
Edição 4008 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,28/10/2022

Antecipação do 13º dos servidores
injeta R$ 10 milhões na economia
Exatamente 2.979 profissionais que trabalham na Prefeitura de Umu-
arama terão seus salários depositados na manhã de hoje, quando 
se comemora também o Dia do Servidor Público. A determinação de 
antecipação do pagamento, feita pelo prefeito Hermes Pimentel, será 

responsável por fazer movimentar cerca de R$ 10 milhões na economia 
local. O prefeito elogiou a dedicação dos cerca de 3 mil profissionais e 
lembrou das ações e atos em benefício do servidor municipal, realiza-
dos em pouco mais de um ano à frente da administração. l 8

l 7

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Desemprego
cai para 8,7%

no terceiro
trimestre

l 2

Eleições serão
monitoradas por

sete missões
internacionais

l 3

‘Mata-Mata’
no Paranaense

Foi lançada oficialmente na tarde de ontem a Operação Sinergia II na região Noroeste do Estado. Policiais 
militares de três batalhões, envolvendo equipes do Rotam, Canil, Patrulha Rural, Choque e BPFron participam 
da ação que já vem sendo desenvolvida no restante do Paraná. Na região de Umuarama, está sendo empregado 
um efetivo com mais de 80 policiais de Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Campo Mourão, Paranavaí e Maringá. 
O objetivo é intensificar o policiamento e a presença ostensiva da PM viabilizando a prevenção e repressão 
imediata de crimes na região. Os trabalhos se estendem também durante o segundo turno das eleições.

TSE faz apelo 
contra abstenções

no segundo 
turno
l 4

     

A piracema, período de 
restrição à pesca de 

espécies nativas para 
preservar a reprodução, 

começa no próximo 
dia 1º de novembro. 

O período, que vai até 
o dia 28 de fevereiro, 

será marcado por cinco 
forças-tarefas de fiscali-
zação organizadas pelo 
Instituto Água e Terra. 
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Número de
cirurgias no PR

se aproxima
do pré-pandemia

l 5

Piracema

Sinergia II
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Palavras cruzadas

Tudo indica que o seu signo estará todo ex-
pansivo e animado, com a mente borbulhando 
de ideias. Pode ter sucesso e encher o bolso 
com associações, contratos e assuntos legais. 
Os estudos, sobretudo de faculdade, tendem a 
abrir os seus horizontes.

Seu jeito expansivo, animado e otimista deve 
ficar mais forte hoje, mas também o seu dom 
para o drama e o orgulho. Na área profissio-
nal, as coisas devem ir de vento em popa. 
Pode ter facilidade para escolher com que se 
associa e faz parcerias, conseguindo vanta-
gens materiais.

A Lua embarca na sua Casa 12 e abre a portei-
ra do inferno astral, o que não deve ser mui-
to bom. É que o seu signo tende a ficar mais 
teimoso e sensível, podendo ter reações um 
pouco dramáticas. Na área profissional, a vibe é 
outra, muito melhor. 

Tudo indica que o seu signo estará mais se-
letivo e irá lidar com negócios e finanças de 
pessoas com quem sinta uma conexão maior. 
À tarde, deve rolar chuva de dinheiro e boas 
chances de ter sucesso, receber um bônus no 
trabalho e atrair mais grana. 

Você tem tudo pra lacrar em seus relacionamen-
tos hoje. Tudo indica que seu signo vai querer 
receber atenções e estará mais sociável, expan-
sivo e simpático com as pessoas. A sorte pode 
pintar e há chance de ter ótimas oportunidades 
pra realizar seus sonhos. 

Seu jeito mais expansivo e sociável está em alta 
e deve te favorecer no emprego, sobretudo se 
lida com público. Além de contar com a ajuda 
de colegas ou chefes, pode ter sucesso e cres-
cer na profissão. A saúde corre o risco de ficar 
delicada. Pra manter tudo em ordem com o seu 
organismo, procure se controlar.

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 28 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Es-
corpião. Podem parecer grosseiros, egoístas, materialistas e ambiciosos, mas ao mes-
mo tempo, trabalhadores e responsáveis, esforçados e com grande perseverança. Seu 
número principal, é o 35, formado de 3 e 5, Júpiter e Mercúrio, astros de mobilidade, 
que regem as pequenas e as grandes viagens. Juntos formam o 8 de Saturno, que gera 
responsabilidade e seriedade, solidão, organização, administração e disciplina.

Horóscopo nascido em 28 de outubro

A área profissional está em destaque e tudo in-
dica que vai querer conquistar reconhecimento, 
popularidade e riqueza. Ainda bem que deve 
contar com muito talento para atrair mais di-
nheiro. Há chance de conseguir benefícios fi-
nanceiros da família.

A Lua entra na sua Casa da Fortuna e há boas 
chances de nadar em dinheiro, cancerianas e 
cancerianos. Seu bom gosto e altos padrões de 
beleza devem te ajudar. Sobretudo se trabalha 
com moda, cosméticos, estética ou artes. Só 
que a vontade de curtir, fazer compras e se cui-
dar pode te levar a gastar o que ganhou e um 
pouco mais. Controle-se!

A ligação com a família e o interesse pelos as-
suntos do lar têm tudo pra aumentar, taurinos. Se 
trabalha em casa, deve se sentir à vontade pra 
fazer suas coisas. Há sinal de transformações na 
profissão: sucesso, proteção, oportunidades e até 
a chance de alcançar uma posição elevada. 

Com a entrada da Lua no seu paraíso astral, sua 
autoestima deve ficar nas alturas. Os astros avi-
sam que pode ficar mais popular e atrair amiza-
des, bons aliados e gente pronta pra te ajudar. 
Há chance de se aventurar em grandes projetos 
no trabalho e ampliar suas finanças. 

Seu otimismo e entusiasmo ficam acesos 
e tudo indica que irá correr atrás das suas 
metas e sonhos com mais vontade. Seu jeito 
criativo, simpático e encantador deve te aju-
dar a fazer excelentes contatos. Há sinal de 
sucesso se trabalha com educação, investi-
mentos e especulação.

Seu lado animado e expansivo está em des-
taque e te ajuda a brilhar no trabalho, so-
bretudo na área de ensino, publicidade ou 
exportação. Com sua mente criativa, pode 
mandar bem ao escrever mensagens, discutir 
assuntos, participar de reuniões. 

   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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FASES 
DA LUA

Sábado 29/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 30/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
16/11 - 10h29
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5/bicão. 6/birita — curtos — garden — marear.
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva

Chuva

Cheia
08/11 - 08h02

Nova
25/10 - 07h48

Crescente
01/11 - 03h38

Minguante
16/11 - 10h29

h

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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 +0,76% 32,96 
Vale ON -3,56% 70,91 
ItauUnibanco PN +1,84% 29,31 
Bradesco PN +1,85% 19,22 
Magazine Luiza ON +7,93% 4,22 
Yduqs ON +11,14% 14,87

IBOVESPA: +1,66% 114.640 pontos

Iene 146,04
Libra est. 0,86
Euro 1,00
Peso arg. 155,71

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,4% 5,3060 5,3070 -1,6%

PTAX  (BC) -0,5% 5,2997 5,3003 -2,0%

PARALELO -0,9% 5,2100 5,6600 -1,0%

TURISMO -0,9% 5,2100 5,6400 -1,1%

EURO -1,3% 5,2907 5,2923 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 27/10

Iene R$ 0,0363
Libra est. R$ 6,14
Peso arg. R$ 0,034
R$1: 1.373,25 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/10 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 1.382,25 0,50 -1,8%
FARELO dez/22 415,40 6,70 0,4%
MILHO dez/22 682,25 -2,75 2,2%
TRIGO dez/22 838,50 -2,00 -3,8%

SOJA 173,20 0,6% 3,6% 172,00
MILHO 78,14 0,6% 2,5% 77,00
TRIGO 100,78 1,0% 8,4% 101,00
BOI GORDO 282,44 0,0% -2,3% 278,00
SUINO 6,58 0,0% 3,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/10 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 27/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 1,1% 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

Desemprego cai para 8,7% no
terceiro trimestre, revela IBGE

A taxa de desemprego 
caiu 0,6 ponto percentual no 
trimestre móvel de julho a 
setembro de 2022 e ficou em 
8,7% no período, em compara-
ção com o trimestre de abril a 
junho, quando foi de 9,3%. Em 
relação ao mesmo período de 
2021, quando o desemprego 
estava em 12,6%, a redução é 
de 3,9 pontos percentuais.

Os dados são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) Contínua 
e foram divulgados ontem 
(27), no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o Instituto, é a 
menor taxa desde o trimestre 
fechado em junho de 2015, 
quando o desemprego estava 
em 8,4%. Os dados apontam 
para um total de 9,5 milhões 
de pessoas desocupadas, 
queda de 6,2% (menos 621 mil 
pessoas) no trimestre e 29,7% 
(menos 4 milhões) no ano.

Em números absolutos, a 
população ocupada somou 
99,3 milhões de pessoas, um 
recorde da série iniciada em 
2012. A alta na comparação tri-
mestral foi de 1% ou mais um 
milhão de pessoas. Na compa-
ração anual, a alta é de 6,8% 
ou mais 6,3 milhões.

SUBUTILIZAÇÃO
O nível da ocupação ficou 

Rendimento
O rendimento real habitual subiu 3,7% na comparação trimestral, 
indo para R$ 2.737, somando R$ 266,7 bilhões na massa de rendi-

mento. Os aumentos no trimestre foram observados na agricultura, 
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; indústria, comér-
cio, reparação de veículos automotores e motocicletas; informação, 
comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e 

administrativas; e administração pública, defesa, seguridade social, 
educação, saúde humana e serviços sociais. Por tipo de ocupação, 

os empregados com carteira de trabalho assinada tiveram aumento 
de 2,8% no trimestre, os empregados no setor público 2,3%, e os 
empregadores estão ganhando 10% a mais. As demais categorias 

não apresentaram variação significativa.

em 57,2% e a taxa composta 
de subutilização foi de 20,1%, 
a menor desde março de 2016. 
A contingente subutilizado 
somou 23,4 milhões de pes-
soas e o subocupado por insu-
ficiência de horas trabalhadas 
estava em 6,2 milhões no tri-
mestre encerrado em setem-
bro, o menor total desde junho 
de 2017. Os desalentados fica-
ram estáveis em 4,3 milhões 
de pessoas frente ao trimes-
tre anterior e caíram 17,2% na 
comparação anual.

O número de empregados 
com carteira de trabalho assi-
nada no setor privado subiu 
1,3% no trimestre, para 36,3 
milhões de pessoas, e os sem 
carteira assinada atingiram 
o maior nível da série histó-
rica, apesar da estabilidade 
no trimestre: 13,2 milhões de 
pessoas. A taxa de informali-
dade caiu de 40% para 39,4% 
da população ocupada, com 

39,1 milhões de trabalhado-
res informais.

Os trabalhadores por conta 
própria somaram 25,7 milhões 
de pessoas, os domésticos são 
5,9 milhões e os empregadores 
ficaram em 4,4 milhões.

O setor público cresceu 
2,5% no trimestre e atingiu 
12,2 milhões de emprega-
dos, o recorde da série his-
tórica. Outros 3,1 milhões de 
pessoas são empregados no 
setor público sem carteira 
assinada, apresentando alta 
de 11,6% no trimestre.

O IBGE apontou, também, 
aumento no trimestre no 
número de pessoas ocupa-
das nos setores da adminis-
tração pública, defesa, seguri-
dade social, educação, saúde 
humana e serviços sociais. Na 
comparação anual, houve redu-
ção no grupamento de agricul-
tura, pecuária, produção flores-
tal, pesca e aquicultura.
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Segundo turno será
monitorado por sete
missões internacionais

S e t e  m i s s õ e s  d e 
Observação Eleitoral (MOEs) 
internacionais monitoram a 
realização do segundo turno 
das eleições no Brasil, que 
ocorre no próximo domingo 
(30). De acordo com o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ontem 
(quinta-feira, 27) as equipes 
cumpriram agendas em cida-
des como Brasília e São Paulo.

As missões em ques-
tão são da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), 
do Parlamento do Mercosul 
(Parlasul),  da Rede dos 
Órgãos Jurisdicionais e de 
Administração Eleitoral da 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (Roaje-
CPLP), Carter Center, Unión 
Interamericana de Organismos 
E l e c t o r a l e s  ( U n i o r e ) , 
International Foundation for 
Electoral Systems (IFES) e 
Transparencia Electoral.

Ainda ontem, por exemplo, 
o presidente do TSE, ministro 
Alexandre de Moraes, participa 
de reunião com a delegação 
da OEA, e a Uniore se encon-
trará com a Procuradoria-Geral 
Eleitoral e técnicos do TSE.

Todas as MOEs que partici-
pam do segundo turno foram 
credenciadas pelo TSE em pro-
cedimento prévio e já partici-
param da observação no pri-
meiro turno. Elas divulgaram 
relatórios preliminares em que 
não apontaram irregularidades 
e elogiaram a Justiça Eleitoral 

A presidente da Comissão de 
Auditoria da Votação Eletrônica 
do TRE-PR, Luciani de Lourdes 
Tesseroli Maronezi, tornou público 
o edital que trata os eventos 
vinculados à auditoria para o 2º 
turno das eleições. No dia 29 
de outubro, véspera das eleições, 
acontece a cerimônia de sorteio e 
escolha pelas entidades fiscaliza-
doras das 35 seções eleitorais que 
terão urnas eletrônicas passando 
pelo Teste de Integridade e pelo 

Teste de Autenticidade dos Sistemas. O evento será aberto ao público às 9h com transmissão ao vivo pelo You 
Tube. A remessa das urnas eletrônicas correspondentes ao Teste de Integridade até o local da auditoria será realizada 
por meio de transporte terrestre e aéreo, conforme a distância dos municípios escolhidos ou sorteados, e poderá ser 
acompanhada pelos partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras. Duas auditorias serão no domingo (30), 
onde 27 urnas terão a captação e contagem de votos verificados no Teste de Integridade e oito passarão pelo Teste 
de Autenticidade, na própria seção eleitoral, antes do início da votação.  

ELAS foram credenciadas pelo TSE e acompanharam o primeiro turno

DIVULGAÇÃO

pela condução do processo 
eleitoral em 2 de outubro.

Relatórios preliminares 
sobre o segundo turno devem 
ser divulgados pouco após o 
domingo de votação, embora 
os relatórios finais possam 
levar meses para ficar prontos, 
informou o TSE.

A Corte Eleitoral esclare-
ceu ainda que as MOEs são 
compostas por mecanismos 
multilaterais regionais, trans-
nacionais ou mundiais, bem 
como por organizações não 
governamentais, governos 
estrangeiros e instituições de 
ensino estrangeiras. As mis-
sões são representadas por 
diplomatas ou personalidades 
de reconhecida experiência e 
prestígio internacional.

“Em relação à urna ele-
trônica, os integrantes das 
MOEs analisam os programas 
e a totalização dos votos, para 
que, assim, emitam relatório 

técnico acerca da segurança e 
da integridade do sistema de 
votação do Brasil”, disse o TSE.

Neste ano, foi criada tam-
bém a primeira Missão de 
Observação Eleitoral Nacional, 
composta por entidades, orga-
nizações da sociedade civil ou 
instituições de ensino superior 
nacionais.

Nesse caso, as institui-
ções credenciadas pelo TSE 
foram: Associação Brasileira 
de Juristas Pela Democracia 
(ABJ D);  A s s ocia çã o dos 
Juízes para Democracia 
(ADJ); Associação Nacional 
das Defensoras e Defensores 
Públicos (Anadep); Faculdade 
de Direito de Vitória (FDV); 
Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral (MCCE); 
Transparência Eleitoral Brasil; 
Universidade de São Paulo 
(USP); e Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj).

DIVULGAÇÃO

Volta ao TCE
Maurício Requião 
de Mello e Silva 
retomou na manhã 
de ontem (27) 
sua atuação como 
conselheiro do 
Tribunal de Contas 
do Paraná (TCE-
PR), cumprindo 
decisão do 
Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) 
e considerado 
a abertura de 
vaga, com a 
aposentadoria, ocorrida na quarta-feira (26), de Artagão de 
Mattos Leão. A reintegração ao cargo, determinada pelo 
presidente do TCE, conselheiro Fabio Camargo, complementa 
ação que o colocou, no último dia 19, em disponibilidade. 
Maurício, nos termos da decisão do STJ, ocupa a primeira 
vaga de conselheiro aberta reservada à Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep).

Afastado
O conselheiro Maurício 
Requião esteve afastado 
da função por 13 anos. 
Assumiu a vaga após ter 
seu nome aprovado pela 
Assembleia Legislativa. Foi 
empossado no TCE em 17 
de julho, ocupando a vaga 
do conselheiro Henrique 
Naigeboren e afastado 
em 2009.  O conselheiro 
Fabio Camargo voltou a 
destacar a importância 
do funcionamento das 
instituições. “O processo 
existe para trazer a paz 
social e se chegou a esta 
situação de forma tranquila, 
mostrando que existe a 
pacificação entre os poderes, 
equilíbrio e harmonia, que 
sempre acabam por atender 
aos interesses maiores da 
sociedade”, ressaltou.

Propaganda
Hoje (28), é o último dia para propaganda eleitoral gratuita 
no rádio e na televisão, bem como de propaganda paga 
em imprensa escrita e de reprodução na internet do jornal 
impresso. É também o último dia para a realização de debate 
em rádios e TVs. O sábado (29), véspera do segundo turno, 
será o último dia para veiculação de propaganda eleitoral 
feita por meio de alto-falantes, amplificadores de som, 
distribuição de panfleto, caminhada, carreata ou passeata. 
No mesmo dia, serão definidas as seções eleitorais que serão 
submetidas a auditorias da votação eletrônica.

Pleito
No dia 30 de outubro, os brasileiros escolherão quem presidirá 
o país pelos próximos quatro anos; e os 12 governadores das 
unidades federativas que terão segundo turno. O início da 
votação será às 8h e o término, às 17h, no horário de Brasília. 
Diferentemente do que ocorreu em eleições passadas, neste 
pleito o horário de votação será uniformizado em todo o país. 
Ou seja: as regiões em que há fuso horário diferente vão seguir 
o horário de Brasília. Com um sistema eleitoral eletrônico 
confiável e seguro, o Brasil dará início à apuração assim que as 
eleições terminarem no domingo, e a expectativa é de conhecer 
o resultado em poucas horas.

Fim dos comícios
Na reta final para o 
segundo turno das 
eleições presidenciais e 
de 12 governos estaduais, 
candidatos e eleitores 
têm de estar atentos para 
alguns prazos previstos pelo 
calendário eleitoral. Reuniões 
públicas, comícios e uso de 
aparelhagem de sonorização 
fixa estão proibidos desde 
a meia-noite de hoje (28). 
Comícios de encerramento 
da campanha, no entanto, 
puderam ser prorrogados 
por mais duas horas. Desde 
o dia 25, nenhum eleitor 
pode ser preso ou detido, 
exceto em casos de flagrante 
ou por sentença criminal 
condenatória por crime 
inafiançável. Quem impedir o 
eleitor de transitar também 
pode ser preso.

DIVULGAÇÃO
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Moraes faz apelo
contra abstenção no
próximo domingo

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), minis-
tro Alexandre de Moraes, agra-
deceu ontem (27) aos eleito-
res que votaram no primeiro 
turno e encorajou que todos 
voltem às urnas no segundo 
turno, que ocorre no próximo 
domingo (30).

O ministro também agrade-
ceu as prefeituras das 27 capi-
tais após todas confirmarem 
a gratuidade do transporte 
público no segundo turno. No 
primeiro turno, somente 12 
capitais tiveram passe livre, e 
a taxa de abstenção ficou em 
20,89%, o equivalente a cerca 
de 32,7 milhões de eleitores.

“Vamos diminuir essa abs-
tenção e o transporte público 
gratuito ajudará. Quanto mais 
transporte público e quanto 
mais eleitores comparece-
rem, mais democracia”, disse 
Moraes ao encerrar a última 
sessão plenária do TSE antes 
da votação de domingo.

Ele também encorajou os 
eleitores e eleitoras a não se 
intimidarem com ameaças 
e pediu que denunciem os 
casos de assédio eleitoral. 
“Não podemos permitir que 
os eleitores sejam assedia-
dos, sejam coagidos, sejam 
ameaçados, inclusive é assé-
dio eleitoral empregadores 
ameaçarem seus emprega-
dos”, disse Moraes.

De acordo com dados do 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT), as denúncias de assé-
dio eleitoral em empresas 

Apadrinhamento de espaços
públicos é aprovado na Alep

Possibilitar que empresas 
ou até mesmo pessoas físi-
cas possam apadrinhar, em 
todo o estado, espaços públi-
cos, como parques, colégios, 
teatros e bibliotecas. É o que 
prevê o projeto de lei 769/2019, 
aprovado em primeiro turno 
de votação na sessão plenária 
na quarta (26), na Assembleia 
Legislativa do Paraná. A maté-
ria avançou após receber 27 

votos a favor e 4 contrários.
O texto institui o Programa 

de Apadrinhamento de Espaços 
Públicos do Estado, onde pes-
soas jurídicas e físicas terão a 
possibilidade de apadrinhar 
parques naturais; colégios e 
escolas públicas; arenas polies-
portivas; rotatórias; viadutos; 
canteiros; jardins; teatros; pon-
tos de ônibus; bicicletários; e 
bibliotecas. Segundo o projeto, 

os “padrinhos” desses espaços 
serão responsáveis pela proteção 
e pela conservação e manuten-
ção dos equipamentos públicos.

O objetivo é unir esfor-
ços de atuação entre Poder 
Público, a iniciativa privada e 
os grupos sociais organizados 
para implantar ou conservar 
áreas de lazer para a comuni-
dade, e revitalizar ou conservar 
as inúmeras áreas existentes.

explodiram ao longo da cam-
panha de segundo turno, 
chegando a 1.572 casos até 
o momento, ante apenas 61 
registrados no primeiro turno.

“Peço a todos os eleitores e 
eleitoras, assim como fizeram 
no primeiro turno, que compa-
reçam com tranquilidade, com 
paz, para escolher os seus can-
didatos, escolham com liber-
dade”, apelou Moraes.

RÁDIOS
O ministro Alexandre de 

Moraes também reafirmou na 
quinta-feira que não cabe à 
Justiça Eleitoral fiscalizar se as 
rádios de todo o país cumprem 
a legislação eleitoral e veicu-
lam como devem as inserções 
obrigatórias com a propa-
ganda de cada candidato.

“Como todos sabemos, não 
é, nunca foi, e continuará não 
sendo responsabilidade do 
TSE distribuir mídias de tele-
visão e rádio e fiscalizar rádio 
por rádio no país todo se as 

rádios estão transmitindo as 
inserções dos candidatos. 
Isso todos os partidos de boa 
fé sabem, todos os candida-
tos de boa fé sabem”, afirmou 
Moraes.

Na quarta (26), o minis-
tro negou seguimento a uma 
petição em que a campanha 
do presidente Jair Bolsonaro, 
candidato à reeleição, alegava 
ter sido prejudicado por rádios 
das regiões Norte e Nordeste, 
que não teriam veiculado 
centenas de suas inserções 
obrigatórias.

Ainda na quarta, Bolsonaro 
afirmou recorrerá da decisão 
de Moraes. “Da nossa parte, 
iremos às últimas consequên-
cias, dentro das quatro linhas 
da Constituição, fazer valer 
aquilo que as nossas audito-
rias constataram. Realmente, 
um enorme desequilíbrio no 
tocante às inserções. Isso é 
claro que interfere na quan-
tidade de votos no final da 
linha”, disse o candidato.

O ministro também agradeceu as prefeituras das 27 capitais após todas confirmarem a 
gratuidade do transporte público no segundo turno

DIVULGAÇÃOFusão
Os partidos PTB (14) e 
Patriota (51) anunciaram a 
fusão das duas legendas. A 
nova sigla se chamará Mais 
Brasil e usará o número 25 
nas urnas. Em comunicado, 
os partidos informaram que 
a decisão foi tomada por 
unanimidade pelas direções 
das duas siglas.

Geração de empregos 
O Paraná abriu 12.920 
novas vagas de emprego 
com carteira assinada 
em setembro. Os dados 
divulgados pelo Cadastro 
Geral de Empregados 
e Desempregados, do 
Ministério do Trabalho e 
Previdência, consolida o 
Paraná como o estado que 
mais gerou empregos na 
região Sul em 2022.

Vagas na usina solar
O canteiro de obras da futura 
Usina Solar do Caximba, no 
Campo de Santana, pode ser 
uma opção para quem busca 
se recolocar no mercado 
de trabalho. São 30 vagas 
abertas aos interessados em 
atuar na construção civil e 
na instalação de estruturas. 
Informações com Gilberto, 
da Bonö Fotovoltaico no (41) 
99271-5147.

Calendário escolar 
A Secretaria Estadual da 
Educação e do Esporte 
divulgou nesta semana o 
calendário escolar referente 
ao ano letivo de 2023. As 
aulas terão início no dia 6 
de fevereiro. Na semana 
anterior, nos dias 2 e 3, 
acontecem os dias de estudo 
e planejamento quando 
os docentes se preparam 
e planejam as ações do 
semestre.

Palácio do Planalto 
Após sua reeleição ao 
Governo do Estado, por uma 
margem confortável de votos, 
o governador Ratinho Junior 
(PSD) e sua equipe começam 

Segundo turno
Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições 

em 2 de outubro, podem e devem votar no segundo turno 
neste domingo, 30, caso estejam em situação regular 

com a Justiça Eleitoral.

a desenhar um plano de 
governo para o Paraná que 
possa fortalecer ainda mais 
uma pretensão de chegar ao 
Palácio do Planalto, como 
sugerem os mais chegados.

Crimes ambientais 
Uma operação deflagrada 
pela Polícia Federal visa 
combater crimes ambientais 
no litoral do Paraná. Foram 
cumpridos dois mandados de 
busca e apreensão na cidade 
de Matinhos. As ordens foram 
expedidas pela 23ª Vara 
Federal de Curitiba.

Ponte de Guaratuba 
O DER publicou a declaração 
de vencedor da licitação 
para elaborar os projetos e 
executar a nova Ponte de 
Guaratuba e seus acessos. 
O Consórcio Nova Ponte, 
formado pelas empresas 
OECI, Carioca Christian-
Nielsen Engenharia e Goetze 
Lobato Engenharia teve 
sua planilha de preços e 
documentos de habilitação 
aprovados. Os trabalhos 
devem custar R$ 387 milhões.

Vestibular 2024 
A UFPR divulgou as datas do 
calendário do vestibular de 
2024. As provas da primeira 
fase ocorrem em 22 de 
outubro. Com o anúncio, a 
instituição também informou 
que o prazo para inscrições 
será ampliado, dos atuais 45 
para 84 dias. Os estudantes 
terão entre os dias 1º de 
junho e 23 de agosto para se 
inscreverem.

Mortalidade materna 
O número de óbitos 
maternos caiu 82,5% no 
Paraná e a chamada Razão 
de Mortalidade Materna, 
em comparação com o 
número de nascidos vivos, 
também registrou queda, 
de 73%. Essas informações 
foram destaque durante 
a prestação de contas da 
Secretaria Estadual de Saúde 
na Comissão de Saúde Pública 
da Assembleia Legislativa.
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Número de cirurgias no 
Estado se aproxima do 
resultado pré-pandemia

As despesas, receitas e 
ações da Secretaria de Estado 
da Saúde no segundo quadri-
mestre de 2022 foram apre-
sentadas aos parlamentares 
em cumprimento ao artigo 36 
da Lei Complementar Federal 
141/2012.

De acordo com o diretor-
-geral da pasta, Nestor Werner 
Junior, que relatou o balanço 
geral, o principal destaque 
para este momento é a reto-
mada do sistema no período 
pós pandemia. “A Secretaria 
de Saúde tem trabalhado bas-
tante e a nossa prestação de 
contas aponta bons números 
para este momento pós pan-
demia. Temos uma boa reto-
mada para ações e serviços, 
uma grande execução nos tra-
balhos eletivos, com o nosso 
programa Opera Paraná, e 
os indicadores mostram isso, 
colocando muito claramente 
o potencial que a vacinação 
trouxe e o que ela vem dando 
de possibilidade para esta reto-
mada. Uma queda acentuada 
na mortalidade materna, o 
que nos garante a possibili-
dade de trabalhar cada vez 
mais naquilo que realmente 
importa, que é melhorar a qua-
lidade de vida do paranaense”.

Vacinação em geral também ficou
prejudicada após o auge da Covid

O período da pandemia 
fez com que outras vacinas 
ficassem com índices abaixo 
do indicado pelo Mistério da 
Saúde. A poliomielite, por 
exemplo, está com o índice 
mais baixo dos últimos 30 
anos no Paraná. Embora a 
meta de imunização seja 
de 95% para crianças com 
menos de 5  anos,  ape-
nas pouco mais de 74% do 
público estimado recebeu a 
vacina. Em recente campa-
nha nacional, a estimativa 
era vacinar mais de 620 mil 
crianças em todo o estado, 
mas o número de doses apli-
cadas foi de 459 mil. “O pro-
cesso de discussão das outras 
vacinas durante a pande-
mia atrapalhou um pouco o 

Números
Segundo Nestor, o Paraná aplicou em saúde nos oito primeiros me-
ses de 2022, 9,84% dos recursos, sendo que o mínimo exigido por 

lei é de 12% no ano. A receita líquida do Estado de janeiro a agosto 
foi de R$ 30,4 bi, e as despesas empenhadas em Saúde chegaram a 
R$ 3 bi. Procedimentos com finalidade diagnostica foram realizados 
953.367, clínicos foram 168.530, procedimentos cirúrgicos 166.124, 

transplantes de órgãos tecidos e células foram 1.154 e órteses e 
próteses realizadas foram 6.191. A produção ambulatorial de cará-
ter eletivo foi de 9.483.200 procedimentos realizados, sendo que o 
principal deles foi o de finalidade diagnóstica, com 5.986.825 reali-
zações. Com medicamentos o Governo do Estado gastou até agosto 
R$ 18,9 milhões. A produção hospitalar de urgência e emergência 
fechou o período com 123.553 atendimentos, já os atendimentos 

eletivos chegaram a 24.612 procedimentos.

esquema vacinal básico que 
tínhamos e estamos em um 
trabalho frenético para que 
possamos recuperar, princi-
palmente naquelas vacinas 
que historicamente tínhamos 
boas coberturas. Com a pólio 
não atingimos o percentual 

desejado que é de 95% das 
crianças vacinadas e estamos 
no convencimento de pais e 
das famílias de que isso é 
extremamente necessário 
para que possamos manter o 
status de país livre da pólio” 
disse Nestor.

O diretor da SESA lembrou 
que durante a pandemia, os 
números de cirurgia eletivas caí-
ram para 6.850 em 2020 e 6.722, 
em 2021. Em julho de 2022 a 
média era de 12.300, enquanto 
que antes da pandemia a média 
chegava a 13.586 por mês. 

Nestor destacou ainda o 
registro feito na semana pas-
sada em que pela primeira vez, 
desde o início da pandemia do 
coronavírus, o Paraná não teve 
pacientes internados por covid-
19 no Sistema Único de Saúde 
(SUS). “É uma grande vitória, 
e isto indica que estamos no 
rumo certo e que a Secretaria 
de Saúde, juntamente com os 
municípios estão trabalhando 

para fazer a saúde do Paraná 
melhor”, disse.

OCUPAÇÃO NOS LEITOS
No período mais crítico 

da pandemia, em meados 
de junho do ano passado, o 
Estado chegou a registrar 100% 
de ocupação em 4,9 mil leitos 
exclusivos para tratamento da 
covid-19, além da superlota-
ção em Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) e hospitais 
de pequeno porte. Somente 
para custeio dessas unidades 
exclusivas, o Governo do Estado 
investiu mais de R$ 980 milhões 
entre contratos com hospitais 
universitários, unidades pró-
prias e rede privada.

O diretor da SESA lembrou que durante a pandemia, os números de cirurgia eletivas caíram 
para 6.850 em 2020 e 6.722, em 2021

DÁLIE FELBERG/ALEP

Minas, Bahia e SP
As campanhas de Jair Bolsonaro 
(PL) e Lula da Silva (PT) investiram 
pesado nesta semana na busca 
por votos em Minas Gerais, 
segundo maior colégio eleitoral 
do Brasil. E escalaram seus vices 
para isso. A agenda foi intensa 
para Geraldo Alckmin e o Braga 
Netto, que rodaram por cidades-
pólo. Minas tradicionalmente é 
um estado de baixa abstenção de 
votos e um termômetro, há anos, 
para indicar o vitorioso nas urnas. Na Bahia, quarto maior colégio, 
Bolsonaro tentou uma aproximação com ACM Neto – que precisa 
virar também – sem sucesso. Enquanto em São Paulo o PT não 
acredita na virada diante de um voto forte em Bolsonaro e Tarcísio 
vindo do interior do Estado. 

Vai dar B.O.
Quem acompanha o dia-a-dia 
do Palácio do Planalto entre 
portas crava que será questão 
de meses o rompimento de 
Valdemar da Costa Neto, dono 
do PL, e Jair Bolsonaro – seja 
reeleito ou não. O presidente 
cobra fidelidade do cacique, 
que elegeu uma forte bancada 
“valdemariana”, e não 
bolsonarista como ele previa 
num acordo. Debatem agora 
pelo controle dos fundos 
partidário e eleitoral.

Primeira fusão
A tragicomédia Jeffersiana 
de domingo acelerou a fusão 
do PTB, que ele já controlou 
e perdeu para “aliados”, com 
o Patriota, partidos que não 
atingiram a cota de votos e 
caíram na cláusula de barreira 
do TSE. Agora, juntos, formam 
o Mais Brasil, e o número 
de urna para a campanha 
municipal de 2024 será o 25 – 
que já foi do DEM.

Gol contra
Preso pela PM no Estádio do 
Maracanã por importunação 
contra torcedora que tentou 
beijar, o prefeito de Barra 
Mansa, Rodrigo Costa (UB), 
ficou detido numa delegacia 
até 5 horas da manhã após final 
de Flamengo x Corinthians na 
Copa do Brasil. Foi um chororô. 
Ele assinou termo de não 
persecução penal com o MP, 
como publicamos.

Namoro & política
Uma pesquisa do site de 
relacionamento “Coroa 
Metade” (para público 40+) 
com tema “Amor e Política” 

revela que 27,48% dos(as) 
eleitores(as) de Lula não se 
casariam com eleitor(a) de 
Bolsonaro. Dos bolsonaristas, 
28,80% não se casariam com 
quem vota no petista. Mas 
a polarização não entra no 
coração da maioria: 59,54% 
dos lulistas afirmam que se 
casariam com quem vota 22, 
e 45,65% dos bolsonaristas se 
casariam com quem tecla 13 
na urna.  A pesquisa online foi 
realizada nesta semana com 20 
mil usuários.

Ciber-preju
Nos últimos 18 meses, 35% 
das empresas brasileiras 
tiveram perdas por ataques 
cibernéticos, segundo dados 
da Pesquisa Nacional de 
Segurança da Informação 
da Modulo Security. Aponta 
ainda que 65% das empresas 
não são capazes de mensurar 
o valor dos prejuízos após 
os ataques, 22% calcularam 
danos de até R$ 50 mil, 4% 
indicam prejuízo entre R$ 500 
mil e R$ 1 milhão. 

ESPLANADEIRA
# Salão Walter’s Coiffeur 
reinaugura unidade no 
Shopping Nova América, no 
RJ. #  MAG Seguros paga mais 
de R$ 1,8 milhão em 2022 em 
seguros de doenças graves. # 
Supermercados Mundial lança 
campanha “Primaverão”. # 
Melissa formula plástico com 
redução de 30% nas emissões 
de carbono. # epharma 
disponibiliza plataforma de 
medicamentos para mulheres 
com câncer de mama. # 
Triplica em outubro a procura 
pela vacina meningocócica B e 
ACWY, do Grupo Alliar em SP.
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Polícia realiza ação em frente a
colégio e aborda jovens e alunos

Policiais Militares que inte-
gram o do 25º Batalhão (BPM) 
de Umuarama e o Batalhão de 
Patrulha Escolar Comunitária 
(BPEC) apreenderam, na noite 
da quarta-feira (26), uma 
motocicleta que somava R$ 2 
mil reais em débitos. A abor-
dagem ao veículo aconteceu 
na avenida Duque de Caxias, 
em frente ao colégio Estadual 
D. Pedro II.

A apreensão fez parte de 
uma ação conjunta entre as 
equipes, após solicitações de 
moradores que residem próximo 
ao Colégio. Foi desenvolvido 
um policiamento preventivo e 

Discussão em bar termina em
disparos de pistola e ameaças

A Polícia Militar (PM) aten-
deu na noite da quarta-feira 
(26), várias ocorrências envol-
vendo um homem armado, 
no distrito de Mirante do 
Piquiri, em Alto Piquiri. Os 
registros foram de desenten-
dimento em um bar, seguido 
de ameaça feita com arma de 
fogo e posteriores disparos 
em via pública. Até uma falsa 
denúncia de crime foi lavrada 
pela Polícia Militar.

Segundo boletim policial, 
um homem, de 32 anos, entrou 
em contato com a central da 
PM dizendo que mora na vila 
rural de Mirante do Piquiri, 
onde alguns homens tentaram 
praticar um furto, mas foram 
afugentados após efetuar dis-
paros de arma de fogo.

Os PMs foram então lá e 
conversaram com a esposa 
do denunciante. Ela expli-
cou que desconhecia a ten-
tativa de invasão à proprie-
dade e revelou que o marido 
não estava em casa. Naquele 
momento, um homem, de 
31 anos, realizou uma nova 
denúncia à central da PM, 
dizendo que aguardava em 

ostensivo, com abordagem a 
vários veículos e pedestres com 
objetivo de realizar orientações 
e fiscalizações de trânsito.

O condutor da motocicleta 
abordada foi orientado e o veí-
culo conduzido até o pátio do 
25º BPM, onde foi lavrado os 
autos de infrações e emitido 
as notificações cabíveis.

DROGAS
Equipes do BPEC tem tido 

muito trabalho nos últimos dias 
em Umuarama, atendendo a 
fatos envolvendo alunos arma-
dos com facas (armas brancas) 
dentro de escolas e até mesmo 

um caso de esfaqueamento foi 
registrado recentemente.

Na quarta-feira (26), dois 
alunos de um Colégio Estadual 
localizado na Zona VII, foram 
orientados por policiais da 
Patrulha Escolar após serem 
flagrados com objetos usados 
para o uso de entorpecentes.

A situação aconteceu pela 

manhã, após denúncias de que 
os garotos estariam portando 
e usando drogas. Durante 
a revista na mochila de um 
deles, na sala da direção, os 
PMs encontraram um decha-
vador (objeto usado para des-
compactar maconha), um soco 
inglês e um frasco de antitrans-
pirante aerosol.

Os pais dos adolescentes 
foram chamados ao Colégio e 
todos foram orientados sobre 
a posse de materiais não peda-
gógicos, bem como, a ilicitude 
do uso de entorpecentes.

Os adolescentes foram 
liberados após a chegada dos 
responsáveis que assinaram 
um termo.

Mulher perde tudo após 
incêndio em residência 
no centro de Perobal

O Corpo de Bombeiros de 
Umuarama foi acionado na 
madrugada de ontem (quinta-
-feira, 27), para atender a uma 
ocorrência de incêndio em 
uma residência no centro da 
cidade de Perobal (20 quilôme-
tros de Umuarama). O fogo foi 
controlado, porém não antes 
de consumir toda a mobília e 
os pertences pessoais da dona 

do imóvel, de 48 anos de idade.
Em conversa com a Polícia 

Militar (PM), que também com-
pareceu ao local para averi-
guar o caso, o filho da vítima, 
de 29 anos, disse que sua mãe 
mora sozinha na casa, porém 
devido às ameaças que vem 
sofrendo de seu ex-compa-
nheiro ela não estava no local 
no momento do ocorrido.

NÃO havia ninguém no imóvel quando o fogo começou. Moradora estava fora por sofrer 
ameaças de ex companheiro
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frente ao Destacamento de 
Alto Piquiri, pois havia sido 
vítima de disparo de arma de 
fogo no centro da cidade. Este, 
acrescentou que o autor seria 
o mesmo homem de 32 anos 
que comunicou a falsa denún-
cia de crime.

DESAVENÇA
As equipes então voltaram 

ao destacamento e ouviram a 
vítima. Ele e o autor dos dis-
paros estavam em um bar no 
centro da cidade, onde tiveram 
um desentendimento que cul-
minou em ameaças de morte 
ao ponto de que o suspeito 
de 32 anos, foi até seu carro e 
pegou uma arma de fogo.

TERCEIRO ENVOLVIDO
A vítima fugiu correndo, 

pedindo socorro em frente 
à casa de outro morador, de 
33 anos, momento em que o 
algoz se aproximou em seu veí-
culo e efetuou vários disparos 
contra todos que estavam ali. 

Ele fugiu em seguida.

MAIS TIROS
Enquanto os PMs coletavam 

informações, outra denúncia 
via 190 chegou e informava 
que o autor estava realizando 
mais disparos de arma de fogo 
em via pública no distrito de 
Mirante do Piquiri. Novamente, 
os policiais retornaram à Vila 
Rural e conseguiram abordar 
o acusado.

Com ele foi encontrada 
uma pistola de calibre 9mm 
e várias munições. A equipe 
também havia recolhido 
várias cápsulas deflagradas, 
incluindo um projétil que ficou 
alojado na parede da residên-
cia de um dos alvos.

Apesar de o homem acu-
sado possuir o registro de 
arma de fogo, Certificado 
de Colecionador, Atirador 
Desportivo e Caçador (CAC), foi 
detido e conduzido à Delegacia 
de Polícia de Iporã. A arma 
também ficou apreendida.
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Umuarama encara o Pato Branco no
primeiro ‘mata-mata’ do Paranaense

O Umuarama vai enfrentar o Pato 
Branco pela segunda fase da Série 
Ouro do Campeonato Paranaense de 
Futsal 2022. O duelo, agora no sistema 
de ‘mata-mata’, terá seu primeiro con-
fronto hoje (sexta-feira, 28), às 20h, no 
Ginásio de Esportes Professor Amário 
Vieira da Costa, em Umuarama. 
Até às 12h de ontem (quinta-feira, 
27), os ingressos estavam sendo 

Os atletas umuaramenses Márcio 
Calgara e Anderson Cristiano 
de Souza foram destaque na 2ª 
edição da Corrida de Rua, em 
Dourados (MS), no último do-
mingo (23). A prova foi divi-
dida em faixas etárias (masculino 
e feminino), reuniu nesta edição 
cerca de 400 atletas. Márcio 
Calgara conquistou o 1º lugar 
na categoria de 5km e Anderson 
Cristiano de Souza ficou em 4º 
colocado na categoria de 10km. 
No próximo fim de semana, os 
atletas irão representar Umuara-
ma em Palotina, em uma prova 
noturna de 8km.

comercializados a preço promocional 
de R$ 10 na Pratik Esportes. Hoje, os 
ingressos são vendidos a R$ 20.

Maico retorna do Departamento 
Médico e Felipinho e Léo Costa con-
tinuam em recuperação, mas isso 
não abala o time umuaramense, 
que treinou animado na manhã de 
ontem. “Como o time do Pato Branco 
saiu da Liga Nacional de Futsal, eles 

estão voltados para o Campeonato 
Paranaense, então será um jogo duro 
para o Umuarama aqui e principal-
mente lá, na última partida”, destaca 
a assessoria de comunicação da AFSU.

GALA MUNDO DO FUTSAL
O Pato Branco será homenageado 

no Gala Mundo do Futsal. O maior 
evento de premiação do futsal mundial 

ocorre no próximo 15 de novembro, às 
20h, no Rafain Palace Hotel, em Foz do 
Iguaçu (PR). O evento terá transmis-
são ao vivo do SporTV e também do 
canal do You tube do Mundo do Futsal. 
A equipe receberá a homenagem por 
conta do título da Copa do Brasil Sicredi 
de Futsal 2022. Quem também será 
homenageado é o fixo Rangel, eleito o 
craque da competição nacional.

DIVULGAÇÃO

TIME umuaramense treinou ontem animado para enfrentar, em casa, hoje à noite, o adversário

DIEGO IANESKO/AFSU
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Antecipação do 13º dos servidores
injeta R$ 10 milhões na economia

Exatamente 2.979 pro-
fissionais que trabalham na 
Prefeitura de Umuarama terão 
seus salários depositados na 
manhã de hoje (sexta-feira, 
28), quando se comemora 
o Dia do Servidor Público. A 
determinação de antecipação 
do pagamento, feita pelo pre-
feito Hermes Pimentel, será 
responsável por fazer movi-
mentar cerca de R$ 10 milhões 
na economia local.

E m  m e n s a g e m  a o s 

Em 300 dias 
deste ano, 18.903 
pessoas da cidade 

tiveram Covid
Ontem (quinta-feira, 27) o 

total de pessoas de Umuarama 
diagnosticadas com Covid-19 
chegou à marca de 18.903, 
segundo levantamento da 
Secretaria Municipal  de 
Saúde – foram 9.702 mulheres 
(51,3%), 7.082 homens (37,5%) 
e 2.119 crianças (11,2%). A 
média de casos diários nesse 
período de 300 dias de 2022, é 
de 63, o menor número desde 
o início da pandemia em 
março de 2020.

O Boletim Covid divulgado 
ontem (27) informou que qua-
tro novos casos foram confirma-
dos, sendo duas mulheres, dois 
homens e nenhuma criança, 
elevando para 33 o número de 
casos durante o mês de outubro. 
O informativo indica também 
que há 13 dias nenhuma pessoa 
de Umuarama é internada para 
tratamento de covid-19, nem em 
enfermarias e nem em UTIs.

O número de pessoas em 
isolamento domiciliar subiu 
para 25, sendo 12 casos trata-
dos como suspeitos e mais 13 
casos ativos. Nenhuma morte 
é registrada em Umuarama 
desde março e o total de óbi-
tos segue em 355. Em 31 meses 
de pandemia de coronavírus, 
39.328 pessoas receberam 
diagnóstico positivo da doença 
e deste total 38.976 se recupe-
raram. A cidade continua clas-
sificada com bandeira verde 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), revelando que o 
risco de disseminação do vírus 
é considerado baixo.

Palestras levam prevenção ao câncer
de mama às mulheres do Sonho Meu

Dentro das ações propos-
tas pela campanha Outubro 
Rosa – mês de conscientiza-
ção e prevenção em saúde 
da mulher –, a Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
realizou um momento especial 
com as mulheres no Ginásio de 
Esportes Reginaldo Gomes da 
Cruz, no Conjunto Habitacional 
Sonho Meu.

O objetivo do encontro, que 
contou com palestras relacio-
nadas à saúde física e men-
tal, foi repassar informações 
importantes sobre a prevenção 
ao câncer de mama. A orga-
nização foi feita pelo Creas/
Cram (Centro de Referência 
em Atendimento à Mulher), 
em parceria com o Hospital 
Uopeccan.

As palestras foram minis-
tradas pela enfermeira da 
unidade de terapia inten-
siva oncológica do hospital, 
Liliani Arroyo, pela psicóloga 
hospitalar Juliana Caldeira e 
pela assistente social Neide 

Siqueira. A secretaria Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana 
acompanhou a atividade.

“Destacamos a importân-
cia da prevenção em saúde, 
especialmente de uma doença 
tão agressiva que ocorre com 
grande frequência, que é o 
câncer de mama. Os cuida-
dos preventivos devem fazer 
parte da rotina das mulheres 
e é muito importante conver-
sar sobre isso e sobre a saúde, 
sempre que possível”, apontou 
a secretária.

De acordo com a chefe da 
Divisão Especial da Mulher, 
Márcia Cristina de Souza, 
responsável pela organiza-
ção do encontro, em nome 
da Secretaria de Assistência 
Social, “foi um momento muito 
especial direcionado às mora-
doras do Conjunto Sonho Meu 
I e II em que foi abordado por 
profissionais da área a preven-
ção e o diagnóstico do câncer 
mama, graças a uma parceria 
importante entre a Secretaria 

de Assistência Social e a 
equipe do Hospital Uopeccan”, 
completou.

Dados divulgados pelo 
Instituto Nacional do Câncer 
(Inca) revelam que o câncer 
de mama é o segundo tipo de 
tumor que mais mata mulhe-
res no Brasil, perdendo ape-
nas para o câncer no pulmão. 
Levantamento do instituo 
aponta que 57.960 novos casos 
da doença foram registrados em 
2017, uma média de 159 por dia.

O diagnóstico precoce per-
mite aumentar a taxa de cura, 
principalmente a partir do 
autoexame. É através dele que 
mais de 80% dos tumores são 
descobertos, por isso é impor-
tante que as mulheres fiquem 
atentas a qualquer alteração 
nas mamas e façam a avalia-
ção uma vez por mês, após a 
menstruação, de preferência 
no mesmo dia de cada mês, e 
procurem o médico se houver 
qualquer alteração.

servidores, Pimentel elogiou 
a dedicação desses quase 3 
mil profissionais que, segundo 
ele, saem de suas casas para 
contribuir com a construção de 
uma das cidades mais impor-
tantes do Paraná. “Umuarama 
tem em sua linha de frente, tra-
balhadores que se dedicam 
com ética, garra e determina-
ção para manter o motor da 
administração municipal em 
pleno funcionamento. E o Dia 
do Servidor Público é mais que 
especial, pois é o momento de 
render homenagens a quem 
verdadeiramente contribui 
com o crescimento de nossa 
cidade, que a cada dia se des-
taca Brasil afora”, afirmou.

Em pouco mais de um ano 
à frente da administração 
municipal, Hermes Pimentel 
já realizou uma série de ações 
e atos em benefício do servidor 
municipal, como a instituição 
do Programa de Indenização 
de Licença-Prêmio, a incorpo-
ração do adicional por tempo 
de serviço aos vencimentos, 

a ampliação de 120 para 180 
dias na concessão da licença-
-maternidade, a redução da 
carga horária para servidores 
que tenham dependentes pes-
soas com deficiência e ainda o 
reajuste dos salários acima da 
inflação e com ganho real (fato 
que não ocorria desde 2014).

Na gestão de Pimentel tam-
bém já foram realizados con-
cursos públicos para diversos 
cargos – como serviços gerais, 
professores e serventes – e 
autorizada a realização de 
novos concursos, que já estão 
em andamento como para con-
tratar profissionais de saúde 
para o Pronto Atendimento, 
processo seletivo para a Acesf 
(para contratação de coveiros 
e agentes funerários) e para 
a Secretaria de Educação. “A 
cada um dos servidores muni-
cipais, o meu sincero agrade-
cimento por vocês lutarem 
comigo, dia após dia, para que 
Umuarama brilhe e ofereça 
sempre tempos melhores a 
todos os cidadãos”, finalizou.

O objetivo do encontro, que contou com palestras relacionadas à saúde física e mental, foi 
repassar informações importantes sobre a prevenção ao câncer de mama
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O que abre e o que fecha
Nesta sexta-feira (28), o atendimento no Paço Municipal fica inter-
rompido, mas funcionam normalmente a Acesf (Administração de 
Cemitérios e Serviços Funerários), Guarda Municipal, Pronto Aten-
dimento 24h, varrição de rua e coleta de lixo, que são serviços es-

senciais. As unidades de saúde, escolas e creches (CMEIs) e demais 
órgãos da administração direta e indireta permanecem fechados, 

voltando ao atendimento normal na segunda-feira (31).

A determinação de antecipação do pagamento, feita por Pimentel, será responsável por fazer 
movimentar cerca de R$ 10 milhões na economia local

ASSESSORIA/SECOM
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Palavras cruzadas

Tudo indica que o seu signo estará todo ex-
pansivo e animado, com a mente borbulhando 
de ideias. Pode ter sucesso e encher o bolso 
com associações, contratos e assuntos legais. 
Os estudos, sobretudo de faculdade, tendem a 
abrir os seus horizontes.

Seu jeito expansivo, animado e otimista deve 
ficar mais forte hoje, mas também o seu dom 
para o drama e o orgulho. Na área profissio-
nal, as coisas devem ir de vento em popa. 
Pode ter facilidade para escolher com que se 
associa e faz parcerias, conseguindo vanta-
gens materiais.

A Lua embarca na sua Casa 12 e abre a portei-
ra do inferno astral, o que não deve ser mui-
to bom. É que o seu signo tende a ficar mais 
teimoso e sensível, podendo ter reações um 
pouco dramáticas. Na área profissional, a vibe é 
outra, muito melhor. 

Tudo indica que o seu signo estará mais se-
letivo e irá lidar com negócios e finanças de 
pessoas com quem sinta uma conexão maior. 
À tarde, deve rolar chuva de dinheiro e boas 
chances de ter sucesso, receber um bônus no 
trabalho e atrair mais grana. 

Você tem tudo pra lacrar em seus relacionamen-
tos hoje. Tudo indica que seu signo vai querer 
receber atenções e estará mais sociável, expan-
sivo e simpático com as pessoas. A sorte pode 
pintar e há chance de ter ótimas oportunidades 
pra realizar seus sonhos. 

Seu jeito mais expansivo e sociável está em alta 
e deve te favorecer no emprego, sobretudo se 
lida com público. Além de contar com a ajuda 
de colegas ou chefes, pode ter sucesso e cres-
cer na profissão. A saúde corre o risco de ficar 
delicada. Pra manter tudo em ordem com o seu 
organismo, procure se controlar.

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 28 de setembro são do signo de Libra com a personalidade de Es-
corpião. Podem parecer grosseiros, egoístas, materialistas e ambiciosos, mas ao mes-
mo tempo, trabalhadores e responsáveis, esforçados e com grande perseverança. Seu 
número principal, é o 35, formado de 3 e 5, Júpiter e Mercúrio, astros de mobilidade, 
que regem as pequenas e as grandes viagens. Juntos formam o 8 de Saturno, que gera 
responsabilidade e seriedade, solidão, organização, administração e disciplina.

Horóscopo nascido em 28 de outubro

A área profissional está em destaque e tudo in-
dica que vai querer conquistar reconhecimento, 
popularidade e riqueza. Ainda bem que deve 
contar com muito talento para atrair mais di-
nheiro. Há chance de conseguir benefícios fi-
nanceiros da família.

A Lua entra na sua Casa da Fortuna e há boas 
chances de nadar em dinheiro, cancerianas e 
cancerianos. Seu bom gosto e altos padrões de 
beleza devem te ajudar. Sobretudo se trabalha 
com moda, cosméticos, estética ou artes. Só 
que a vontade de curtir, fazer compras e se cui-
dar pode te levar a gastar o que ganhou e um 
pouco mais. Controle-se!

A ligação com a família e o interesse pelos as-
suntos do lar têm tudo pra aumentar, taurinos. Se 
trabalha em casa, deve se sentir à vontade pra 
fazer suas coisas. Há sinal de transformações na 
profissão: sucesso, proteção, oportunidades e até 
a chance de alcançar uma posição elevada. 

Com a entrada da Lua no seu paraíso astral, sua 
autoestima deve ficar nas alturas. Os astros avi-
sam que pode ficar mais popular e atrair amiza-
des, bons aliados e gente pronta pra te ajudar. 
Há chance de se aventurar em grandes projetos 
no trabalho e ampliar suas finanças. 

Seu otimismo e entusiasmo ficam acesos 
e tudo indica que irá correr atrás das suas 
metas e sonhos com mais vontade. Seu jeito 
criativo, simpático e encantador deve te aju-
dar a fazer excelentes contatos. Há sinal de 
sucesso se trabalha com educação, investi-
mentos e especulação.

Seu lado animado e expansivo está em des-
taque e te ajuda a brilhar no trabalho, so-
bretudo na área de ensino, publicidade ou 
exportação. Com sua mente criativa, pode 
mandar bem ao escrever mensagens, discutir 
assuntos, participar de reuniões. 

   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 28/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 24
min 21

max 30
min 19

Cascavel
max 29
min 17

Foz do Iguaçu
max 29
min 20

max 29
min 19

Curitiba
max 25
min 17

FASES 
DA LUA

Sábado 29/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 30/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
16/11 - 10h29
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A de coco
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típica da
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(?) Albu-
querque,
apresen-
tadora

Do
mesmo
modo 
que

Sufixo de
"doçura"

Sílaba
de "iscas"

Adianta-
mentos de

salário

Assom-
brada;

espantada

Disparo
de arma
de fogo

Seu ponto
fraco é a
kriptonita

(HQ)

"Eu te (?)!",
frase dos
enamo-
rados 

Suar 
Proteção 

contra uma
doença

Gás dos
pântanos
Aparelho
sanitário

O código
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Os do
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seis
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lírico (pl.)
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de sopas

Completa
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tórica (MG)
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Planejar;
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Esta coisa
Herbert

de Souza,
sociólogo

Posto de sa-
úde (sigla)
Deus, em
italiano
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situado no Flamengo

O Estado do
chimarrão

Costurar 

Hiato
de "luar" 

Antecede
o "D"

Possui

3/dio — dna — red. 4/asno. 6/metano.
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U M P P
P A N C A D A R I A
G U I A R R E D OR

T M E R E C E U
L E M B RA C A N

N A U B I R I T A
T R A T O D I V

B I C Ã O A R D E
C L O N A E A
A I A M A N D A
D C G A R D E N

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

E S T A M P A D O
B U S SO L A S O S

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.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Tinha uma pedra no cami-
nho. Muitas vezes há mais de 
uma, na verdade, uma pedreira.

Quem já teve prefere não 
lembrar, e me parece, que que 
nunca a teve, a procura. Vai por 
mim, não a deseje. Precisamos 
falar sobre a cólica renal e 
os nada agradáveis cálculos 
renais, os malfadados causa-
dores desse mal.

“Pedras no caminho, guardo 
todas, um dia construirei meu 
castelo”. Não essas, não essas! 
Baixa ingesta hídrica, consumo 

Cólica renal é o assunto de hoje na Coluna Viva Bem
excessivo do sal de cozinha, alto 
consumo de proteína animal, 
infecções urinárias de repetição, 
gota, distúrbios genéticos, medi-
cações e baixos níveis de citrato 
urinário, podem propiciar a for-
mação e o desenvolvimento da 
nefrolitíase (pedra do rim).

Os esforços devem ser dirigi-
dos para evitar que se formem, 
uma vez que formados, e sejam 
maiores que 1cm, quase sem-
pre a cirurgia é certa. Prefere 
parar numa mesa cirúrgica do 
que beber água?

Quanto de água? Ao menos 
40mL por quilo de peso. Se 
peso 70Kg, pouco mais de 1 
copo de 200mL por hora. Não é 
impossível.

QUE MAIS POSSO FAZER?
Alimentação rica em fibras, 

vegetais e frutas, substituindo a 
proteína animal pela vegetal (fei-
jão, soja, lentilha, grão de bico). 
“Mas doutor, preciso de carne”. 
Ok. Prefira aves e peixe. Alterne a 
carne vermelha pela branca.

Refrigerante? Nem compre. 

Tire o saleiro da mesa. Saladas, 
troque o sal pelo azeite de oliva, 
limão, orégano, gengibre, aça-
frão, manjericão,  alho, cebola, 
cebolinha, salsa. Tua saúde 
agradecerá!

Frutas cítricas caem bem, 
abacaxi, laranja, limão são ricas 
em citrato e irão te ajudar nessa 
jornada Faça atividade física, ela 
ajuda a fixar o cálcio, cujo destino 
seria o rim, no devido lugar, o osso.

Vai com calma, muita calma, 
no presunto, apresuntado, mor-
tadela, salsicha, linguiça. Garanto 

que mais do que prevenir a nefro-
litíase, essas dicas trarão mais 
qualidade para sua vida.
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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

Novo Range Rover Sport custará a
partir de R$ R$ 953.950 no Brasil

A Land Rover realizou quar-
ta-feira (26), o lançamento do 
SUV Range Rover Sport, que 
chega ao mercado brasileiro a 
partir do mês de novembro. A 
primeira unidade do veículo foi 
apresentada para jornalistas e 
influencers em um evento de 
gala no Estúdio Mula Preta, em 
São Paulo, onde os convida-
dos puderam ter as primeiras 
impressões do novo SUV da 
Land Rover. O evento contou 
com a presença do ator Cauã 
Reymond, embaixador da 
marca no Brasil, que foi esco-
lhido para receber a primeira 
unidade do Range Rover Sport.

“A nova geração do Range 
Rover Sport é a redefinição 
do luxo esportivo, reunindo 
atributos que o levam ao mais 
alto padrão já visto em suas 
três gerações. Este veículo 
também carrega a essência do 
luxo moderno, visão que apre-
sentamos no lançamento do 
Range Rover, que busca ofere-
cer produtos luxuosos, moder-
nos, intuitivos e com materiais 
premium mais sustentáveis”, 
explica Tiago Yoshitake, gerente 
de produtos da Land Rover. “Já 
estamos com uma longa lista de 
interessados em adquirir o Novo 
Range Rover Sport e temos cer-
teza de que ele continuará sendo 
um sucesso no mercado brasi-
leiro” completa Tiago. 

DESIGN MODERNO
O Novo Range Rover Sport 

foi criado para redefinir o luxo 
esportivo, combinando desem-
penho assertivo e instintivo na 
estrada com refinamento já 
característicos de um Range 
Rover. O modelo de terceira 
geração é o mais desejável, 
avançado e dinamicamente 
capaz até agora, apresentando 
um novo grau de sofisticação 
progressiva de design e conve-
niência conectada. 

Em seu exterior, o Novo 
Range Rover Sport chega com 
uma nova postura dinâmica e 
um perfil instantaneamente 
reconhecível e perfeitamente 
acentuado por detalhes furti-
vos e proporções musculares 
– dando a impressão de que 
o veículo está sempre pronto. 
Suas proporções dramáticas 
acentuam o caráter caracte-
rístico do Range Rover Sport, 
com saliências curtas e vidros 

mais inclinados na frente e 
atrás. Estes elementos propor-
cionam uma forte e imponente 
presença na estrada, que comu-
nica poder e desempenho.

O exterior do veículo tam-
bém é rico em detalhes e aca-
bamentos requintados, com 
uma grade frontal marcante e 
unidades de iluminação LED 
digital, que criam uma assina-
tura distinta de Luz de rodagem 
diurna (DRL). O design atraente 
dos faróis destaca-se acima do 
para-choque, que cria uma 
maior largura visual ao veículo, 
reforçada por detalhes em preto.

Todos estes elementos de 
design perfeitamente aprimo-
rados são ecoados na parte 
traseira. As novas lanternas 
unificadas com a assinatura 
Range Rover reforçam a silhueta 
robusta do veículo com requinte 
e apelo dinâmico. As luzes de led 
nas lanternas do veículo forne-
cem um olhar nítido e contem-
porâneo à noite que é vívido 
e consistente quando visto de 
qualquer ângulo. 

O Novo Range Rover Sport 
traz uma tecnologia de design 
de ponta com vidros rentes a 
carroceria com um acabamento 
impecável, tornando quase 
uma peça única. As tecnologias 
de produção de última geração 
do veículo também contribuem 

para um excelente desempe-
nho aerodinâmico, reduzindo 
o coeficiente de arrasto do SUV.

CONDUÇÃO VERSÁTIL
O Novo Range Rover Sport 

introduz tecnologias de chassi 
mais avançadas de toda sua 
geração, resultando em uma 
condução dinâmica evolvente 
e extremamente capaz. A rigi-
dez e a força inerentes à arqui-
tetura modular longitudinal 
flexível (MLA-Flex) – que pro-
porciona rigidez torcional até 
35% maior que o Range Rover 
Sport anterior – estabelece as 
bases para essa tecnologia. Ele 
trabalha harmoniosamente 
com um conjunto de sistemas 
regidos pelo  sistema integrado 
de controle de chassis – todos 
especialmente sintonizados e 
calibrados para o Novo Range 
Rover Sport. 

O sistema New Dynamic 
Response Pro trabalha lado 
a lado com a última geração 
Dynamic Air Suspension, que 
introduz o sistema de molas de 
ar pela primeira vez. O Dynamic 
Response Pro fornece o controle 
ativo de rodagem através de um 
sistema eletrônico de 48 volts 
capaz de aplicar até 1.400Nm de 
torque em cada eixo, para uma 
experiência de condução inspi-
radora, dando mais confiança e 

estabilidade nas curvas. 
A suspensão a ar dinâmica é 

de série em toda a linha Range 
Rover Sport e o sistema inte-
ligente oferece o conforto e o 
dinamismo esperado de um 
Range Rover. Para otimizar as 
respostas, o veículo monitora a 
estrada à frente usando dados 
de navegação eHorizon para 
antecipar as curvas. A tecnolo-
gia Adaptive Dynamics 2 contri-
bui para a capacidade dinâmica 
controlando continuamente 
os amortecedores ativos de 
válvula dupla para reduzir os 
movimentos indesejados da 
carroceria. Ele monitora fato-
res externos até 500 vezes por 
segundo para oferecer as res-
postas perfeitas, em harmonia 
com as outras tecnologias de 
chassi, oferecendo a dinâmica 
de condução mais precisa e 

composta de qualquer Range 
Rover Sport.

O Novo Range Rover Sport 
também oferece como opcional 
o inovador sistema de esterça-
mento das quatro rodas, que 
auxilia o motorista em mano-
bras a baixas velocidades e na 
melhor estabilidade em curvas.

PREÇO E DATA DE 
LANÇAMENTO

As primeiras unidades do 
Novo Range Rover Sport já 
chegaram ao Brasil e o veí-
culo já está disponível em 
toda a rede de concessioná-
rias da marca para reserva. 
O veículo está disponível em 
três versões: Dynamic SE, 
Dynamic HSE e First Edition, 
com preços partindo de R$ R$ 
953.950,00 podendo chegar a 
R$ 1.125,950,00.
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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

Piracema começa em novembro com
cinco forças-tarefas na fiscalização

O defeso da piracema, 
período de restrição à pesca de 
espécies nativas para preser-
var a reprodução, começa no 
próximo dia 1º de novembro. 
O período, que vai até o dia 
28 de fevereiro, será marcado 
por cinco forças-tarefas de 
fiscalização organizadas pelo 
Instituto Água e Terra (IAT).

A restrição de pesca é deter-
minada pelo órgão ambien-
tal há mais de 15 anos, em 
cumprimento à Instrução 
Normativa nº 25/2009 do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). 
O IAT é um órgão vinculado à 

Secretaria do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo 
(Sedest), responsável, tam-
bém, pela fiscalização do cum-
primento das regras na pesca.

Considerando o comporta-
mento migratório e de repro-
dução das espécies nativas, 
a pesca é proibida na bacia 
hidrográfica do Rio Paraná, 
que compreende o rio princi-
pal, seus formadores, afluen-
tes, lagos, lagoas marginais, 
reservatórios e demais cole-
ções de água inseridas na 
bacia de contribuição do rio.

“O objetivo do defeso da 
piracema é respeitar a repro-
dução de todas as espécies 

nativas do Estado”, declara o 
secretário do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
Everton Souza. “É neste 
período que ocorre a migração 
reprodutiva dos peixes nativos 
que buscam o acasalamento e 
a desova”, completou.

Entre as espécies protegi-
das no período estão bagre, 
dourado, jaú, pintado, lam-
bari, mandi-amarelo, man-
di-prata e piracanjuva. Não 
entram na restrição as espé-
cies consideradas exóticas, 

que foram introduzidas no 
meio ambiente pelo homem, 
como bagre-africano, apaiari, 
black-bass, carpa, corvina, pei-
xe-rei, sardinha-de-água-doce, 

piranha-preta, tilápia, tucu-
naré e zoiudo. Também não 
entram espécies híbridas, que 
são organismos resultantes do 
cruzamento de duas espécies.

Sanções
As forças-tarefas têm um cunho educativo, com a finalidade de 

coibir o desrespeito com as normativas e levar orientação aos pes-
cadores que não possuem essa informação. Infrações e crimes co-
metidos durante este período de reprodução estão previstos na Lei 
n° 9.605/1998, no Decreto n° 6.514/2008, na Lei n° 10.779/2003, 
e demais legislações específicas. A lei de crimes ambientais define 
multas de aproximadamente R$ 700,00 por pescador e mais de R$ 
20,00 por quilo de peixe pescado. Além disso, os materiais de pes-

ca, como varas, redes e embarcações, podem ser apreendidos.

ENTRE as espécies protegidas no período estão bagre, dourado, jaú, pintado, lambari, 
mandi-amarelo, mandi-prata e piracanjuva
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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

TEEN
O Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. De acordo com levantamento divulgado pela Sociedade In-
ternacional de Cirurgia Plástica Estética, em 2019 o país respondeu por 13,1% do total de procedimentos, com aproximada-
mente 1.5 milhões de cirurgias ao ano. Os adolescentes brasileiros acompanham esse ritmo e são os que mais se submetem 
a cirurgias plásticas no mundo, em 2016, 97 mil procedimentos  foram realizados em pessoas com até 18 anos de idade.

VERDADE?
Você já imaginou uma tecnologia 
capaz de “ler” pensamentos? Uma 

equipe da Universidade do Texas, nos 
Estados Unidos, relata ter desenvolvido 
um algoritmo desse tipo. A descoberta 
pode “ler” as palavras que uma pessoa 

está ouvindo ou pensando durante 
uma ressonância magnética por meio 
de gravações cerebrais. Esse algorit-
mo pode ajudar a encontrar melhores 
interfaces entre o cérebro e computa-
dores, com tecnologias não invasivas 
capazes de atender às necessidades de 

pacientes. (Época Negócios)

 METAVERSO?
 O potencial do metaverso para trans-
formar o entretenimento, o trabalho, 

o comércio e o mundo social tem 
impulsionado uma corrida tecnológica 
global, no entanto, ainda há muito a 
ser explorado sobre seu impacto na 

saúde. Além disso, tratamentos como 
fisioterapia, terapia cognitiva e reabili-
tação têm ocorrido no “metaverso” de 
fato, mesmo antes de o termo ter sido 
cunhado. Com a adoção da telemedi-
cina impulsionada pela pandemia, o 

metaverso traz o potencial da Teleme-
dicina 2.0 com uma experiência médi-
co-paciente aumentada pela realidade 
virtual e outras tecnologias. (Forbes)

FRANGO! 
Dia 6 novembro acontece a festa com 

o prato típico da Capital da Amizade: o 
famoso Frango na Telha. Neste ano, o 
Rotary Clube Umuarama está realizan-
do, em parceria com a Casa da Paz, a 
venda dos vales para a 23ª edição da 

festa gastronômica. Cada vale custa R$ 
100. A entrega funcionará no sistema 

Drive Thru, onde a pessoa que adquiriu 
o vale pode retirá-lo diretamente no 
local, na Casa da Amizade, localizada 
na avenida Rotary, 3007, no Jardim 

dos Príncipes, em Umuarama.

ZOOM
Filipi Manson que é aluno de Bio-
medicina, Personal Piercer de Luxo 
e também trabalha com despig-
mentação à Laser. Reina absoluto 
em nossa coluna hoje, ele está co-
memorando com amigos e familia-
res mais um ano de vida. Receba 
nossas felicitações neste novo ci-
clo de vida. Viva o Dr. Piercing!

ARQUIVO PESSOAL

INGREDIENTES
500 g de abóbora
300 g de peito de frango
4 unidade de cream cheese
300 gramas de massa folhada
200 ml de leite
noz moscada

MODO DE PREPARO
Não tem método mais fácil de 
decorar a sua casa com comida de 
halloween. Primeiro você precisa 
encher a panela com água de modo 
a cobrir a abóbora completamente. 
Espere de 15 a 20 minutos para que 
cozinhe bem e não fique dure. Por 
fim, verifique antes de tirar da água. 
Para acelerar o processo de desfiar o 
frango é melhor temperá-lo e de-
positar em uma panela de pressão. 
Deixe por 10 minutos e logo depois 
retire diretamente para um prato. 
Aqui você vai retirando fio por fio 
até que fique bem desfiado e fini-
nho. Ao lado, em outro recipiente, 
amasse bem a abóbora até virar algo 
semelhante a um purê. Sabe aquelas 
formas redondas específicas para 
tortas? Então, vamos precisar dela 
agora. Forre bem a sua superfície 

HALLOWEEN: TORTA DE FRANGO COM ABÓBORA!

interior com a massa folhada e depois 
coloque o franguinho desfiado. Feito 
isso agora é só cobrir tudo com o purê 

de abóbora e enfim assar. Dependendo 
do seu forno o ideal é assar por 15 mi-
nutinhos para depois colocar  na mesa.
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