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Mutirão de empregos no comércio
tem mais de 260 vagas cadastradas
Em parceria com a Aciu, a Prefeitura de Umuarama realiza hoje um 
mutirão de empregos destinado ao setor do comércio, com o objetivo 
de preencher as vagas temporárias abertas pelos lojistas que visam o 
aumento das vendas de final de ano. As entrevistas acontecem durante 
o dia todo na Agência do Trabalhador, que já captou 267 vagas para 

variadas funções no comércio e serviços. São diversas oportunidades 
de trabalho: operação de caixa, fiscal, vendedor e promotor de vendas, 
gerente comercial, cozinheiro, chefe e auxiliar de cozinha, estoquista, 
balconista e atendente de lojas, entre outras que estão disponíveis no 
sistema público de emprego. l 8
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Brasil gerou
quase 280 mil

empregos
em setembro
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Cúpula do
governo é 

inocentada por 
apoiar Bolsonaro
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Convênio do calcário

A equipe de sinalização viária da Sestram concluiu os serviços de reforço e revitalização das faixas e marcações 
para direcionar o trânsito da Avenida Ivo Sooma, entre a fábrica da Guri e o cruzamento com a Avenida Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca. A preocupação é reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança para 
condutores, pedestres e ciclistas. Trata-se de uma ação constante da Sestram. Ao término daquele trecho, 
o trabalho foi imediatamente retomado na Avenida Governador Parigot de Souza, no entorno do Cemitério 
Municipal a fim de deixar a sinalização concluída até o Dia de Finados.

Responsável
pela propaganda
eleitoral no TSE

é exonerado
l 4

     

O Conselho Ambiental 
de Umuarama aprovou 

o uso de R$ 1.834.000 
em recursos do Fundo 

de Saneamento Básico 
para aquisição de um 
trator de esteira ade-
quado para o manejo 
de resíduos no Aterro 

Sanitário Municipal.
l 11

Termina hoje
o prazo para a
rematrícula na
rede municipal

l 11

Trator para 
o ‘Lixão’

Sinalização
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Palavras cruzadas

Há sinal de mudanças financeiras e elas serão 
pra glorificar de pé! Tudo indica que contará 
com empenho, sacrifício e imaginação. Aí ten-
de a arrasar na profissão e ganhar dinheiro mais 
fácil, sobretudo em área ligada a artes, publici-
dade ou comércio.

Os astros avisam que seu lado sensível e intuiti-
vo deve vir à tona, aí você tende a captar as coi-
sas no ar. No trabalho, se você puder agir com 
autonomia e privacidade, os resultados podem 
ser excelentes, e pode pintar uma herança ou o 
ganho de alguns presentes. 

Os planetas mostram que você deve fazer óti-
mas parcerias profissionais com gente especial 
e evoluída, inclusive do seu círculo de amiza-
des. Também tende a correr atrás dos seus so-
nhos com sensibilidade e dedicação.

Os planetas mandaram avisar que você 
deve fazer excelentes contatos e parcerias 
profissionais, sobretudo com quem tem in-
teresses parecidos com os seus. Estudos 
favorecidos, graças à sua facilidade em 
compreender e aprender.

Prepare-se para tirar o pé da lama, pois há 
sinal de money, money, money! Tudo indi-
ca que esbanjará criatividade, irá fazer boas 
combinações econômicas e terá boas saca-
das pra faturar mais. Trabalho ligado ao co-
mércio, público, publicidade ou mar deve 
trazer boas somas de dinheiro.

Pode contar com a sorte e ter muitas alegrias 
na primeira metade do dia. Tudo indica que seu 
signo estará show de bola: receptivo, refinado, 
criativo e idealista. De quebra, sua intuição 
deve ficar poderosa – preste atenção nos reca-
dos do universo e confie no seu sexto sentido, 
pois hoje ele está poderoso.  

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 no dia 27 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de 
Escorpião e Capricórnio. Costumam ter um temperamento forte e combativo, embora 
sejam um pouco vagarosos.  Seu número principal é o 35, formado de 3, Júpiter e de 
5, Mercúrio. São astros de mobilidade. Dá boa comunicação e muitas amizades. A 
soma dá o 8, de Saturno, que infunde seriedade de propósitos, vida longa e herança.

Horóscopo nascido em 27 de outubro

Tudo indica que deve se dar bem hoje.  Além de 
contar com criatividade e facilidade de apren-
dizado, você tende a usar sua imaginação pra 
abrir horizontes e conhecer coisas novas. Pode 
ter sucesso com ensino, sobretudo superior, 
publicidade ou exportação.

Os astros estão em ritmo de festa e você pode 
participar do rolê! Sua intuição tende a não fa-
lhar, por isso preste atenção nos seus sonhos e 
sexto sentido. Nos estudos, sobretudo de facul-
dade, deve contar com inspiração, dedicação e 
boa memória, o que pode render aprendizados 
e boas notas.

Seus contatos devem bombar, tudo graças ao 
seu jeito mais tolerante, aberto ao diálogo e 
dedicado às pessoas sem interesse. Além de 
conseguir expressar o que sente, suas relações 
podem evoluir. Aproveita, pois depois há risco 
de se distrair, ser impaciente, falar demais e do-
minar as conversas.

O clima em casa tem tudo pra ser tranquilo e 
favorável. Seu signo tende a ficar mais sensível 
e dedicado à família. Além de rolar uma forte 
ligação, você pode ter boas recordações. Já na 
carreira, seu lado mandão pode vir à tona, aí tal-
vez se meta com os colegas e acabe no meio de 
um furdunço. Não caia em provocações.

Hoje você deve ficar mais popular, conhecer 
muita gente e se adaptar fácil, libriano (a). Na 
profissão, pode contar com mais sensibilidade, 
atenção e zelo em suas tarefas e na saúde, é 
possível que consiga a cura de um mal através 
de um procedimento diferente ou alternativo.

Há sinal de transformações, mas devem ser 
bem boas. Um negócio de família ou trabalho 
ligado às finanças de um parente tem tudo pra 
ser um tremendo sucesso. Se estiver em casa, 
pode pintar um clima de intimidade, ótimas re-
cordações, idealismos e fortes emoções.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 27/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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max 27
min 19

max 27
min 19

Cascavel
max 23
min 17

Foz do Iguaçu
max 26
min 21

max 30
min 17

Curitiba
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FASES 
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com pancadas de chuva
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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Minguante
16/11 - 10h29
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UMPP
PANCADARIA
GUIARREDOR

TMERECEU
LEMBRACAN

NAUBIRITA
TRATODIV

BICÃOARDE
CLONAEA
AIAMANDA
DCGARDEN

CANUDOAU
ERIADIR

ESTAMPADO
BUSSOLASOS

Briga 
generali-

zada

Reconhe-
cida como

verda-
deira

Provocar
enjoo

(a bordo)

O Correio
Aéreo

Nacional

A menor
do mundo
é o colibri

Chute
comum de
zagueiros

(fut.)

151, em 
algarismos
romanos

Produz
indivíduos

iguais 
Hiato de
"beata"

Animal 
desprovido
de cauda

(pl.)

Interjei-
ção que
exprime

dor
Tubinho

para
sugar

bebidas

Famoso
lago da
Escócia

Estado cu-
ja capital 
é Macapá

(sigla)
O tecido

com
desenhos
impressos

Acres-
centar;
juntar

Instrumen-
to que ori-
enta nave-
gadores

Mensagem
interna-
cional de
socorro

Prefixo de 
"unicelular"
Carro de

polícia (gír.)

Semelhan-
te (fem.)
Voltar a
adoecer 

Cessou
Carteira de
(?): Regis-
tro Geral

Ao (?): à
volta de

Recorda
Antiga 

embarca-
ção a vela

Orientar;
dirigir 

Forma do
martelo

Fez por
onde

A índole
da vilã

Atribuir al-
gum dom a
Adornadas
com rendas

Cachaça
(pop.)

A sílaba
não tônica

Tem sabor
picante 

Essência;
cerne

(?) de Go-
doi, atriz
Breves;
rápidos

Jardim,
em inglês
Seletor de

rádios
Vogal da

vaia
Passado;
partido

(?) John-
son, ator
A minha
pessoa

5/bicão. 6/birita — curtos — garden — marear.
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(?) 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.
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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

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 -2,45% 32,71 
Vale ON +2,22% 73,53 
ItauUnibanco PN -2,14% 28,78 
Bradesco PN -4,36% 18,87 
Magazine Luiza ON -8,86% 3,91 
Locaweb ON -10,12% 9,33 

IBOVESPA: -1,62% 112.763 pontos

Iene 146,53
Libra est. 0,86
Euro 0,99
Peso arg. 155,42

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,2% 5,3810 5,3820 -0,2%

PTAX  (BC) +0,3% 5,3242 5,3248 -1,5%

PARALELO +1,4% 5,2600 5,7100 -0,2%

TURISMO +1,4% 5,2600 5,6900 -0,2%

EURO +1,4% 5,3604 5,3615 +1,3%

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 26/10

Iene R$ 0,0364
Libra est. R$ 6,19
Peso arg. R$ 0,034
R$1: 1.362,95 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/10 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 1.381,75 -0,25 -2,1%
FARELO dez/22 408,70 -6,90 -2,1%
MILHO dez/22 685,00 -1,25 2,8%
TRIGO dez/22 840,50 5,75 -2,0%

SOJA 172,14 1,1% 3,6% 171,00
MILHO 77,66 0,0% 2,5% 77,00
TRIGO 99,74 0,0% 8,4% 100,00
BOI GORDO 282,44 -0,5% -2,3% 278,00
SUINO 6,58 -1,5% 3,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 26/10 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 26/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 26/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 2,9% 1,7%
SOJA Paranaguá 190,00 0,5% 0,0%
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

Brasil gerou quase 280 mil empregos
formais somente no mês de setembro

O Brasil gerou 278.085 pos-
tos de trabalho em setembro, 
resultado de 1.926.572 admis-
sões e de 1.648.487 desliga-
mentos de empregos com 
carteira assinada. No acumu-
lado deste ano, o saldo é de 
2.147.600 novos trabalhadores 
no mercado formal. Os dados 
são do Ministério do Trabalho 
e Previdência, que divulgou 
ontem (26) as Estatísticas 
Mensais do Emprego Formal, o 
Novo Caged.

O estoque de empregos for-
mais no país, que é a quanti-
dade total de vínculos celetistas 
ativos, chegou a 42.825.955 em 
setembro, o que representa um 
aumento de 0,65% em relação 
ao mês anterior.

No mês passado, o saldo de 
empregos foi positivo nos cinco 
grupamentos de atividades eco-
nômicas: serviços, com a criação 
de 122.562 postos distribuídos 
principalmente nas atividades 
de informação, comunicação e 

atividades financeiras, imobiliá-
rias, profissionais e administra-
tivas; comércio, saldo positivo 
de 57.974 postos; indústria, com 
56.909 novos postos, concen-
trado na indústria de transfor-
mação; construção, mais 31.166 
postos de trabalho gerados; e 
agricultura, pecuária, produção 
florestal, pesca e aquicultura, 
que criou 9.474 empregos.

SALÁRIO
Em todo o país, o salá-

rio médio de admissão em 
setembro foi de R$ 1.931,13. 
Comparado ao mês anterior, 
houve decréscimo real de R$ 
12,47 no salário médio de 
admissão, uma variação nega-
tiva de 0,64%.

O ministro do Trabalho 
e Previdência, José Carlos 
Oliveira, disse que o segmento 
da indústria continua cres-
cendo, apesar de ter caído para 
a terceira colocação na geração 
de empregos no mês. “Quando 

a gente fala de aumento de 
número de postos de trabalho 
na indústria isso também quer 
dizer que, inevitavelmente, no 
médio prazo, a média salarial 
do brasileiro vai aumentar, 
porque a qualificação para se 
encaixar no trabalho na indús-
tria é um pouco maior e gera 
maiores salários”, explicou.

POR REGIÃO
Todas as regiões do país 

tiveram saldo positivo na 
geração de emprego no mês 
passado, sendo que houve 
aumento de trabalho formal 
nas 27 unidades da federação.

Em termos relativos, dos 
estados com maior variação na 
criação de empregos em rela-
ção ao estoque do mês anterior 
são Alagoas, com a abertura 
de 15.625 postos, aumento de 
4,16%; Sergipe, que criou 5.131 
vagas (1,78%); e Pernambuco, 
com saldo positivo de 20.528 
postos (1,55%).

Paraná teve saldo positivo
na geração de empregos

Os estados com menor 
variação relativa de empregos 
em setembro, em relação a 
agosto, são Rio de Janeiro, que 
criou 15.382 postos, aumento 
de 0,45%; Paraná, com saldo 
positivo de 12.920, alta de 
0,44%; e Rio Grande do Sul, 
que encerrou o mês passado 

com mais 10.254 postos de 
trabalho formal, crescimento 
de apenas 0,39%.

Em termos absolutos, 
as unidades da federação 
com maior saldo no mês 
passado foram São Paulo, 
com 61.167 postos (0,46%); 
Minas Gerais, com 23.723 

vagas criadas (0,53%); e 
Pernambuco, com a geração 
de 20.528 postos (1,55%). Já 
os estados com menor saldo 
absoluto foram Roraima, 
com 1.069 postos (1,55%); 
Acre, com 752 novas vagas 
(0,81%); e Amapá, que gerou 
739 colocações (0,97%).



3Quinta-feira, 27 de outubro de 2022  POLÍTICA@tribunahojenewsumuarama

TRE isenta cúpula do
governo por mensagens
de apoio a Bolsonaro

O  Tr i b u n a l  R e g i o n a l 
Eleitoral do Paraná (TRE-PR) 
isentou a cúpula do Governo 
do Estado de qualquer respon-
sabilidade sobre o disparo irre-
gular de mensagem SMS com 
texto com apoio ao presidente 
da República. Jair Bolsonaro 
(PL). O caso foi arquivado.

O juiz relator do TRE José 
Rodrigo Sade arquivou a repre-
sentação feita pelo PT contra 
o governador Ratinho Junior, 
o vice Darci Piana, o secretá-
rio da Comunicação Social 
e da Cultura, João Evaristo 
Debiasi, o diretor-presidente 
da Celepar, Leandro de Moura, 
e o diretor-geral do Detran, 
Adriano Furtado.

De acordo com a repre-
sentação, eles seriam os res-
ponsáveis pela chefia das 
instituições que dispararam 
as mensagens criminosas. 
Sustentava o PT que a cúpula 
do Governo havia incorrido 
na prática de abuso de poder 
político e no uso indevido dos 
meios de comunicação.

Inconstitucionalidade em legislação 
de Iporã é encontrada pelo TCE

O Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR) 
afastou a aplicação dos arti-
gos 1º e 3º da Lei nº 1.356/14 
do Município de Iporã (55 qui-
lômetros de Umuarama) por 
considerá-los inconstitucio-
nais. Os dispositivos estabele-
cem a possibilidade de incor-
poração de verbas transitórias 
à remuneração do servidor 
no ano de concessão da sua 
aposentadoria.

A decisão foi tomada 
pelo Pleno do TCE-PR no jul-
gamento de Incidente de 
Inconstitucionalidade instau-
rado a partir de proposta do 
conselheiro Ivens Linhares, 
em processo de inativação 
do Município de Iporã, com 
o intuito de verificar suposta 
afronta às disposições do 
parágrafo 1º do artigo 39 da 
Constituição Federal.

Na instrução do processo, 
a Coordenadoria de Gestão 
Municipal do TCE opinou pela 

Na sua decisão, o magis-
trado cita que “Não há nos 
autos provas de que os fatos 
relatados foram causados por 
ação dos noticiados. Ou seja, 
não há indícios mínimos sufi-
cientes de autoria dos fatos”, 
diz Sade, citando que o a 
Procuradoria Regional Eleitoral 
(PRE) deu parecer pelo arqui-
vamento da notícia-crime “eis 
que ausentes elementos, neste 
momento, que evidenciem que 
os noticiados tenham concor-
rido, de qualquer forma, para 
a ocorrência dos disparos das 
mensagens”.

As mensagens foram envia-
das no dia 23 de setembro 
deste ano para pouco mais de 
324 mil pessoas com conteúdo 
político-ideológico, tendo por 
remetente o canal oficial de 
comunicação do governo do 
Paraná. “Vai dar Bolsonaro no 
primeiro turno! Senão, vamos 
a rua para protestar! Vamos 
invadir o congresso e o STF! 
Presidente Bolsonaro conta com 
todos nós!!” [sic.], dizia a mensa-
gem. A Algar chegou a identificar 
o funcionário responsável pelo 
envio ilegal do SMS e comunicou 
as autoridades.

procedência do Incidente de 
Inconstitucionalidade, para 
afastar a aplicação dos arti-
gos 1º e 3º da Lei Municipal nº 
1.356/14.

O Ministério Público de 
Contas (MPC-PR) manifestou-
-se também para que os dis-
positivos fossem considerados 
inconstitucionais, por contra-
riar o disposto no parágrafo 9º 
do artigo 39 da CF/88, inserido 
pela Emenda Constitucional 
(EC) nº 103/19.

O relator do processo, con-
selheiro Durval Amaral, afir-
mou que o artigo 1º da Lei 
Municipal nº 1.356/14 auto-
riza que os servidores públi-
cos efetivos incorporem à sua 
remuneração, no ano em que 
o servidor vier a se aposentar, 
vantagens em razão do exer-
cício de função comissionada 
gratificada, chefia de departa-
mento ou de divisão, ou adicio-
nal por serviço extraordinário. 
Ele destacou que o artigo 3° 

dessa lei dispõe que a incorpo-
ração corresponderia à média 
aritmética das 12 últimas gra-
tificações ou adicionais recebi-
dos de forma ininterrupta.

Amaral entendeu que a 
incorporação de verbas tran-
sitórias à remuneração do 
servidor no ano de concessão 
da aposentadoria ofende as 
disposições do parágrafo 1º 
do artigo 39 da CF/88. Ele fri-
sou que o texto constitucional 
estabelece que a fixação de 
vencimento e demais compo-
nentes do sistema remunerató-
rio deverá observar a natureza, 
o grau de responsabilidade, a 
complexidade, os requisitos 
para a investidura e, ainda, as 
peculiaridades dos cargos. 

Os conselheiros aprovaram 
por unanimidade o voto do 
relator. Os efeitos da decisão, 
contra a qual cabe recurso, 
devem ser aplicados aos pro-
cessos que ainda não tenham 
sido julgados.

“Coisa de aloprado”
O senador eleito Sérgio 
Moro (União Brasil-PR) 
criticou o dossiê preparado 
por João Vaccari Neto para 
municiar parlamentares 
petistas contra ele e o 
ex-procurador Deltan 
Dallagnol no Congresso 
Nacional. Segundo o 
ex-juiz, a elaboração 
do documento lembra 
“tirania” e “parece coisa 
de aloprado”. “Esse dossiê 
parece coisa de aloprado. 
(…) Caso aconteça um 
governo do PT, espero que 
isso não ocorra, serei oposição, e vou esperar que haja jogo 
baixo, mas estou com absoluta tranquilidade em relação ao que 
foi feito no passado e à nossa capacidade de resistir a qualquer 
espécie de tirania”, afirmou o senador eleito.

Ilusão de democracia
Moro também disse “não ter 
ilusões” quanto à “prometida 
democracia petista”, 
repudiando o que chamou de 
“patrulhamento ideológico” 
que atribui à legenda. O ex-
juiz se aliou novamente ao 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
no segundo turno da eleição 
presidencial. O senador eleito 
disse ainda que, a despeito 
de apoiar a reeleição do chefe 
do Executivo, terá atuação 
“independente” no Congresso 
e não dependerá de 
assentimento do governo para 
votar nas pautas que julga 
corretas. “Não estou indo ao 
Senado como funcionário do 
Bolsonaro”, afirmou.

Selo vulnerável
O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que as Forças Armadas 
consideram “impossível dar um selo de credibilidade” ao 
sistema de votação. Bolsonaro disse que ainda persistem 
“vulnerabilidades” nas urnas eletrônicas. O Ministério da Defesa 
não se manifestou. “Temos eleições pela frente. O que nos traz 
certa confiança é que as Forças Armadas foram convidadas a 
integrar a Comissão de Transparência Eleitoral e têm feito um 
papel atuante e muito bom nesse sentido”, declarou Bolsonaro 
em entrevista ao conservador norte-americano Ben Shapiro. 
“Contudo, eles me dizem que é impossível dar um selo de 
credibilidade, tendo em vista ainda as muitas vulnerabilidades 
que o sistema apresenta”. Oficiais envolvidos nos trabalhos 
reiteraram que somente enviarão o relatório conclusivo dos 
trabalhos ao TSE quando a fiscalização for encerrada.

Reforço de caixa
No Paraná, a Assembleia Legislativa aprovou a proposta que 
suplementará o orçamento da Defensoria Pública do Paraná em 
até R$ 20 milhões. O projeto de lei do Executivo, foi aprovado 
em segundo turno de votação na forma de substitutivo geral da 
Comissão de Orçamento. O texto altera e revoga dispositivos legais 
sobre diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 
do exercício financeiro de 2023. O reforço ao caixa da Defensoria 
Pública poderá ocorrer “em decorrência do montante projetado 
de dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de 
despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes necessários 
à ampliação da prestação de assistência judiciária integral e 
gratuita aos cidadãos”. O repasse anual para a Defensoria Pública, 
de acordo com a LDO, é de R$ 76,2 milhões.

 ‘Escândalo 
dos aloprados’
Em 2006, o ex-presidente Lula 
classificou como “um bando 
de aloprados” os petistas 
que tentaram comprar um 
dossiê para prejudicar o então 
candidato ao governo de São 
Paulo, José Serra (PSDB). A 
suspeita, que culminou na 
prisão em flagrante de seis 
petistas, era de que assessores 
do então adversário do tucano 
à sucessão paulista, Aloizio 
Mercadante, teriam tentado 
comprar um dossiê contendo 
acusações falsas contra Serra 
e Alckmin, hoje candidato a 
vice-presidente na chapa de 
Lula, e que à época disputava a 
Presidência contra o petista.

DIVULGAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) arquivou o caso e isentou a cúpula do 
Governo do Estado da responsabilidade sobre o disparo irregular de SMS 

DIVULGAÇÃO
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Servidor responsável  
pela propaganda  
eleitoral é exonerado

O  Tr i b u n a l  S u p e r i o r 
Eleitoral (TSE) exonerou, na 
manhã de ontem (quarta-
-feira, 26), o servidor Alexandre 
Gomes Machado, assessor 
de gabinete da Secretaria 
Judiciária da Secretaria-Geral 
da Presidência, responsável 
pela coordenação do pool de 
emissoras que transmitem a 
propaganda eleitoral em rádio 
e TV no país. A saída do funcio-
nário ocorreu após a denúncia 
da campanha do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) de que as 
rádios do Nordeste estariam 
priorizando inserções do can-
didato Lula (PT).

Por meio de nota, o TSE disse 
que a exoneração “faz parte das 
alterações que o presidente da 
corte, Alexandre de Moraes, tem 
promovido em sua equipe após 
assumir o cargo”.

Machado disse que exoneração
é uma “cortina de fumaça”

O servidor Alexandre Gomes 
Machado, exonerado na noite 
da terça, do cargo de asses-
sor de gabinete da Secretaria 
Judiciária da Secretaria-Geral 
da Presidência do TSE disse em 
entrevista à CNN que “estão 
tentando criar uma cortina de 
fumaça” sobre a exoneração 
ocorrida horas após a cam-
panha de Bolsonaro protoco-
lar a petição para sustentar a 
denúncia de que há discrepân-
cias entre as inserções publi-
citárias das duas campanhas.

Eleito com 41.052 votos, Alisson Wandscheer (PROS) é 
um “quase estreante” na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele 
já assumiu uma cadeira por duas vezes: em 2008, quando era 
o primeiro suplente de Felipe Lucas, que se licenciou por pro-
blemas de saúde e em 2011, por um curto período, quando 
entrou no lugar de Durval Amaral, que passou a integrar o 
Governo do Estado. Com 45 anos, o advogado é pai de 
um rapaz de 15 anos, portador do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), uma das causas que pretende defender no 
Poder Legislativo. “Será uma bandeira do meu mandato, lutar 
e investir em políticas públicas e mais acesso a informações 
que melhorem a vida dos portadores”, destaca. Ele também 
pretende atuar para aumentar o orçamento dos municípios para 
que possam investir mais em segurança, educação, infraestrutura 
e na saúde pública.

Ele exercia o cargo de coor-
denador do pool de emissoras 
e era o responsável pelo rece-
bimento dos arquivos com as 
peças publicitárias e da disponi-
bilização no sistema eletrônico 
do TSE, para que sejam baixadas 
pelas emissoras de rádio e TV.

“Eu não fiz nada de errado 
e fui exonerado sem saber o 
motivo e sem nenhum tipo de 
conversa”, explica.

Questionado sobre o 
processo de disponibiliza-
ção e inserção das peças 

publicitárias enviadas pelas 
campanhas do PL e do PT, 
Machado explicou que é de 
fácil verificação no site do 
TSE que todas as peças foram 
disponibilizadas e que ele não 
fiscaliza se as rádios pegaram 
os conteúdos.

“Em tese, eu não tenho nada 
a ver com a fiscalização. O meu 
trabalho é fazer com que as 
rádios tenham o conteúdo. Eu 
tinha feito todo o meu trabalho 
e achei que estava tudo tran-
quilo”, justifica.

DÁLIE FELBERG/ALEP

DENÚNCIA
Na última segunda-feira, o 

ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, disse que a coliga-
ção do atual chefe do Executivo 
ingressou com ações no TSE 
para denunciar que o presidente 
teve 154 mil inserções de rádio 
a menos do que o petista nas 
últimas duas semanas. Após a 
declaração, o presidente da 
Corte, ministro Alexandre de 
Moraes, deu 24 horas para que 
fossem apresentadas as provas 
sobre o caso.

Com a ordem, a campanha 
de Bolsonaro entregou, na 
noite da terça-feira (25), um 
relatório acompanhado de um 
link público do Google Drive 
com acesso a uma planilha de 
horários que comprovaria que 
oito emissoras de rádios teriam 
reproduzido mais inserções a 

favor do adversário.
Entre as citadas estão as 

rádios Bispa FM e Hits FM, de 
Recife (PE); Clube FM, de Santo 
Antônio de Jesus (BA); Povo FM, 
de Feira de Santana (BA); Viva 
Voz, de Várzea da Roça (BA); Povo 
FM, de Poções (BA); Integração 
FM, de Surubim (PE); e Extremo 
Sul FM, de Itamaraju (BA).

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, 
disse que a coligação de Bolsonaro denun-
ciou ao TSE 154 mil inserções de rádio a 
menos do que o petista

DIVULGAÇÃO

Consumo de energia
Os paranaenses 
consumiram 2,5% mais 
energia no terceiro 
trimestre deste ano, em 
comparação com o mesmo 
período de 2021. Foram 
7.924 GWh (gigawatt-hora) 
entre julho e setembro 
de 2022. Além disso, no 
acumulado do ano, de 
janeiro a setembro, o 
crescimento foi de 3,4%, 
em comparação com o 
mesmo período do ano 
passado.

Vinícola Garibaldi
As premiações dos 
produtos da Cooperativa 
Vinícola Garibaldi no 
exterior, aliadas à 
presença em diversas 
feiras mundo afora, têm 
internacionalizado cada 
vez mais a marca com 
consequentes resultados 
positivos também sobre 
os negócios. Neste ano, a 
cooperativa abriu frentes 
de comercialização, 
inserindo a Guiana na 
lista dos países que 
podem comercializar seus 
produtos.

Dengue no Paraná
O Paraná registrou mais 56 
casos de dengue no ano 
epidemiológico iniciado 
em agosto deste ano. 
Agora já são 1.216 casos 
no total e duas mortes 
pela doença. Deste total, 
983 são autóctones, ou 
contraídos no próprio 
local.

Transporte no 
segundo turno
O TSE aprovou na terça-
feira, 25, uma instrução 
para garantir que estados e 
municípios possam oferecer 
transporte público gratuito 
aos eleitores no segundo 
turno das eleições, no 
domingo (30).

Lamento
O senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) lamentou a 

falta de discussão dos grandes temas do país na campanha 
eleitoral voltada para uma pauta “medíocre e de discussão 

emocional”. Além disso, o senador criticou excessos e 
exageros, “venham de quem vier”.

e-Título
Os eleitores de todo 
país têm até o próximo 
sábado (29), véspera 
do segundo turno das 
eleições, para baixar 
ou atualizar o e-Título, 
documento eletrônico 
de identificação que 
substitui a versão 
impressa do título de 
eleitor. O e-Título pode 
ser baixado no celular 
para ser apresentado no 
momento da votação, 
caso esteja atualizado e 
com foto.

Vote no segundo turno
Os eleitores que não 
votaram no primeiro turno 
das eleições deste ano 
podem votar no segundo 
turno, mesmo que ainda 
não tenham justificado a 
ausência. A justificativa 
precisa ser feita até o dia 
1º de dezembro para que 
o eleitor continue com o 
título regularizado.

Assédio Eleitoral
A Justiça do Trabalho 
ordenou na última terça-
feira, 25, que empresas de 
comércio e turismo não 
façam assédio eleitoral 
contra funcionários, sob 
pena de multa de R$ 
10 mil por trabalhador 
constrangido.

Multa
O TRE-PR aplicou multas 
para o ex-deputado 
federal Boca Aberta, a 
mulher dele, vereadora 
Mara Boca Aberta (Pros) 
e o filho do casal, o 
deputado estadual Boca 
Aberta Júnior (Pros). 
Segundo o TRE, as multas 
chegam a R$ 330 mil. De 
acordo com o tribunal, 
a família foi multada 
porque o ex-deputado fez 
campanha mesmo não 
sendo candidato.
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Seed divulga calendário
escolar de 2023 para
a rede estadual de ensino

A Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte 
(Seed-PR) divulgou nesta 
semana o calendário esco-
lar referente ao ano letivo de 
2023. As aulas terão início no 
dia 6 de fevereiro. Na semana 
anterior, nos dias 2 e 3, acon-
tecem os dias de estudo e pla-
nejamento – quando os docen-
tes se preparam e planejam as 
ações do semestre.

Para os estudantes, o 
recesso de julho começa no dia 
7 e vai até o dia 23. Já os pro-
fessores retornam do recesso 
antes, para participar dos dias 
de estudo e planejamento do 
segundo semestre nos dias 20 
e 21 de julho.

As aulas do segundo semes-
tre acabam em 20 de dezem-
bro, com o encerramento do 
ano letivo no dia 21. Ao todo, 
serão 200 dias letivos, sendo 
100 no primeiro semestre e 
outros 100 no segundo.

Nos colégios da rede esta-
dual, o ano letivo é dividido 
em três trimestres. O pri-
meiro será de 6 de fevereiro 
a 3 de maio. O segundo, de 

Paraná gera 12,9 mil empregos e
se consolida como melhor do Sul

O Paraná abriu 12.920 
novas vagas de emprego com 
carteira assinada em setem-
bro. Os dados divulgados 
ontem (26) pelo Caged, con-
solida o Paraná como o estado 
que mais gerou empregos na 
região Sul em 2022. Foram 
136.816 novos postos de tra-
balho formais entre janeiro 
e setembro, o quarto melhor 
resultado do País.

O saldo de vagas no mês é 
resultado da diferença entre 
as 140.539 admissões e os 
127.619 desligamentos no 
período. No acumulado do 
ano, foram 1.359.767 con-
tratações contra 1.222.951 
demissões.

“O Paraná comemora, 
mais uma vez, o bom saldo na 
geração de empregos, sendo 
um dos estados que mais 
colaboram com o mercado 
de trabalho nacional”, disse 

NOS colégios estaduais, o ano letivo é dividido em três trimestres. O primeiro de 6/02 a 
3/05, o segundo, de 4/05 a 25/08 e o terceiro, de 29/08 a 20/12

LUCAS FERMIN/SEED

Matrículas
O período de matrícula escolar para o ano letivo de 2023 na 

rede estadual segue aberto. A confirmação das vagas, tanto para 
matrícula inicial quanto para rematrícula, seguirá até o dia 31 de 

outubro. O processo foi antecipado em relação aos anos anteriores 
para facilitar o planejamento e abertura das turmas. Assim como 

vem sendo acontecendo nos anos anteriores, os responsáveis legais 
devem fazer o procedimento de forma online, na Área do Aluno.

4 de maio a 25 de agosto. O 
terceiro, de 29 de agosto a 20 
de dezembro.

“Também haverá as três 
Provas Paraná, isso está 

garantido no calendário”, res-
salta o diretor de Educação, 
Roni Miranda. As avaliações 
devem ser aplicadas nos meses 
de abril, agosto e outubro.

o governador Ratinho Junior. 
“Os bons resultados são fruto 
do trabalho conjunto entre o 
poder público e a iniciativa 
privada. O Governo do Estado 
mantém um bom ambiente 
para a atração de investimen-
tos, que resultam na geração 
de empregos para a nossa 
população”.

Em 2022, o Paraná ficou 
atrás apenas de São Paulo 
(595.984) ,  Minas Gerais 
(211.986) e do Rio de Janeiro 
(168.345) no número de vagas 
criadas. Na comparação com 
os outros estados da região 
Sul, o Paraná registrou cerca 
de 18 mil vagas a mais do que 
Santa Catarina (118.031) e 
34 mil postos à frente do Rio 
Grande do Sul (102.521).

O Estado teve saldo posi-
tivo na geração de emprego 
em todos os meses de 2022. 
As mais de 136 mil vagas 

abertas no ano são resul-
tado da soma dos saldos dos 
meses de janeiro (19.521), 
fevereiro (29.070), março 
(5.328), abril (9.589), maio 
(14.026), junho (14.338), julho 
(16.503), agosto (15.521) e 
setembro (12.920).

“Realizamos mutirões de 
emprego constantemente, 
ajudamos grandes empreen-
dimentos a contratar mão de 
obra qualificada, viabilizamos 
o primeiro emprego por meio 
do Cartão Futuro e temos pro-
gramas consolidados de qua-
lificação profissional, como as 
Carretas do Conhecimento e o 
Recomeça Paraná. O Paraná é 
um estado que induz a gera-
ção de emprego e renda, e 
que ajuda a melhorar a vida 
de milhares de pessoas”, afir-
mou Rogério Carboni, secre-
tário de Justiça, Família e 
Trabalho.

É tempo!
Um atento consultor da 
Coluna fez as contas para 
mostrar a incoerência do 
protesto do staff de Jair 
Bolsonaro sobre as inserções 
nas rádios. As 154 mil 
inserções (de 30 segundos 
cada) a menos, segundo 
o ministro Fábio Faria, 
resultariam em 77 mil horas, 
ou o tempo total de 3.208 
dias. Obviamente, mesmo que 
entrassem simultaneamente 
nas centenas de rádios do 
Norte e Nordeste, a conta 
ainda não fecharia para uma 
campanha.

Pés na duna
A administração do parque 
estadual dos lençóis 
maranhenses decidiu botar 
um freio, literalmente, na 
farra de buggies nas dunas. 
O tráfego ficará proibido e 
será feito em necessidades 
especiais para proteção e 
manejo ambiental. Até a 
rotineira fiscalização será 
feita a pé – assim como 
qualquer visitação de turistas. 
E estes entrarão somente 
acompanhados por guias 
cadastrados e capacitados.

Enquanto isso...
Tragédia pouca é bobagem 
para um País cheio de 
problemas sanitários. 
Enquanto o povo se preocupa 
com a Covid-19, uma 
realidade mortífera ronda 
a sociedade e só piora ano 
a ano. Levantamento do 
Ministério da Saúde aponta 

Cresce o assédio 
A Justiça vai fechar o 

cerco a empresários que 
assediam funcionários 

para votar em seus 
candidatos a presidente. 

O monitoramento é 
constante através de 
canais de denúncias. 

A três dias do 2º turno 
da eleição, o aumento 
significativo de casos 

de assédio eleitoral tem 
sido monitorado em 

especial pela Associação 
Brasileira de Recursos Humanos Seccional São Paulo. O 

número de denúncias registradas pelo Ministério Público do 
Trabalho supera em cinco vezes o de 2018 e representa um 

crescimento de cerca de 450%. A maioria dos casos são contra 
empresários que agem com a “intenção de coagir, pressionar e 
intimidar empregados a votar em um determinado candidato”, 

condicionando a manutenção do emprego à vitória do indicado. 

que o número de casos de 
dengue subiu 185% em 2022 
em comparação com o ano 
passado, alcançando a marca 
de 1,3 milhão de notificações. 
Este ano, foram registrados 
909 óbitos pela doença.

Negócio próprio
O Indicador de Nascimento de 
Empresas da Serasa Experian 
mostra que o Nordeste 
(55.940) foi a região em 
que mais empresas foram 
criadas em julho. Em seguida 
estão o Sul (61.741), Sudeste 
(168.993), Centro-Oeste 
(30.621) e Norte (15.903).  
A maior parte dos novos 
negócios pertence aos Estados 
de São Paulo (99.345), Minas 
Gerais (34.790) e Rio de 
Janeiro (27.556). 

Turi$mo
O mês de agosto registrou 
ótima movimentação 
financeira das atividades 
ligadas à cadeia do turismo 
no Brasil, alcançando a cifra 
de R$ 17,8 bilhões (melhor 
mês dos últimos seis anos). 
No acumulado do ano, o 
valor já chega a R$ 129,1 
bilhões movimentados no 
setor, alta de 33% frente 
a 2021 (R$ 97,2 bilhões) 
e de 41% na comparação 
com 2020 (R$ 91,4 bilhões). 
Entre os segmentos que 
mais contribuíram estão 
os transportes aquaviário 
(+32%), aéreo (+19,9%) e 
terrestre (+8,5%). Os dados 
são da Fecomércio-SP 
e IBGE.
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Operação da PM já prendeu mais
de 100 pessoas em todo Paraná

A Operação Sinergia II, 
deflagrada pela Polícia Militar 
do Paraná em todo o Estado, já 
prendeu mais de 100 pessoas 
e apreendeu drogas e armas. 
Entre os dias 4 e 25 de outu-
bro foram vistoriados 595 
lugares, resultando em mais 
de mil autos de infração. Em 
relação aos veículos, houve 
cerca de 5 mil abordagens, 
com 475 notificações, 13 veí-
culos recuperados e 235 reco-
lhidos aos pátios.

Os números referem-se 
às ações em Ponta Grossa, 
Jacarezinho, Pato Branco, 
Maringá, Londrina (5° BPM), 
Cruzeiro do Oeste, Paranaguá, 
Cascavel, Paranavaí, Campo 
Mourão, Apucarana, Foz do 
Iguaçu, Curitiba, Cornélio 
Procópio, Guarapuava, São 
José dos Pinhais, Rolândia, 
Toledo e Francisco Beltrão.

O comandante-geral da 
Polícia Militar do Paraná, coro-
nel Hudson Leôncio Teixeira, 
explicou que a operação é mais 
uma das diversas ações da 
Polícia Militar para combater o 
crime organizado, o tráfico de 

Ocorrência de aluno portando faca
em colégio é atendida pelo BPEC

A Patrulha Escolar aten-
deu a uma nova ocorrência 
relacionada a aluno que levou 
uma faca para agredir outro 
estudante do Colégio Cívico-
Militar Monteiro Lobato, em 
Umuarama. A situação acon-
teceu na tarde da terça (25) e 
envolveu dois adolescentes 
matriculados no 6º ano.

A mãe de um estudante da 
instituição reportou o caso. 
A mulher pediu para não ser 
identificada, mas disse que 
ouviu relatos de que a faca 
teria sido levada durante a 
manhã daquela terça e deixada 
escondida por outro aluno. O 
que se sabe é que à tarde, 

Idoso de 63 anos é 
acusado de zoofilia 

em Icaraíma
 Um caso de zoofilia foi 

registrado no último fim 
de semana na cidade de 
Icaraíma (58 quilômetros de 
Umuarama). Segundo informa-
ções repassadas pelo delegado 
titular da Delegacia do muni-
cípio, Tiago Soares, o crime 
chegou ao conhecimento das 
autoridades policiais a partir 
de uma denúncia.

O ato teria sido cometido 
por um idoso de 63 anos que 
era tutor do animal.

O delegado ressalta que, 
durante o interrogatório, o 
homem se reservou ao direito 
de ficar em silêncio. Apesar de 
o crime ter sido cometido, ele 
não foi preso, possivelmente 
por conta da Lei Eleitoral que 
restringe a prisão de eleitores 
cinco dias antes das eleições. 
Soares ressalta que a cachor-
rinha vítima do crime, foi reti-
rada da propriedade do tutor 
acusado e levada para uma 
residência provisória.

“Ela passou por consulta 
veterinária e foi medicada. 
Seu estado de saúde é bom”, 
afirmou o delegado.

A Polícia Civil instaurou um 
inquérito para apurar os fatos. 
“Se ficar comprovada a prática 
dos atos, o homem deverá res-
ponder por Crime Ambiental 
com pena de dois a cinco anos 
de prisão”, conclui.

outro estudante se apossou da 
arma branca e a utilizou para 
agredir a vítima.

A situação foi atendida pelo 
Batalhão de Patrulha Escolar 
(BPEC) de Umuarama por volta 
das 16h, no período de intervalo 
dos alunos. Segundo o BPEC, a 
ocorrência envolveu dois alu-
nos de 12 anos, onde um deles 
foi ferido no braço. O Conselho 
Tutelar também foi informado 
sobre o caso e a faca foi entre-
gue na Delegacia de Polícia.

“O correto é que as famílias 
vigiem as bolsas dos seus alu-
nos, porque uma faca não se 
deve levar para a escola, não é 
um material que é necessário no 

dia a dia de uma escola”, alertou 
o Sargento Sérgio, do BPEC de 
Umuarama. “A família precisa 
nos ajudar, ajudar a comuni-
dade escolar, e vigiar para que 
seus filhos não portem esse tipo 
de objeto que só causa risco no 
ambiente escolar”, conclui.

SEGUNDO CASO
É a segunda vez, em menos 

de uma semana, que os poli-
ciais são acionados para aten-
der ocorrências desta natu-
reza no mesmo colégio. Na 
quarta (19), a equipe foi soli-
citada após um aluno, vítima 
de bullyng, ter escondido uma 
faca na mochila para agredir 
outro estudante.

A reincidência nos casos em 
tão curto período de tempo 
gerou uma preocupação ao 
BPEC e aos pais de alunos 
matriculados no colégio.

Em nota, o Núcleo Regional 
de  Educação (NRE)  de 
Umuarama confirmou a agres-
são desta terça no Colégio 
Cívico-Militar Monteiro Lobato 
e informou que a instituição 
tomou todas as medidas cabí-
veis. Informa também que os 
pais dos alunos envolvidos foram 
chamados até o colégio, onde foi 
lavrada uma ata sobre o acon-
tecido e registrado um Boletim 
de Ocorrência na Delegacia 
de Polícia de Umuarama. 
(Colaboração – OBemdito)

drogas e garantir a segurança 
da população paranaense.

“Nosso objetivo não é 
somente atender as ocorrên-
cias, mas sim prevenir que 
elas aconteçam. A polícia na 
rua, realizando abordagens, 
já é uma forma de prevenção 
aos crimes em todas as cida-
des”, disse.

Dentro deste período, 
segundo o comando geral da 
Polícia Militar no Estado, foram 
cumpridas 45 ordens judiciais, 
além de 44 flagrantes realiza-
dos por diversos delitos.

A ação conta com patru-
lhamento terrestre, aéreo e 
aquático, bloqueios táticos e 
de trânsito, saturação de área, 
abordagens policiais, fiscali-
zações de veículos e pessoas 
que circulam nas principais 
rodovias. Também são visto-
riadas as estradas rurais, vias 
urbanas, áreas com grande 
circulação de pessoas e eixos 
comerciais, fortalecendo a pre-
sença dos policiais militares, 
desestimulando e prevenindo 
ações criminosas de qualquer 
natureza.

Em Umuarama, o coman-
dante do 25º Batalhão (BPM) 
destaca que as ações que são 
desenvolvidas em todo o territó-
rio paranaense também podem 
chegar à região Noroeste.

“Trata-se de um tipo ação 

regionalizada, desenvolvida em 
todo o Paraná. Em Umuarama, 
especificamente, os trabalhos a 
serem desenvolvidos dentro da 
mesma operação estão na fase 
de elaboração”, salienta o Major 
Claudio Silva.

Principais vias
De acordo com o comando geral da PM no Estado, os trabalhos são 

reforçados nas principais vias (rodovias, vias urbanas e rurais) e áreas 
de maior circulação de público nas cidades, além de outros pontos 

estratégicos levantados pelas unidades policiais, por meio dos sistemas 
de dados estatísticos e análise criminal. Nos próximos dias, a operação 
deve ocorrer em outras cidades. As ações seguem até 4 de novembro.

ENTRE os dias 4 e 25 de outubro foram vistoriados 595 lugares, resultando em mais de 
mil autos de infração

A Polícia Militar capturou dois as-
saltantes, cerca de meia hora depois 
que eles roubaram uma caminhonete 
na cidade de Maria Helena. A 
dupla foi flagrada no Jardim Alpha-
ville, em Umuarama. A caminho-
nete GM-S10 foi recuperada. A 
localização aconteceu depois após 

receberem uma ligação anônima dando conta do crime e da fuga dos bandi-
dos, que foram vistos chegando à Umuarama e depois perseguidos. Depois 
de detida, a dupla foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Catar retira exigência de teste de
Covid para torcedores do Mundial

O Catar, anfitrião da Copa 
do Mundo, descartou a exi-
gência de que os visitantes 
tenham um teste negativo 
para Covid-19 antes de par-
tirem para o Estado do Golfo 
Árabe, disse o Ministério da 
Saúde em comunicado ontem 
(26). Anteriormente, o Catar 
havia dito que os torcedores 
na Copa do Mundo precisa-
riam apresentar prova de teste 
negativo, independentemente 
de seu status de vacinação, 
antes de partir por via aérea ou 
pela fronteira. O Catar espera 
um número sem precedentes 
de 1,2 milhão de visitantes 
durante o período do torneio, 
de 20 de novembro a 18 de 
dezembro. Os residentes do 
Catar não precisam mais fazer 
o teste de Covid-19 dentro de 
24 horas após retornarem ao 
país do exterior.

O Ministério da Saúde tam-
bém abandonou a exigência 
de que os adultos mostrem 
seu status em um aplicativo 
de rastreamento de contatos 

administrado pelo governo 
chamado Ehteraz antes de 
entrar em estádios ou outros 
estabelecimentos como lojas e 
restaurantes.

Visitantes e residentes 
ainda precisam mostrar o 
aplicativo antes de entrar em 
uma unidade de saúde, disse o 
comunicado. O Catar está dimi-
nuindo as restrições porque “o 
número de casos de Covid-19 
continua caindo em todo o 
mundo e no Catar, e por causa 
da implantação contínua 

do Programa Nacional de 
Vacinação da Covid-19 do 
Catar”, informou o comuni-
cado. Na semana passada, o 
Catar flexibilizou suas regras 
de uso de máscaras e agora 
exige máscaras apenas para 
pessoas que visitam instala-
ções de saúde. O Catar, que 
tem uma população de quase 
3 milhões, registrou mais de 
440.000 casos confirmados 
de Covid-19 e 692 mortes 
pelo vírus, segundo dados do 
Ministério da Saúde Pública.

A campeã europeia, Inglaterra, enfrentará o Brasil, campeão da Copa 
América, na primeira partida feminina “Finalíssima”, no estádio de 
Wembley, em Londres, em 6 de abril do ano que vem, anunciou a Uefa 
ontem (quarta-feira, 26). A Inglaterra venceu a Alemanha na final do 
campeonato europeu em julho e conquistou seu primeiro grande título, 
enquanto o Brasil ganhou o oitavo título continental em nove anos 
com vitória sobre a Colômbia. “A partida está sendo organizada como 
parte de uma parceria de longa data entre a Uefa e a Conmebol”, disse 
o órgão que governa o futebol europeu em comunicado. A primeira 
Finalíssima masculina foi vencida pela Argentina, com Lionel Messi 
liderando os sul-americanos na vitória por 3 a 0 sobre a Itália, campeã 
da Eurocopa, em junho, em Londres.

DIVULGAÇÃO

SÃO esperados 1,2 milhão de visitantes no país do Oriente Médio

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



8 LOCAL   Quinta-feira, 27 de outubro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

Mutirão de empregos no comércio 
tem mais de 260 vagas cadastradas

E m  p a r c e r i a  c o m  a 
A s s o c i a ç ã o  C o m e r c i a l , 
Industrial  e Agrícola de 
Umuarama (Aciu), a Prefeitura 
realiza hoje (quinta-feira, 27), 
um mutirão de empregos des-
tinado ao setor do comércio, 
com o objetivo de preencher 
as vagas temporárias abertas 
pelos lojistas – visando as ven-
das de final de ano – e atender 
também aos estabelecimentos 
que desejam ampliar seus qua-
dros funcionais.

A s  e n t re v i s ta s  s e rã o 

Há 50 dias
nenhuma criança 
 é contaminada 

pela Covid
 O Boletim Covid de 

ontem (quarta-feira, 26) 
informou que uma mulher 
recebeu diagnóstico posi-
tivo para a doença e o 
número de casos em outu-
bro subiu para 33 – são 22 
mulheres, 11 homens e 
nenhuma criança (há 50 
dias não há a confirma-
ção de Covid nessa faixa 
etária).  O informativo, 
emitido diariamente pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, indicou também 
que há 12 dias nenhuma 
pessoa de Umuarama é 
internada para tratamento 
da doença, seja em enfer-
marias ou em UTIs.

O número de pessoas 
em isolamento domiciliar 
continua em 18, sendo 10 
casos tratados como sus-
peitos e mais oito casos ati-
vos. Nenhuma morte é regis-
trada em Umuarama desde 
março e o total de óbitos 
segue em 355.

Em 31 meses de pande-
mia de coronavírus, 39.324 
pessoas receberam diag-
nóstico positivo da doença 
e deste total 38.975 se recu-
peraram. A cidade continua 
classificada com bandeira 
verde pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), 
revelando que o risco de dis-
seminação do vírus é consi-
derado baixo.

Saúde acompanha 60 pacientes
candidatos à cirurgia bariátrica

Existem cerca de 60 pes-
soas sendo atendidas pela 
Secretaria de Saúde, dispostas 
a fazerem cirurgia bariátrica, 
também chamada de redução 
do estômago ou cirurgia da 
obesidade. Todas elas iniciam 
o tratamento nas unidades de 
saúde e passam por acompa-
nhamento que demora dois 
anos. Uma palestra com a psi-
cóloga Débora Baggio, reali-
zada na noite da terça (25), 
marcou o início do tratamento 
de uma nova turma.

Ela contou que o trata-
mento cirúrgico é uma alterna-
tiva terapêutica complemen-
tar ao tratamento integral da 
obesidade, que é prioritaria-
mente baseado na promoção 
da saúde e no cuidado clínico 
como um todo. “O tratamento 
cirúrgico somente deve ser 
indicado para casos seleciona-
dos, com avaliação criteriosa, 
feita por equipe multidiscipli-
nar baseada nas indicações e 
contraindicações”, explicou.

Débora ressaltou que a 
autoaceitação é um caminho 

longo e muito complicado, 
mas que vale a insistência. 
“Mesmo que demore, vai che-
gar o dia em que cada um de 
vocês aqui poderá olhar para 
seu corpo todo e, ainda que 
não goste dele por inteiro, será 
capaz de admirá-lo e amá-lo 
por tudo, principalmente por 
ser seu”, assegurou.

Segundo a psicóloga, há 
alguns casos que impedem a 
realização da cirurgia bariá-
trica, como em pessoas que 
tenham limitação intelectual 
significativa, em pacientes sem 
suporte familiar adequado, 
com quadro de transtorno 
psiquiátrico não controlado 
(incluindo uso de álcool ou 
drogas ilícitas), que tenham 
doença cardiopulmonar grave 
e descompensada que influen-
cie a relação risco-benefício, 
hipertensão portal e doenças 
imunológicas ou inflamatórias 
do trato digestivo que possam 
causar sangramento digestivo 
ou outras condições de risco, 
além da Síndrome de Cushing, 
que é provocada por produção 

de cortisol em excesso.
A chefe da Divisão de 

Tratamentos Fora do Domicílio 
(TFD), Mara Roque Simões, 
relata que as bariátricas são 
feitas aqui em Umuarama 
e em municípios da 12ª 
Regional de Saúde que ofere-
çam o procedimento em Alta 
Complexidade ao Indivíduo 
com Obesidade. “As cirur-
gias são realizadas conforme 
a agenda do profissional e a 
liberação depende da requi-
sição do acompanhamento 
multiprofissional”, detalha.

Não há um tempo defi-
nido para a liberação das 

bariátricas, já que os pacien-
tes precisam estar em acom-
panhamento com equipe 
multiprofissional (médicos, 
nutricionistas, psicólogos 
etc.) por um período de dois 
anos, conforme Resolução 
nº 225/2020 da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa). “Os 
indivíduos com indicação 
para tratamento cirúrgico da 
obesidade são aqueles com 
obesidade grau III (a chamada 
obesidade mórbida, quando 
o Índice de Massa Corpórea é 
maior que 40 kg/m²) ou obe-
sidade grau II com comorbi-
dades”, explica.

realizadas durante todo o dia 
na Agência do Trabalhador, 
que até a tarde da última 
terça-feira havia captado 
267 vagas para variados fun-
ções no comércio e serviços. 
“Teremos oportunidades de 
trabalho para caixa e fiscal de 
caixa, vendedor e promotor 
de vendas, gerente comercial 
e de vendas, cozinheiro, chefe 
de cozinha e auxiliar, esto-
quista, balconista e atendente 
de lojas, entre outras que 
estão disponíveis no sistema 
público de emprego”, infor-
mou o gerente da Agência do 
Trabalhador, Reginaldo Barros.

O secretário municipal da 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva, acres-
centa que algumas empresas 
confirmaram a presença de 
suas equipes na agência, para 
realizar as entrevistas durante 
o mutirão. “Teremos pessoal 
do Cartão para Todos, Jorrovi 
Calçados e Pede Mais. Muitos 

candidatos sairão do mutirão 
com o emprego encaminhado”, 
afirmou.

“Queremos aproximar os 
trabalhadores em busca de 
trabalho das empresas do 
comércio, que estão à procura 
de colaboradores com o per-
fil adequado. Por isso firma-
mos parceria com a Aciu para 
promover este mutirão exclu-
sivo”, acrescentou o secretá-
rio. As empresas participan-
tes terão espaços delimitados 
para expor as vagas aos can-
didatos, mas toda equipe da 
agência estará empenhada 
para os encaminhamentos, 
mediante triagem.

As lojas que ainda não abri-
ram vagas poderão entrar em 
contato com o setor de capta-
ção da agência, pelo telefone 
(44) 3621-1100. Durante o dia, 
a empresa de sorvetes Guri dis-
tribuirá gratuitamente sorve-
tes para degustação. A Agência 
do Trabalhador fica na avenida 

Rio Branco, 4211, esquina com 
a rua Governador Ney Braga, 
na região central.

Os candidatos devem levar 
a Carteira de Trabalho ou docu-
mento com o CPF, além de cur-
rículo atualizado. A equipe da 

O tratamento cirúrgico é uma alternativa terapêutica complementar ao tratamento integral 
da obesidade
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agência fará o cadastro para 
o banco de dados do sistema 
público de emprego e poderá 
ajudar na elaboração de currí-
culos. O atendimento aos tra-
balhadores será das 8h às 17h, 
sem intervalo para almoço.

AS entrevistas serão realizadas durante todo o dia na Agência do Trabalhador, que até a 
última terça havia captado 267 vagas para variados funções no comércio e serviços

ASSESSORIA/SECOM
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Palavras cruzadas

Há sinal de mudanças financeiras e elas serão 
pra glorificar de pé! Tudo indica que contará 
com empenho, sacrifício e imaginação. Aí ten-
de a arrasar na profissão e ganhar dinheiro mais 
fácil, sobretudo em área ligada a artes, publici-
dade ou comércio.

Os astros avisam que seu lado sensível e intuiti-
vo deve vir à tona, aí você tende a captar as coi-
sas no ar. No trabalho, se você puder agir com 
autonomia e privacidade, os resultados podem 
ser excelentes, e pode pintar uma herança ou o 
ganho de alguns presentes. 

Os planetas mostram que você deve fazer óti-
mas parcerias profissionais com gente especial 
e evoluída, inclusive do seu círculo de amiza-
des. Também tende a correr atrás dos seus so-
nhos com sensibilidade e dedicação.

Os planetas mandaram avisar que você 
deve fazer excelentes contatos e parcerias 
profissionais, sobretudo com quem tem in-
teresses parecidos com os seus. Estudos 
favorecidos, graças à sua facilidade em 
compreender e aprender.

Prepare-se para tirar o pé da lama, pois há 
sinal de money, money, money! Tudo indi-
ca que esbanjará criatividade, irá fazer boas 
combinações econômicas e terá boas saca-
das pra faturar mais. Trabalho ligado ao co-
mércio, público, publicidade ou mar deve 
trazer boas somas de dinheiro.

Pode contar com a sorte e ter muitas alegrias 
na primeira metade do dia. Tudo indica que seu 
signo estará show de bola: receptivo, refinado, 
criativo e idealista. De quebra, sua intuição 
deve ficar poderosa – preste atenção nos reca-
dos do universo e confie no seu sexto sentido, 
pois hoje ele está poderoso.  

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 no dia 27 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de 
Escorpião e Capricórnio. Costumam ter um temperamento forte e combativo, embora 
sejam um pouco vagarosos.  Seu número principal é o 35, formado de 3, Júpiter e de 
5, Mercúrio. São astros de mobilidade. Dá boa comunicação e muitas amizades. A 
soma dá o 8, de Saturno, que infunde seriedade de propósitos, vida longa e herança.

Horóscopo nascido em 27 de outubro

Tudo indica que deve se dar bem hoje.  Além de 
contar com criatividade e facilidade de apren-
dizado, você tende a usar sua imaginação pra 
abrir horizontes e conhecer coisas novas. Pode 
ter sucesso com ensino, sobretudo superior, 
publicidade ou exportação.

Os astros estão em ritmo de festa e você pode 
participar do rolê! Sua intuição tende a não fa-
lhar, por isso preste atenção nos seus sonhos e 
sexto sentido. Nos estudos, sobretudo de facul-
dade, deve contar com inspiração, dedicação e 
boa memória, o que pode render aprendizados 
e boas notas.

Seus contatos devem bombar, tudo graças ao 
seu jeito mais tolerante, aberto ao diálogo e 
dedicado às pessoas sem interesse. Além de 
conseguir expressar o que sente, suas relações 
podem evoluir. Aproveita, pois depois há risco 
de se distrair, ser impaciente, falar demais e do-
minar as conversas.

O clima em casa tem tudo pra ser tranquilo e 
favorável. Seu signo tende a ficar mais sensível 
e dedicado à família. Além de rolar uma forte 
ligação, você pode ter boas recordações. Já na 
carreira, seu lado mandão pode vir à tona, aí tal-
vez se meta com os colegas e acabe no meio de 
um furdunço. Não caia em provocações.

Hoje você deve ficar mais popular, conhecer 
muita gente e se adaptar fácil, libriano (a). Na 
profissão, pode contar com mais sensibilidade, 
atenção e zelo em suas tarefas e na saúde, é 
possível que consiga a cura de um mal através 
de um procedimento diferente ou alternativo.

Há sinal de transformações, mas devem ser 
bem boas. Um negócio de família ou trabalho 
ligado às finanças de um parente tem tudo pra 
ser um tremendo sucesso. Se estiver em casa, 
pode pintar um clima de intimidade, ótimas re-
cordações, idealismos e fortes emoções.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 27/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 19

max 27
min 19

Cascavel
max 23
min 17

Foz do Iguaçu
max 26
min 21

max 30
min 17

Curitiba
max 28
min 14

FASES 
DA LUA

Sexta 28/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 29/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 673
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 08 00 09 00 01 05

Super Sete concurso: 311C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

JULHO

07 16 20 22 28 29 31

Loterias
Megasena

01 03 04 05 06 09 10 13 
16 17 18 19 22 24 25concurso: 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.

 07 27 31 33 35 44

concurso: 2435

concurso: 1852

04 19 28 30 43 49

concurso: 5709

Quina
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2382Lotomania

85.894
34.064
52.636
73.653
47.258

08 16 17 33 36 64 70 
ATLÉTICO-GO

21 25 28 35 48
concurso: 5983

10 14 17 18 23 30

07 08 16 20 27 32 37 46 47 53 
54 66 72 75 76 85 87 94 95 99

concurso: 2647Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 23

UMPP
PANCADARIA
GUIARREDOR

TMERECEU
LEMBRACAN

NAUBIRITA
TRATODIV

BICÃOARDE
CLONAEA
AIAMANDA
DCGARDEN

CANUDOAU
ERIADIR

ESTAMPADO
BUSSOLASOS

Briga 
generali-

zada

Reconhe-
cida como

verda-
deira

Provocar
enjoo

(a bordo)

O Correio
Aéreo

Nacional

A menor
do mundo
é o colibri

Chute
comum de
zagueiros

(fut.)

151, em 
algarismos
romanos

Produz
indivíduos

iguais 
Hiato de
"beata"

Animal 
desprovido
de cauda

(pl.)

Interjei-
ção que
exprime

dor
Tubinho

para
sugar

bebidas

Famoso
lago da
Escócia

Estado cu-
ja capital 
é Macapá

(sigla)
O tecido

com
desenhos
impressos

Acres-
centar;
juntar

Instrumen-
to que ori-
enta nave-
gadores

Mensagem
interna-
cional de
socorro

Prefixo de 
"unicelular"
Carro de

polícia (gír.)

Semelhan-
te (fem.)
Voltar a
adoecer 

Cessou
Carteira de
(?): Regis-
tro Geral

Ao (?): à
volta de

Recorda
Antiga 

embarca-
ção a vela

Orientar;
dirigir 

Forma do
martelo

Fez por
onde

A índole
da vilã

Atribuir al-
gum dom a
Adornadas
com rendas

Cachaça
(pop.)

A sílaba
não tônica

Tem sabor
picante 

Essência;
cerne

(?) de Go-
doi, atriz
Breves;
rápidos

Jardim,
em inglês
Seletor de

rádios
Vogal da

vaia
Passado;
partido

(?) John-
son, ator
A minha
pessoa

5/bicão. 6/birita — curtos — garden — marear.
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(?) 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.

A Prefeitura de Umuarama 
e a Secretaria de Estado da 
Agricultura firmaram convênio 
para incentivar o desenvolvi-
mento rural sustentável a par-
tir da melhoria da fertilidade do 
solo. Na terça (25), o prefeito 
Hermes Pimentel e o secretário 
municipal da Agricultura, Murilo 
Teixeira, receberam a visita do 
chefe do núcleo regional da 
Seab, José Antônio de Andrade 
Duarte, para formalizarem o 
contrato que prevê recursos 
para aquisição e distribuição de 

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

Prefeitura e Seab vão distribuir 450 toneladas de calcário
calcário dolomítico aos peque-
nos produtores de Umuarama.

Pelo convênio, o município 
vai adquirir 451 toneladas do 
insumo, com recursos da Seab 
e contrapartida local, para aten-
der 170 agricultores familiares de 
várias comunidades rurais. “Esse 
calcário destina-se a pequenos 
criadores de gado de leite e pro-
dutores de frutas, legumes e hor-
taliças. A Prefeitura vai receber 
os recursos do governo, realizar 
licitação e adquirir o insumo. 
Nossa expectativa é de que a 

distribuição ocorra entre 40 e 60 
dias”, explicou Teixeira.

Pimentel autorizou a compra, 
com recursos próprios, de mais 
300 toneladas. “Em pouco tempo 
vamos distribuir 750 toneladas 
de calcário e atender um número 
maior de produtores. Os benefí-
cios do uso do insumo são com-
provados e se refletem direta-
mente na produção. Aumentam 
o volume e a qualidade, melho-
rando a renda do produtor e com 
isso favorecendo a permanência 
do homem no campo”, finalizou.

O convênio, no valor total 
de R$ 157.290,76 (R$ 149,4 
mil do Estado e R$ 7,8 mil em 

contrapartida), tem vigência de 
24 meses, podendo ser prorro-
gado mediante termo aditivo.
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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

Saiba como evitar acidentes de moto

1 - Use equipamentos 
de segurança
O uso obrigatório do equipa-

mento de proteção não deve ser 
negligenciado.  É ele que pode 
fazer a diferença em caso de 
acidentes. O motociclista deve 
ficar atento ao tamanho ade-
quado do capacete (não pode 
ficar folgado na cabeça), e usá-lo 
sempre bem afivelado e dentro 
do prazo de validade. Existem 
os capacetes abertos, mas não 
são ideais pois oferecem menos 
proteção e deixam o rosto e 
maxilar vulneráveis em caso de 
uma queda. Além disso, utilizar 
botas, luvas, calças e jaquetas 
apropriadas completa o equipa-
mento mínimo que todo condu-
tor de moto deve vestir antes de 
sair de casa.

 
2 - Saia do ponto cego
A justificativa mais comum 

nos acidentes que envolvem 
motos é o motorista afirmar 
que não viu a motocicleta, e isso 
pode ser verdade por causa do 
ponto cego. Esse termo nada 
mais é que a área não coberta 
pelos espelhos retrovisores, ou 
quando outras partes do veículo 
impedem a visão do condutor. 
Portanto, ao andar ao lado de 
carros, ônibus ou caminhões, é 
preciso que o motociclista esteja 
atento para não ficar no ponto 
cego e, assim, sujeito a uma 
“fechada” a qualquer instante. 
A dica é ficar posicionado dentro 
do campo de visão dos outros 
motoristas.

 
3 - Cautela com os 
cruzamentos e conversões
Acidentes graves também 

ocorrem em pontos de cruza-
mento e conversão das estra-
das e avenidas. Por isso, ao 
estar próximo de um veículo 
aguardando para cruzar a pista, 
é recomendável diminuir a velo-
cidade e avisar da sua apro-
ximação por meio da buzina 
ou do farol alto. Ainda assim, 

é necessário diminuir a veloci-
dade e ter a atenção redobrada: 
o motorista pode estar desa-
tento e cruzar a sua frente, cau-
sando um grave acidente.

 
4 - Cuidado com pedestre
Os dados de acidentes de 

trânsito com pedestres são 
tão alarmantes quanto os de 
motoqueiros. O motociclista 
deve estar atento, mesmo com 
o trânsito parado, ao passar 
por ônibus e veículos altos, 
pois sempre pode aparecer 
um pedestre, principalmente 
em áreas de grande circulação 
de pessoas e em horários de 
pico, como hospitais, igrejas, 
escolas, supermercados e esta-
ções de metrô. Nesses casos, a 
forma mais segura para evitar 
fatalidades é andar em veloci-
dade reduzida compatível com 
a via, para que seja mais fácil a 
frenagem de emergência. 

 
5 - Não aproveite 
brechas de semáforos
Os cruzamentos com semá-

foros são um perigo para moto-
ciclistas, ainda mais para moto-
boys. A “mania” de aproveitar o 
sinal amarelo para acelerar, pode 
causar diversas lesões e óbito, 
portanto, seja motociclista ou 
não, não acelere ao ver o sinal 
amarelo, pois ganhar alguns 
minutos pode custar vidas. E 
mesmo que o sinal fique verde, 
certifique-se de que os outros 
veículos pararam, pois pode 
haver algum motorista que 
queira aproveitar a luz amarela.

O acidente de moto é uma 
realidade no trânsito brasi-
leiro. Só no ano passado foram 
167 mil eventos, totalizando 
54% dos acidentes de trânsito, 
segundo dados levantados 
pela Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego (Abramet). 
No estado de São Paulo, 1.737 
motociclistas perderam a vida, 
segundo o Infosiga SP. O fator 
humano é o principal causador 

de fatalidades no trânsito, pois 
94% dos acidentes fatais são 
causados por negligência de 
condutores ou pedestres. A 
conclusão é que muitas dessas 
mortes poderiam ser evitadas. 
Diante disso, a Zapay, startup 
de tecnologia focada em facili-
tar a vida dos proprietários de 
veículos, traz cinco dicas para 
prevenir acidentes de moto e 
como agir caso ocorram.

MAIS DA METADE DOS 
ACIDENTES DE TRÂNSITO 
NO PAÍS OCORREM COM 
MOTOCICLETAS
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Direitos em caso de acidentes
O Seguro DPVAT é o principal direito em caso de acidentes de trânsito. O próprio nome já diz: 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, 
ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não. Esse seguro busca amparar as vítimas de 
acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa. São 
muitas particularidades em cada situação de acidente, mas, de maneira geral, os envolvidos têm 
direito ao DPVAT em caso de morte, invalidez permanente e direito a Despesas de Assistência 
Médica e Suplementares (DAMS).

A cobertura de DAMS abrange despesas médico-hospitalares em estabelecimentos cre-
denciados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e despesas suplementares, como fisioterapia, 
medicamentos e equipamentos ortopédicos. As DAMS não cobrem quando os serviços foram 
cobertos por outros planos privados de saúde, exceto parcela não coberta, e despesas não 
especificadas sem relatórios e notas fiscais correspondentes. Além disso, o DPVAT não cobre 
danos materiais aos veículos, acidentes fora do Brasil, multas e finanças.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA
Quando não há vítimas do acidente, o boletim de ocorrência pode ser feito pessoalmente 

ou pela internet, em alguns estados. Em caso de vítimas, o BO é obrigatório e deve ser feito 
pessoalmente. É preciso também acionar os serviços de emergência para receber o auxílio 
médico necessário. Além disso, é necessário o relato preciso de como ocorreu o acidente, e 
é fundamental apresentar os documentos necessários para registrar a ocorrência: RG, CPF, 
telefone e endereço.
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
MARLENE ALVES DE AZEVEDO, 
inscrita sob nº CPF 019.6786219-
84, estabelecido na Rua Cambé, 
4155, CEP 87502-160, na cidade 
de Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
25.095/2004. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

Conselho Ambiental financiará
compra de trator para o aterro

O Conselho Municipal de 
Saneamento Básico e Ambiental 
(CMBSA) de Umuarama apro-
vou o uso de R$ 1.834.000 em 
recursos do Fundo Municipal de 
Saneamento Básico e Ambiental 
para aquisição de um trator 
de esteira adequado para o 
manejo de resíduos no Aterro 
Sanitário Municipal. A decisão 
foi tomada durante a terceira 
reunião ordinária do conse-
lho, na última terça-feira, 25, 
no auditório da Secretaria-
Executiva dos Conselhos.

A deliberação pela utilização 
do fundo se deu após visita in 
loco ao Aterro Sanitário realizada 
pelos conselheiros, no último 
dia 20, com a condução do 

Termina hoje o prazo para a
rematrícula na rede municipal

presidente do CMBSA, Deybson 
Bitencourt Barbosa, também 
secretário municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor.

“No local os conselheiros 
conheceram o processo de 
destinação dos resíduos gera-
dos no município e a neces-
sidade do investimento em 
um trator de esteira para o 
manejo das células de depo-
sição. Coincidentemente, no 
momento da visita eles per-
ceberam a falta de muitos 
maquinários, que estavam 
em manutenção”, informou 
a coordenadora do aterro, 
Rafaela Moreira.

Os conselheiros foram 
orientados sobre o serviço que 

exige muito dos maquinários, 
“por isso alguns equipamen-
tos depreciam rapidamente 
devido ao contato direto com 
os resíduos, necessitando de 
manutenção com mais perio-
dicidade, principalmente o 
trator, acrescentou. Outra 
dificuldade é que às vezes o 
maquinário adquirido não é o 
mais adequado para trabalhar 
neste tipo de ambiente.

Conforme a legislação, 
a célula de recebimento de 
resíduos orgânicos deve ser 

compactada e os materiais 
cobertos com terra todos os 
dias. “A aquisição deste maqui-
nário auxiliará na execução 
dos serviços diários, contri-
buindo para que o aterro se 
mantenha de acordo com as 
normas ambientais”, comple-
tou o presidente do conselho, 
Deybson Bitencourt.

O Fundo Municipal de 
Saneamento Básico e Ambiental 
recebe todos os meses o 
repasse de 2% sobre o fatura-
mento líquido da Companhia 

de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) em Umuarama. 
Conforma a lei 4.459/2020, que 
criou o CMBSA, os recursos do 
fundo se destinam à universali-
zação do acesso da população ao 
saneamento básico, “devendo ser 
aplicados em pesquisas, projetos, 
aquisição de materiais, contrata-
ção, manutenção e capacitação 
de pessoal e outras ações que 
tenham reflexo no melhora-
mento desse serviço no muni-
cípio e de suas repercussões 
ambientais”, aponta o artigo 12º.

Termina hoje (quinta-feira, 
27), o prazo para as rematrí-
culas na educação infantil (0 
a 3 anos e 4 a 5 anos), ensino 
fundamental (1º ao 5º ano) e 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) na Rede Municipal de 
Ensino de Umuarama, que 
conta com cerca de 9,6 mil estu-
dantes matriculados no atual 
ano letivo. Segundo o setor de 
Documentação Escolar, é neces-
sário apresentar um compro-
vante de residência atualizado, 
que pode ser uma fatura de 
energia em nome do pai, mãe 
ou responsável pelo aluno, 
além da declaração de vacina-
ção para menores de 18 anos.

Já o prazo para as transferên-
cias para os centros de educação 
infantil (CMEIs) e escolas munici-
pais devem ser feitas por meio 
de uma carta de matrícula, que 
devem ser entregues no máximo 
até a próxima terça-feira (dia 1° 
de novembro). “É obrigatória a 
apresentação de certidão de nas-
cimento (original e cópia), fatura 
de energia atualizada, declaração 
de vacinação (fornecida pela uni-
dade de saúde que atende à famí-
lia), cópia do Cartão SUS, decla-
ração de matrícula e frequência 
escolar e a carta matrícula”, deta-
lha Viviane Aparecida da Silva 
Lopes, coordenadora técnica e 
pedagógica de Documentação 
Escolar, acrescentando que para 
as turmas do infantil 4° ao 5º 
ano é necessário apresentar o 
histórico escolar até o início do 
período letivo.

Já as novas matrículas serão 
recebidas a partir da segunda-
-feira da próxima semana, dia 7 

de novembro. “Para a educação 
infantil (0 a 3 anos) os pais devem 
ficar atentos às convocações do 
Programa Fila Única e devem 
apresentar certidão de nasci-
mento (original e cópia), fatura 
de energia atual, declaração de 
vacinação, cópia do Cartão SUS, 
documentação comprobatória 
de trabalho e renda e de pro-
grama social (caso esteja enqua-
drado)”, aponta.

Viviane conta que pais ou res-
ponsáveis por crianças da educa-
ção infantil 4 e 5 anos e do fun-
damental (1º ao 5º ano) devem 
levar certidão de nascimento 
(original e cópia), comprovante 
de residência (fatura de energia), 
declaração de vacinação e cópia 
do Cartão SUS, mesma documen-
tação exigida para a matrícula 
de novos alunos da Educação de 
Jovens e Adultos.

Ela finaliza indicando que 
os pais devem ficar atentos aos 
períodos de matrícula de cada 
estabelecimento de ensino, 
uma vez que a Secretaria de 
Educação estabeleceu os prazos 
de início e término, mas as esco-
las e CMEIs farão o atendimento 
conforme a demanda de alu-
nos, dentro das datas fixadas.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni O pessimista vê dificuldade em cada 

oportunidade; o otimista vê oportunidade em 
cada dificuldade. Bertram Carr

@tribunahojenewsumuarama

TROPICALÍSSIMA
Dia 26 de Novembro acontece em Umuarama a 32°Noite Tropical, a maior festa do Noroeste. Mesas pelo (44) 3056-6504 ou 
(44) 9-9935-9467. Convites na farmácia Duccifarma ou na secretaria do Harmonia Clube de Campo. Animação da Banda Fonte 
Luminosa e pagode com  o Mistura brasileira.
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LIVROS
A organização do Prêmio Jabuti, um 
dos mais importantes da literatura 

brasileira, divulgou ontem a lista de 
finalistas da sua 64ª edição. São 200 
obras divididas em 20 categorias nos 
eixos Literatura, Não Ficção, Produ-
ção Editorial e Inovação. Entre os 
destaques estão Sérgio Sant’Anna, 
que morreu de covid-19 em 2020 
e concorre com o livro póstumo 
A Dama de Branco, na categoria 
contos. Uma lista reduzida será 

divulgada no dia 8 de novembro, e a 
cerimônia de entrega acontecerá no 
dia 24 em São Paulo. O vencedor do 
Livro do Ano receberá um prêmio de 

R$ 100 mil. (Terra)

INFANTIL
Será lançado nesta 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. A 
autora 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.

FULL TIME
A participação no ‘BBB23’ ainda será uma oportunidade de manter a Che-

vrolet conectada com os assuntos do momento por meio de uma estratégia 
multiplataformas. Consolidado como um dos programas com maior audiência 
da televisão brasileira, o BBB extrapola o canal tradicional de TV, permane-
cendo ao vivo no streaming e migrando para as redes sociais, sendo um dos 

maiores geradores de conversa e interações na mídia.

PELA PRIMEIRA VEZ, CHEVROLET SERÁ 
PATROCINADORA NO ‘BIG BROTHER BRASIL’!

Nova picape Chevrolet Montana 
que deverá ser apresentada 
oficialmente no programa BBB 
2023 da TV Globo

A Chevrolet será uma das patrocinadoras da 23ª edição do ‘Big Brother Brasil’, 
cuja estreia está prevista para 16 de janeiro de 2023. Pela primeira vez na 

história do reality, a marca estará presente com diversas ativações ao longo de 
toda edição, incluindo nos momentos mais cruciais do jogo, como as eletrizan-
tes provas do líder. A novidade é anunciada num momento em que a Chevrolet 
prepara grandes novidades para 2023 em diversos segmentos do mercado auto-
motivo. A principal é o lançamento da Nova Montana, a futura picape médio-
-compacta da marca que trará um novo conceito para a categoria e que será 
produzida no país. Também estão previstos outros dois lançamentos no seg-
mento de picapes, incluindo uma nova versão da consagrada S10 e a chegada 
da Silverado, picape americana de grande porte que deve se consagrar como a 
mais sofisticada e tecnológica do mercado. Para ampliar seu portfólio de carros 
elétricos na região, a Chevrolet também já anunciou que em 2023 trará novos 
modelos 100% elétricos, como o Blazer EV e o Equinox EV. A General Motors, 

detentora da marca, tem o compromisso de liderar a eletrificação da mobilida-
de na América do Sul e no mundo, com a mais completa linha de veículos zero 
emissão. Para isso, está investindo globalmente USD 35 bilhões no desenvolvi-

mento de 30 elétricos e autônomos até 2025.

DIVULGAÇÃO GM

UVEL, alegria de ser Chevrolet

NEWS
“Estamos muito felizes de anun-
ciar nossa primeira participação 
no BBB, um dos reality shows 

mais famosos do país, num 
momento tão especial para a 
marca. Essa participação am-

plia nossa interlocução e troca 
com os nossos consumidores. 
Aproveitaremos a dimensão do 
programa para reforçar nossos 

atributos, apresentar novidades, 
além de trazer muito entreteni-
mento e diversão aos brasilei-

ros”, afirma Chris Rego, diretora 
executiva de Marketing da GM 

América do Sul.
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