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Umuarama poderá ganhar um
memorial para vítimas da Covid
Vereadores de Umuarama analisam em dois turnos de votação na 
Câmara, um Projeto de Lei Ordinária, de autoria do Poder Executivo, 
que prevê a criação de um memorial para homenagear as vítimas 
fatais da Covid-19, no município. O mesmo texto também institui 

o dia oficial para homenagear as vítimas da doença. O dia  “22 de 
Março”, será o ‘Dia Municipal em Homenagem às Vítimas da Covid-
19’, em Umuarama. A data é baseada no dia em que foi registrada a 
primeira morte causada pelo vírus na cidade, no ano de 2020. l 5
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Elevada a
projeção de
crescimento
da economia
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Roberto
Jefferson

segue preso
em Benfica
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Encontro 
Rosa

Atitudes de alguns 
motoristas diante da 
necessidade constante 
de conservação e 
renovação da sinalização 
viária, têm criado 
situações desagradáveis 
para a administração 
municipal. Regularmente, 
a equipe que faz a pintura 
de faixas e sinais de 
trânsito no asfalto tem 
sido hostilizada por 
motoristas impacientes, 
que além de prejudicar 
o trabalho, colocam a 
segurança dos servidores 
em risco. Recentemente 
um condutor estacionou, 
desceu do carro e 
atirou pedras contra 
os servidores, por 
terem interditado 
temporariamente uma via.
l 8 

Vacinação da
Covid será
exclusiva
nas UBS

l 4

     

Uma colisão seguida de 
capotamento foi regis-

trada na tarde de ontem 
(24) na avenida Manaus, 

em frente ao mercado 
Cidade Canção. O Fiat 

Pálio seguia em direção à 
Igreja São José Operário 

e um VW Gol, que estava 
estacionado em frente ao 

mercado, saiu e colidiu 
na lateral direita do Pálio, 

que capotou. Apesar da 
violência do impacto não 

houve feridos.

Região do
Lago Aratimbó

receberá
nova arborização

l 7

Capotamento
ALEX MIRANDA
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Palavras cruzadas

A carreira está no centro das suas atenções, 
mas Netuno retrógrado avisa que você não deve 
sonhar alto demais ou se iludir com propostas 
boas demais para serem verdade. No campo 
afetivo pode despertar o interesse de alguém 
influente e bem-sucedido. 

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu 
dia, sobretudo no trabalho. Netuno retrógrado 
na Casa 8 avisa que algumas novidades po-
derão aumentar sua sensação de insegurança. 
Mostre  sua competência e use seus talentos 
para se destacar. É um bom momento para me-
lhorar a sua alimentação.

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe vai 
deixar seu trabalho mais ágil e produtivo. Vários 
astros brilham no seu paraíso astral. Não deixe 
de fazer uma fezinha: você pode se dar bem. 
Um namoro recente tem boas chances de evo-
luir para um compromisso mais sério. 

Se você tem um assunto mal resolvido com 
alguém, é um bom dia para retomar a conver-
sa e esclarecer as coisas. O clima de paque-
ra pode esquentar em um bate-papo ou uma 
rede social. 

O céu recomenda que você controle melhor 
o seu dinheiro. Experimente colocar no pa-
pel todas as suas despesas fixas para ter uma 
ideia mais precisa e quanto gasta por mês. 
Nos assuntos do coração é bem provável que 
queira dar um tempo de boas para se refazer 
do que passou. 

Cuidado para não enxergar os problemas maio-
res do que realmente são, pois isso só vai fazer 
você sofrer e se magoar. Você pode contar com 
o apoio dos amigos, especialmente dos mais 
maduros e experientes. Romance com alguém 
da turma recebe bons estímulos.

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 25 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de Virgem. 
São espertos, lúcidos e grandes observadores. Possuem boa memória e sabem tirar pro-
veito de qualquer situação, em seu próprio favor ou em favor de causas que defendam. 
Seu número principal é o 33, formado do número de Júpiter em dobro. Mas a soma dá o 
6, de Vênus, que os fazem apaixonados, mas nem sempre correspondidos à altura. Podem 
sofrer perdas e decepções no amor.

Horóscopo nascido em 25 de outubro

Se depender de criatividade e inspiração, seu 
dia será superprodutivo no trabalho.  A Lua no 
seu paraíso garante confiança e sorte em tudo 
que decidir fazer. Vênus na Casa 12 sinaliza 
que pode se interessar por uma pessoa que já 
é comprometida.

Invista nos estudos, trabalhe com colegas mais 
experientes e siga o exemplo de pessoas que já 
chegaram aonde você quer chegar. Vários as-
tros estimulam o amor, sobretudo para quem já 
encontrou seu par e vive uma relação sólida. 

É bom não contar demais com o apoio dos ou-
tros nesta terça-feira, pois a Lua se aproxima de 
Netuno retrógrado e alerta que há grande risco 
de você pode se decepcionar com alguns ami-
gos. Dê atenção à saúde e à beleza. No amor, 
você vai buscar alguém que tenha valores e ob-
jetivos bem parecidos com os seus. 

A Lua e Netuno retrógrado na Casa 12 recomen-
dam que aja com muita discrição e tenha cau-
tela para não cair nas armadilhas de gente mal-
-intencionada. Vênus ingressa na sua Casa 7, 
trazendo novidades e ótimas vibes para a sua 
vida amorosa. 

Procure definir algumas prioridades, organizar 
bem as tarefas e mostrar mais disciplina. A saú-
de também pode exigir atenção. No amor, quem 
está livre pode descobrir afinidades com cole-
ga de serviço ou com uma pessoa conhecida e 
que está sempre ao seu redor. 

Para quem trabalha fora, a dica é se dedicar às 
tarefas que já sabe fazer bem: explore a sua ex-
periência para brilhar e faturar. Vênus na Casa 
11 estimula as amizades: faça contato virtual 
com a turma e não perca uma boa chance de se 
enturmar com gente nova.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 25/10/2022

Sol

Paranaguá
max 22
min 19

max 29
min 17

Cascavel
max 28
min 16

Foz do Iguaçu
max 30
min 17

max 28
min 15

Curitiba
max 23
min 15

FASES 
DA LUA

Quarta 26/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 27/10/2022

Sol

Nova
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16/11 - 10h29
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Sentidos
apurados
no javali

Puxar
para cima

República
insular
norte-

europeia

Escola de
formação
comercial

(?)
Seydoux,

atriz
francesa

O conflito
do massa-

cre de
Ruanda

Empre-
gamos 

habitual-
mente

Abreviatura
inglesa de
"mistress"

(?) sanitá-
ria, área 

de atuação
da Anvisa

Aliança
militar

liderada
pelos EUA

Prefixo
presente

em "eoce-
no": início

Órgão que
concede 

aposenta-
dorias

A fronteira oeste 
do Maranhão

É adicio-
nada a
bebidas

Área do saber em que Kant foi
um grande expoente Dramaturgo de

"Perdoa-me por Me
Traíres"

A família
residente
na fictícia 
Spring-

field (TV)
Qualidade
exigida do 
verdadei-
ro amigo
Mesa de

(?),
serviço

oferecido
por bufês

O aspecto
da pessoa

de bem
com a
vida

Peneira de
seda usada
em farmá-
cias e la-
boratórios

Verbo au-
xiliar de
locuções

Nutrientes abundan-
tes em
frutas e
verduras

Capital da
Bulgária

Saudação
romana

Lavatório

Divindade
incaica 

O fundador
da escola
de samba 
da Vila Ma-
tilde (SP)

Sobra de
madeira
Até, em
inglês

Adoles-
cente, em

inglês
Asilo (fig.)

1.150, em
romanos
Jogador

de futebol

Lá
Pintor de
"La Maja
Desnuda"

Ligas in-
dustriais
Postal da
Austrália

"(?) Dia", sucesso do
Capital Inicial

Criador de Dom
Ináfio da Filva
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PREVISÃO DO TEMPO

SolSol Sol

Cheia
08/11 - 08h02

Nova
25/10 - 07h48

Crescente
01/11 - 03h38

Minguante
16/11 - 10h29

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

21/9 a 21/10 0,6845 0,6845 0,1836
22/9 a 22/10 0,6824 0,6824 0,1815
23/9 a 23/10 0,6512 0,6512 0,1504
24/9 a 24/10 0,6142 0,6142 0,1136
25/9 a 25/10 0,6520 0,6520 0,1512

Ações % R$
Petrobras PN -9,20% 34,25 
Vale ON -2,97% 71,93 
ItauUnibanco PN -4,54% 29,65 
Bradesco PN -4,25% 19,85 
Brasil ON -10,03% 40,20 
IRB Brasil ON -8,49% 0,97

IBOVESPA: -3,27% 116.012 pontos

Iene 148,78
Libra est. 0,89
Euro 1,01
Peso arg. 154,75

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +3,0% 5,3020 5,3030 -1,7%

PTAX  (BC) +1,6% 5,2738 5,2744 -2,4%

PARALELO +2,7% 5,1800 5,6200 -1,7%

TURISMO +2,8% 5,1800 5,6000 -1,8%

EURO +1,7% 5,2058 5,2069 -1,6%

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 24/10

Iene R$ 0,0355
Libra est. R$ 5,96
Peso arg. R$ 0,034
R$1: 1.375,71 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/10 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 1.372,00 -23,50 -3,8%
FARELO dez/22 408,70 -9,20 -3,4%
MILHO dez/22 681,50 -2,75 0,7%
TRIGO dez/22 838,75 -12,00 -4,7%

SOJA 167,93 -0,1% 1,3% 166,00
MILHO 77,10 -0,1% 2,0% 76,00
TRIGO 98,70 1,0% 7,4% 99,00
BOI GORDO 283,99 0,0% -1,6% 280,00
SUINO 6,67 5,4% 4,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 24/10 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 24/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 24/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 0,0% 1,7%
SOJA Paranaguá 186,00 -1,6% -1,6%
MILHO Cascavel 87,00 0,0% 4,8%

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

Mercado elevou a projeção para o
crescimento da economia em 2022

A previsão do mercado 
financeiro para o crescimento 
da economia brasileira este 
ano subiu de 2,71% para 
2,76%. A estimativa foi apre-
sentada no boletim Focus de 
ontem (24), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco 
Central (BC), em Brasília, com 
a projeção para os principais 
indicadores econômicos.

Para o próximo ano, a 
expectativa para o Produto 
Interno Bruto (PIB) – a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país – é de 
crescimento de 0,63%. Em 
2024 e 2025, o mercado pro-
jeta expansão do PIB em 1,8% 
e 2%, respectivamente.

A previsão para o Índice 
Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA) – 
considerada a inflação oficial 
do país – também variou para 
baixo, de 5,62% para 5,6% 
neste ano. É a 17ª redução 
consecutiva na projeção. Para 
2023, a estimativa de inflação 
ficou em 4,94%. Para 2024 e 
2025, as previsões são de 3,5% 
e 3%, respectivamente.

A previsão para 2022 está 
acima do teto da meta de 
inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. A meta, defi-
nida pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 3,5% para este 

Entenda as variações
Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finali-
dade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos 

nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança. 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 cobrados 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 consu-
mo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando 
a atividade econômica.  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.

ano, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é 2% 
e o superior 5%.

Em setembro, puxada prin-
cipalmente pela queda de pre-
ços de combustíveis, houve 
deflação de 0,29%, de acordo 
com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Esse foi o terceiro mês seguido 
de deflação e a menor varia-
ção para um mês de setembro 
desde o início da série histó-
rica, que começou em 1994. 
Com isso, o IPCA acumula alta 
de 4,09% no ano e de 7,17%, 
nos últimos 12 meses.

JUROS E CÂMBIO
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
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 tam-
bém estava nesse patamar.

Amanhã (25) e quarta-feira 
(26), o Copom faz a penúltima 
reunião do ano para discutir 
possíveis mudanças na Selic, 
mas previsão do mercado é 
que ela seja mantida e encerre 
o ano nos mesmos 13,75%. 
Para o fim de 2023, a estima-
tiva 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.
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Roberto Jefferson
foi levado ao presídio
de Benfica no Rio

O ex-deputado federal 
Roberto Jefferson está preso 
no Presídio José Frederico 
Marques, também conhecido 
como cadeia de Benfica, na 
zona norte do Rio de Janeiro. 
O ex-parlamentar, que estava 
em prisão domiciliar, teve que 
retornar ao sistema peniten-
ciário por decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

O ministro do STF Alexandre 
de Moraes decidiu que Jefferson 
deveria voltar à prisão preventiva 
pelo descumprimento de medi-
das cautelares impostas, como 
não postar nas redes sociais. Na 
última sexta-feira (21), em vídeo 
publicado na internet, Jefferson 
atacou a ministra Cármen Lúcia, 
referindo-se a ela com palavras 
de baixo calão.

Durante o cumprimento 
da decisão do STF ontem 
(23), na casa de Jefferson, em 
Levy Gasparian, no interior do 
estado, o ex-parlamentar rea-
giu à prisão, lançando uma 
granada e atirando contra a 
equipe da Polícia Federal (PF).

Dois policiais foram atin-
gidos por estilhaços da gra-
nada lançada por Jefferson e 

Autoridades se manifestaram
oficialmente pelas redes sociais

O ministro Alexandre de 
Moraes publicou, na noite de 
do domingo (23), uma nota 
em seu perfil no Twitter em 
que se solidariza com os poli-
ciais feridos. “Parabéns pelo 
competente e profissional 
trabalho da Polícia Federal, 
orgulho de todos nós brasilei-
ros e brasileiras. Inadmissível 
qualquer agressão contra os 
policiais. Me solidarizo com a 
agente Karina Oliveira e com 
o delegado Marcelo Vilella que 
foram, covardemente, feridos”.

O presidente da República, 
Jair  Bolsonaro,  in ic ial -
mente publicou um texto no 
Twitter repudiando a pos-
tura de Jefferson, em relação 
a Cármen Lúcia e à sua ação 
armada contra os policiais, 
mas também criticando a 

ACOMPANHADO de Padre Kelmon, Jefferson negocia com agentes da Polícia Federal 
antes de ser levado ao presídio de Benfica

DIVULGAÇÃO

existência do que ele chamou 
de “inquéritos sem nenhum 
respaldo na Constituição e sem 
a atuação do MP”.

Mais tarde, Bolsonaro publi-
cou um vídeo em que chama 
o ex-deputado de bandido. 
“Como determinei ao ministro 
da Justiça, Anderson Torres, 
Roberto Jefferson acaba de ser 
preso. O tratamento dispen-
sado a quem atira em policial 
é o de bandido. Presto minha 
solidariedade aos policiais feri-
dos no episódio”.

O ministro da Justiça tam-
bém publicou um vídeo nas 
redes sociais do ministério, 
em que classifica a reação de 
Jefferson à prisão como “um 
grave episódio”. “Esse episódio 
motivou nossa vinda até aqui, 
à Delegacia de Juiz de Fora da 

Polícia Federal para acompa-
nhar os trabalhos e para ver o 
desdobramento desses fatos. 
Realmente fatos graves que 
nos chamam a atenção. Nesse 
momento, gostaria de me soli-
darizar com os policiais fede-
rais machucados nesse evento. 
Graças a Deus, todos estão 
bem”, disse.

O ministro, que chama 
Jefferson de “infrator”, tam-
bém se solidarizou com a 
ministra Cármen Lúcia pelos 
ataques verbais que ela sofreu 
do ex-deputado.

Também por meio das 
redes sociais, o candidato do 
PT à Presidência da República, 
Lula, disse que as ofensas con-
tra Cármen Lúcia não podem 
ser aceitas por ninguém que 
respeita a democracia.

tiveram ferimentos leves.
O mandado de prisão só foi 

concluído à noite, depois de 
uma intensa negociação entre 
a PF e o ex-deputado. Além do 
cumprimento do mandado 
do STF, a PF prendeu Roberto 
Jefferson em flagrante por ten-
tativa de homicídio, segundo 
nota divulgada pela polícia.

Antes de ser encaminhado 
à cadeia de Benfica, Jefferson 
foi levado inicialmente à 
Superintendência da PF no Rio de 
Janeiro para a lavratura do auto 

de prisão em flagrante e outras 
formalidades referentes ao cum-
primento do mandado de prisão.

“A Polícia Federal reafirma 
que agiu com toda a técnica 
e protocolos exigidos para a 
resolução de crises, culmi-
nando com a rendição do 
preso”, informa nota da PF.

Segundo a Secretaria 
Estadual de Administração 
Penitenciária do Rio (Seap), 
Roberto Jefferson participou 
ontem (24) de uma audiência 
de custódia.

Reunião no Palácio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu ontem (segunda-
feira, 24) com líderes do Congresso que compõem a base 

aliada. O encontro ocorreu às18h. Acredita-se que a equipe 
de Bolsonaro e o próprio presidente repassaram orientações 

sobre ações nos estados visando fortalecer a imagem do 
presidente para as eleições domingo (30). Também teria 
sido abordado o episódio de Roberto Jefferson (PTB) e o 

ataque dele a agentes da Polícia Federal. Em seguida, às 19h, 
Bolsonaro conversou com lideranças da Indústria, também 

no Palácio da Alvorada.

Negociação
Um dos partidos de direita 
que mais cresceu nas 
eleições foi o União Brasil – 
fusão do DEM e PSL –, e já 
iniciou negociações para se 
tornar o fiel da balança na 
coalizão em que qualquer 
que seja o presidente 
eleito, terá de costurar com 
o Congresso a partir de 
2023. A legenda é aliada 
do presidente da Câmara, 
Arthur Lira (Progressistas-
AL), mas condiciona o apoio 
à sua reeleição ao cargo, 
em fevereiro, a um acordo 
para manter o comando da 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) e da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), as 
mais cobiçadas, e aumentar 
o seu poder. A CMO deve se 
consolidar como o “coração” 
do orçamento secreto, 
controlando a indicação de 
emendas.

Fake news
Os três projetos de decretos legislativos apresentados 
na semana passada para tentar sustar a resolução do 
TSE sobre fake news não devem ser apreciados pelo 
plenário da Câmara antes do segundo turno. Deputados, 
principalmente os da base governista, iniciaram um 
movimento contrário à norma aprovada pelo TSE que 
permite à corte eleitoral acelerar a retirada de conteúdos 
classificados como desinformação das redes sociais. A 
resolução diminui de 24 horas para 2 horas, o prazo para 
que o conteúdo definido como desinformação saia do ar, 
sob pena de multa de R$ 100 mil por hora.

Prazos
Entre a antevéspera das eleições e as 72 horas seguintes à 
eleição, o prazo cai para uma hora. Segundo líderes partidários, 
Lira não deu qualquer indicativo de que colocaria essas 
propostas em votação esta semana, principalmente porque os 
deputados estão dispensados para fazer campanhas em suas 
bases eleitorais nesta reta final de segundo turno.

Foco
Na prática, ter o comando 
dessas comissões garante 
interferência na pauta e nas 
verbas negociadas durante 
as votações. A cúpula do 
Congresso condiciona 
o avanço da agenda de 
reformas à manutenção do 
orçamento secreto, com o 
qual o governo barganha 
emendas parlamentares para 
obter apoio de deputados 
e senadores. Na quarta 
passada, Lira se reuniu com 
a bancada do UB e defendeu 
o orçamento secreto, 
afirmando que o mecanismo 
é “transparente” e defendeu 
seu aperfeiçoamento para 
evitar que ele seja revogado 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). Para o presidente da 
Câmara, o orçamento secreto 
representa a independência e 
a autonomia do Congresso em 
relação ao Executivo.

DIVULGAÇÃO
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Banco lesou mais 
de 100 pessoas
idosas no Paraná

Após pedido da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná 
(DPE-PR), o juiz da 4ª Vara Cível 
de Curitiba José Eduardo de 
Mello Leitão Salmon determi-
nou, liminarmente, que um 
banco não libere mais emprés-
timos consignados para con-
sumidores que não tenham 
manifestado declaração de 
vontade, por escrito, de contrair 
o empréstimo. A decisão foi con-
cedida após o Núcleo de Defesa 
do Consumidor (NUDECON) da 
DPE-PR ajuizar uma ação con-
tra o banco, que teria lesado 
mais de uma centena de pes-
soas idosas que não tinham 
sequer conhecimento da 
contratação do empréstimo. 
O prejuízo estimado pelo 
NUDECON passa dos R$ 10 
milhões. Mais de uma cen-
tena de pessoas procuraram 
a Defensoria para denunciar o 
caso desde o ano passado. 

Segundo o coordenador do 
NUDECON, defensor público 
Erick Lé Palazzi Ferreira, o 
problema vai além do des-
conto realizado diretamente 
na fonte dos empréstimos não 

Justiça indefere pedido da DPE pela
suspensão imediata dos descontos

A  J u s t i ç a  i n d e f e r i u , 
no entanto, o pedido da 
Defensoria pela imediata sus-
pensão dos descontos realiza-
dos nos benefícios previden-
ciários e nos vencimentos de 
consumidores que não tenham 
manifestado, por escrito, 
declaração de vontade para a 
contratação do cartão de cré-
dito consignado” e a “imediata 
suspensão dos descontos reali-
zados nos benefícios previden-
ciários e nos vencimentos dos 
consumidores que não recebe-
ram o cartão ou que, mesmo 
recebendo, não desbloquea-
ram o cartão. Apesar disso, o 
magistrado fixou multa de R$ 1 
mil, limitada no máximo até R$ 
100 mil, em caso de descum-
primento da decisão, da qual 
cabe recurso. 

autorizados. De acordo com 
ele, há casos relatados de con-
sumidores que não aceitaram 
a contratação do empréstimo 
e não receberam o cartão con-
signado, mas que ainda assim 
sofreram descontos em sua 
fonte de renda. Há também 
casos de consumidores que 
aceitaram o empréstimo con-
signado, mas, na verdade, tra-
tava-se de um contrato para 
a obtenção cartão de crédito 
consignado. Além disso, tam-
bém foram encontrados casos 
em que a pessoa idosa aceitou 
o cartão de crédito, não fez o 
desbloqueio e, mesmo assim, 
houve um depósito em conta 
e, sucessivamente, a cobrança. 

“Trata-se de uma prática 
abusiva que se aproveita da 
vulnerabilidade das pessoas 
idosas para aplicar uma tran-
sação comercial sem autori-
zação clara, sem prestar todas 
as informações de forma cor-
reta, o que leva a um prejuízo 
muito grave porque o valor é 
descontado diretamente na 
fonte do benefício previden-
ciário dessas pessoas”, afirma 

o defensor. 
Ele lembrou que a Justiça 

também determinou que seja 
entregue ao consumidor e à 
consumidora, no momento 
da contratação do emprés-
timo consignado, as cópias 
do contrato e do termo de 
adesão, e que o banco tam-
bém não mais condicione a 
contratação de empréstimo 
consignado ao oferecimento 
conjunto de cartão de crédito, 
sem que haja a solicitação do 
consumidor. A decisão tam-
bém determina que o banco 
passe a oferecer os produtos 
“empréstimo consignado” e 
“cartão de crédito consignado” 
em instrumentos contratuais 
diferentes, e que passe a infor-
mar de modo claro e osten-
sivo, nos contratos de ade-
são, por meio de cláusulas 
em destaque, os riscos de um 
superendividamento.

“A decisão é um passo 
muito importante, dentro do 
processo, para conseguirmos 
o ressarcimento do prejuízo, 
e para que o banco não mais 
faça vítimas”, afirma Ferreira. 

O NUDECON assumiu o caso 
em 2021, após uma magistrada 
do município de Quedas do 
Iguaçu atuar em um processo 
individual naquela cidade, em 
que uma pessoa idosa pro-
cessou o mesmo banco pela 
mesma prática. De acordo 
com Ferreira, a magistrada 
percebeu que a prática pode-
ria ser recorrente, por isso, 
informou o Núcleo. A equipe 
da Defensoria começou a ouvir 
as vítimas e a colher elementos 
que pudessem embasar a Ação 
Civil Pública que foi posterior-
mente ajuizada. 

Segundo Ferreira, a prá-
tica, além de violar o Código 
de Defesa do Consumidor, 
viola também o Estatuto da 
Pessoa Idosa e o Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana.

Vacina contra 
Covid nas UBS 
A Secretaria de Saúde informa 
à população que a partir de 
amanhã (26), as vacinas contra 
a Covid-19 serão aplicadas 
exclusivamente nas UBS dos 
bairros e não mais no Sest/
Senat. Com isso, os usuários 
podem ser imunizados com mais 
comodidade em local próximo de 
suas residências. A expectativa 
é que com a vacinação 
descentralizada a cobertura 
vacinal seja ainda maior no 
município. Até a segunda (24) 
haviam sido aplicadas 252.085 
doses de vacinas na cidade, 
sendo que 98.691 pessoas 
receberam a primeira dose, 
90.349 tomaram a dose dois ou 
a dose única da vacina Janssen, 
47.765 pessoas foram imunizadas 
com a terceira dose (ou reforço 
Janssen) e 15.280 pessoas já 
tomaram a quarta dose.

Fotovoltaicos
A indústria Sengi Sola inaugurou 
a maior fábrica de painéis 
solares fotovoltaicos do Brasil. A 
unidade, instalada em Cascavel, 
recebeu investimentos de R$ 
220 milhões e vai gerar mais 
de 1.500 postos de trabalho 
diretos e indiretos.  

Ficafé 2022
Mais do que o retorno presencial, 
a 15ª Feira Internacional de Cafés 
Especiais do Norte Pioneiro do 
Paraná (Ficafé) ficará marcada 
por ser realizada em conjunto 
com a 1ª Feira Sabores do 
Norte Pioneiro do Paraná, com 
produtos certificados e especiais 
da região e com grande potencial 
de fortalecer ainda mais o 
cenário agro no Norte Pioneiro.

IPVA 2022
Os contribuintes que ainda não 
quitaram o IPVA podem parcelar 
o valor em até 12 vezes com 
o cartão de crédito. É possível 
regularizar o tributo por meio 
das empresas credenciadas 
que operacionalizam os 
pagamentos. A quitação do 
imposto é requisito obrigatório 
para emissão do certificado do 
veículo pelo Detran/PR.

Imposto de Renda
Cerca de 470 mil contribuintes 
que haviam caído na malha fina 
e acertaram as contas com o 
Fisco receberão R$ 800 milhões. 
A Receita Federal abriu nesta 
segunda-feira, 24, a consulta 
ao lote residual do Imposto de 
outubro.A consulta pode ser feita 
na página da Receita Federal ou 
pelo aplicativo da Receita Federal 
para tablets e smartphones.
 

Carros elétricos
Com o incentivo do IPVA zero 
no Paraná, o primeiro a ser 
concedido no país, e a expansão 
da eletromobilidade, o Paraná 
abriu caminho para a ampliação 
da frota de veículos elétricos. 
Hoje, é o terceiro Estado com 
maior número de veículos 
eletrificados, o que inclui os 
elétricos e também os híbridos.

Alex Canziani
O prefeito de Londrina, 
Marcelo Belinati, nomeou Alex 
Canziani para a presidência do 
Instituto de Desenvolvimento 
de Londrina (Codel). O novo 
presidente do órgão iniciou seus 
trabalhos na segunda-feira, 24.

Uopeccan
Com apoio do Governo do Estado, o hospital da Uopeccan de 
Cascavel será ampliado. O governador Ratinho Júnior (PSD) 

assinou o convênio no valor de R$ 17,4 milhões para a obra, que 
vai viabilizar a instalação da unidade de transplantes, além de um 

centro cirúrgico voltado para pacientes com a doença.  

Projeto inédito 
da Celepar
A Celepar recebeu nesta 
semana o Prêmio IoT 2022 
da Associação Brasileira de 
Internet das Coisas (Abinc) 
com o projeto IoT Celepar, uma 
plataforma de monitoramento 
de temperaturas em um galpão 
do Centro de Medicamentos do 
Paraná (Cemepar).

Imigrantes
Longe da terra natal, os 
venezuelanos encontraram 
na Região Sul a maior parte 
de seus novos lares é para lá 
que vão quase metade dos 
migrantes que atravessam a 
fronteira em Roraima, na outra 
ponta do país.Um em cada seis 
deles estão no Paraná, o estado 
que mais recebe imigrantes do 
país vizinho em todo o Brasil.

Patrimônio geológico
A doutora formada pelo 
Programa de Pós-Graduação 
em Geologia da UFPR, 
Fernanda Borato Xavier, 
elaborou o primeiro inventário 
do patrimônio geológico 
do estado. O trabalho foi 
realizado em conjunto com 
o orientador, professor Luiz 
Alberto Fernandes, e docentes 
coorientadores, referências 
internacionais na temática.

Vestibular da UFPR
Um total de 33.403 candidatos 
realizaram no domingo a prova 
da primeira fase do vestibular da 
UFPR. O percentual de ausentes 
que nos dois últimos concursos, 
durante a pandemia de Covid-19, 
chegou a 41,6% (2021) e 29,32% 
(2022) voltou ao patamar histórico, 
e foi de 12,30%. Isso significa que, 
dos 38.087 inscritos, 4.684 não 
compareceram para fazer a prova.

Promessas de 
campanha
Economistas e instituições 
especialistas em contas públicas 
destacam que, até a última 
semana, as promessas eleitorais 
de Lula e Bolsonaro já superavam 
os R$ 150 bilhões para o próximo 
ano, para cada um deles. O 
presidente acumula R$ 159 
bilhões em compromissos e 
o petista, R$ 153 bilhões. O 
problema é que este dinheiro não 
existe no Orçamento de 2023, ou 
seja, mais um problemão que os 
candidatos terão que resolver.
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Umuarama poderá
ganhar um memorial
para vítimas da Covid

Vereadores de Umuarama 
receberam um Projeto de Lei 
Ordinária, encaminhado pelo 
Poder Executivo, que pede a 
autorização da criação de um 
memorial para homenagear as 
vítimas fatais da Covid-19, no 
município.

A proposta foi apresentada 
em sessão ordinária ontem 
(segunda-feira, 24) às 19h, no 
plenário da Câmara Municipal 
e discutido em primeiro turno 
pelos parlamentares.

O mesmo texto também 
prevê a instituição de um dia 
oficial para homenagear às 
vítimas da doença. O dia 22 de 
março será considerado o ‘Dia 
Municipal em Homenagem 
às Vítimas da Covid-19’, em 
Umuarama.

Na mensagem do texto 
encaminhado aos vereadores, 
o prefeito Hermes Pimentel 
lembra que nesta data, no 
ano de 2020, foi registrada 
na cidade, a primeira morte 
oficial em virtude do vírus. “A 
data também pretende não 
deixar cair no esquecimento 
da população os momentos de 
dor, medo e incertezas que a 
pandemia provocou em todos, 
enfatizando a necessidade da 
manutenção, difusão e valo-
rização do sistema público 
e gratuito de saúde do povo 
brasileiro, que foi fundamen-
tal para salvar muitas vidas em 
nosso município e em todo o 

Profissionais  homenageados
Ainda consta na proposta enviada à Câmara, que o “Memorial 

vítimas da Covid-19” também tem a proposição de homenagear os 
profissionais da saúde que trabalharam durante o enfrentamento 
da pandemia, a fim de condecorar e relembrar estes heróis que 
contribuíram para a preservação da saúde em nosso município. 

“Reestabelecer a memória das 355 vítimas da Covid-19 em nosso 
Município é uma ferramenta restaurativa, vez que reconhece o 

trauma histórico, coletivo, social, cultural e sanitário advindo com 
a crise ocasionada pelo novo coronavírus, evidenciando as propor-
ções e a gravidade da pandemia, além de visar também despertar a 
solidariedade e a conscientização da população”, salienta Pimentel.

Projeto obriga a permanência de
ambulância em locais aglomeração

A obrigatoriedade da perma-
nência de ambulâncias em pon-
tos onde houver a aglomeração 
de pessoas, desde que em even-
tos regulamentados pelo muni-
cípio, foi discutida e votada em 
primeiro turno por vereadores, 
na sessão ordinária da Câmara 
Municipal na noite de ontem 
(segunda-feira, 24).

O projeto de autoria do 
vereador Edinei do Esporte 
submete à análise do plená-
rio, o Projeto de Lei nº 57/2022, 
que institui a obrigatoriedade 
da permanência de ambulân-
cia e equipe de paramédicos 

em eventos com aglomeração 
acima de 800 pessoas.

Segundo o autor, o objetivo é 
proporcionar maior segurança à 
população causando uma exce-
lente sensação de bem-estar 
nos eventos com grande aglo-
meração de público.

“Uma cidade com mais de 
110.000 mil habitantes é fato 
e notório que acontecem mui-
tos eventos onde há aglome-
rações, que as ocorrências 
envolvendo os participantes 
desses eventos são atendidos 
pelos órgãos públicos, estes 
que já tem seu padrão de 

atendimento rotineiro”, res-
salta o parlamentar.

Segundo o texto, a pre-
sença de ambulâncias de res-
gate, devidamente equipada e 
com profissionais capacitados, 
localizados em locais estraté-
gicos, contribuirá com o bem-
-estar do ser humano e a sen-
sação de segurança.

A proposta de lei ordinária 
será discutida e analisada em 
dois turnos, antes que possa 
ser encaminhada para sanção 
do prefeito Hermes Pimentel, 
caso seja aprovada pela maio-
ria dos vereadores. 

Brasil”, ressalta o chefe do 
Poder Executivo Municipal.

CONSCIENTIZAÇÃO
Pimentel reforça que, além 

de saudar todas as vítimas 
que perderam a batalha para 
a Covid, o dia 22 de março tam-
bém terá o intuito de promo-
ver um dia de conscientização 
acerca da importância da vaci-
nação para que tenhamos o 
controle da doença, que ceifou 
sonhos de muitas famílias em 
nossa municipalidade. “Assim, 
buscando homenagear e per-
petuar através da Lei os que se 

foram, bem como conscienti-
zar aqueles que perderam seus 
entes queridos, pensou-se não 
só na instituição do Dia, mas 
também na criação de um 
‘Memorial vítimas da Covid-19’, 
um monumento físico que será 
um espaço de acolhida, reen-
contro, reflexão e até mesmo 
de cerimônias abrigando o luto 
tardio, silenciado e sufocado 
pela pandemia, uma vez que 
muitos familiares e amigos 
não puderam se despedir de 
seus entes queridos com todo 
o amor e respeito necessários”, 
comenta o prefeito.

PARLAMENTARES discutiram a criação do dia e do Memorial em Homenagem às vítimas 
da Covid em primeiro turno na sessão de ontem

ALEX MIRANDA

Brasil & mundo
Estados Unidos, União Européia e Ásia estão mais preocupados 

obviamente com as consequências sócio-geográficas e econômicas 
em seus mercados no atual cenário do que com o resultado 

da eleição no Brasil – ainda um gigante, mas que não chama 
mais atenção nos últimos anos e cuja relação internacional 

esmoreceu. No último dia 28 de setembro, a seis dias da eleição 
do 1º turno, o presidente Jair Bolsonaro telefonou para o 

chanceler do Itamaraty Carlos França. Falaram sobre como o 
mundo está vendo o Brasil neste pleito, independentemente 

de quem vencerá a eleição para presidente. O mundo perdeu o 
interesse pelo País e segue em stand by.

La Escuela 
Um recém-formado em 
Medicina pela Escuela 
Latinoamericana de Havana 
sofre para ter o direito de 
clinicar no Brasil. E isso mostra 
que o MEC está de olho nesses 
formados no exterior. O cidadão 
Marcelo Barbosa teve seu 
pedido rejeitado duas vezes 
pelo Conselho Nacional de 
Educação. Tentou revalidar 
o diploma pela Universidade 
Federal de Pernambuco. Com a 
negativa, migrou para a Federal 
do Maranhão. Em vão.

Candidato as 24h

Bolsonaro entrou de cabeça 
na sua campanha na tentativa 
de reeleição. Nos últimos 30 
dias cumpriu só quatro dias 
de agendas no Palácio do 
Planalto. No dia 4 outubro, 
dois após o resultado do 
1º turno, teve um último 
encontro com o atual vice, 
já eleito senador, Hamilton 
Mourão (Republicanos-RS).

Assédio no MMA
O Ministério do Meio 
Ambiente esconde processo 
administrativo contra um 
ex-funcionário protegido por 
Ricardo Salles. O cidadão 
de Brasília foi demitido por 
assédio moral e sexual, e 
continua blindado, sem o nome 
divulgado. As diligências correm 
internamente, com variados 
depoimentos. A assessoria não 
detalha, mas o nº do PAD é 
2992/2022 e o Processo é o de 
nº 02000.001801/2022-31.

Radiografia da OAB
O Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados 
do Brasil fez um raio-x 
da entidade: 50,4% dos 
advogados do Brasil estão no 
interior, enquanto 49,6% nas 
capitais. O País tem cerca de 
1,3 milhão de profissionais 
registrados. Entre os 
Estados com maior número 
de advogados inscritos no 
interior estão SC (75,38%), 
MG (65,86%), RJ (60,06%), 
RS (58,71%), PR (58,63%) e 
SP (57%). A região Norte tem 
as unidades da Federação 
com a maior concentração de 
advogados nas capitais: Boa 
Vista (98,71%), Rio Branco 
(89,7%), Macapá (89,47%).

Praça reaquecida
A 1ª edição da Pulso dos 
Pequenos Negócios, do 
Sebrae e IBGE, revela que 
os pequenos negócios 
recuperaram o faturamento 
em agosto, e estão com nível 
de receita 3% superior em 
comparação com o mesmo 
mês de 2021.Dentre as 
empresas, 38% apresentaram 
aumento de faturamento, 25% 
mantiveram o nível e 28% 
relataram perdas no período.

ESPLANADEIRA
#  Lipe Diaz abre campanha 
no Catarse para edição da 
Revista HQ Cavalo de Pau. 
# Juliana Gabriel, da Tribu 
Education, abre inscrições 
para I Jornada Online 
Multiprofissional de Saúde 
Trans. # Estão abertas 
até dia 15 de novembro 
inscrições para Concurso 
Beleza Negra Africanidade 
2022. # Domino’s Pizza 
concorre ao prêmio Reclame 
Aqui. # Região Nordeste foi 
escolhida para lançamento 
do “Sortudin” - título popular 
da Brasilcap. # Audaces 
participa hoje do Denim City 
SP com palestra sobre NFT e 
Metaverso na moda..
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Última fase de duplicação na rodovia  
PR-323 já está prestes a ser concluída

A duplicação do trecho da 
PR-323, em Doutor Camargo, 
na Região Metropolitana 
de Maringá, no Noroeste do 
Estado, será concluída nas 
próximas semanas. Segundo 
o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR), mais de 95% dos serviços 
já foram finalizados.

A obra recebeu investimento 
de R$ 38.626.237,07 e está 
incluída no Programa Estratégico 
de Infraestrutura e Logística de 
Transportes do Paraná, uma par-
ceria do governo estadual com 
o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), que 
traz uma série de melhorias 
na integração rodoviária em 
todo Estado.

O trecho duplicado conta 
com uma extensão de 6,3 
quilômetros e complementa 
outros 20 quilômetros da 
duplicação da rodovia entre 
Paiçandu e Doutor Camargo, 
que foram finalizados pelo 
DER/PR no início do ano.

O secretário estadual de 
Infraestrutura e Logística, 
Fernando Furiatti, ressalta que 
a obra faz parte de uma mobili-
zação para o desenvolvimento 
para região.

“A PR-323 é um dos prin-
cipais corredores logísticos 
do Noroeste. Estamos inves-
tindo mais de R$ 250 milhões 
nessa rodovia, com a duplica-
ção em Doutor Camargo e em 
Umuarama, além de novas 
terceiras faixas. São obras 
que trazem mais segurança 
aos motoristas e agilidade no 
transporte de cargas”, afirma.

O Governo do Paraná tam-
bém está implementando na 
PR-323 mais de 20 quilômetros 
de terceiras faixas entre Doutor 
Camargo e Iporã, além da 
duplicação do Trevo Gaúchão, 
em Umuarama.

DETALHES DA OBRA
Para entrega da duplicação 

deste trecho da PR-323, o DER/
PR está finalizando a rotatória 

TRECHO faz parte do investimento de mais de R$ 250 milhões, com sua a duplicação em Doutor Camargo e em Umuarama, além de novas 
terceiras faixas

DER

do novo viaduto, que irá auxi-
liar no direcionamento dos 
motoristas na entrada ou saída 
para a região central de Doutor 
Camargo (via PR-551).

O viaduto conta com uma 

entrada e uma saída à direita 
da pista central, em ambos os 
sentidos da rodovia, e vias mar-
ginais nos dois lados da PR-323. 
A obra segue por 6,3 quilôme-
tros na direção do Rio Ivaí, com 

novas pistas de 7,20 metros de 
largura, sendo duas faixas de 
rolamento de 3,60 metros, além 
de acostamentos externos, faixa 
de segurança interna e separa-
ção por canteiro central.
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Arborização em toda a região do
Lago Aratimbó será revitalizada

Um trecho da avenida 
Paraná – que vai da Praça 
Miguel Rossafa até a ave-
nida Romeu Zolim (na nova 
Rodoviária) – vai ser revitali-
zado pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente. Segundo o 
projeto paisagístico, árvores 
exóticas serão substituídas 
por palmeiras fênix, trans-
formando a região do Lago 
Aratimbó, um dos principais 
cartões-postais da cidade.

O novo projeto paisagís-
tico teve início na manhã 
de ontem (segunda-feira, 
24) e deve ser finalizado até 
dezembro. “Além da substi-
tuição das árvores nos cantei-
ros centrais, o trecho também 
terá plantio de flores, melho-
rando a estrutura urbana e 
sempre regenerando os espa-
ços públicos, como é o desejo 
do prefeito Hermes Pimentel: 
preparar uma cidade cada 
vez mais especial para que 

as famílias possam ter locais 
agradáveis e bem estrutura-
dos”, comentou o secretário 
de Meio Ambiente Rubens 
Sampaio.

Umuarama é uma das 
cidades mais arborizadas do 
Paraná, com 95% de sua área 
urbana contando com alguma 
espécie arbórea, segundo 
dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística), com destaque 
para dois grandes bosques em 
sua área central. “Temos um 

moderno Plano de Arborização 
Urbana, que é fiscalizado por 
equipes de profissionais da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
garantindo uma cidade verde. 
Porém, é preciso sempre lem-
brar que cuidar dessa paisa-
gem urbana é uma obrigação 
de todos os cidadãos”, pontua 
o secretário.

TRECHO da avenida Paraná 
entre o Jardim Aratimbó e o Lago 
faz parte do projeto paisagístico 

que teve início na manhã de ontem

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Conduzindo para o futuro
O SENAR-PR tem muitas maneiras de ajudar a família 

rural paranaense. Além dos cursos ligados diretamente 
à produção rural, existem treinamentos na área de 
promoção social, gestão, e muitos outros temas que 
auxiliam o produtor rural no dia a dia da propriedade.

Um bom exemplo desses treinamentos são aqueles 
destinados aos condutores de veículos. Existe uma 
série de cursos que têm como objetivo, de um lado 
aprimorar o currículo do motorista, e de outro eliminar 
custos quando é necessário contratar terceiros para 
fazer esse tipo de transporte.

São cursos como “Transporte de cargas 
indivisíveis”, que ensinam como realizar o transporte de 
cargas pesadas como máquinas agrícolas, silos, toras 
de madeira e outros itens de acordo com a legislação 
vigente; e outros como “Movimentação e operação 
de produtos perigosos”, que leva aos participantes 
conhecimento sobre como realizar o transporte correto 
e seguro de produtos inflamáveis, corrosivos ou tóxicos, 
como é o caso dos defensivos agrícolas.

Também existem cursos para condução de 
veículos de emergência e transporte de passageiros. 
Dessa forma produtores e trabalhadores podem atuar 
com segurança e eficiência.

Isso acontece porque o SENAR-PR conhece 
as necessidades do campo e sabe que além de 
plantar e colher, a família rural paranaense também 
precisa manter a propriedade funcionando, com a 
manutenção e operação de equipamentos, benfeitorias 
e edificações. É o olhar do SENAR-PR sempre atento 
às necessidades de quem produz!

sistemafaep.org.br

Segundo a diretora da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Claudia Calloi Palozi, o novo pro-
jeto de revitalização em volta do 
Lago Aratimbó, será realizado em 
23 quadras, totalizando 2.148,5 
metros. “Cada canteiro terá, de 
forma intercalada, grama mato 

Motoristas impacientes atrapalham
serviços da sinalização na cidade

Atitudes de alguns conduto-
res de veículos diante da neces-
sidade constante de conserva-
ção e renovação da sinalização 
viária horizontal têm criado 
situações desagradáveis para a 
administração municipal. Com 
certa regularidade, a equipe que 
trabalha na pintura de faixas e 
sinais de trânsito no asfalto tem 
sido hostilizada por motoristas 
impacientes, que além de preju-
dicarem a realização do serviço 
ainda colocam a segurança dos 
trabalhadores em risco.

O alerta é da diretora de 
Trânsito do município, Dianês 
Maria Piffer, para quem tem se 
tornado cada vez mais evidente 
a falta de respeito com que os 
condutores tratam os servido-
res. “Têm ocorrido alguns fatos 
lamentáveis. Recentemente 
um condutor estacionou seu 
veículo, desceu e atirou pedras 
contra os servidores porque 
eles haviam interditado tem-
porariamente uma via, para 
reforçar a sinalização. Eram 
necessários poucos minutos 
para a tinta secar e o condutor 
não queria esperar, tornando-
-se agressivo”, destacou.

E este não foi o único caso. 
Em outra ocasião, os traba-
lhadores quase foram atrope-
lados. “Os motoristas veem a 
sinalização de aviso, os cones 

Vandalismo
Além disso, o município também sofre prejuízos com danos cau-
sados em semáforos e pontos de ônibus. Neste mês um ponto de 
ônibus foi praticamente destruído num acidente e o condutor foi 

identificado, o mesmo ocorrendo com dois semáforos danificados. 
“Identificamos os responsáveis pelos danos e instauramos proces-
sos para ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos. 
Além disso, cerca de 20 placas de trânsito são danificadas por mês 
em Umuarama, seja por acidentes, manobras de veículos ou atos 
de vandalismo. Para a reposição de tubos, hastes de aço, concreto 
e mão de obra, além das placas, são gastos cerca de R$ 8 mil por 

mês”, encerrou a diretora Dianês Piffer.

Números da Covid
Trazendo dados acumulados 
no final de semana, o Boletim 
Covid divulgado ontem (24) 
informou que dois novos casos 
foram confirmados, sendo dois 
homens, elevando para 32 o total 
de pessoas diagnosticadas com a 
doença neste mês, uma média de 
1,3 casos por dia, a menor desde o 
início da pandemia de coronavírus 
em março de 2020. O informativo 
indicou que há 10 dias nenhuma 
pessoa de Umuarama é internada 
para tratamento da doença, nem 
em enfermarias e nem em UTIs. O 
número de pessoas em isolamento 
domiciliar também baixou para 17, 
sendo 10 casos suspeitos e mais 
sete casos ativos. Nenhuma morte 
é registrada em Umuarama desde 
março e o total de óbitos segue 
em 355. Em 31 meses, 39.323 
pessoas receberam diagnóstico 
positivo da doença e deste total 
38.974 se recuperaram. 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.

Meio Ambiente plantará mais
de 2 mil árvores em 23 quadras

grosso, cambará rasteiro rosa, 
amarelo e roxo e palmeiras fênix, 
garantindo um colorido que vai 
encantar moradores e visitantes”, 
detalha Claudia, ressaltando que 
a população pode ficar tranquila 
que o processo de substituição 
das árvores não será demorado.

e placas, mas não diminuem a 
velocidade. Solicitamos que a 
população preste mais aten-
ção nos locais de obras, que 
são sinalizados. Onde houver 
cones na via é porque tem 
gente trabalhando e é preciso 
diminuir a velocidade, ter mais 
paciência”, acrescenta.

Há motoristas, ainda, que 
retiram ou ‘atropelam’ os 
cones onde as vias estão inter-
ditadas para pintura – o que 
caracteriza, inclusive, infra-
ção de trânsito. Ontem (24), 
a equipe da Umutrans iniciou 
a revitalização das faixas na 
avenida Ivo Sooma, que conta 
com tráfego intenso durante 
todo o dia. Para acompanhar o 

serviço e garantir a segurança 
de trabalhadores e motoristas, 
a Sestram destacou agentes da 
autoridade de trânsito.

Com velocidade limitada 
a 60 km/h, a avenida convive 
com motoristas que excedem 
esse limite e passam dos 80 
e até dos 100 km/h no tre-
cho, apesar da fiscalização 
constante da Sestram, por 
meio dos agentes de trânsito. 
“Contamos com a compreen-
são dos motoristas porque a 
sinalização existe para garan-
tir a segurança e a organização 
do trânsito, o que beneficia a 
todos. As intervenções costu-
mam ser rápidas e os efeitos 
bem duradouros”, completou.

RECENTEMENTE um condutor estacionou seu 
veículo, desceu e atirou pedras contra os 
servidores porque eles haviam interditado 
temporariamente uma via

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

A carreira está no centro das suas atenções, 
mas Netuno retrógrado avisa que você não deve 
sonhar alto demais ou se iludir com propostas 
boas demais para serem verdade. No campo 
afetivo pode despertar o interesse de alguém 
influente e bem-sucedido. 

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu 
dia, sobretudo no trabalho. Netuno retrógrado 
na Casa 8 avisa que algumas novidades po-
derão aumentar sua sensação de insegurança. 
Mostre  sua competência e use seus talentos 
para se destacar. É um bom momento para me-
lhorar a sua alimentação.

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe vai 
deixar seu trabalho mais ágil e produtivo. Vários 
astros brilham no seu paraíso astral. Não deixe 
de fazer uma fezinha: você pode se dar bem. 
Um namoro recente tem boas chances de evo-
luir para um compromisso mais sério. 

Se você tem um assunto mal resolvido com 
alguém, é um bom dia para retomar a conver-
sa e esclarecer as coisas. O clima de paque-
ra pode esquentar em um bate-papo ou uma 
rede social. 

O céu recomenda que você controle melhor 
o seu dinheiro. Experimente colocar no pa-
pel todas as suas despesas fixas para ter uma 
ideia mais precisa e quanto gasta por mês. 
Nos assuntos do coração é bem provável que 
queira dar um tempo de boas para se refazer 
do que passou. 

Cuidado para não enxergar os problemas maio-
res do que realmente são, pois isso só vai fazer 
você sofrer e se magoar. Você pode contar com 
o apoio dos amigos, especialmente dos mais 
maduros e experientes. Romance com alguém 
da turma recebe bons estímulos.

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 25 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de Virgem. 
São espertos, lúcidos e grandes observadores. Possuem boa memória e sabem tirar pro-
veito de qualquer situação, em seu próprio favor ou em favor de causas que defendam. 
Seu número principal é o 33, formado do número de Júpiter em dobro. Mas a soma dá o 
6, de Vênus, que os fazem apaixonados, mas nem sempre correspondidos à altura. Podem 
sofrer perdas e decepções no amor.

Horóscopo nascido em 25 de outubro

Se depender de criatividade e inspiração, seu 
dia será superprodutivo no trabalho.  A Lua no 
seu paraíso garante confiança e sorte em tudo 
que decidir fazer. Vênus na Casa 12 sinaliza 
que pode se interessar por uma pessoa que já 
é comprometida.

Invista nos estudos, trabalhe com colegas mais 
experientes e siga o exemplo de pessoas que já 
chegaram aonde você quer chegar. Vários as-
tros estimulam o amor, sobretudo para quem já 
encontrou seu par e vive uma relação sólida. 

É bom não contar demais com o apoio dos ou-
tros nesta terça-feira, pois a Lua se aproxima de 
Netuno retrógrado e alerta que há grande risco 
de você pode se decepcionar com alguns ami-
gos. Dê atenção à saúde e à beleza. No amor, 
você vai buscar alguém que tenha valores e ob-
jetivos bem parecidos com os seus. 

A Lua e Netuno retrógrado na Casa 12 recomen-
dam que aja com muita discrição e tenha cau-
tela para não cair nas armadilhas de gente mal-
-intencionada. Vênus ingressa na sua Casa 7, 
trazendo novidades e ótimas vibes para a sua 
vida amorosa. 

Procure definir algumas prioridades, organizar 
bem as tarefas e mostrar mais disciplina. A saú-
de também pode exigir atenção. No amor, quem 
está livre pode descobrir afinidades com cole-
ga de serviço ou com uma pessoa conhecida e 
que está sempre ao seu redor. 

Para quem trabalha fora, a dica é se dedicar às 
tarefas que já sabe fazer bem: explore a sua ex-
periência para brilhar e faturar. Vênus na Casa 
11 estimula as amizades: faça contato virtual 
com a turma e não perca uma boa chance de se 
enturmar com gente nova.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 25/10/2022

Sol

Paranaguá
max 22
min 19

max 29
min 17

Cascavel
max 28
min 16

Foz do Iguaçu
max 30
min 17

max 28
min 15

Curitiba
max 23
min 15

FASES 
DA LUA

Quarta 26/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 27/10/2022

Sol

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 672
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 04 01 07 06 04 02

Super Sete concurso: 310C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

OUTUBRO

02 03 07 08 18 29 30

Loterias
Megasena

01 02 03 05 06 07 11 12
13 14 15 17 18 20 24concurso: 2532Megasena

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.

 06 09 14 22 36 46
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2381Lotomania

85.894
34.064
52.636
73.653
47.258

08 17 24 35 40 47 56
PALMEIRAS-SP

08 21 54 60 76
concurso: 5981

10 14 17 18 23 30

01 06 07 11 17 18 30 37 39 54
60 65 72 74 80 87 91 92 97 98

concurso: 2645Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 27

3/del — vie. 4/hair — idol. 5/amore — loser. 6/modern.
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F
O S S I M P S O N S
L E A L D A D E
F R I O S R A L A
A S O F I A S
T A M I S S O L

J O V I A L N E N E
T E E N A P A R A

A E T N I C O
G U A R I D A D U

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

Ã Y O T A N E O
C O A L A I N S S

3/léa — mrs. 4/nani — teen — till. 5/sófia — tamis.

Sentidos
apurados
no javali

Puxar
para cima

República
insular
norte-

europeia

Escola de
formação
comercial

(?)
Seydoux,

atriz
francesa

O conflito
do massa-

cre de
Ruanda

Empre-
gamos 

habitual-
mente

Abreviatura
inglesa de
"mistress"

(?) sanitá-
ria, área 

de atuação
da Anvisa

Aliança
militar

liderada
pelos EUA

Prefixo
presente

em "eoce-
no": início

Órgão que
concede 

aposenta-
dorias

A fronteira oeste 
do Maranhão

É adicio-
nada a
bebidas

Área do saber em que Kant foi
um grande expoente Dramaturgo de

"Perdoa-me por Me
Traíres"

A família
residente
na fictícia 
Spring-

field (TV)
Qualidade
exigida do 
verdadei-
ro amigo
Mesa de

(?),
serviço

oferecido
por bufês

O aspecto
da pessoa

de bem
com a
vida

Peneira de
seda usada
em farmá-
cias e la-
boratórios

Verbo au-
xiliar de
locuções

Nutrientes abundan-
tes em
frutas e
verduras

Capital da
Bulgária

Saudação
romana

Lavatório

Divindade
incaica 

O fundador
da escola
de samba 
da Vila Ma-
tilde (SP)

Sobra de
madeira
Até, em
inglês

Adoles-
cente, em

inglês
Asilo (fig.)

1.150, em
romanos
Jogador

de futebol

Lá
Pintor de
"La Maja
Desnuda"

Ligas in-
dustriais
Postal da
Austrália

"(?) Dia", sucesso do
Capital Inicial

Criador de Dom
Ináfio da Filva

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

No Outubro Rosa, Ceju realiza tarde entre mulheres
Cerca de 50 mães ou res-

ponsáveis por crianças e ado-
lescentes que frequentam o 
Centro da Juventude (Ceju) 
reuniram-se com integrantes 
da equipe na tarde do sábado 
(22), para uma comemoração 
especial pelo Outubro Rosa 
– mês destinado aos cuida-
dos com a saúde da mulher. 
A programação foi pensada 
nelas, que são as encarre-
gadas por cerca de 80% das 
matrículas realizadas nas 

oficinas e atividades ofereci-
das pelo espaço.

O prefeito Hermes Pimentel, 
o secretário de Gabinete André 
Rodrigues, e a secretária de 
Assistência Social, Adnetra 
Prazeres, acompanharam a 
ação. “Cuidados preventivos 
são os mais eficazes para a 
saúde da mulher e de todos, 
por isso é muito importante 
termos momentos como este, 
de conversa franca e orienta-
ções”, considerou o prefeito.

A atividade contou com 
uma roda de conversa con-
duzida pela psicóloga Patrícia 
Gonçalves, onde as mulheres 
dialogaram sobre problemas 
comuns e a importância do 
autocuidado. “Tivemos tam-
bém o sorteio de brindes, 
apresentação de fotos das 
crianças e adolescentes em 
atividades no Ceju e ao final 
entregamos lembrancinhas e 
oferecemos um coffee break”, 
completou a coordenadora 

do Ceju, Roselene de Souza, 
ressaltando a importância de 
momentos de socialização e 

aprendizado como esse, reu-
nido os familiares das crianças 
e jovens atendidos.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

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

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

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

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

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

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Ford Modelo TT, o avô das picapes
A Ford é reconhecida pela 

liderança mundial em pica-
pes, fato que se deve princi-
palmente ao notável desem-
penho da Série F, picape mais 
vendida da América do Norte 
há 45 anos consecutivos. 
Porém, esse legado começou 
a ser construído muito antes, 
há exatamente 105 anos, com 
o lançamento do Modelo TT, 
versão utilitária do Modelo 
T, que criou as bases para a 
popularização do segmento.

O Modelo TT surgiu em 
um momento em que o sis-
tema rodoviário dos Estados 
Unidos estava sendo expan-
dido, graças em grande parte 
ao sucesso do Modelo T, e as 
empresas buscavam opções 
de veículos mais pesados, 
mais fortes e econômicos para 
as operações de transporte. 
Os fabricantes do segmento 
de reposição já ofereciam 
adaptações para o Modelo T 

– que representava metade 
de todos os veículos da Amé-
rica do Norte em 1917 – com a 
instalação de caçambas antes 
de Henry Ford aproveitar essa 
nova demanda.

O Modelo T foi o veículo 
que deu início à produção em 
massa da Ford, estimulada pela 
entrada dos Estados Unidos na 
Primeira Guerra Mundial. A ver-
são picape, lançada em 1917, 
mantinha a cabine e o motor 
do antecessor, mas trazia uma 
estrutura mais robusta com 
capacidade para transportar 
até uma tonelada de carga útil. 
O Modelo TT adicionava 61 cen-
tímetros à distância entre-eixos 
de 3,05 metros do Modelo T. 
Tinha também suspensão tra-
seira mais rígida, um eixo de 
tração traseiro mais durável, já 
usado em muitas conversões no 
pós-venda, rodas de madeira de 
estilo militar e pneus traseiros 
de borracha sólida.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O chassi da picape de US$ 
600 podia ser personalizado 
com caçambas e implementos 
de carga disponíveis no mer-
cado, adaptados para cada 
tipo de trabalho. As suas vendas 
acompanharam as do Modelo 

T. A Ford vendeu pouco mais 
de 200 unidades do Modelo TT 
no primeiro ano e no final da 
década de 1920 já era líder da 
categoria. Em 1925, a sua pro-
dução anual cresceu para mais 
de 260.000 unidades e a venda 

total chegou a 1,3 milhão em 
1928, quando o Modelo TT foi 
substituído pelo Modelo AA, 
com chassi de 1,5 tonelada.

O Modelo TT abriu cami-
nho para a primeira picape da 
Ford com caçamba integrada, 
o Modelo T Runabout, que veio 
em 1925, e muitos outros que 
se seguiram, incluindo a Ford 
Série F em 1948. Para saber 
mais sobre a história do Ford 
Modelo T, veja aqui.
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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 HIGH COUNTRY 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 269.900,00

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 1.2 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

Administrador de empresas

Agente de pesquisa

Ajudante de eletricista

Ajudante de estruturas metálicas

Ajudante de motorista

Analista de recursos humanos

Arte-finalista

Atendente balconista

Atendente de balcão

Atendente de lojas

Atendente de mesa

Auxiliar administrativo

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de costura

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de dentista

Auxiliar de escrituração fiscal

Auxiliar de estoque

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de logistica

Auxiliar de manutenção de edifícios

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar financeiro

Auxiliar técnico de refrigeração

Balconista

Balconista de crediário

Banhista de animais domésticos

Borracheiro

Caldeirista

Carpinteiro

Caseiro

Chefe de cozinha

Churrasqueiro

Cobrador externo

Confeiteiro

Consultor de vendas

Controlador de acesso

Costureiro, a máquina na confecção em série

Cozinheiro de restaurante

Cozinheiro geral

Dentista

Eletricista

Eletricista de instalações industriais

Eletricista de manutenção industrial

Empregado doméstico nos serviços gerais

Encarregado de lubrificação de vias

permanentes

Esteticista

Estoquista

Farmacêutico

Fiscal de caixa

Fiscal de piso

Fiscal de prevenção de perdas

Fisioterapeuta geral

Garçom

Gerente comercial

Gerente de vendas

Instalador de som e acessórios de veículos

Jardineiro

Lavador de veículos

Manobrista

Marceneiro

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de manutenção de ônibus

Mecânico de motocicletas

Médico veterinário

Montador de móveis de madeira

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão

Motorista entregador

Oficial de serviços gerais na manutenção de

edificações

Operador de caixa

Operador de computador (inclusive

microcomputador)

Operador de estação de tratamento de esgoto

Operador de inspeção de qualidade

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Operador eletromecânico

Orientador de ensino

Orientador de ensino

Padeiro

Pedreiro

Pintor de automóveis

Professor de sociologia no ensino médio

Promotor de vendas

Recepcionista atendente

Recepcionista de crediário

Recepcionista de hotel

Repositor de mercadorias

Segurança de evento

Serralheiro

Servente de obras

Servente de pedreiro

Social media

Soldador

Supervisor de vendas de serviços

Tapeceiro de móveis

Tecelão (tear automático)

Técnico de enfermagem

Técnico em segurança do trabalho

Torneiro mecânico

Trabalhador rural

Vendedor interno

Vendedor porta a porta

Vendedor pracista

Zelado

Agência do Trabalhador de Umuarama 
Avenida Rio Branco, 4211 - Centro 

CEP 87501-130 - Umuarama/PR 
Fone/Fax: (44) 3621 1100

 251 Vagas disponíveis para o dia 25/10/2022, sujeito a alteração a qualquer
momento. Interessados a concorrer as vagas comparecer na agência do trabalhador
com carteira de trabalho e CPF, não é necessário fazer o agendamento para as vagas.

Prefeitura inicia 
revitalização em 

trecho da Boiadeira
Uma obra de readequa-

ção da Secretaria de Serviços 
Rodoviários que beneficiará 
motoristas que trafegam pela 
rodovia BR-487 – a Estrada 
Boiadeira –, entre os distri-
tos de Santa Eliza e Serra dos 
Dourados, entrou na reta final. 
O asfalto da rodovia termina 
a cerca de 2,5 mil metros da 
PR-182 e restante do trajeto, 
em leito natural, está recebendo 
readequação e fresado asfáltico.

O serviço vai melhorar 
as condições de tráfego no 
local, eliminando pontos de 
areião e de poças de lama, 
em períodos chuvosos. Com 

a pavimentação da Boiadeira, 
muitos motoristas deixaram de 
circular pela PR-082 (que liga 
Icaraíma a Ivaté e Umuarama) 
para percorrerem a nova rodo-
via. A distância é menor, por 
isso o trajeto é mais rápido e 
seguro, já que o asfalto é novo.

Apesar se ser uma rodo-
via federal, a estrada merece 
atenção do município. “Por 
aqui passam muitos produto-
res, moradores da zona rural 
e donos de terras que fazem 
parte de Umuarama. Por isso, a 
Prefeitura sempre fez a manu-
tenção deste trecho”, comple-
tou Pimentel.

Sob a condução do secre-
tário de Serviços Rodoviários, 
Osvaldo Borborema, a admi-
nistração está readequando a 
base e aplicando uma grossa 
camada de fresado asfáltico, 
obtido pelo município junto 
ao DER. “O rejeito é um resí-
duo da manutenção de rodo-
vias pavimentadas. Após ser 

triturado, o material pode ser 
reaproveitado nas estradas 
para melhorar as condições 
de tráfego”, explica.

Com a conservação, a 

estrada fica mais resistente 
em tempos de chuva e de sol, 
exige menos manutenção e 
garante mais conforto e segu-
rança para os motoristas.

PREFEITO Pimentel caminhou pelo trecho em revitalização junto com o vereador Pé Duro 
e com o secretário André Rodrigues

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Belo, é tudo quanto agrada 
desinteressadamente. (Kant)

@tribunahojenewsumuarama

PATROCINADO
E a Uber vai passar a exibir anúncios com base na localização do passageiro durante as viagens. A iniciativa Journey Ads 
contará com publicidades de mais de 40 marcas que já fecharam parceria com o aplicativo de transporte. Os anúncios direcio-
nados levarão em conta o histórico de viagens do passageiro e seu destino ao iniciar uma corrida. Os motoristas do aplicativo 
não serão afetados com a iniciativa. (Olhar Digital)

KITS
Para facilitar a aquisição dos kits, 
compostos por lotes de 500 a 10 

mil seladinhas, o empresariado pode 
parcelar o pagamento em até três 

vezes no cartão de crédito. A moda-
lidade Pix também está disponível. 
“Como em outros anos, o objetivo é 
impulsionar as vendas na data mais 

importante para o comércio varejista. 
A premiação foi definida a partir de 
uma criteriosa consulta aos filiados. 
As empresas interessadas em adquirir 
os kits podem ligar para (44) 3621-

6700/98422-1805 (Edson).

 PORTAIS
O prefeito Hermes Pimentel pres-
tigiou a cerimônia e enfatizou a 

importância da parceria com a Aciu 
para a viabilização de uma campanha 
recheada de atrativos e novidades. 
Mais de 250 portais serão instala-
dos nas avenidas Paraná, Maringá, 
Rolândia e algumas ruas da área 

central. A Aciu adquiriu as ferragens 
e outros equipamentos e a adminis-
tração municipal contratou um Além 
dos portais, árvores das vias centrais 
também devem receber iluminação 
especial e o Papai Noel vai ganhar 
mais uma casa, que será construída 

na Praça Miguel Rossafa.

LANÇAMENTO CULTURAL
Será lançado na sexta-feira (28/10), na 
Livraria A Página do Shopping Palladium 
em Umuarama, o livro “O novo mundo 
de Maria”, da autora Lenita Save Mundi 
Lemes. O livro Infantil, conta a história, 
em forma de poema, de uma menina, 
que levava uma vida normal até o dia em 
que o homem inventou o plástico e tudo 
mudou. Ela percebeu que a natureza, os 
animais, as pessoas estavam sendo afeta-
dos. Em meio ao desespero, Mariapercebe 
que também estava se transformando. O 
poema é uma forma lúdica  de provocar 
questionamentos e reflexões a respeito da 
poluição causada pelo plástico.

*** 
A  autora nasceu em Ivatuba, Paraná, 
Lenita Save Mundi Lemes, viveu na 
zona rural até seus 14 anos, onde teve 
uma infância repleta de simplicidade. É 
formada em Letras, com especialização 
em Planejamento
Educacional e Docência de Ensino. Há 
mais de 20 anos trabalha com educação 
de crianças e jovens.
 
Serviço: Lançamento do livro “O novo 
mundo de Maria”
Data: 28/10/2022(sexta-feira) / 
Horário: 19h
Local: Livraria A Página- Shopping 
Palladium - Umuarama

NATAL LUZ!
A campanha Natal de Luz 2022, foi lançada na  quinta-feira (20) pela 
Aciu (Associação Comercial, Industrial e Agrícola) é uma das maiores 
do Estado, disponibilizando nada menos que 915 prêmios. Segundo o 

presidente Miguel Fuentes Romero Neto, as empresas associadas podem 
optar entre cinco tipos de pacotes especiais para participar. A campanha 

distribuirá 100 mil em vales-compra, R$ 50 mil sob a forma de cader-
netas de poupança Sicoob e dez Iphone 13. “No caso dos vales e das 
cadernetas, o consumidor será premiado instantaneamente através de 

‘seladinhas’, ao estilo abriu, achou, ganhou”, complementou.
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O sábado ganhou a ‘cor rosa’ na Corrida 
com Café da Deusi Costa Fitness -, cons-

cientização neste Outubro Rosa e cuidados 
com o corpo & saúde. Excelente iniciativa!

 FACEBOOK

GLAMOUR
O prefeito Hermes Pimentel informou 

que, além da iluminação atrativa, 
milhares de flores serão cultivadas e 
teremos duas casinhas do papai noel 
para distribuir o fluxo e estimular os 
visitantes a percorrerem todo o cen-
tro. Aproximadamente R$ 3 milhões 
para assegurar o melhor Natal dos 

últimos anos. No quesito premiação, 
a promoção da Aciu contará com nada 

menos que 915 atrativos, seguindo 
como uma das maiores do Estado.


	01-cor
	02-pb
	03-pb
	04-pb
	05-pb
	06-cor
	07-cor
	08-pb
	09-pb
	10-pb
	11-pb
	12-cor

