O Boletim Covid, emitido pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
informou ontem (19) que nenhum 
caso havia sido registrado, 
mantendo em 28 os casos em 
outubro. De janeiro até agora 18.894 
pessoas foram diagnosticadas com a 
doença. Existem 27 em isolamento  
domiciliar, sendo 20 com suspeita e 
sete casos ativos. Nenhuma morte 
é registrada desde março e o total 
de óbitos segue em 355. Desde o 
início da pandemia, em março de 
2020, 39.319 pessoas receberam 
diagnóstico positivo da doença e 
deste total 38.973 se recuperaram. 
Novamente não há nenhuma 
pessoa de Umuarama internada, 
seja em UTI, ou em enfermaria. A 
cidade continua classificada com 
bandeira verde pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa).

A entrega do computador foi feita pela se-
cretária e pelo presidente do Conselho, Ivo 
Galdino, à representante da instituição, a 
contadora Erly Luz
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Câmara discute amanhã autorização de
reeleição na presidência do Legislativo

Vereadores de Umuarama 
propuseram dois projetos, 
um deles de Resolução, que 
altera dispositivos legais no 
Regimento Interno do Poder 
Legislativo Municipal e outro 
de Emenda à Lei Orgânica do 
Município. A intenção das duas 
proposições, é criar subsídios 
para que os parlamentares 
possam voltar a reeleger a 
presidência da Mesa Diretora 
na Câmara Municipal.

As propostas foram apro-
vadas pelas Comissões, que 
são formadas por vereadores 
e estão em pauta para sessão 
extraordinária que acontecerá 
às 9h de amanhã (sexta-feira, 
20), em sessão extraordinária.

Nos dois casos foram, apre-
sentadas em regime de urgência 
para que possam ser discutidas 
em um mesmo dia de votação, 
casa haja a quebra de interstício 
regimental que se trata de um 
intervalo de tempo entre dois 
atos do processo legislativo, que 
no caso do Regimento Interno 
do Legislativo de Umuarama, é 
de uma semana.

O Projeto de Resolução de 
número 7/2022, é de autoria 
da vereadora Cris das Frutas, 
mas também foi assinado 
por Antonio ‘Pé Duro’, Clebão 

Procuradoria mostra os fatores que
justificam a reativação da reeleição

Uma justificativa para a 
alteração foi apresentada 
pela Procuradoria Jurídica do 
Poder Legislativo Municipal. 
De acordo com Dimerson 
Castilho, a consideração prin-
cipal é a respeito da Emenda 
Constitucional n° 16, de 1997, 
que possibilita a reeleição para 
os Chefes do Poder Executivo. 
“Isso afasta a cláusula da 
irreelegibilidade que vigorou 
na República, não existindo 
mais razão da vedação con-
tida no art. 20, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal 
de Umuarama”, aponta.

Ele considera também o 
critério informativo do proce-
dimento hermenêutico a ser 
adotado. “Há de ser consen-
tâneo com a diretriz traçada, 
uma vez que nosso sistema 
republicano não mais impede 
a reeleição dos titulares do 
Poder Executivo, não há mais 
razão doutrinária que vede 

Prefeitura poderá 
abrir vagas para 
fonoaudiólogo,

psicopedagogo e 
topógrafo

Um projeto de autoria 
do poder Executivo também 
será votado amanhã (21) em 
regime de urgência e prevê a 
criação de três cargos de pro-
vimento efetivo na estrutura 
administrativa do Município, 
todas regidas pelo Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, 
visando atender as deman-
das da Secretaria Municipal 
de Educação e da Secretaria 
Municipal de Administração.

“As redes públicas de edu-
cação básica contarão com 
serviços de psicologia e de 
serviço social para atender 
às necessidades e priorida-
des definidas pelas políti-
cas de educação, por meio 
de equipes multiprofissio-
nais”, consta na justificativa 
do texto.

Para tanto, seg7undo o 
prefeito Hermes Pimentel, 
é oportuno que se estabele-
çam equipes multiprofissio-
nais para o desenvolvimento 
de ações para a melhoria da 
qualidade do processo de 
ensino-aprendizagem, razão 
pela qual urge a contratação 
de profissionais para garan-
tia de um atendimento inte-
gral de educação enquanto 
serviço público essencial, 
sobretudo no que concerne 
às demandas específicas da 
Educação Especial.

Sendo assim, pede a auto-
rização dos vereadores, para 
que possa vir a criar dois car-
gos efetivos para a Secretaria 
Municipal de Educação, 
sendo um deles destinado 
para contratação de um 
Psicopedagogo, com carga 
horária de 40 horas semanais 
e outro para contratação de 
Fonoaudiólogo, também com 
a mesma carga horária. Ainda 
está incluso no projeto, a cria-
ção de mais um cargo, espe-
cificamente para a Secretaria 
Municipal de Administração 
de um Topógrafo, com carga 
horária de 40 horas semanais.

a possibilidade de reeleição 
de membro de Mesa de Casa 
Legislativa”.

Castilho lembra ainda que 
a natureza da função dos 
membros da Mesa da Casa 
Legislativa, é executiva. “É 
lícito concluir que não cabe 
mais esgrimir o argumento da 
irreelegibilidade das funções 
executiva como impedimento 
eleições para a Mesa da Casa 
Legislativa”, reforça o texto da 
justificativa, ressaltando que a 
norma do § 4º do artigo 57 da 
Constituição Federal que, cui-
dando da eleição das mesas 
das Casas Legislativas fede-
rais, veda a recondução para 
o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subsequente, 
não é de reprodução obrigató-
ria nas Constituições dos esta-
dos-membros, porque não se 
constitui num princípio cons-
titucional estabelecido.

Ou seja, “O Município 

tem autonomia para dispor 
sobre matéria de interesse 
local e a Câmara Municipal 
de Vereadores em questões 
‘interna corporis’”., encerra.

O procurador lembra ainda 
que a atual Mesa Diretora do 
Poder Legislativo do Município 
foi responsável pela abertura 

dos Pneus, Newton Soares e 
Ronaldo Cruz Cardoso.

O texto tem a previsão de 
alterar o ‘caput’ do artigo 20 da 
Resolução nº 01/90, de 21 de 
dezembro de 1990 – Regimento 
Interno da Câmara, que pas-
sará a contar com a seguinte 
redação: “Art. 20. O mandato 
da Mesa será de 02 (dois) anos.

Parágrafo único – Ocorrendo 
vacância em cargos da Mesa a 
seis meses do encerramento do 
mandato, a vaga será preen-
chida por seu sucessor legal 
para complementar o man-
dato, independentemente de 
nova eleição”.

Parte da mesma reda-
ção será aplicada ao ‘caput’ 
do artigo 23 da Lei Orgânica 
do Município (LOM), de 5 de 
abril de 1990, se o projeto de, 
também apresentado pelos 
mesmos vereadores citados 
acima, foi aprovado. A altera-
ção aponta no parágrafo único, 
que “A eleição da Mesa, para o 
segundo biênio, será realizada 
sempre no dia 15 de dezembro. 
A posse dar-se-á no dia 1º de 
janeiro subsequente”.

Os dois projetos foram proto-
colados no dia 26 de julho e foram 
despachados pela Mesa Diretora 
do Poder Legislativo no dia 1 de 

agosto, deixando a Comissão 
de Justiça e Redação (CJR) da 
Câmara no dia 11 de agosto.

É importante ressaltar que 
os vereadores que integram a 
CJR da Câmara, são Ronaldo 
Cruz Cardoso como (presidente), 
tendo Clebão dos Pneus e Cris das 
Frutas como membros, sendo 
os mesmos que apresentaram 
as propostas, além de Newton 
Soares e Antonio ‘Pé Duro’.

Segundo o procurador jurí-
dico da Câmara, Diemerson 
Castilho, não existe empecilho 
legal impedindo que estes mes-
mos parlamentares que inte-
gram a Comissão de Justiça e 
Redação, sejam os autores das 
propostas analisadas por eles 
na Comissão. Pois o texto será 
apresentado em plenário, para 
ser discutido e votado por todos 
os vereadores da Casa.

de acesso à população, atra-
vés de sistemas de transmis-
são online e presencial, além 
de ter tramitado com imparcia-
lidade durante o processo de 
cassação do ex-prefeito Celso 
Pozzobom e ter suas contas do 
ano de 2021 aprovadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado.

DIEMERSON Castilho ressalta que a natureza da função dos membros da Mesa Diretora 
do Poder Legislativo, é executiva
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Composição da Mesa
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Umuarama é formada pelo 

presidente, que no biênio 2021/2022, é Fernando Galmassi, tendo 
como vice presidente Cris das Frutas, o primeiro secretário é Clebão 
dos Pneus e Ronaldo Cruz Cardoso é o segundo secretário. O último 

presidente da Câmara de Umuarama que teve a oportunidade de 
pleitear pela reeleição, foi Marcelo Nelli, que terminou seu mandato 
em 2016. Depois dele os próximos presidentes foram Maria Ornelas 

(2017/2018) e Noel do Pão (2019/2020).

PROPOSTA será discutida e votada em sessão extraordinária depois que recebeu regime 
de urgência ao passar pela Comissão de Justiça e Redação
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Palavras cruzadas

O céu recomenda muito cuidado com fofocas, 
intrigas e mal-entendidos no trabalho. As pa-
queras estão meio paradas nesta época, mas 
que já encontrou a sua alma gêmea poderá 
curtir bons momentos com quem ama. 

O convívio com a família pode ficar bem tenso 
ao longo do dia. O diálogo será o melhor cami-
nho para acalmar os ânimos e driblar as diver-
gências. Vale fazer uma fezinha, desde que não 
aposte alto demais. Na conquista, seu charme 
está com tudo.

Você pode ter dificuldade para seguir com os 
estudos ou para aprender algo novo no traba-
lho. O convívio com a família também será 
maior. Já nas paqueras, a coisa tá mais fracas-
sada e a fase tende a ser meio paradona. 

Evite confiar demais nas pessoas: mantenha 
um pé atrás. Se tiver que desabafar, prefira 
se abrir com alguém da família. Namoro com 
migx pode enfrentar alguns desencontros ou 
desentendimentos: melhore o diálogo e con-
trole a sua teimosia. 

Carreira e família vão dividir a sua atenção nes-
ta terça-feira. Talvez você tenha que fazer al-
gum acordo no trabalho para. Para quem já vive 
uma relação estável, o céu pede para controlar 
o ciúme e reforçar o companheirismo.

A Lua incentivará você a correr atrás dos seus 
objetivos, batalhar por uma vida financeira 
mais estável e investir em um futuro melhor. 
Quem trabalha em sociedade também deve ter 
mais jogo de cintura para evitar conflitos. Na 
conquista, converse mais para avaliar se vocês 
realmente combinam.

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 20 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. 
Possuem características de otimismo, de egocentrismo e de confiança em si, de gran-
de simpatia e poder de influir sobre as pessoas e as massas. Seu número principal é 
o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. São dois astros de vulnerabilidade e variação 
de humor. Mas a soma dá o 9, de Marte, que lhes dá força e coragem, determinação e 
teimosia, obstinação e confiança em si, compensando as fraquezas de Lua e de Netuno. 
Assim, podem ser agressivos e ativos.

Horóscopo nascido em 20 de outubro

Se você quer mesmo ganhar dinheiro e organi-
zar as suas contas, a dica é arregaçar as man-
gas. Você pode, por exemplo, fazer umas horas 
extras no trabalho para engordar o salário. No 
campo sentimental, você vai querer segurança 
e dificilmente embarcará numa aventura. 

Seu foco estará no trabalho. A Lua em trígo-
no com Marte dará garra e determinação ex-
tras para você cumprir suas tarefas e batalhar 
pelas suas metas mais ambiciosas. Romance 
com alguém da turma pode enfrentar alguns 
obstáculos ou exigir ajustes.

Talvez tenha que repensar alguns planos para 
o futuro ou você pode descobrir que eles não 
passam de castelos de areia, sem chance de 
dar certo. Mas não desanime, pois outros 
projetos virão. A vida amorosa está sujeita 
a conflitos e discussões, especialmente se 
agir com teimosia.

Mercúrio e Júpiter retrógrados e tensos podem 
causar certa instabilidade na sua vida financei-
ra. Romance com colega ou com uma pessoa 
conhecida recebe bons estímulos, mas o dis-
tanciamento social pode exigir que deixe isso 
para depois.

Procure organizar melhor as suas despesas e 
tente guardar uma graninha de reserva, pois 
Mercúrio e Urano retrógrados podem desor-
ganizar a sua vida financeira. Com o mozão, 
será mais fácil dialogar e esclarecer uma pen-
dência.

Tente não ficar remoendo demais as suas pre-
ocupações, pois isso pode até prejudicar a 
sua saúde. No trabalho fará até as tarefas mais 
complicadas parecerem fáceis. Pode descobrir 
que um novo romance não é exatamente o que 
você esperava: avalie.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 20/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 24
min 20

max 27
min 18

Cascavel
max 21
min 18

Foz do Iguaçu
max 22
min 20

max 27
min 17

Curitiba
max 23
min 16

FASES 
DA LUA

Sexta 21/10/2022

Sol
Sábado 22/10/2022

Chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 670
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 03 05 01 07 06 06 03

Super Sete concurso: 308C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

FEVEREIRO

10 12 15 17 19 28 30

Loterias
Megasena

01 03 04 05 07 08 09 12 
13 14 17 19 20 23 24concurso: 2530Megasena

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
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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: 2379Lotomania

78.386
81.267
17.723
73.695
25.590

05 14 21 22 37 69 73
ITUANO-SP

28 30 41 52 73
concurso: 5977

14 17 18 28 30 44

06 07 10 16 21 36 38 45 46 49 
51 54 58 73 78 80 83 93 96 00

concurso: 2641Lotofácil
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FAZRUMC

JIPESPAPA
CAACESA

BADALARNT
NUASISOE
TRAMPOLIM

TEACARATE
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insultu-

osa;
desaforo

O público
que com-
parece à
bilheteria

Cada
porção do

oceano

Categoria
do curso
universi-

tário

Preste 
atenção

em

Nathalia
Timberg,

atriz
brasileira

Sorte;
destino
(fam.)

A cor 
da paz

"Também",
na lingua-
gem da
internet

Doce de
melado
típico do
Nordeste

"Peter (?)",
conto

infantil

Frequentar
festas

diversas
(pop.) 

"Quem
não deve
não (?)"

(dito) 

Parte
inferior de
calçados

Arte mar-
cial japo-
nesa de 

autodefesa

Muito
pessoal
Sem im-
portância 

Chá, em
inglês

Pelada;
despida

Prancha
de salto

na piscina

Realiza;
executa 

Carros de 
uso militar

Colorir a
roupa 

A metade
de 24

Ligada (a
lâmpada)
Código da 
pilha "palito"

O dente
do juízo
Cantor
de funk

(?) line:
conectado

Porém;
contudo

Comida
de bebê

Descama-
ção capilar

Bebida
cubana

(?) de fruta:
antiácido

Sufixo de
"rinite"
A baleia 

"assassina"

Musculo-
so; forte
Hiato de
"voar"

Conta de
mentiroso

(dito)

Alimento
servido

com açaí

As doen-
ças como

a gripe

Liguei
com arga-

massa
Nêutron

(símbolo)

Consoantes
de "nata"
Post-(?), 
adesivo

3/aaa — tea. 6/íntimo. 7/viroses. 8/cimentei.
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B P T A B
P R E P A R A Ç Ã O

A N O T A D O L
S A N A M I C O
I T R I N T A

O L H O T A R I
E D E A D O N

O B O E R E I C
T R I P E T A B U

A A S C O O B
S E R T A N E J A

S I S T E M A O D
L E I B R A O
I D A I V E R

P A R A B O L I C A

O nosso
país e sua

capital

Castiga
com o
chicote

Fura-(?):
o dedo

indicador

O produto
de preço
elevado

Solucio-
nam (os 

problemas)
Sufixo de
"burrico"

Abrigo do
bebê pre-
maturo

Forma do
barbeador

descar-
tável

(?)-line: 
conectado
à internet

Parte do
sutiã que
dá volume
aos seios

Olavo
Bilac,
poeta 

A cantora
como
Naiara

Azevedo
Extensão
de arqui-
vos de
vídeo

O signi-
ficado do
"S", em

SBT

Opõe-se
ao "X", no
jogo da
velha

Arranjo; 
arrumação
Registrado
por escrito

Iodo
(símbolo)
(?) gordo: 
inveja (pop.)

Base de
câmeras
Vitamina

da banana

Norma;
regra

Tipo de
antena

Instru-
mento de
sopro de 

orquestras

Nojo;
aversão
Esse, em
espanhol

De + aí
(contr.)
Letra do
infinitivo

Começo 

Peso-(?),
categoria
do boxe

Monarca
Um dos
pontos

cardeais

Sílaba de
"braço"
Grupo

sanguíneo

(?) Barroso,
compositor

Explodir
(bomba) 

Proibição
social

Caixa de
marchas

Enxergar;
avistar

Antecede
o "M"

Morto, em
inglês

Saudação
informal

O dobro
de quinze

A hora
decisiva

Amarrar 

Seguir os
cursos do
processo

2/on. 3/ese. 4/bojo — dead. 5/tripé.

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 !

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

Empreendedores podem receber R$ 900 na qualificação
A Sejuf disponibilizou 

mais 20 vagas do Programa 
Recomeça Paraná para traba-
lhadores com perfil empreen-
dedor de Umuarama que esti-
verem dispostos a passar por 
qualificação. Além do apren-
dizado, os inscritos receberão 
um incentivo financeiro que 
pode chegar a R$ 900.

O programa é destinado a 
cidadãos inscritos no CadÚnico 
do governo federal que tenham 
perfil empreendedor. “Os 
microempreendedores inscritos 

receberão o auxílio financeiro 
após realizarem cursos ofere-
cidos pelo Sebrae. O objetivo 
é atender trabalhadores com 
vocação empreendedora que 
prestam serviços por conta 
própria, mas que têm dificul-
dades de gestão ou abertura 
de firmas”, explica o gerente 
da Agência do Trabalhador, 
Reginaldo Barros.

A bolsa se destina aos ins-
critos que seguirem a Trilha do 
Conhecimento do Sebrae. A 
cada etapa completada – das 

três oferecidas – o trabalha-
dor receberá R$ 300, totali-
zando R$ 900 ao final do ciclo. 
As capacitações são oferecidas 
gratuitamente, com os temas 
“Empreendedor Autônomo”, 
“Como ser MEI (microempreen-
dedor individual)”, “Sou MEI”, 
“Como desenvolver habilidades 
interpessoais para empreende-
dores”, “Gestão em vendas” e 
“Finanças do Dia a Dia”. As aulas 
são totalmente on-line e ficam 
disponíveis 24h por dia.

Para participar do programa 

os candidatos, encaminhados 
pelo Cras, devem comparecer 
à Agência do Trabalhador de 

Umuarama até o próximo dia 
5. É necessário levar documen-
tos pessoais.
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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

Toyota apresenta na Índia o 
Corrolla produzido no Brasil

A Toyota lançou no dia 11 
deste mês o projeto piloto 
Hybrid Flex Technology na 
Índia. Esta iniciativa marca 
o primeiro passo da Toyota 
naquele país para promover 
o etanol como um importante 
caminho energético neutro 
em carbono, juntamente com 
a avançada tecnologia híbrida 
flex da Toyota que pode ajudar 
o país a alcançar a verdadeira 
autossuficiência e contribuir 
para a meta nacional de car-
bono zero até 2070.

Durante o lançamento, uma 
unidade do Toyota Corolla 
Altis Hybrid flex, produzida 
na cidade de Indaiatuba (SP) 
e exportada para a Índia em 
junho de 2022, foi apresen-
tada às autoridades governa-
mentais indianas como repre-
sentante dessa tecnologia 
pioneira e brasileira. Lançada 
pela Toyota do Brasil em 2019, 
é uma das tecnologias mais 
limpas do mundo, combinando 
alta eficiência e baixíssimos 
níveis de emissão do motor 
elétrico com a capacidade 

de reabsorção de CO2 de um 
combustível 100% renovável, 
que é o etanol.

A Toyota do Brasil aderiu à 
Missão Brasileira na Índia em 
abril deste ano, que contou 
com a delegação de líderes do 
governo brasileiro, da UNICA 
(União da Indústria de Cana-
de-Açúcar), e representantes 
da indústria automotiva e de 
bens de capital nacional, com 
o objetivo de construir uma 
agenda integrada para apre-
sentar alternativas pela redu-
ção de emissões na matriz de 
transporte veicular na Índia, 
com destaque para os biocom-
bustíveis e veículos com tec-
nologia flexfuel, utilizados no 
Brasil há quase duas décadas.

“Tivemos sucesso na mis-
são de demonstrar ao governo 
indiano uma das possibilida-
des mais viáveis em termos 
de mobilidade sustentável: a 
tecnologia híbrida flex, desen-
volvida por engenheiros brasi-
leiros e produzida no País há 
quase três anos. Estamos entu-
siasmados por contribuir para 

que a Índia, um dos maiores 
produtores de cana-de-açú-
car do mundo, também possa 
colher os frutos dessa tecnolo-
gia que está pronta e que con-
tribui para a neutralidade de 
carbono”, afirma Rafael Chang, 
presidente da Toyota do Brasil.

“O etanol é uma opção 
moderna e sustentável para 
a mobilidade, capaz de gerar 
impactos positivos imedia-
tos na segurança energética, 
na saúde pública por meio 
da redução da poluição local 
e nas emissões de gases de 
efeito estufa (GEE), por isso, 
essa iniciativa da Toyota de 
oferecer essa tecnologia ino-
vadora e limpa é fundamen-
tal para ajudarmos o governo 
indiano a tornar-se um grande 
player no cenário asiático da 
descarbonização”, afirma 
Evandro Gussi, presidente da 
UNICA, União da Indústria de 
Cana-de-açúcar.

TECNOLOGIA HÍBRIDA FLEX 
A Toyota se orgulha de 

seu pioneirismo e liderança 

Nissan Z GT4 está pronto para as corridas em 2023
Dando continuidade à his-

tória e ao legado do lendário 
carro esportivo, a Nissan Motor 
Co., Ltd. e a Nissan Motorsports 
& Customizing Co., Ltd. (NMC) 
mostram o Nissan Z GT4, 
baseado no novíssimo Nissan Z.

As criações com as espe-
cificações GT4 são baseadas 
em veículos de produção em 
série, modificadas para um 
uso severo em competições. 
Para isso, a NISMO, Divisão de 
Automobilismo Esportivo da 
Nissan, utilizou a versão do 
novo Z feita para as ruas – e 
que está sendo elogiada em 
todo o mundo – e fez modifi-
cações no motor VR30DDTT. 

na eletrificação do mercado 
automotivo brasileiro desde 
a chegada do Prius, em 2013. 
Em 2022, os modelos eletrifi-
cados da Toyota representam 
mais de 50% de todas as ven-
das desse tipo de automóvel, 
segundo dados da Anfavea.

Ainda neste ano, a Toyota 
do Brasil celebra o terceiro 
aniversário da tecnologia 
híbrida flex, introduzida de 
forma inédita no mundo, por 
meio do lançamento da 12ª 
geração do Corolla sedã, em 
setembro de 2019. Desde 
então, as vendas dos modelos 
Toyota que oferecem o inédito 

powertrain ultrapassam as 45 
mil unidades.

Esse volume de veículos 
híbridos flex ajudou a evitar que 
mais de 10 mil toneladas de CO2 
fossem emitidas na atmosfera 
no país. O valor de referência foi 
extraído do relatório de emis-
sões veiculares do Estado de 
São Paulo, emitido pela CETESB, 
que considera o seguinte cená-
rio: porcentagem de consumo 
de gasolina utilizada pelos pro-
prietários/usuários de veículos 
flex (que é igual a 40%) e quilo-
metragem média anual percor-
rida por eles (de cerca de 13.000 
km a 14.000 km por ano).

COROLLA sedã híbrido flex é apresentado durante lançamento do projeto piloto Toyota 
Hybrid Flex Technology na Índia

DIVULGAÇÃO

Além disso, otimizou o chassi 
e a suspensão, aprimorou 
a aerodinâmica até o limite 
das regulamentações e criou 
um cockpit que se adequa 
a pilotos de todos os tipos. 
Esta nova criação é um carro 
de corrida que tem tudo do 
Nissan Z, mas é acessível tanto 
para pilotos entusiastas como 
profissionais.

“Para a Nissan, o automobi-
lismo esportivo é uma expressão 
da nossa paixão e com exper-
tise incomparável. O Nissan Z 
continua mantendo o status 
de um carro esportivo apaixo-
nante, que fascina ao volante 
graças à performance dinâmica 

e motorização flexível”, disse o 
Chief Operating Officer (COO), 
Ashwani Gupta. “Temos cer-
teza que este Nissan Z com 
especificações GT4 estará 
pronto para as pistas e para 
escrever mais um capítulo no 
legado de velocidade de mais 
de 50 anos do Nissan Z”.

O Nissan Z GT4 foi desen-
volvido pelas equipes de enge-
nharia da NISMO, resultado 
de várias sessões de teste em 
pista, tendo também partici-
pado experimentalmente nas 
24 Horas de Fuji em junho, bem 
como de provas da categoria 
Super Taikyu no Circuito de 
Motegi e muito mais.

As especificações detalha-
das do veículo serão anuncia-
das na edição 2022 do Salão do 
Automóvel SEMA de Las Vegas, 

nos Estados Unidos, de 1 a 4 de 
novembro. As primeiras unida-
des começarão a ser entregues 
no primeiro semestre de 2023.
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
JOSÉ VALDIR EDUARDO 
ARNOU, inscrita sob nº CPF 
113.734.758-97, estabelecido 
na Rua Industrial, 2063, Parque 
Artur Ramires, CEP 87507-010, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
35.600/2016. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial. 

Pesquisa mostra os produtos da cesta
básica que mais subiram de preço

Todos os meses a Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama pesquisa o preço 
de 34 produtos que compõem 
a cesta básica (25 de alimen-
tação, 4 de produtos de lim-
peza e 5 de higiene), em duas 
modalidades: marcas líderes 
de mercado e marcas mais 
baratas. Neste mês o levanta-
mento foi feito entre os dias 6 
e 10 de outubro e indicou que o 
tomate foi o produto que mais 
aumentou em 30 dias – ficou 
58% mais caro.

Depois foi a banana nanica, 
que aumentou 42%, a batata 
com 40%, o desodorante, com 
31%, e o sabão em pó, que teve 
reajuste de 26%. E segundo 
a Divisão de Atendimento e 
Fiscalização, os cinco produtos 
que registraram maior queda 
entre outubro e setembro 
foram a salsicha (com redução 
de 22%), o leite integral (que 
caiu 14%), o biscoito de mai-
sena (com redução de 13%), o 
sabão em barra (com 10%) e 
o queijo mussarela (que teve 
redução de 7%).

O secretário do Procon, 
Deybson Bitencourt, indica 
que as famílias que quiserem 
economizar precisam pesqui-
sar muito antes de realizar suas 

compras, já que um mesmo 
produto, com a mesma marca 
(ou marca similar), pode ter 
diferenças consideráveis entre 
um supermercado e outro. “É 
o caso do café, por exemplo, 
que foi encontrado a R$ 8,39 
em um estabelecimento e R$ 
17,99 em outro, uma diferença 
de 114,4%”, relata.

Considerando os produ-
tos de marcas mais baratas, 
as outras grandes diferenças 
foram identificadas no papel 
higiênico, que custa de R$ 
10,29 a R$ 18,79 – diferença 
de 82,6% –, no queijo mussa-
rela, encontrado a R$ 37,90 e 
a R$ 66 – diferença de 74,1% 
–, no feijão carioquinha, que 
custa entre R$ 4,99 e R$ 7,99 
– diferença de 60,1% – e no 
leite integral, encontrado a 
R$ 3,99 e a R$ 5,99 – diferença 
de 50,1%.

Já quando comparadas as 
marcas líderes de mercado, 
naturalmente mais caras, o 
quilo do frango resfriado pode 
custar entre R$ 9,99 e R$ 17,99 
– uma diferença de 80% –, o 
leite integral foi encontrado 
a R$ 5,65 e a R$ 9,99 o litro – 
uma diferença de 76,8% –, o 
alho pode custar R$ 16 e R$ 
28 – uma diferença de 75% 
–, e a cebola foi encontrada 
a R$ 4,99 e a R$ 7,79 – uma 
diferença de 56,1%.

Uma cesta básica para 
quatro pessoas, com produ-
tos mais baratos, custava R$ 
808,41 em setembro e agora 
custa R$ 829,17, um reajuste 
de 2,57%. Já a com produ-
tos de marcas líderes custava 
R$ 1.046,01 e agora custa R$ 
1.076,71, um aumento de 
2,93%. “A partir desde mês 
a Divisão de Atendimento e 
Fiscalização aumentou sua 
atuação e passa a apresentar 
a pesquisa de preços realizada 

em 12 supermercados de 
Umuarama, uma forma de 
contribuir ainda mais com o 
consumidor”, destaca o secre-
tário, indicando que o Procon 
atende de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 16h, sem inter-
rupção para o almoço, com o 
telefone (44) 3621-5600.

TOMATE, banana, batata, desodo-
rante e sabão em pó foram os produtos 
que apresentaram maior alta de preço

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Inscrições adiadas 
A Agência do Trabalhador 
adiou o início do curso 
auxiliar de manutenção 
predial para 7 de novembro. 
Com isso, haverá mais tempo 
para captar interessados. 
As inscrições continuam 
abertas e deverão ser 
feitas na agência. Para 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 suas chances 
no mercado de trabalho. 
As aulas serão segunda a 
sexta-feira, das 19h às 23h, 
e os requisitos são: idade a 
partir de 18 anos e ensino 
fundamental completo. 
Foram disponibilizadas 25 
vagas. Mais informações 
podem ser obtidas na Agência 
do Trabalhador, pelo fone (44) 
3621-1100.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Todo mundo tem dentro de si um fragmento de 
boas notícias. A boa notícia é que você não sabe 
quão extraordinário você pode ser. O quanto você 
pode amar. O que você pode executar. E qual é o 

seu potencial. Anne Frank

@tribunahojenewsumuarama

POSITIVA
Segundo sondagem realizada pela Fecomércio PR e pelo Sebrae/PR, 20,2% das empresas paranaenses pretendem contratar funcio-
nários temporários neste ano. Em 2021 esse percentual foi de 37,5% e em 2020 foi de 25,5%, volumes acima da média dos anos 
anteriores, pois visavam suprir as demissões ocorridas durante a pandemia. A perspectiva é positiva para o comércio no último 
trimestre de 2022, que também será alavancado pela Black Friday, Copa do Mundo e as tradicionais celebrações de fim de ano. 

DESCE
Após perder 1,2 milhão de assinantes 
nos primeiros seis meses do ano, a 

Netflix registrou um aumento de 2,41 
milhões de assinaturas no 3º trimestre. 
O crescimento de assinaturas na plata-
forma de streaming se deve aos novos 

1,43 milhão de clientes na região 
Ásia-Pacífico, além do sucesso de pro-
duções próprias, como a série Dahmer: 
Um Canibal Americano, e a 4ª tempo-
rada de Stranger Things. Para reverter 

a queda sem precedentes de assinantes 
nos últimos meses, a Netflix também 

anunciou um novo plano de assinatura 
com anúncios, que no Brasil custará 
R$ 18,90. Além disso, a empresa vai 
coibir o compartilhamento de senhas 

entre os usuários. (CNBC)

SOBE
A Apple lançou ontem novas versões 

do iPad Pro, da Apple TV 4K, e o 
novo iPad 10. A big tech divulgou os 
modelos por meio de um comunicado 
para a imprensa e com atualização de 
produtos no site. Os iPads terão novo 
design, cores e inovações nos chips e 
carregadores. Já a TV da Apple conta 
como principal novidade o chip A15 
Bionic, que promete desempenho 

mais rápido e fluidez nas imagens. Os 
produtos chegam ao Brasil por até R$ 
28,5 mil, mas ainda não há data para 

início das vendas. (The Verge)

SLOW FASHION? 
“Se a primeira coisa que vem a sua ca-
beça quando pensa em comprar roupas 

são as grandes lojas de fast fashion  
(aquelas que trocam de coleção a cada 
estação), talvez a moda realmente não 

caminhe no mesmo sentido que a
sustentabilidade. A preocupação ecoló-

gica de preservação da natureza é
necessária e urgente. Por isso, para dar 
uma resposta positiva à pergunta do 
título deste texto, precisamos pensar 
em outras formas de vestir: brechós, 
pequenas marcas e produtores locais 

com uma pegada slow fashion. A ques-
tão é que não há apenas um jeito de 
fazer moda e produzir roupas. Existe

uma enorme diversidade no mercado e 
parte dela se baseia nos princípios

ecológicos de produção e consumo. É 
importante sabermos, então, de qual

fornecedor estamos comprando nossas 
roupas, calçados e nos perguntarmos: 
Será que a empresa respeita o ciclo 
de criatividade dos estilistas e apoia 

ações de preservação ambiental?

***

Esses questionamentos e muitos outros 
são feitos pelo slow fashion, um

movimento existente no mundo todo 
que incentiva o consumo consciente e
instiga a indústria da moda a reduzir 
o ritmo de produção e, aos poucos, 

abandonar o fast fashion como a prin-
cipal lógica de criação, confecção e 
distribuição.” (revista Vida Simples) 

 CORRIDA
Para comemorar o Outubro Rosa a 
loja  DEUSI Costa Moda Fitness irá 

fazer uma ação pra lá de especial. Na 
chegada, um delicioso café da manhã 
e sorteio de brindes. Inscrição pelo 

WhatsApp (44-99976-6798) -, será no 
sábado (22) com largada às 6h  em 
frente a loja que fica na Av. Paraná 

6103. Participem.

HOMENAGENS
Um Café da Manhã no Sesc 

reuniu parceiros e voluntários 
da Campanha do Agasalho 
2022 -, Thais dos Santos / 

SESC ladeada pelas integran-
tes da Câmara da Mulher 

Empreendedora agradeceu o 
incentivo de todos em nome 

da Fecomércio. 

ZOOM
Em noite de confraria Parceiros 
do Vinho : muito bate-papo, 
bons amigos e apreciadores de 
vinho se reuniram , na semana 
passada, no Rancho do Cavalo 
sob a batuta do quarteto Isabel e 
Milton Belezze e Joseane Rahal e 
Esmeraldo Tavares que foram os 
anfitriões da edição de Outubro.

 ARQUIVO SESC

 ARQUIVO PESSOAL
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