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Prefeitura vai leiloar 35 terrenos do
município avaliados em R$ 4,16 mi
A Secretaria de Administração, em conjunto com a Divisão de Patrimô-
nio, abre concorrência pública para a venda de 35 terrenos do municí-
pio que, juntos, foram avaliados em torno de R$ 4,16 milhões. O leilão 
está marcado para o próximo dia 17, às 9h, no Paço Municipal. Serão 
ofertados terrenos com áreas entre 283,8 m² e 2.007,69 m² e preços 

iniciais que variam entre R$ 70 mil e R$ 480 mil. A justificativa para 
a venda tem base no grande número de imóveis municipais sem des-
tinação específica e a alienação recebeu manifestação favorável dos 
demais órgãos municipais, que atualmente não pretendem utilizar as 
áreas, nem em um futuro próximo. l 11
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ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Arrecadação
de impostos
foi de quase

R$ 170 bilhões
l 2

Roberto Jefferson
indiciado por

quatro tentativas
de homicídio

l 3

Lei Orçamentária em 
discussão na Câmara

A parceria de sucesso que envolveu secretarias da Prefeitura de Umuarama, Assemu e Unipar, levou o Programa 
“Eu Também Posso” à classificação final após o último desafio, realizado no Shopping Palladium. Entre os 
614 servidores que se inscreveram, 371 participaram ativamente e conseguiram emagrecer juntos mais de 
450 quilos. No total, 121 servidores concluíram o projeto e cumpriram os 14 desafios que teve caminhadas, 
corridas, atividades aeróbicas, palestra e ações de reeducação alimentar durante três meses. 

Mais de 43 mil
denúncias de
propaganda

irregular no TSE
l 4

     

A Ponte da Integração em 
Foz do Iguaçu já atingiu 

95,5% da obra executada. 
São feitos os acabamen-
tos, concretagem de bar-
reiras e guarda-copo para 

travessia de pedestres 
pelas laterais. A ponte 

terá 760 metros de com-
primento e um vão-livre 

de 470 metros, sendo o 
maior da América Latina. 

O investimento atualizado 
até o momento é de 

R$ 227 milhões.

PR insere
mais de 8 mil
detentos no

Encceja
l 6

Quase pronta

Meia tonelada

DER

l 8
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3/del — vie. 4/hair — idol. 5/amore — loser. 6/modern.

Palavras cruzadas

Vênus acaba de chegar ao seu paraíso astral, 
garantindo sorte em tudo que decidir fazer.  Sua 
vida amorosa recebe ótimos estímulos. Pode ter 
chance de retomar a conversa com alguém ou 
mesmo reatar um namoro.  

Ótima fase para iniciar cursos, aprender um 
novo idioma ou participar de palestras e trei-
namentos. No trabalho, vai querer participar 
mais dos debates e saberá direitinho o que 
dizer para defender suas ideias.  No amor, 
papos e encontros virtuais podem estimular 
as paqueras. 

Esta pode ser uma boa fase para ganhar di-
nheiro, mas você também terá que controlar 
o desejo de gastar, senão, pode torrar tudo 
que conseguir em alguma bobagem.  No 
campo sentimental, Vênus e Mercúrio refor-
çam o seu desejo de viver uma relação séria 
e estável. 

Fique de olho para identificar e aproveitar as 
boas oportunidades que deverão surgir no seu 
caminho, especialmente no trabalho.  Convença 
os parentes a apoiarem seus planos. No amor, 
você vai esbanjar autoconfiança e vai escolher 
a dedo seus pretendentes. 

Você saberá direitinho o que dizer para conse-
guir o que deseja, então, use e abuse da sua boa 
lábia, sobretudo se você trabalha com vendas.  
Busque cursos, livros, conselhos e tudo que 
possa contribuir com o seu progresso pessoal 
e profissional. No amor, você dará mais valor ao 
diálogo e às afinidades.  

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

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 26 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de Libra. 
São indecisos e não têm muita definição e iniciativa. Sua vida pode ser de altos e baixos. 
Seu número principal é o 34, formado de 3, Júpiter e de 4, Urano. Mas a soma dá o 7, de 
Netuno, que leva ao misticismo e confere grande intuição e dons para normais, que leva 
à timidez e à espiritualidade.

Horóscopo nascido em 26 de outubro

Evite comentar seus planos no trabalho e não 
confie seus segredos a ninguém se não quiser 
fazer papel de trouxa. Reserve um tempo para 
cuidar da saúde, da beleza e da sua autoestima. 
Talvez queira manter um romance em segredo, 
ainda mais se for com colega. 

É uma fase muito promissora para o trabalho, mais 
ainda para quem pode explorar a sua experiência. 
Trabalhar em casa será uma boa opção. No amor, 
pode se envolver numa paquera com uma pessoa 
influente e poderosa. A família pode se opor: ouça 
os conselhos e reflita sobre eles. 

Seu trabalho vai render mais se puder ficar de 
boas no seu canto, sem depender do apoio de 
ninguém. Tome cuidado e não comente seus 
planos, pois alguém pode querer puxar o seu 
tapete. No amor, talvez queira manter um ro-
mance com colega em segredo. 

Vênus e Mercúrio na Casa 7 incentivam a união, 
por isso, estimule a cooperação e una-se aos 
colegas. Trabalhar em equipe será prazeroso e 
pode garantir resultados melhores e mais rápi-
dos. É um bom momento para buscar alguém 
que realmente combine com você. 

Vênus está de rolê em Libra destaca todos os 
pontos fortes do seu signo. Além de acentuar 
os seus talentos para o trabalho, o astro reforça 
o seu jeito delicado, gentil e equilibrado de ser. 
Na conquista, seu charme está no auge e vai ser 
fácil seduzir quem deseja.

Pode ter dificuldade para se conectar com ami-
gos, mas deve ser algo passageiro. A Lua no 
seu paraíso astral envia boas vibrações para o 
amor. Você vai esbanjar charme e vai deixar a 
pessoa amada a seus pés. 
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DRA
INDECENTE

PAUDEARARA
BAILA

DOA
OSECAÇA
DAIAOAB
ABUTRESA

ATADOANEL
ARILABA

ESCORARAD
MOURETRA
ASTATUA
NESCOLTA
IESAREAS
AEVIN

OSE L
V

S

P

(?) Paula
Padrão,

jornalista

Dois
insetos
domés-

ticos

Classe
(?): elite
econô-
mica

Afetada 
(a estru-

tura)

Parte so-
nora de
um filme

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

Mem de
(?), figura
histórica

(?) 
Toledo,

humorista

Local
das feiras
livres (pl.)

Placa de
desvio em
rodovias

Significa
"fermen-
to", em 
maltase

Anexo de
cozinhas

(pl.)

Filhote de
peixe

Santa (?):
a Igreja
Católica

Eleito pe-
la 2ª vez

Um, dentre
vários

Código
telefônico 
interna-
cional

Como
andam as
mulheres
naturistas

Obsceno;
imoral

Animal
que inspi-
rou a cri-
ação do
persona-
gem Taz

A arte da
dança

Caminhão
que trans-
porta reti-

rantes
(bras.)

Arruma-
deira

Veículos
fluviais

Borda de
chapéu
Tecido

de véus

Enfeite
dos dedos 
O reduto 

da família

Minha e 
(?): nossa

Vai
ao chão

Canal que
conduz 
a urina
Teoria

Amarrado;
juntado

O dia
decisivo

Ave come-
dora de
carniça

Avião de
combate

Azul e
amarelo

Apoiar;
amparar

Pedra
para afiar

Creme;
pomada

Tira estrei-
ta de pano

Tropa de
segurança
(?) Salva-
dor, país

4/tule — viés. 5/áudio. 7/alevino — escolta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 1

DRA
INDECENTE

PAUDEARARA
BAILA

DOA
OSECAÇA
DAIAOAB
ABUTRESA

ATADOANEL
ARILABA

ESCORARAD
MOURETRA
ASTATUA
NESCOLTA
IESAREAS
AEVIN

OSE L
V

S

P

(?) Paula
Padrão,

jornalista

Dois
insetos
domés-

ticos

Classe
(?): elite
econô-
mica

Afetada 
(a estru-

tura)

Parte so-
nora de
um filme

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

Mem de
(?), figura
histórica

(?) 
Toledo,

humorista

Local
das feiras
livres (pl.)

Placa de
desvio em
rodovias

Significa
"fermen-
to", em 
maltase

Anexo de
cozinhas

(pl.)

Filhote de
peixe

Santa (?):
a Igreja
Católica

Eleito pe-
la 2ª vez

Um, dentre
vários

Código
telefônico 
interna-
cional

Como
andam as
mulheres
naturistas

Obsceno;
imoral

Animal
que inspi-
rou a cri-
ação do
persona-
gem Taz

A arte da
dança

Caminhão
que trans-
porta reti-

rantes
(bras.)

Arruma-
deira

Veículos
fluviais

Borda de
chapéu
Tecido

de véus

Enfeite
dos dedos 
O reduto 

da família

Minha e 
(?): nossa

Vai
ao chão

Canal que
conduz 
a urina
Teoria

Amarrado;
juntado

O dia
decisivo

Ave come-
dora de
carniça

Avião de
combate

Azul e
amarelo

Apoiar;
amparar

Pedra
para afiar

Creme;
pomada

Tira estrei-
ta de pano

Tropa de
segurança
(?) Salva-
dor, país

4/tule — viés. 5/áudio. 7/alevino — escolta.

   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

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

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,36 -0,29 4,09 7,17
IGP-M (FGV) -0,70 -0,95 6,61 8,25
IGP-DI (FGV) -0,55 -1,22 5,54 7,94

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 5ª parcela
vence em 30/09, com juros Selic de 4,22%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

25/9 a 25/10 0,6520 0,6520 0,1512
26/9 a 26/10 0,6797 0,6797 0,1788
27/9 a 27/10 0,6779 0,6779 0,1770
28/9 a 28/10 0,6777 0,6777 0,1768
1/10 a 1/11 0,6501 0,6501 0,1494

Ações % R$
Petrobras PN -2,10% 33,53 
Vale ON +0,26% 72,12 
ItauUnibanco PN -0,81% 29,41 
Magazine Luiza ON +5,15% 4,29 
BRF ON -11,24% 12,24 
IRB Brasil ON -7,22% 0,90

IBOVESPA: -1,20% 114.625 pontos

Iene 147,87
Libra est. 0,87
Euro 1,00
Peso arg. 155,06

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,3160 5,3170 -1,4%

PTAX  (BC) +0,7% 5,3085 5,3091 -1,8%

PARALELO +0,2% 5,1900 5,6300 -1,6%

TURISMO +0,2% 5,1900 5,6100 -1,6%

EURO +1,6% 5,2851 5,2879 0,0%

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 25/10

Iene R$ 0,0359
Libra est. R$ 6,09
Peso arg. R$ 0,034
R$1: 1.362,58 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/10 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 1.382,00 10,00 -3,1%
FARELO dez/22 415,60 6,90 -1,8%
MILHO dez/22 686,25 4,75 1,4%
TRIGO dez/22 834,75 -4,00 -5,2%

SOJA 170,27 1,4% 2,7% 169,00
MILHO 77,65 0,7% 2,7% 77,00
TRIGO 99,76 1,1% 8,6% 100,00
BOI GORDO 283,77 -0,1% -1,7% 278,00
SUINO 6,68 0,1% 4,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 25/10 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 25/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 0,6% 2,3%
SOJA Paranaguá 185,00 -2,1% -2,1%
MILHO Cascavel 87,00 1,2% 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

Arrecadação federal de impostos em
setembro foi de quase R$ 170 bilhões

A União arrecadou R$ 166,28 
bilhões em impostos em setem-
bro, de acordo com dados divul-
gados ontem (25) pela Receita 
Federal. Na comparação com 
setembro do ano passado, 
houve um crescimento real de 
4,07%, descontada a inflação, 
medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). O valor é o maior desde 
2000, tanto para o mês de 
setembro quanto para o período 
acumulado.

No acumulado do ano, 
a arrecadação alcançou R$ 
1,63 trilhão, representando 
um acréscimo pela inflação 
de 9,52%.

Quanto às receitas adminis-
tradas pela Receita Federal, o 
valor arrecadado, em setem-
bro, foi de R$ 159,60 bilhões, 
representando um acréscimo 
real de 2,65%, enquanto no 
período acumulado de janeiro 
a setembro a arrecadação 
alcançou R$ 1,53 trilhão, alta 
real de 7,64%.

A alta pode ser explicada, 
principalmente, pelo cres-
cimento dos recolhimen-
tos do Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição Social Sobre 
o Lucro Líquido (CSLL), que 
incide sobre o lucro das 
empresas. Segundo a Receita, 
eles são importantes indicado-
res da atividade econômica, 
sobretudo o setor produtivo.

O IRPJ e a CSLL totalizaram 
uma arrecadação de R$ 28,42 

bilhões, com crescimento real 
de 9,85% em relação ao mesmo 
mês de 2021. Esse resultado é 
explicado pelo acréscimo real 
de 13,28% na arrecadação da 
estimativa mensal de empresa 
não financeiras. Na apuração 
por estimativa mensal, o lucro 
real será apurado anualmente, 
sendo que a empresa está obri-
gada a recolher mensalmente 
o imposto, calculado sobre 
uma base estimada.

A Receita observa ainda 
que houve pagamentos atípi-
cos de IRPJ e CSLL de, aproxi-
madamente, R$ 2 bilhões, por 
empresas ligadas ao setor de 
commodities, associadas à 
mineração e extração e refino 
de combustíveis.

No acumulado do ano, o 
IRPJ e a CSLL totalizaram R$ 
371,72 bilhões, com cresci-
mento real de 20,48%. Esse 
desempenho é explicado pelos 
acréscimos de 82,41% na arre-
cadação relativa à declaração 
de ajuste do IRPJ e da CSLL, 
decorrente de fatos geradores 
ocorridos ao longo de 2021, e 
de 19,81% na arrecadação da 
estimativa mensal.

“Destaca-se crescimento 
em todas as modalidades 
de apuração do lucro. Além 
disso, houve recolhimentos 
atípicos da ordem de R$ 37 
bilhões, especialmente por 
empresas ligadas à explo-
ração de commodities, no 
período de janeiro a setem-
bro deste ano, e de R$ 31 
bilhões, no mesmo período 
de 2021”, informou a Receita.

Já as receitas extraordinárias 
foram compensadas pelas deso-
nerações tributárias. Apenas em 
setembro, a redução de alíquo-
tas de PIS/Confins sobre com-
bustíveis resultou em uma deso-
neração de R$ 3,75 bilhões. No 
ano, chega a R$ 14,60 bilhões. 
Já a redução de alíquotas 
de Imposto sobre Produtos 
Industrializados custaram R$ 1,9 
bilhão à Receita no mês passado 
e R$ 11,50 bilhões no acumulado 
de janeiro a setembro.

“Sem considerar os fatores 
não recorrentes, haveria um 
crescimento real de 9,02% na 
arrecadação do período acu-
mulado e de 6,37% no mês de 
setembro de 2022”, informou 
o órgão.

Outros destaques
Outro destaque da arrecadação de setembro foi a Receita Previ-
denciária, que alcançou R$ 45,77 bilhões, com acréscimo real de 
4,84%, em razão do aumento real de 8,50% da massa salarial. No 

acumulado do ano, o resultado chega a R$ 393,36 bilhões, alta real 
de 6,19%. Esse último item pode ser explicado pelo aumento real de 

6,43% da massa salarial e pelo aumento real de 18,72% na arreca-
dação da contribuição previdenciária do Simples Nacional de janeiro 

a setembro deste ano, em relação ao mesmo período de 2021.
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Presidente do TRE-PR
recebe mesária voluntária
com síndrome de Down

O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR), desembargador 
Wellington Emanuel Coimbra 
de Moura, recebeu no início 
da semana, a visita da mesá-
ria voluntária Pietra Silvestri, 
que tem síndrome de Down e 
trabalhou no Colégio Positivo 
Ambiental, local de votação da 
177ª Zona Eleitoral de Curitiba. 
O encontro aconteceu no edifí-
cio-sede, em Curitiba, e tratou 
sobre a inclusão e o trabalho 
realizado pela jovem no pri-
meiro turno.

Na ocasião, o presidente 
Coimbra de Moura reforçou 
que um dos principais propó-
sitos do TRE-PR para a elei-
ção é promover a inclusão. 
“Nós somos todos iguais e 
queremos que todas as pes-
soas participem da demo-
cracia. Eu fiz questão que a 
Pietra viesse ao Tribunal para 
saber se ela gostou do traba-
lho e como foi a experiência 
dela”, declarou. 

Pietra participou da con-
versa acompanhada da mãe, 
Noemi Rebello Silvestri, e 
comentou sobre o orgulho 
que sentiu de estar presente 
na eleição e de ajudar as pes-
soas. “Dia 30 de outubro está 
chegando e estou animada 
para o segundo turno”, disse. 

PF indicia Roberto Jefferson
por quatro tentativas de homicídio

O ex-deputado federal e 
presidente de honra do PTB, 
Roberto Jefferson, foi indi-
ciado pela Polícia Federal (PF) 
por quatro tentativas de homi-
cídio. Duas se referem à poli-
cial federal Karina Oliveira e ao 
delegado Marcelo Vilella, feri-
dos por estilhaços provocados 
por granadas lançadas pelo 
ex-parlamentar, e as outras 
duas relacionadas a dois agen-
tes da PF que estavam próxi-
mos de um carro alvejado por 
tiros de fuzil, mas não chega-
ram a ser atingidos.

No último domingo (23), 
os quatro foram à casa de 
Jefferson, no município de 
Comendador Levy Gasparian, 

no sul fluminense, para cum-
prir mandado de prisão deter-
minado pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes. 
O ex-parlamentar resistiu à 
prisão, lançou granadas e fez 
disparos de fuzil contra os 
policiais.

A chegada dos policiais foi 
por volta das 11h e somente 
às 19h o ex-parlamentar se 
rendeu.

A decisão do ministro 
Alexandre de Moraes de deter-
minar a volta ao sistema peni-
tenciário de Roberto Jefferson, 
que estava em prisão domici-
liar, foi provocada pelo des-
cumprimento de medidas 

cautelares impostas a ele, 
como o impedimento de pos-
tagens em redes sociais.

Na sexta-feira (21), em 
vídeo publicado na internet, 
Jefferson atacou a ministra 
Cármen Lúcia, com palavras 
de baixo calão, por decisão 
em julgamento no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 

Roberto Jefferson foi 
transferido na noite da segun-
da-feira, 24, para o presídio 
Pedrolino Werling de Oliveira, 
conhecido como Bangu 8, no 
Complexo de Gericinó, no Rio. 
A transferência foi determi-
nada pela Justiça após ele pas-
sar por audiência de custódia 
durante a tarde.

VOLUNTÁRIA PELA 
PRIMEIRA VEZ

Aos 21 anos, a curitibana 
Pietra se voluntariou para ser 
mesária pela primeira vez nas 
eleições deste ano. A jovem 
quer mostrar à sociedade a 
importância da inclusão e do 
pleno exercício de todas as 
pessoas à cidadania. 

Nas redes sociais, ela com-
partilha mensagens de com-
bate ao preconceito e cole-
ciona seguidores. São 554,9 mil 
no Tik Tok (@pietra.silvestri) e 
mais de 5,6 mil no Instagram. 
Alguns de seus vídeos já foram 
vistos mais de 1 milhão de 
vezes na internet.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
Durante a visita, Pietra 

também gravou vídeos para 
as redes do TRE-PR, com o 
desembargador Coimbra de 
Moura e a equipe de estagiá-
rias da Comunicação. As pro-
duções abordaram informa-
ções sobre o voto em trânsito.

O Tik Tok do Tribunal conta 
atualmente com 78,4 mil segui-
dores e 2,6 milhões de curti-
das. Os vídeos curtos abor-
dam de forma leve e criativa 
temas importantes da Justiça 
Eleitoral, como consulta ao 
local de votação, regulariza-
ção do título, segurança da 
urna eletrônica, entre outros.

PIETRA Silvestri, de 21 anos, visitou o edifício-sede em Curitiba e também gravou vídeos 
para o TikTok com a equipe de Comunicação do Tribunal

ASSESSORIA

Falta de spots
O ex-ministro da 
Comunicação Fábio 
Wajgarten foi ao Twitter 
afirmar que, após a 
denúncia de que a 
campanha de Bolsonaro 
supostamente teve 
154 mil inserções de 
rádio a menos que 
Lula, muitas rádios 
entraram em contato 
com o departamento 
de mídia do presidente 
da República. De 
acordo com Wajgarten, as emissoras dizem que não haviam 
recebido ontem (25) os spots a serem veiculados hoje (26) 
já a partir das 5 horas. “O responsável pela distribuição é o 
@TSEjusbr. Algum problema no sistema de distribuição?”, 
questionou o ex-ministro em sua rede social. De acordo com 
o TSE, os mapas de mídia das inserções no rádio e os spots 
correspondentes “não serão enviados pelo TSE, mas poderão 
ser baixados no site do Tribunal”.

Território inimigo
O governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema (Novo), 
segue hoje (26) com Jair 
Bolsonaro (PL) em visita a 
Teófilo Otoni. Eles participam 
de uma reunião com 
lideranças locais. A missão 
é virar votos para Bolsonaro 
na cidade que deu vitória a 
Lula (PT) no primeiro turno e 
ampliar a adesão de prefeitos 
da região nesta reta final 
de campanha. O município 
é administrado pelo petista 
Daniel Sucupira, que na 
semana passada recepcionou 
Lula para uma mobilização de 
rua. Esta será a segunda vez 
que Bolsonaro visita Minas 
em menos de quinze dias. 
O estado é o segundo maior 
colégio eleitoral do país. Ainda 
na quarta, Zema acompanha 
Bolsonaro em viagem a 
Uberlândia.

Prisão proibida
Desde ontem (25), nenhum eleitor pode ser preso ou detido, 
exceto em casos de “flagrante delito” ou em virtude de 
sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Está 
também prevista prisão para pessoas que impeçam o direito 
de as pessoas transitarem livremente. As medidas valem até 
48 horas após o segundo turno das eleições, conforme previsto 
no Código Eleitoral. De acordo com o Artigo 236, membros das 
mesas receptoras e fiscais de partido também não poderão ser 
detidos ou presos durante o exercício de suas funções, “salvo 
caso de flagrante delito”.

Prazos
Segundo a legislação, nenhuma autoridade poderá, desde cinco 
dias antes e até 48 horas após o encerramento da eleição, 
“prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito 
ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime 
inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto [direito 
de transitar livremente]”. Caso ocorra “qualquer prisão”, o 
detido deverá ser imediatamente conduzido à presença do juiz 
competente, a quem caberá verificar a ilegalidade da detenção. 
Confirmada a ilegalidade, caberá ao juiz relaxar a prisão e 
responsabilizar eventuais coautores da detenção.

DIVULGAÇÃO

O lado Tucano
A executiva municipal do 
PSDB de São Paulo declarou 
apoio a Tarcísio de Freitas. 
A legenda defendeu o 
compromisso do ex-ministro 
da Infraestrutura com a 
responsabilidade fiscal 
do estado. “Pela ampla 
maioria nessa discussão, nós 
decidimos, nesse momento, 
declarar o nosso apoio 
ao governo do estado ao 
Tarcísio. Discutimos com 
ele algumas pautas que 
são primordiais para o bom 
funcionamento do governo 
do estado”, disse Fernando 
Alfredo, presidente do PSDB 
do município de São Paulo. 
Tarcísio se comprometeu 
com austeridade fiscal, 
responsabilidade com as 
finanças públicas, seguir com 
esse bom legado do estado”, 
acrescentou Alfredo.
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TSE já recebeu mais
de 43 mil denúncias de
propaganda irregular

Transporte gratuito
A prefeitura de Londrina 
confirmou que vai ofertar 
transporte coletivo gratuito 
no próximo domingo (30), 
segundo turno das eleições. 
O anúncio se deu após 
Curitiba, Araucária e Maringá 
também terem confirmado 
a gratuidade no transporte 
coletivo no dia da votação.

Agricultura Digital
De acordo com o boletim 
da Faep, os rápidos avanços 
tecnológicos vêm provocando 
uma revolução no campo, 
a ponto de transformarem 
os sistemas produtivos e o 
dia a dia dentro da porteira. 
A Agricultura Digital, que 
compreende a utilização 
de tecnologias que vão dos 
drones à telemetria, é uma 
realidade tão consolidada, que 
já estabeleceu as chamadas 
profissões do futuro.

Novo desembargador
O advogado Andrei de Oliveira 
Rech, diretor jurídico da 
Sanepar, foi nomeado o novo 
desembargador do Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJ-PR) 
para uma vaga do quinto 
constitucional da advocacia. 
O cargo é decorrente da 
implantação de duas novas 
Câmaras na corte. Natural 
de Umuarama, Rech tem 46 
anos e graduou-se em direito 
na Universidade Paranaense, 
em 2000.

Enem 2022
Os candidatos ao Enem já 
podem consultar os locais 
das provas divulgados na 
página do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira. 
O Enem será aplicado em dois 
domingos, como nos últimos 
anos, no dia 13 e 20 de 
novembro.

Comandante
A curitibana Claudine Melnik, 
53 anos, primeira piloto da 

O aplicativo Pardal rece-
beu 43.074 denúncias de 
propaganda eleitoral irregu-
lar referentes às eleições de 
2022. Aproximadamente 26% 
das denúncias deram origem 
a 12.352 processos que estão 
em tramitação no Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) da 
Justiça Eleitoral.

O aplicativo, que foi rea-
tivado no dia 16 de agosto 
deste ano, está apto a receber 
denúncias de compra de votos; 
uso da máquina pública; cri-
mes eleitorais; e propagandas 
irregulares.

Os eleitores de São Paulo 
foram os que mais fizeram 
denúncias, com 6.268 registros 
até agora, seguidos por Minas 
Gerais (4.526), Pernambuco 
(4.485), Rio Grande do Sul 
(3.480) e Rio de Janeiro (3.146). 
Por região, o Sudeste lidera 
com 15.078 denúncias, seguido 

Primeira conselheira substituta a
tomar posse no Tribunal de Contas

O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE-PR), 
conselheiro Fabio Camargo, 
deu posse na manhã de ontem 
(terça-feira, 25) à primeira con-
selheira substituta da história 
da Corte. Muryel Hey passou a 
ser a sexta integrante do corpo 
de conselheiros-substitutos. 
Camargo lembrou a impor-
tância do fato, destacando 
que esta é a segunda barreira 
que as mulheres rompem 
dentro da instituição, já que o 
Ministério Público de Contas 
tem quatro mulheres entre 
seus integrantes. “Falta agora 
uma representante feminina 
entre os conselheiros”, desta-
cou, pedindo que “Deus conti-
nue iluminando os caminhos 
de nossas mulheres”.

Numa breve manifestação 
após ter assinado o termo de 
posse, Muryel destacou o fato 
de estar voltando à sua cidade, 
já que atuava junto ao TCM de 
Goiás; ressaltou o simbolismo 
do ato, manifestou seu desejo 
de contribuir com a instituição 
e disse que torce para que cada 

pelo Nordeste (12.675), Sul 
(7.493), Centro-Oeste (4.814) 
e Norte (3.014).

Já com relação aos cargos 
em disputa nestas eleições, 
a maior parte das denún-
cias envolve campanhas para 
deputados federal (12.802) e 
estadual (12.607), seguidas das 
de presidente (6.407) e gover-
nador (3.781).

APURAÇÃO
A apuração das denún-

cias recebidas no Pardal é 
feita pelo Ministério Público 
Eleitoral, que apresenta com-
posição híbrida, sendo inte-
grado por membros do MPF 
(procuradores regionais e pro-
curador-geral eleitoral) e dos 
MPs Estaduais (promotores 
eleitorais).

Inicialmente, a apuração da 
denúncia é feita pelo promo-
tor integrante do MP Estadual. 

Com indícios concretos de irre-
gularidades, o caso é encami-
nhado ao procurador regional 
Eleitoral ou ao procurador-ge-
ral eleitoral (PGE), se a acu-
sação for relativa às eleições 
presidenciais.

Com o MP Eleitoral pro-
pondo a abertura de ação civil 
pública contra o candidato, 
o processo é encaminhado 
para julgamento no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), com 
atuação do procurador regio-
nal nas ações que envolvam 
eleições para os cargos de 
governador, senador, depu-
tado federal, distrital e esta-
dual. Já nas relativas à eleição 
presidencial e em recursos de 
casos iniciados em outras ins-
tâncias da Justiça Eleitoral, o 
PGE e seu vice atuam perante 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), para a aplicação de pena 
ou multa.

dia mais mulheres ocupem 
cargos nos poderes públicos.

A nova conselheira-substi-
tuta estava acompanhado pelo 
marido, Lucas; o filho, Vicente; 
e a mãe, Ruth. Participaram da 
posse, realizada no Gabinete 
da Presidência, o conselheiro 
Ivens Linhares, os conselhei-
ros-substitutos Cláudio Augusto 

Kania, Livio Sotero Costa, Tiago 
Alvares Pedroso, Thiago Barbosa 
Cordeiro e Sérgio Valadares 
Fonseca; os procuradores do 
MPC-PR Flávio Berti e Gabriel 
Guy Léger. O termo de posse, 
com base no Decreto Estadual 
nº 12.381, do último dia 14, 
foi lido pelo diretor-geral do 
TCE-PR, Lúcio Flávio Batalha.

MURYEL já foi auditora de Controle Interno na Controladoria-Geral do DF como diretora 
de Tomada de Contas Especial e na Diretoria de Gestão de Riscos e Compliance
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Pesquisas
O prazo para registro de pesquisas de opinião pública que 

podem ser divulgadas no segundo turno da eleição terminou 
na segunda-feira. Os quatro institutos que mais produziram 
pesquisas eleitorais na campanha deste an – Ipec (ex Ibope), 
Paraná Pesquisas, Datafolha e a Quaest Consultoria – estão 

em campo para entregar novos levantamentos sobre a corrida 
presidencial até a véspera do segundo turno.

história da Latam Brasil, está 
completando 30 anos de 
empresa em 2022.  Em 1992, 
Claudine iniciou a sua carreira 
na Latam como comissária 
de bordo. Atualmente, a 
curitibana é comandante 
de aeronaves Boeing 787 e 
777, que na Latam Brasil, são 
utilizadas para operar as rotas 
internacionais do Brasil para 
América do Norte, Europa e 
África.

Assédio eleitoral
O Ministério Público do 
Trabalho no Paraná já recebeu 
denúncias relativas a 123 
empresas ou empregadores 
suspeitas de cometer assédio 
eleitoral. É o maior número 
na região sul e o segundo em 
todo o Brasil (até agora são 
1.027 no país). Minas Gerais é 
o estado com o maior número, 
286, e Santa Catarina é o 
terceiro, com 104.

Apreensão de drogas
A Receita Federal apreendeu 
125 kg de cocaína no Porto 
de Paranaguá. A carga estava 
dentro de um contêiner 
que continha pasta química 
de madeira. Esta é a 12º 
apreensão de cocaína 
realizada pela Receita 
Federal este ano no Porto de 
Paranaguá. No total, já foram 
apreendidos 1.062 kg de 
cocaína no terminal portuário.

Mudança de planos
Na tentativa de encontrar um 
espaço fiscal para cumprir 
as promessas eleitorais de 
Bolsonaro, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, mira 
em planos antigos. A ideia 
principal do ministro agora é 
vincular a taxação de lucros 
e dividendos de empresas a 
acionistas como recurso para 
pagar o Auxílio Brasil de R$ 
600. Segundo o ministro, a 
apresentação da PEC ocorrerá 
após o segundo turno das 
eleições e já está “combinada 
politicamente” com o 
Congresso.
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Maioria do STF vota
pela manutenção da
resolução sobre fakes

A maioria dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) votou ontem (25) por 
manter uma resolução que, 
na reta final do segundo turno, 
amplia os poderes do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) no 
combate à desinformação e 
às notícias falsas (fake news).

Até a publicação da repor-
tagem, o placar estava 7 a 0 
para negar o pedido do pro-
curador-geral da República, 
Augusto Aras, que queria sus-
pender a norma aprovada na 
semana passada pelo plená-
rio do TSE.

No sábado (22), o ministro 
Edson Fachin, do Supremo, 
já havia negado um primeiro 
pedido de liminar feito por 
Aras. Na segunda (24), o PGR 
pediu reconsideração e recor-
reu ao plenário. Ele insistiu no 
argumento de que a resolu-
ção do TSE promove “censura 

Premiações de homens e mulheres
no esporte podem ser iguais no PR

Em sessão dedicada ao 
Outubro Rosa, a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) aprovou ontem 
(25), proposta que determina a 
igualdade do valor de premia-
ções para homens e mulheres 
em competições esportivas 
organizadas, patrocinadas 
ou apoiadas pelo Governo do 
Estado do Paraná. De acordo 
com o projeto de autoria de 
Mabel Canto (PSDB), a regra 
vale para autarquias, agências 
reguladoras, empresas públi-
cas, sociedades de economia 
mista, fundações públicas ou 
similares. O objetivo da pro-
posta é diminuir o quadro de 
desigualdade entre os gêneros.

Para Mabel, propostas 
como esta têm o poder de 
transformar o padrão atual 
de premiações esportivas no 
meio privado. “Infelizmente, 
por razões sociais e culturais, 
muitas modalidades espor-
tivas recebem mais aten-
ção quando disputadas por 
homens do que por mulheres. 

EM sessão especial da CCJ, deputados aprovam projeto que iguala premiações entre homens 
e mulheres em competições esportivas apoiadas pelo Governo
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prévia” de conteúdos, algo não 
permitido pela Constituição.

Após liberação rápida 
pelo relator, a presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministra Rosa Weber, 
marcou para esta terça-feira 
uma sessão extraordinária do 
plenário virtual do Supremo, 
com duração de 24 horas, para 
julgar o agravo da PGR.

O julgamento começou à 
meia-noite e se encerrou às 
23h59 de ontem (25). No ple-
nário virtual, os ministros 
do Supremo depositam seus 
votos em um ambiente digital, 
sem debate em tempo real. O 
caso é tratado com celeridade 
ante a proximidade da elei-
ção, marcada para o próximo 
domingo (30).

VOTOS
Primeiro a votar, Fachin 

reiterou sua decisão anterior 

e voltou a apresentar argu-
mentos a favor da constitu-
cionalidade da resolução do 
TSE. O ministro sustentou 
inclusive ser admissível que a 
Corte Eleitoral faça experimen-
tos normativos no combate à 
desinformação.

“A poucos dias do segundo 
turno das Eleições Gerais de 
2022, importa que se adote 
postura diferente à competên-
cia do TSE, admitindo, inclu-
sive, um arco de experimen-
tação regulatória no ponto do 
enfrentamento ao complexo 
fenômeno da desinformação 
e dos seus impactos eleitorais”, 
escreveu Fachin.

Até o momento, o relator 
foi seguido pelos ministros 
Gilmar Mendes, Luís Roberto 
Barroso, Dias Toffoli, Ricardo 
Lewandowski, Cármen Lúcia e 
Alexandre de Moraes, que tam-
bém é presidente do TSE.

Cabe a nós, parlamentares, 
fomentarmos a isonomia 
entre premiações em compe-
tições esportivas realizadas no 
Paraná que de alguma forma 
recebam recursos públicos ou 
sejam apoiadas pelo Governo”, 
diz a parlamentar, na justifica-
tiva proposta.

A matéria determina que 
a pessoa física ou jurídica 
organizadora de competição 
esportiva que receber patro-
cínio ou apoio das entidades 
deverá apresentar compro-
vante de que cumpriu com as 

obrigações da proposição no 
prazo de 30 dias, contando 
do último dia da competição 
esportiva. Caso o organizador 
da competição esportiva des-
cumpra a determinação, este 
ficará impedido de solicitar 
novo patrocínio ou apoio do 
Governo pelo prazo de dois 
anos. Para poder voltar a orga-
nizar competições com apoio 
estatal antes desse período, é 
preciso comprovar a equipa-
ração do pagamento igualitá-
rio da premiação aos atletas 
homens e mulheres.

Termômetro digital
Na reta final da eleição, 
houve um crescimento 
de 16% no volume de 
publicações sobre o pleito 
eleitoral nas redes sociais, 
segundo a Nexis Newdesk. 
O número de publicações 
negativas entre artigos e 
reportagens sobre a disputa 
também apresentou um 
aumento de 63,7% em uma 
semana, superando o de 
publicações positivas, o que 
não acontecia desde a semana 
iniciada em 29 de agosto.
 
É muito stress...
A Justiça Federal do Paraná 
liberou serviços de quick 
massage (massagem 
relaxante nas cadeiras) nas 
subseções judiciárias do 
1º grau de Curitiba, Ponta 
Grossa, Umuarama, Foz do 
Iguaçu, Londrina e Telêmaco 
Borba. As sessões vão de 
R$ 5 a R$ 19 para alguns 
minutos de atendimento 
apenas a servidores.

Gringos no Brasil

O Brasil registrou no mês de 
setembro cerca de US$ 416 
milhões (ou perto de R$ 2,2 
bilhões) em gastos de turistas 
estrangeiros por aqui, segundo 
dados do Banco Central. Foi o 

Baque na campanha
O episódio do aloprado e criminoso Roberto Jefferson mudou a 
pauta das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Lula da Silva (PT). 
Os vices Braga Netto e Geraldo Alckmin têm viajado por cidades 
do interior onde os candidatos não passam. Ontem, Braga Netto 
passou por municípios da Zona da Mata mineira, e Alckmin tem 
percorrido o interior paulista. Enquanto isso, Bolsonaro entrou 

na defensiva para se descolar de Jefferson, a quem agora chama 
de bandido, e Lula aproveitou o caso para a ofensiva no discurso 

de rua, associando a imagem do presidente ao ex-deputado 
que atirou na PF. O baque foi grande no staff presidencial. Os 

trackings de sexta e sábado mostravam Bolsonaro 500 mil votos 
à frente de Lula, segundo uma fonte – um número irrisório perto 
de 136 milhões de eleitores. Ontem um cabisbaixo e preocupado 

Ciro Nogueira, homem-forte do Governo, desembarcou no 
aeroporto de Brasília quieto e sozinho. 

maior índice para o mês desde 
2016, ano dos Jogos Olímpicos 
do Rio de Janeiro, com receitas 
de US$ 446 milhões. Entre 
janeiro e setembro deste 
ano, os gastos acumulados de 
estrangeiros ultrapassaram a 
casa dos US$ 3,6 bilhões.

Casas de apostas
Para quem não acredita em 
pesquisas eleitorais, uma 
dica para ver a tendência 
dos índices de intenção de 
votos é monitorar os dados 
diários das casas de apostas 
– porque brasileiro não gosta 
de perder dinheiro. Lula 
aparece com mais chances 
entre os apostadores. Nove 
sites de apostas preveem 
pagar até R$ 1,85 para cada 
real apostado no petista – já 
para Bolsonaro, com menos 
chances de vitória, paga-se 
R$ 2,25 para cada real nele. 
O quadro apontava empate 
até sábado, véspera do show 
de Jefferson. 

Pix na conta
Cerca de 51% dos 
Microempreendedores 
Individuais (MEI) afirmam que 
o Pix é o principal meio de 
pagamento utilizado em suas 
vendas. Segundo pesquisa 
realizada pelo Sebrae e o IBGE, 
de cada 10 MEIs, cinco têm 
no Pix a principal forma de 
recebimento; 20% optam pelo 
cartão de crédito; 15% pelo 
dinheiro e 5% pelo cartão 
de débito. Já entre os 
donos de micro e pequenas 
empresas as vendas por 
Pix não são a principal 
forma de recebimento, mas 
estão em segundo lugar e 
representam 28%.
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LOA foi apresentada aos vereadores
de Umuarama para receber emendas

Na sessão ordinária reali-
zada na noite da última segun-
da-feira (24), foram publica-
dos oito projetos na pauta da 
ordem do dia. Um que é consi-
derado o mais importante, diz 
respeito à Lei Orçamentária 
Anual (LOA), que estima a 
receita e fixa a despesa do 

Conselho da Educação
Outra projeta que foi apresentada e aprovada por unanimidade, 

neste caso em segundo turno de discussão e votação, foi o Projeto 
de Lei 092/2022, também de autoria do Poder Executivo que altera 
a Lei Municipal no 2.930, de 19 de outubro de2006. Tal legislação 
trata da instituição do Conselho Municipal de Educação de Umua-
rama. A mudança tem como propósito atender recomendação do 
Ministério Público quando aos membros do Conselho, subtraindo 
do rol de conselheiros, integrantes do Poder Legislativo Municipal.

Mais de 8 mil detentos no Encceja nas prisões do PR
Mais de 8,4 mil pessoas 

privadas de liberdade (PPLs) 
das unidades prisionais do 
Paraná participaram do Exame 
Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja PPL). 
O número representa um 
aumento de 22% em relação 
ao ano passado, quando foram 
6.912 provas aplicadas.

Os questionários, de res-
ponsabilidade do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), foram aplicados de forma 
simultânea em 81 unidades das 
nove regionais da Polícia Penal, 
como penitenciárias, cadeias 
públicas e complexos sociais. 
Além dos custodiados em cum-
primento de pena em regime 
fechado, também fizeram o 
exame os monitorados por tor-
nozeleira eletrônica.

Para o diretor-geral da Polícia 
Penal do Paraná, Osvaldo 
Messias Machado, a partici-
pação das pessoas privadas 

Município. O texto será publi-
cado por mais duas sessões 
ordinárias, período em que fica 
aberto para receber emendas 
dos vereadores.

A Lei Orçamentária é elabo-
rada pelo Poder Executivo, que 
é responsável por estabelecer 
as despesas e as receitas que 

serão executadas pela admi-
nistração pública no ano pos-
terior ao seu desenvolvimento.

Seguindo tais diretrizes, 
estão todos os planejamentos 
de gastos, tanto de obras como 
de serviços, tendo como parâ-
metro os recursos e previsão 
de recursos a serem acrescidos 
ao orçamento municipal.

O desenvolvimento da Lei 
tem por base as diretrizes do 
Plano Plurianual (PPA) e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que tem definições 
específicas apontadas pelo 
Poder Executivo mediante dis-
cussões com a comunidade.

Uma vez elaborada, o pre-
feito encaminha a proposta à 
Câmara Municipal para que os 
vereadores analisem e votem o 
texto. Antes da votação, porém, 
por um período de três sessões 
ordinárias consecutivas, os 

parlamentares podem apresen-
tar emendas ao texto original de 
acordo com critérios estabele-
cidos pela LDO. Tais emendas 
também devem ser submetidas 
à votação, juntamente com a Lei 
Orçamentária.

de liberdade no Encceja PPL 
demonstra o comprometimento 
do Estado em garantir, com efe-
tividade, o cumprimento da Lei 
de Execução Penal.

“Entendemos que para 
mudar uma pessoa privada de 
liberdade são essenciais o traba-
lho, para quem realmente quer 
mudança de vida, e educação, 
que vai permitir novos horizon-
tes e a oportunidade de reinser-
ção na sociedade”, explica.

O Encceja é uma prova des-
tinada às pessoas que não con-
cluíram o Ensino Fundamental 
ou Médio dentro da idade 
adequada. Os exames para as 
pessoas privadas de liberdade 
seguem o mesmo modelo da 
regular: os candidatos preci-
sam responder uma série de 
questões objetivas, além de 
produzir uma redação.

Segundo o coordenador 
da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) da Secretaria 
de Estado da Educação e do 
Esporte (SEED/PR), Anderson 

Muniz Canizella, a possibili-
dade da aplicação do Exame 
Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e 
Adultos é de responsabilidade 
das secretarias estaduais e ins-
titutos federais, que firmam 
Termo de Adesão ao Encceja.

“A SEED entende essa oferta 
como uma forma do candidato 
construir parâmetros para sua 
autoavaliação, visando a conti-
nuidade de sua formação pes-
soal e profissional”, afirma.

A SEED/PR oferta ainda, 
anualmente,  os Exames 
Estaduais de EJA on-line, que 
possibilita a conclusão de 

VEREADORES terão mais duas semanas para elaborar emendas a serem inseridas no 
projeto final de Lei Orçamentária

ASSESSORIA

O número representa um aumento de 22% em relação ao ano passado, quando foram 6.912 
provas aplicadas

disciplinas e/ou Etapas da 
Educação Básica. Neste ano, os 
exames puderam ser aplicados 
também de forma impressa para 
as Pessoas Privadas de Liberdade, 

aumentando expressivamente o 
número de participantes.

Desde 2002, o Encceja é rea-
lizado pelo Inep, com colabo-
ração de estados e municípios.
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Catar está enfrentado críticas sem
precedentes por sediar o Mundial

O Catar tem enfrentado críticas 
sem precedentes desde que ganhou o 
direito de sediar a Copa do Mundo de 
2022, algumas das quais são calúnias, 
disse o emir do Catar, xeque Tamim bin 
Hamad al-Thani, ontem (terça-feira, 25). 
“Inicialmente, lidamos com o assunto 
de boa fé”, afirmou o xeque Tamim em 
um discurso político televisionado, 
acrescentando que algumas das crí-
ticas iniciais foram construtivas. Mas, 
disse ele, uma campanha contra o Catar 

se expandiu para “incluir invenções e 
padrões duplos que foram tão ferozes 
que infelizmente levaram muitas pes-
soas a questionar as verdadeiras razões 
e motivos por trás da campanha”.

O Catar, primeiro país do Oriente 
Médio a sediar a Copa do Mundo, foi 
alvo de intensas críticas internacionais 
por seu tratamento a trabalhadores 
estrangeiros e leis sociais restritivas.

O emir discursou em uma sessão 
do Conselho Shura do Estado do Golfo 

Após ficar em 6º lugar geral no Circuito 
Paranaense de Skate Profissional, no último 
fim de semana, em Toledo, o umuaramaense 
João Lucas Pereira, de dez anos, garantiu 
uma vaga para disputar o Campeonato 
Brasileiro, em Cascavel, no Paraná, entre 
os dias 24 e 27 de novembro. Promessa 
no esporte, o garoto compete desde os 
seis anos de idade. No ano passado ficou 
em 2º lugar geral no ranking paranaense e 
em 38º no brasileiro.  Após o resultado 

na fase estadual da competição, João Lucas espera ficar entre os primeiros lugares na disputa.No 
último campeonato que participou em Cascavel, o Free Fashion, ficou em 1º lugar da competição.

Árabe, enquanto Doha se prepara para 
sediar o principal evento global do fute-
bol, que começa em 20 de novembro.

O Catar espera 1,2 milhão de visi-
tantes durante o torneio, criando um 
desafio logístico e policial sem prece-
dentes para o pequeno Estado do Golfo 
Árabe. Tamim disse que sediar a Copa do 
Mundo é “um grande teste para um país 
do tamanho do Catar”. Doha introduziu 

reformas, incluindo regras para proteger 
os trabalhadores do calor e um salário 
mínimo mensal de 275 dólares (o equi-
valente a R$ 1.454), e diz que continua a 
desenvolver seu sistema de trabalho. Os 
trabalhadores estrangeiros representam 
85% da população de cerca de 3 milhões 
do Catar, que está entre os maiores pro-
dutores de gás natural do mundo e uma 
das nações mais ricas per capita.

O Catar, primeiro país do Oriente Médio a sediar a Copa do Mundo, foi alvo de intensas críticas internacionais por seu 
tratamento a trabalhadores estrangeiros e suas leis sociais

DIVULGAÇÃO

Rússia mantém sentença de 9
anos para atleta Brittney Griner

Um tribunal russo rejeitou ontem 
(25) recurso da estrela norte-americana 
de basquete Brittney Griner contra uma 
sentença de nove anos por posse e con-
trabando de cartuchos de vape contendo 
óleo de cannabis. Griner e seus advoga-
dos pediram absolvição ou pelo menos 
uma redução da sentença, que eles dis-
seram ser desproporcional ao delito e em 
desacordo com a prática judicial russa. 
Depois de se retirar por não mais de 30 
minutos para considerar o recurso, o juiz 
principal disse que o veredicto original 
estava mantido “sem alterações”, exceto 
pela contagem do tempo de prisão pre-
ventiva como parte da sentença. Griner, 
duas vezes medalhista de ouro olímpica, 
foi presa em 17 de fevereiro em um aero-
porto de Moscou, uma semana antes de 
a Rússia enviar tropas para a Ucrânia, e 
seu caso foi inevitavelmente visto no con-
texto da crise que se seguiu nas relações 

OBEMDITO

EUA-Rússia. Washington foi rápida em 
responder ao veredicto. “Estamos cien-
tes das notícias da Rússia de que Brittney 
Griner continuará detida injustamente 
em circunstâncias intoleráveis, depois 
de ter que passar por outro processo 
judicial simulado hoje”, disse o assessor 
de segurança nacional da Casa Branca, 
Jake Sullivan.

O juiz principal disse que o veredicto original estava 
mantido “sem alterações”, exceto pela contagem do 
tempo de prisão preventiva como parte da sentença

DIVULGAÇÃO
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Servidores emagrecem meia tonelada
com programa de hábitos saudáveis

Parceria de sucesso envol-
vendo as secretarias municipais 
da Prefeitura de Umuarama, 
a Associação dos Servidores 
Municipais (Assemu) e a 
Universidade Paranaense 
(Unipar), o Programa Eu 
Também Posso chegou à clas-
sificação final após o último 
desafio, realizado no Shopping 
Palladium, e a avaliação oficial 
no sábado, 22. Dos 614 servi-
dores que se inscreveram, 371 
participaram ativamente e con-
seguiram emagrecer juntos mais 
de 450 quilos.

No total, 121 servidores 
concluíram o projeto e cumpri-
ram os 14 desafios, realizando 
caminhadas, corridas, ativi-
dades aeróbicas, assistindo 
palestra e ações de reeduca-
ção alimentar nos três meses 
de duração do programa.

“Com a adoção de ativida-
des físicas regulares, mudança 
de hábitos alimentares e refle-
xões sobre qualidade de vida, os 
participantes eliminaram 456,74 
kg – isso mesmo, quase meia 
tonelada – de gordura corporal 

Viação anuncia horário especial para o dia das eleições
A Viação Umuarama, con-

cessionária responsável pelo 
transporte coletivo urbano 
de passageiros, confirmou na 
manhã de ontem (25), que 
irá disponibilizar 14 linhas 
de ônibus em horário espe-
cial para o domingo (30), no 
segundo turno das eleições 
para presidente.

O município tem 26 pontos 
de votação e 81.501 eleitores, 
segundo último levantamento 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e muitos dependem do 
transporte coletivo (popular-
mente chamado de ‘circular’ 
em Umuarama). O preço da 
passagem baixou para R$ 4, 
após a Prefeitura investir em 
subsídios há pouco mais de um 
mês. “Vale destacar que maio-
res de 60 anos e pessoas com 
deficiência não pagam pelo 
transporte”, indica o prefeito 
Hermes Pimentel.

Ele também faz um pedido 
para que os cidadãos não dei-
xem de votar neste segundo 
turno. “Quem não vai votar, 
além de deixar de exercer seu 
direito e ficar em débito com 

Alunas do Município na etapa estadual do Agrinho
Três estudantes de esco-

las municipais de Umuarama 
foram classificados para a 
etapa estadual no Concurso 
Agrinho 2022, uma delas na 
categoria desenho e as outras 
duas na redação. “Esse é o 
resultado de um trabalho 
coletivo que envolve todas as 
unidades educacionais, ges-
tores, docentes e equipe de 

apoio”, apontou a secretária 
da Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso.

Na edição deste ano o tra-
dicional concurso, realizado 
há 27 anos pelo Sistema Faep/
Senar-PR, teve como tema 
para os trabalhos a sustentabi-
lidade ambiental. A cerimônia 
de encerramento será dia 7 de 
novembro, em Curitiba.

As categorias Desenho e 
Redação foram divididas entre 
rede pública e particular, com 
exceção da categoria Desenho 
Educação Especial, desti-
nada aos alunos das Apaes. 
Na Redação participam alu-
nos do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I na rede pública 
e estudantes do 2º ao 9º ano na 
rede particular.

a Justiça Eleitoral, acaba dei-
xando para que outro escolha 
o candidato por você. É muito 
importante que todos partici-
pem desse momento histórico 
para o Brasil”, afirmou.

Pa ra  q u e m  m o ra  n o 
Conjunto Sonho Meu, por 
exemplo, serão disponibiliza-
dos quatro horários para que 
o eleitor possa vir para o cen-
tro da cidade no horário de 
votação: 7h25, 8h50, 11h45 e 
13h10. Já para quem quer ir do 
Terminal Urbano com sentido 
ao bairro Sonho Meu, haverá 
cinco horários: 7h10, 8h35, 
11h30, 12h55 e 17h20.

Além do Sonho Meu, as 
outras linhas especiais que cir-
cularão no próximo domingo 
são Aeroporto, Dom Pedro, 
Industrial, Jabuticabeiras, 
Jardim Cruzeiro, Lovat, Guarani, 
Ouro Branco, Panorama, Sol 
Nascente, São Cristóvão, 
Shopping e Tarumã. As tabelas 
com os horários de ida e volta 
podem ser consultadas no site 
da Prefeitura, no banner ‘Horário 
de Ônibus – Eleições 2022’ (veja 
lista completa abaixo).

“Os estudantes classifica-
dos participarão da cerimô-
nia de premiação em Curitiba, 
no próximo dia 7, em local a 
ser divulgado pelo Senar-PR. 
Parabenizamos a todos os par-
ticipantes, mais uma vez, e 
agradecemos a dedicação de 
toda a rede municipal”, com-
pletou a secretária, em nome 
do prefeito Hermes Pimentel.

SERÃO disponibilizadas 14 linhas de 
ônibus em horário especial. O município 

tem 26 pontos de votação e 81.501 eleitores
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e hoje são pessoas mais sau-
dáveis e atentas aos cuidados 
com a própria saúde”, afirmou 
o secretário de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira, coordenador 
da iniciativa.

O objetivo maior foi atin-
gido, na avaliação do secretá-
rio. A proposta do programa foi 
incentivar os servidores a ado-
tarem novos hábitos para uma 
vida mais saudável. “Mais de 
50 servidores cumpriram todas 
as metas estabelecidas”, reve-
lou. O projeto teve o apoio e 
a participação do prefeito 
Hermes Pimentel, que come-
çou bem confiante, secretários 
municipais, diretores e servi-
dores de praticamente todas 
as secretarias.

“Infelizmente não conse-
gui cumprir todas as ativida-
des, mas foi muito bom ver 
as pessoas envolvidas com 
atividades físicas, saindo da 
zona de conforto e cuidando 
melhor da alimentação. O pro-
grama foi um sucesso e quere-
mos que tenha continuidade. 
Organizadores e participantes 

estão todos de parabéns”, 
disse Pimentel.

Para efeito de premiação, 
conforme o regulamento, 
como houve empate será 
realizado um sorteio na pró-
xima sexta-feira, 28, durante 
a confraternização pelo Dia 
do Servidor Público na sede 
da Assemu. Os ganhadores 
vão desfrutar de passeios com 

direito a acompanhante – e 
todas as despesas pagas – para 
Salvador (BA), Foz do Iguaçu e 
Termas de Jurema, no Paraná.

“Estamos muitos felizes 
com os resultados obtidos e 
queremos dar continuidade 
no ano que vem, atraindo 
mais pessoas de outros seg-
mentos da cidade para este 
projeto. Quanto mais pessoas 

praticando atividades físicas 
na Capital da Amizade, melhor 
para todos”, completou Jefinho. 
Com este programa e outras 
iniciativas envolvendo a popu-
lação, a Smel espera atingir as 
metas da Organização Mundial 
da Saúde no Plano Mundial para 
Atividade Física 2018-2030, 
aumentando os níveis de pes-
soas ativas pelo mundo.

A proposta do programa foi incentivar os servidores a adotarem novos hábitos para uma vida mais saudável

JOSÉ A. SABINO/SECOM



9Quarta-feira, 26 de outubro de 2022   COLUNA VIVA BEM@tribunahojenewsumuarama

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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3/del — vie. 4/hair — idol. 5/amore — loser. 6/modern.

Palavras cruzadas

Vênus acaba de chegar ao seu paraíso astral, 
garantindo sorte em tudo que decidir fazer.  Sua 
vida amorosa recebe ótimos estímulos. Pode ter 
chance de retomar a conversa com alguém ou 
mesmo reatar um namoro.  

Ótima fase para iniciar cursos, aprender um 
novo idioma ou participar de palestras e trei-
namentos. No trabalho, vai querer participar 
mais dos debates e saberá direitinho o que 
dizer para defender suas ideias.  No amor, 
papos e encontros virtuais podem estimular 
as paqueras. 

Esta pode ser uma boa fase para ganhar di-
nheiro, mas você também terá que controlar 
o desejo de gastar, senão, pode torrar tudo 
que conseguir em alguma bobagem.  No 
campo sentimental, Vênus e Mercúrio refor-
çam o seu desejo de viver uma relação séria 
e estável. 

Fique de olho para identificar e aproveitar as 
boas oportunidades que deverão surgir no seu 
caminho, especialmente no trabalho.  Convença 
os parentes a apoiarem seus planos. No amor, 
você vai esbanjar autoconfiança e vai escolher 
a dedo seus pretendentes. 

Você saberá direitinho o que dizer para conse-
guir o que deseja, então, use e abuse da sua boa 
lábia, sobretudo se você trabalha com vendas.  
Busque cursos, livros, conselhos e tudo que 
possa contribuir com o seu progresso pessoal 
e profissional. No amor, você dará mais valor ao 
diálogo e às afinidades.  

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

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 26 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de Libra. 
São indecisos e não têm muita definição e iniciativa. Sua vida pode ser de altos e baixos. 
Seu número principal é o 34, formado de 3, Júpiter e de 4, Urano. Mas a soma dá o 7, de 
Netuno, que leva ao misticismo e confere grande intuição e dons para normais, que leva 
à timidez e à espiritualidade.

Horóscopo nascido em 26 de outubro

Evite comentar seus planos no trabalho e não 
confie seus segredos a ninguém se não quiser 
fazer papel de trouxa. Reserve um tempo para 
cuidar da saúde, da beleza e da sua autoestima. 
Talvez queira manter um romance em segredo, 
ainda mais se for com colega. 

É uma fase muito promissora para o trabalho, mais 
ainda para quem pode explorar a sua experiência. 
Trabalhar em casa será uma boa opção. No amor, 
pode se envolver numa paquera com uma pessoa 
influente e poderosa. A família pode se opor: ouça 
os conselhos e reflita sobre eles. 

Seu trabalho vai render mais se puder ficar de 
boas no seu canto, sem depender do apoio de 
ninguém. Tome cuidado e não comente seus 
planos, pois alguém pode querer puxar o seu 
tapete. No amor, talvez queira manter um ro-
mance com colega em segredo. 

Vênus e Mercúrio na Casa 7 incentivam a união, 
por isso, estimule a cooperação e una-se aos 
colegas. Trabalhar em equipe será prazeroso e 
pode garantir resultados melhores e mais rápi-
dos. É um bom momento para buscar alguém 
que realmente combine com você. 

Vênus está de rolê em Libra destaca todos os 
pontos fortes do seu signo. Além de acentuar 
os seus talentos para o trabalho, o astro reforça 
o seu jeito delicado, gentil e equilibrado de ser. 
Na conquista, seu charme está no auge e vai ser 
fácil seduzir quem deseja.

Pode ter dificuldade para se conectar com ami-
gos, mas deve ser algo passageiro. A Lua no 
seu paraíso astral envia boas vibrações para o 
amor. Você vai esbanjar charme e vai deixar a 
pessoa amada a seus pés. 
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Dois
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econô-
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Afetada 
(a estru-

tura)

Parte so-
nora de
um filme

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

Mem de
(?), figura
histórica

(?) 
Toledo,

humorista

Local
das feiras
livres (pl.)

Placa de
desvio em
rodovias

Significa
"fermen-
to", em 
maltase

Anexo de
cozinhas

(pl.)

Filhote de
peixe

Santa (?):
a Igreja
Católica

Eleito pe-
la 2ª vez

Um, dentre
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Código
telefônico 
interna-
cional

Como
andam as
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naturistas

Obsceno;
imoral
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que inspi-
rou a cri-
ação do
persona-
gem Taz

A arte da
dança

Caminhão
que trans-
porta reti-
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chapéu
Tecido

de véus

Enfeite
dos dedos 
O reduto 

da família
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Vai
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conduz 
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juntado
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decisivo

Ave come-
dora de
carniça

Avião de
combate

Azul e
amarelo

Apoiar;
amparar

Pedra
para afiar

Creme;
pomada

Tira estrei-
ta de pano

Tropa de
segurança
(?) Salva-
dor, país

4/tule — viés. 5/áudio. 7/alevino — escolta.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 26/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 24
min 19

max 31
min 17

Cascavel
max 29
min 17

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 30
min 15

Curitiba
max 25
min 13

FASES 
DA LUA

Quinta 27/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 28/10/2022

Sol

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 672
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 08 00 09 00 01 05

Super Sete concurso: 311C O L U N A S
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INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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concurso: 5982

10 14 17 18 23 30

07 08 16 20 27 32 37 46 47 53 
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concurso: 2646Lotofácil

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Conheça aqui na Viva Bem as funcionalidades dos Florais de Bach
Os Florais serão indicados 

após uma anamnese feita por 
um Terapeuta Floral. Assim, 
dependendo dos sintomas 
relatados, dos seus descon-
fortos, sejam eles de causa 
mental, emocional ou mesmo 
física, cada floral irá agir de um 
modo, para cada caso e para 
cada pessoa.

Normalmente, os Florais de 
Bach contribuem na remoção 
e/ou superação de bloqueios 
emocionais e mentais, indo 
diretamente na raiz daquele 

problema, mas de modo sutil, 
até que se aprofunde.

Um dos principais objetivos 
dos Florais é organizar as emo-
ções em desarmonia, filtrando 
e destacando as que estiverem 
em maior desequilíbrio, ou 
seja, as que mais perturbam e 
dominam a pessoa.

Pode ocorrer, durante esse 
processo, o surgimento de novas 
situações em desarmonia. Isso 
acontece porque, como foi dito, 
os Florais de Bach vão selecio-
nando as emoções mais fortes. 

Assim, quando estas estiverem 
em harmonia, os Florais irão 
atuar em outras emoções. Com 
isso, podem ser necessárias 
novas avaliações para o reque-
rimento de um novo Floral.

DEFEITOS X QUALIDADES
Ao todo são 38 os Florais 

desenvolvidos pelo Dr.Bach. 
Existem mais florais de outros 
métodos, como os Florais de 
Saint-Germain, por exemplo. 
Mas neste artigo, citaremos 
uma lista com os SETE principais 

Florais de Bach que são muito 
utilizados, pois segundo o dou-
tor Bach, certas doenças se 
desencadeiam através dos sete 
defeitos do homem.

SÃO ELES:
Orgulho; Crueldade; Ódio; 
E g o í s m o ;  I g n o r â n c i a ; 
Instabilidade mental; Exageros 
(como cobiça, gula, etc). Em 
oposição complementar a 
esses defeitos, estão os sete 
caminhos do equilíbrio que os 
Florais visam promover a Paz; a 

Esperança; Alegria; Fé; Certeza; 
Sabedoria e Amor.
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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

Porsche 911 Carrera T, 
o veículo esportivo leve

A Porsche está ampliando a 
família 911 com o veículo espor-
tivo leve, o 911 Carrera T. A letra 
“T” significa touring (passeio) e 
descreve modelos que ofere-
cem uma experiência de con-
dução purista e configurações 
excepcionalmente esportivas. 
Como exemplo, os bancos tra-
seiros foram omitidos na busca 
pela redução de peso. O novo 
911 Carrera T é também equi-
pado com uma suspensão 
esportiva PASM com abaixa-
mento de 10 mm e isolamento 
acústico reduzido. O modelo é 
epitome do purismo e exalta o 
prazer de dirigir. 

A experiência sonora rece-
beu tratamento especial: o 
som do motor boxer de seis 
cilindros ganhou uma pre-
sença ainda mais marcante no 
interior. O Porsche 911 Carrera 
T já está em pré-vendas no 
Brasil. O preço público suge-
rido é de R$ 815.000,00. As pri-
meiras entregas acontecerão 
no primeiro semestre de 2023.

SUSPENSÃO ESPORTIVA
O novo 911 Carrera T está 

posicionado entre o 911 
Carrera e o 911 Carrera S. O 
Carrera T traz o motor biturbo 
com 283 kW (385 cv) e 450 Nm 
de torque, levando o espor-
tivo de zero a 100 km/h em 4,5 
segundos e atingindo veloci-
dade máxima de 291 km/h. 
Para melhor dirigibilidade, 
o 911 Carrera T traz também 
o sistema Porsche Torque 
Vectoring Plus (PTV Plus) com 
um bloqueio de diferencial 
traseiro. O 911 Carrera T ofe-
rece como itens de série o 
pacote Sport Chrono e a sus-
pensão esportiva PASM (-10 
mm) – recursos que apenas 
o Carrera T oferece combi-
nado com o motor de 385 cv. 
O Carrera T também pode ser 
solicitado, sob encomenda, 
com eixo traseiro direcional 
opcional, o qual costuma ser 
reservado para modelos a par-
tir do Carrera S.

As especificações de itens 
do 911 Carrera T inclui rodas de 
20 e 21 polegadas em Titânio 
Cinza Carrera S na frente e 
na traseira, respectivamente, 
com pneus de 245/35 (frente) e 

305/30 (traseira). O 911 Carrera 
T também traz como item de 
série o volante esportivo GT, 
sistema de escape esportivo e 
bancos esportivos plus (ajuste 
elétrico de 4 vias). Já outras 
medidas colaboram para a 
redução de peso: além da 
remoção dos bancos traseiros 
e a redução dos elementos de 
isolamento acústico, o vidro e 
a bateria leves aliviam ainda 
mais o peso.

CONCEITO 
O “T” na designação 

de modelo do Porsche 911 
Carrera T significa touring (pas-
seio) e conta sua história até a 
homologação do 911 T como 
um carro de passeiro em 1968. 
O primeiro 911 T foi oferecido 
até 1973 e em 2017 a Porsche 
reviveu a variação mais purista 
do 911 com o 911 Carrera T da 
linha de modelo 991. Desde 
então, o conceito de configu-
ração minimalista e excepcio-
nalmente esportiva foi levado 
com êxito para outras linhas de 
modelo com o 718 Cayman T, o 
718 Boxster T e o Macan T.

DETALHES EXCLUSIVOS
Na parte externa, o Porsche 

911 Carrera T dos demais 
modelos da linha 911 com 
detalhes marcantes em Cinza 
Escuro. Elementos contras-
tantes como o acabamento 
superior e inferior nos espe-
lhos externos, os novos logos 
na porta e os logos traseiros, 
bem como as faixas decorati-
vas na grade da tampa traseira 
em Cinza Ágata. O para-brisa 
também apresenta a colora-
ção cinza na parte superior. As 
saídas do sistema de escape 
esportivo são em preto de 
alto brilho. Tudo isso confere 
ao novo 911 Carrera T uma 
aparência ainda mais extro-
vertida e dinâmica.

Sua esportividade é acen-
tuada na área interna com os 
Bancos Esportivos Plus com 
ajustes elétricos. O elemento 
decorativo em preto fosco e os 
detalhes decorativos em preto 
de alto brilho completam o 
interior do T. Clientes que pre-
ferem algo mais diferenciado 
podem optar pelo opcional 
pacote interno Carrera T. Nesse 
caso, o modelo recebe cintos 
de segurança adicionais em 
cores contrastantes Cinza 
Ardósia ou Verde Lizard. O 
mesmo aplica-se ao pesponto 
decorativo, o logo 911 gra-
vado nos apoios de cabeça e a 
listras no centro dos bancos. 
Os tapetes também trazem o 
logo e o pesponto

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00

AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00

BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00

CRUZE LT TURBO 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00

CRUZE LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

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

PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00

S10 2.8 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

Prefeitura leiloa 35 terrenos
avaliados em R$ 4,1 milhões

A Secretaria Municipal de 
Administração, em conjunto 
com a Divisão de Patrimônio 
da Prefeitura, realizará con-
corrência pública para a venda 
de 35 terrenos pertencentes ao 
município que, juntos, foram 
avaliados em torno de R$ 4 
milhões 160 mil. O leilão está 
marcado para o próximo dia 
17, a partir das 9h, no Paço 
Municipal.

Serão ofertados terrenos 
com áreas entre 283,8 m² e 
2.007,69 m² e preços iniciais 
que variam entre R$ 70 mil e R$ 
480 mil. O processo licitatório 
refere-se a imóveis em nome 
do município, cujas especifi-
cações e preços mínimos estão 
indicados na Lei Municipal 
4.550/2022.

“O objetivo da venda fir-
ma-se no grande número de 

UBSs abrem hoje à 
noite para oferecer 

preventivos de câncer
O rastreamento do câncer 

de mama na faixa etária de 40 
a 69 anos é capaz de reduzir a 
mortalidade em mais de 90%. 
E é exatamente por incentivar 
que as mulheres se cuidem 
que a campanha Outubro 
Rosa é uma das mais famosas 
do Brasil. Em Umuarama, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
realiza uma série de ativida-
des até o final do mês e o des-
taque fica por conta da aber-
tura de 13 unidades de saúde 
em horário noturno, das 17h 
às 20h de hoje (26).

Coordenadora da Atenção 
Primária em Saúde (APS), Jaqueline 
de Bortoli Shirabayashi destaca 
que as ações de controle devem 
ser voltadas para ampliação da 
cobertura dessa faixa etária 
alvo (40 a 69 anos). “Já o pre-
ventivo, para rastreamento do 
colo do útero, deve ser feito por 
mulheres com idade entre 25 a 
64 anos, todos os anos. Quem 
procurar as unidades de saúde 
poderão tanto agendar as 
mamografias quanto já reali-
zar a coleta de citopatológico, 
também chamado de papani-
colau”, explica.

As unidades básicas que 

imóveis municipais sem des-
tinação específica, passíveis 
portanto do uso indevido, 
acúmulo de entulhos e proli-
feração de insetos”, justifica a 
Secretaria de Administração. 
A alienação recebeu manifes-
tação favorável dos demais 
órgãos municipais, que não 
pretendem utilizar as áreas 
no momento e nem num 
futuro próximo.

O pagamento poderá ser 
feito integralmente a vista 
ou dividido em entrada e até 
23 parcelas – sendo primeira 
prestação a vista com valor 
igual ou superior a 5% da 
avaliação do imóvel. “Será 
firmado contrato entre as 
partes e a transferência do 
imóvel junto ao competente 
registro público ocorrerá 
somente após o pagamento 

da última parcela, bem como 
cláusula resolutiva expressa 
e demais instruções contidas 
no parecer jurídico 789/2022”, 
completa o município, na 
justificativa.

O edital de concorrência 
pública 20/2022, que pode ser 
consultado no site do muni-
cípio, na aba Transparência 
e campo Licitações, contém 
uma breve descrição dos imó-
veis com área, localização 

(bairro), planta parcial, dados 
da matrícula e o preço (ini-
cial) estimado pela Comissão 
Permanente de Avaliação de 
Imóveis do município.

Os imóveis se localizam 
nos jardins São Francisco 
(dois lotes), Cima (seis), 
Modelo (um), Verde Vale 
(sete) e Soluar (dois), e nos 
parques Alphavil le (um) 
e Residencial Belo Monte 
(16). O edital traz ainda a 

lei 4.550/2022, que autoriza 
a desafetação e alienação 
dos terrenos, parecer jurí-
dico; ficha do bem, matrícula, 
cadastro imobiliário, mapa de 
localização, planta parcial, 
constatação de vistoria, foto e 
atas das reuniões da comissão.

Mais informações podem 
ser obtidas no setor de 
Licitações da Prefeitura, pelo 
fone (44) 3621-4141, ramais 
127 ou 129.

ficarão das 17h às 20h são 
Jardim Cruzeiro, Bem-Estar, 
Sonho Meu,  Panorama, 
Jabuticabeiras, Vitória Régia, 
Guarani / Anchieta, São 
Cristóvão, Central, Centro de 
Saúde Escola (Unipar cam-
pus sede) e no distrito de 
Lovat. “Já a unidade do Ouro 
Branco vai abrir das 13h30 às 
17h, enquanto a do distrito 
de Roberto Silveira fica aberta 
das 7h30 às 11h30 e das 13h30 
às 17h”, detalha a enfermeira 
Rafaela Hasegawa Misse, coor-
denadora do Programa de 
Saúde da Mulher.

É ela quem chama a aten-
ção para o fato de o câncer de 
mama fica em primeiro lugar 
quando se fala em mortes de 
mulheres no Brasil, exceto 
na região Norte, onde o cân-
cer de útero faz mais vítimas. 
“Segundo o Instituto Nacional 
do Câncer (Inca), as maiores 
taxas de incidência estão na 
região Sudeste, com 12,79 óbi-
tos a cada 100 mil mulheres, e 
na região Sul, com 12,64. Para 
2022, o Inca estima que no 
Paraná cerca de 3.500 mulhe-
res serão diagnosticadas com 
a doença”, afirma.
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CAIU
O WhatsApp apresentou instabilidade em todo o mundo na madrugada de terça-feira (25). Usuários na América do Sul, Euro-
pa, Ásia e África relataram que não conseguiam enviar nem receber mensagens. No Brasil, o serviço saiu do ar por volta das 
4h e, segundo usuários, começou a normalizar por volta das 06h15.
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 PADRÃO
A União Europeia aprovou oficial-

mente nesta segunda-feira a lei que 
torna o padrão USB-C obrigatório 
em smartphones, tablets, fones de 
ouvido e outros dispositivos a par-
tir de 2024. A decisão foi tomada 
pelo Conselho da União Europeia 

(UE). A lei também tem como obje-
tivo reduzir resíduos eletrônicos e 
permitir que os consumidores eco-
nomizem com menos carregadores. 
A Apple pode estar entre as mais 
afetadas pela legislação, já que a 

gigante de tecnologia seria forçada 
a migrar do conector de carrega-

mento Lightning. (CNN)

 FERIADOS
 O ano de 2022 nem acabou, mas 

já tem gente pensando nos feriados 
de 2023. Para quem quer se plane-
jar para descansar ou está apenas 

ansioso para a chegada do próximo, 
há uma ótima notícia: dos 12 feria-
dos nacionais e pontos facultativos 
previstos para o próximo ano, cinco 
serão prolongados. Além disso, em 

2023 menos feriados cairão no fim de 
semana: só dois. Anote aí!

RECUO
Após pressões de diferentes atores da 
sociedade civil, o Conselho Federal de 

Medicina suspendeu, nesta segunda-fei-
ra, uma resolução divulgada no último 

dia 14 que restringia o uso do canabidiol 
no país. O texto autorizava o uso do 

medicamento à base de maconha apenas 
para crianças e adolescentes com dois 
tipos de epilepsia, relacionados à Sín-
drome de Dravet e Lennox-Gastaut e ao 
Complexo de Esclerose Tuberosa que não 
respondem às terapias convencionais. 
Na sexta-feira, médicos, pacientes que 
fazem tratamentos de saúde com cana-

bidiol e familiares organizaram protestos 
contra a restrição do CFM em São Paulo, 

Rio de Janeiro, Brasília e Salvador.

ORGULHO DE SER UMUARAMENSE!
 O governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, nomeou na segunda-feira (24) o advogado Andrei de 

Oliveira Rech como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) para uma vaga do quinto constitucio-
nal da advocacia. O cargo é decorrente da implantação de duas novas Câmaras na corte. Natural de Umuarama, Rech tem 
46 anos e graduou-se em direito na Universidade Paranaense, em 2000. Integrou o Conselho da OAB Paraná de 2016 a 

2018, também integrou o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da seccional. Atuou ainda como membro das comissões de 
Compliance, de Direito Ambiental, de Seleção e na Comissão dos Advogados Empregados na Administração Pública Indi-
reta e Regimes Especiais.Recentemente, o advogado vinha atuando como diretor jurídico da Companhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar).  Ele é filho de Ieda Aparecida Oliveira  e Pedro Elói Rech que residiram em Umuarama por vários 

anos. Ela, Ieda da Apae e ele Professor Elói. Parabéns Andrei!

SITE OAB

NATAL LUZ
Marcelo Adriano Lopes da Silva, Miguel Fuentes Romero Neto (ACIU) e o prefeito 
Hermes Pimentel  no lançamento da  campanha Natal de Luz 2022, na manhã da 

última quinta-feira (20) na Associação Comercial, Industrial e Agrícola. 

ACIU
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