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Acordo entre Viação e Prefeitura concede
transporte gratuito ao eleitor no domingo
Defensorias públicas do Paraná e da União ajuizaram Ação Civil Pública 
para garantir transporte público gratuito à população de Umuarama, 
no domingo (30). Uma recomendação já havia sido feita aos municí-
pios com os maiores índices de abstenção para que concedessem a 

gratuidade no transporte regular no segundo turno. Umuarama, no 
entanto, havia decidido que não seria viável acatar a recomendação, 
mas um acordo firmado sexta-feira (28) entre a Prefeitura e a Viação, 
liberou a gratuidade aos umuaramenses. l 6

l 8

JOSÉ A. SABINO/SECOM

IGP registra
deflação
de 0,97%

em outubro
l 2

Ministro da
Justiça diz

estar preparado
para o 2º turno

l 3

Lixo Zero

Policial penal afastado, preso em flagrante sob acusação de esfaquear a ex-namorada em sua casa, na Avenida 
Olinda, se manteve calado durante depoimento à Polícia Civil, ao ser questionado sobre a morte da mulher de 
28 anos. Ele detalhou apenas fatos anteriores referentes a agressões no mesmo endereço.

Mais de 1,5 mil
mulheres

buscam exames
preventivos

l 4

     

A Operação Sinergia II, 
lançada na última quin-
ta-feira em Umuarama, 

resultou na prisão de 
quatro pessoas, três 

delas por tráfico, além 
da apreensão de entor-

pecentes, dinheiro, 
celulares e munição. 
Os trabalhos seguem 

na região Noroeste 
durante todo o final 

de semana.

Interbairros de
Futebol Sub-13

tem hoje a
rodada final

l 11

Sinergia II

Feminicídio

ALEX MIRANDA

l 5
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Os próximos dias podem ser mais tranquilos na esfera 
amorosa. Aproveite para observar o que você pode 
fazer para que a sua relação melhore, como algum 
comportamento ou hábito que pode ser transformado, 
por exemplo.

A Lua entra no seu signo e traz a possibilidade de ótimas 
conversas entre você e a pessoa ao seu lado. O Sol em 
Escorpião vai pedir mais comunicação, portanto, dialo-
guem com honestidade para melhorar as coisas. Cuidado 
com suas ações inflexíveis, saiba ter calma e respeitar o 
espaço dos seus amigos e familiares.

A energia solar afeta seu jeito de se relacionar com as 
pessoas, inclusive no trabalho. Mercúrio, em movimento 
contrário, que deverá aumentar sua preocupação. O Sol 
aquece os seus desejos, deixando o romance e a paque-
ras bem mais animados e excitantes.

Nesta semana, você deve confiar mais na sua intuição e 
demonstrar mais seus sentimentos. Nesse sábado (23), 
com a entrada do Sol em Escorpião, um ciclo de sensibi-
lidade se inicia na sua vida. É indicado que você permita 
que o amor e o romantismo floresçam em sua relação.

Nos próximos dias, é indicado que você nutra mais a sua 
relação com as pessoas. Tenha atitudes e ações capazes 
de aproximar você e o outro, trazendo maior segurança 
para um relacionamento. Seja flexível e compreensível 
no dia a dia.

Está na hora de você começar a dar mais valor a relação 
que está sendo construída, portanto, pense em formas de 
ficar mais perto de quem você ama. Isso será importante, 
pois durante a semana a Lua em Câncer pode mexer 
fortemente com suas emoções, trazendo uma sensibi-
lidade excessiva. 

Horóscopo semanal de 31 de outubro a 6 de novembro

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

O Sol entra no seu signo e isso traz intensidade na esfera 
emocional. Os próximos dias serão para cuidar do seu 
relacionamento através das ações. O clima está propício 
para passar mais tempo perto das pessoas que ama.

Durante os próximos sete dias, Vênus, seu planeta 
regente, se encontra com Netuno, pedindo um pouco 
mais de realismo. Tenha calma para não tirar conclu-
sões precipitadas sobre seu relacionamento ou sobre a 
pessoa ao seu lado. Poderá ser um dia bastante intenso 
emocionalmente, portanto, o indicado é que você busque 
harmonia no amor.

A Lua toca o seu signo e pode trazer tensão emocional. 
Essas tensões diminuirão ao longo da semana, possibili-
tando que você se sinta mais à vontade para se aproximar 
efetivamente do outro. Se estiver solteira (o), alguém 
cruzará o seu caminho, mas tome cuidado, pois pode 
não ser tão confiável assim.

Esta pode ser uma semana bastante intensa. Com a 
entrada do Sol em Escorpião, suas emoções ficarão em 
alta, marcando o início de um novo ciclo emocional. Não 
leve tudo tão a sério. Se estiver solteira (o), atenção, 
alguém imaturo poderá aparecer no seu caminho.

Nesta semana, será necessário ter flexibilidade. Júpi-
ter estará em contato com o seu signo pedindo mais 
adaptação, evite desentendimentos desnecessários 
com a pessoa ao seu lado. Quanto mais você souber 
resolver as questões amorosas com leveza, melhor 
para a sua relação.

Horóscopo nascido em 29 de outubro

Horóscopo nascido em 30 de outubro

Horóscopo nascido em 31 de outubro

Os nascidos a 30 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de Aquário. Fora ou longe do meio 
doméstico e familiar se dão melhor, e podem ter mais chances de progresso, pois assim são mais valorizados. 
Estão sujeitos a problemas relacionados a um dos pais ou um dos avós. Podem ainda ser arrimos de família. Seu 
número principal é o 38, formado de 3, Júpiter e de 8, Saturno. Estes astros se chocam e se agridem entre si, desde 
a mitologia. Juntos formam o 11, que não se divide e nem se simplifica, que tem o seu lado idealista e generoso, 
embora o seu reverso seja cruel e agressivo.

Os nascidos em 29 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. A intuição e a inteligência 
são características fortes do seu dia de nascimento. Possuem uma mente aguçada e gostam de polemizar e discutir, 
para ganhar e para provar que estão com a razão. Seu número principal é o 36, formado de Júpiter, 3 e de Vênus, 
6. São astros de natureza pacífica e de envolvimentos com a beleza, as artes e a cultura. Juntos, formam o 9 de 
Marte, que lhes dá espírito atirado, corajoso e decidido, independente e otimista, agressivo e franco, até demais. 
Costumam dar asas à imaginação.

Os nascidos no dia 31 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de Peixes. Possuem grande intuição 
e dons para normais, que os inclinam para as Artes em geral; a poesia, a pintura, a escultura, a literatura e o canto. Seu 
número principal é o 39, formado de 3, Júpiter e de 9, Marte. São astros de liderança e poder, autoridade e sabedoria. 
Mas Juntos formam o 12 e novamente o 3, de Júpiter, que confirma suas influências em sua personalidade. Mas que 
possibilita a ter duplicidade amorosa ou conjugal.

Na esfera amorosa, será uma semana para viver mais o 
momento presente. Pare de tentar adivinhar o futuro da 
relação ou remoer acontecimentos passados, foque em 
aproveitar a companhia da outra pessoa agora. A Lua em 
Câncer poderá te deixar mais carinhosa (o), aproveite!
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Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 3

ISUI
INCREMENTO
IDIOMASOM

IBRTRI
AMENIZADOS

FERRÃOUS
PTOORGÃO

HALFSTAND
QRIOÇE

TUFOSGRÃOS
DIUTURNOO

SMAECO

TOTALIZAR
ÃNCTER

CONTRAPONTO

Cresci-
mento; 

desenvol-
vimento

Ato de
iniciar um
processo

(Dir.)

Ave canora
de pluma-
gem acas-
tanhada

Crime do
motorista 
que atrope-
la e foge

Fenômeno
acústico 

medido em
decibéis

Estudo
essencial
na área 

de turismo

Maurício
Ricardo,
chargista 

Prefixo
usual no
linguajar
gaúcho

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

Termina-
ção de

palavras
no plural

(?) pipe,
pista de
skate em 

forma de U

Letra equi-
valente ao

lambda
grego

Parte do 
corpo com

função
específica

Espaço
reservado
na exposi-
ção (ing.)

Porções
de pelos

Unidade
gráfica au-
sente no
espanhol

A mais
lacônica

das
respostas

Alimentos 
priorizados
na dieta ba-
lanceada

Opõe-se
ao "X" no
jogo da
velha

Que se 
prolonga
no tempo

Canal da
TV por 

assinatura

Principal
centro

industrial
de Gana

Nada-
Consta
(abrev.)

Lugares
públicos
cercados 

de prédios

Ser
teorizado

pela
Ufologia

Países que disputam
a região da Caxemira

Realizado
sem for-

malidadesPoeta dos EUA,
ganhador de 4 prêmios Pulitzer

Mitigados
A "arma" 
da vespa

A mim
Opção de 
rejeição no
plebiscito

Via fluvial
Vício que

causa
enfisema

Chegar a 
determina-
do valor
Arte de

sobrepor
uma

melodia a
outra

Sufixo de
"cabrito"

O Budismo
praticado
no Japão

Ninfa castigada por 
Hera (Mit.)

4/half. 5/tordo. 11/contraponto — robert frost.
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M A A P
T R A N S P I R A R

I M U N I D A D E
O C O S E R T

A G U A C A U D A
U R A S A L T A

A M A R I A N A
O N A T E M Z I S

D N A V A L E S
R E T I R A R L I
O D E S S P A M

O C T O D A C
S I R I I S T O

S U P E R H O M E M
L A D O S A M O

Fechar e
abrir rapi-
damente

(os olhos) 

A cor que 
simboliza

o luto

A de coco
é bebida
típica da

praia

(?) 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
genético

Extrair 

Os do
cubo são

seis

Poema
lírico (pl.)
Crustáceo 
de sopas

Completa

Vermelho,
em inglês

Cidade his-
tórica (MG)

Adianta
(a data)

Pula 
(obstáculo)

Ferro e
cobre

(?) Smith,
cantor

Parte poste-
rior de avião

"Pele de 
(?)", conto
Cangote
(pop.)

Fécula de
mingaus
Planejar;
projetar 

Esta coisa
Herbert

de Souza,
sociólogo

Posto de sa-
úde (sigla)
Deus, em
italiano

O museu de arte
situado no Flamengo

O Estado do
chimarrão

Costurar 

Hiato
de "luar" 

Antecede
o "D"

Possui

3/dio — dna — red. 4/asno. 6/metano.

ESTA OK

   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 29/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 26
min 21

max 28
min 21

Cascavel
max 23
min 19

Foz do Iguaçu
max 28
min 21

max 25
min 19

Curitiba
max 25
min 17

FASES 
DA LUA

Domingo 30/10/2022

Chuva
Segunda 31/10/2022

Chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 674
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 03 07 04 00 06 06

Super Sete concurso: 312C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

FEVEREIRO

06 12 13 19 28 30 31

Loterias
Megasena

02 03 06 07 08 10 12 14 
15 16 17 19 20 23 24concurso: 2533Megasena
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2º sorteio
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Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania
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1º prêmio
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5º prêmio
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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27.868
55.696

20 24 32 35 52 69 74 
BOTAFOGO-PB

05 24 40 55 73
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17 18 20 37 45 53

02 05 07 13 16 18 29 32 36 41
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concurso: 2649Lotofácil
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Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,29 - 4,09 7,17
IGP-M (FGV) -0,95 -0,97 5,58 6,52
IGP-DI (FGV) -1,22 - 5,54 7,94

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0859 1,0825 1,0652
IGP-DI (FGV) 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 -1,18% 32,57 
Vale ON -4,88% 67,45 
ItauUnibanco PN +0,78% 29,54 
Bradesco PN +0,57% 19,33 
Magazine Luiza ON +3,79% 4,38 
Cogna ON +5,30% 3,18 

IBOVESPA: -0,09% 114.539 pontos

Iene 147,70
Libra est. 0,86
Euro 1,01
Peso arg. 156,05

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,2990 5,3000 -1,8%

PTAX  (BC) +0,9% 5,3449 5,3454 -1,1%

PARALELO -0,9% 5,1800 5,6100 -1,9%

TURISMO -0,9% 5,1800 5,5900 -1,9%

EURO +0,4% 5,3086 5,3112 +0,4%

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

DÓLAR 28/10

Iene R$ 0,0362
Libra est. R$ 6,19
Peso arg. R$ 0,034
R$1: 1.357,59 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/10 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 1.387,75 5,50 -1,5%
FARELO dez/22 425,40 10,00 3,1%
MILHO dez/22 680,75 -1,50 1,5%
TRIGO dez/22 829,25 -9,25 -8,2%

SOJA 171,70 -0,9% 2,9% 172,00
MILHO 78,58 0,6% 2,5% 78,00
TRIGO 102,67 1,9% 11,6% 103,00
BOI GORDO 282,32 0,0% -1,6% 278,00
SUINO 6,54 -0,6% 3,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 28/10 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 28/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 28/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 2,3% 1,7%
SOJA Paranaguá 190,00 1,6% 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

Índice Geral de Preços registra
deflação de 0,97% em outubro

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M) registrou 
deflação (queda de preços) 
de 0,97% em outubro deste 
ano. No mês anterior, também 
houve queda, de 0,95%.

Segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), com o 
resultado, o IGP-M acumula 
taxas de inflação de 5,58% no 
ano e de 6,52% em 12 meses.

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), que 
avalia o atacado, teve defla-
ção de 1,44% em outubro, 
ante uma queda de preços 
de 1,27% em setembro.

O Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC) foi outro 

Prazo de linhas do Pronampe sobe para 72 meses
Criado em 2020 para aju-

dar empresas afetadas pela 
pandemia da Covid-19, o 
Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe) 
terá juros mais baixos e prazo 
maior para pagar as parce-
las. As mudanças constam da 
MP 1.139, editada na noite da 
quinta-feira (27).

O prazo das linhas de cré-
dito passou de 48 para 72 
meses. Os juros passarão a 
ser definidos pela Secretaria 
Especial de Produtividade e 
Competitividade (Sepec) do 

subíndice que apresentou 
queda na taxa de setembro para 
outubro. Apesar disso, conti-
nuou registrando inflação. A 
taxa passou de 0,10% em setem-
bro para 0,04% em outubro.

Por outro lado, o Índice de 
Preços ao Consumidor (IPC), 
que mede o varejo, teve infla-
ção de 0,5% em outubro, após 
registrar deflação de 0,08% no 
mês anterior.

Ministério da Economia. Até 
agora, as linhas do Pronampe 
seguiam a Taxa Selic ( juros 
básicos da economia) mais 
1,25% sobre o valor contra-
tado, para financiamentos con-
cedidos em 2020, ou Selic mais 
6% sobre o valor contratado, 
para financiamentos concedi-
dos a partir de 2021.

As mudanças não valem 
apenas para os futuros con-
tratos. A medida provisória 
autoriza a renegociação e a 
prorrogação das operações 
de crédito atuais nas con-
dições estabelecidas pela 

Sepec. Segundo o Ministério da 
Economia, os juros não serão 
alterados, mas passam a ser 
regulados pela pasta.

Em nota, a Secretaria-Geral 
da Presidência da República 
informou que as mudanças 
pretendem reequilibrar os 
financiamentos e recuperar a 
capacidade de investimento 
dos tomadores, que passa-
ram a ter dificuldades em qui-
tar os financiamentos após o 
aumento da taxa Selic, que sal-
tou de 2% ao ano em março de 
2021 para 13,75% em agosto 
deste ano.

COM o resultado, índice acumula taxa de inflação de 5,58% no ano
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Ministro da Justiça
diz estar preparado
para o segundo turno

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson 
Torres, declarou ontem (28) 
que, do ponto de vista da segu-
rança, o Brasil está preparado 
para garantir aos cidadãos o 
direito ao voto no domingo 
(30), no segundo turno das 
eleições deste ano. A afirma-
ção foi feita na sede da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), em 
Brasília, em entrevista coletiva 
convocada para falar sobre a 
Operação Eleições 2022.

“Estamos preparados para 
o segundo turno das eleições, 
do ponto de vista da segurança 
pública. O povo brasileiro 
poderá, com tranquilidade, 
votar no próximo domingo”, 
disse o ministro. Segundo 
ele, o objetivo da operação 
é “manter a tranquilidade e 
garantir que o povo possa 
exercer livremente o direito do 
voto”. Nesse sentido, todas as 
forças de segurança – federais 
e estaduais – “estão em sinto-
nia”, ressaltou.

Perguntado sobre a pos-
sibilidade de adiamento das 
eleições, Torres disse que o 
assunto não foi abordado nas 
conversas que teve com o pre-
sidente Jair Bolsonaro, candi-
dato à reeleição. “Não houve 
essa conversa”, afirmou.

CRIMES ELEITORAIS
“As forças federais estão 

prontas, com planejamento 
em andamento fazendo 
parte da prevenção a crimes 

Distribuidoras de energia  
reforçam plantão na eleição

Empresas distribuidoras de 
energia elétrica anunciaram 
medidas para prevenir even-
tuais problemas com o abas-
tecimento durante o segundo 
turno das eleições gerais, no 
domingo (30), quando mais de 
156 milhões de eleitores esta-
rão aptos a votar.

Responsável por atender a 
cerca de 15 milhões de clien-
tes em 18 estados e mais o DF, 
o Grupo Neoenergia retomou 
os protocolos preventivos já 
acionados no primeiro turno, 
em suas cinco concessionárias: 

eleitorais em todo o país”, 
disse Torres ao destacar que 
as autoridades estão com foco 
“em dois crimes que chama-
ram atenção” durante o pri-
meiro turno: a boca de urna e 
a compra de votos.

“Tivemos mais de R$ 10 
milhões apreendidos pelas 
policias no primeiro turno. As 
informações são de que eram 
recursos utilizados para a com-
pra de votos, um tipo de crime 
que fere de morte o direito de 
livre voto dos brasileiros. Isso 
não será tolerado”, disse o 
ministro, ao informar que dis-
porá de um efetivo de cerca de 
500 mil policiais, entre milita-
res, civis e policiais federais e 
rodoviários federais.

Torres garantiu que as forças 
de segurança atuarão também 
no sentido de cumprir a decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de garantir o transporte 
gratuito e seguro de eleitores.

O ministro informou que, 

além dos tradicionais canais 
de denúncia, foi disponibili-
zado o telefone 191, da Polícia 
Rodoviária Federal. “Este canal 
está aberto para todo tipo de 
denúncia”.

“Os policiais estaduais têm 
seus planejamentos, em espe-
cial nos grandes centros. Nós 
daremos todo apoio que for 
possível, como sempre fizemos 
aos estados, para conter todo 
tipo de violência e de manifes-
tação ilegal”, acrescentou.

Segundo Anderson Torres, 
no dia das eleições, a partir das 
9h, serão divulgados boletins a 
cada duas horas atualizando as 
ocorrências registradas em todo 
o país. Sobre o período pós-elei-
toral, o ministro disse que, geral-
mente, a resolução de qualquer 
tipo de tumulto fica a cargo das 
policias estaduais, que estão 
preparadas para isso. “PRF 
e PF também estarão prepa-
radas para eventuais aciona-
mentos”, acrescentou.

Brasília, Celpe (PE), Coelba (BA), 
Cosern (RN) e Elektro (SP e MS).

Além de reinspecionar a 
rede que abastece os locais 
de votação e os tribunais e 
cartórios eleitorais, técnicos 
do grupo fizeram manuten-
ção preventiva e corretiva nos 
circuitos elétricos de todas 
as unidades federativas aten-
didas pelas distribuidoras. A 
empresa também afirma ter 
reforçado as equipes de fun-
cionários que estarão de plan-
tão durante o dia da votação.

As três distribuidoras 

pertencentes à CPFL (Paulista, 
Piratininga e Santa Cruz) tam-
bém dispõem de planos espe-
ciais de atendimento para 
garantir o fornecimento a 
4.092 locais de votação em 301 
cidades de São Paulo, três do 
Paraná e três de Minas Gerais. 
O planejamento será colo-
cado em prática já a partir de 
amanhã (29) e contempla um 
reforço no número de técnicos 
de plantão com a orientação 
de, em caso de necessidade, 
priorizar os atendimentos aos 
locais de votação.

MINISTRO frisa que o objetivo da operação é manter a tranquilidade e garantir que o 
povo possa exercer livremente o direito do voto

DIVULGAÇÃO

Publicações removidas
Respaldado pela resolução do TSE que ampliou os poderes 
da Corte na remoção de notícias que considerar falsas, o 
ministro Alexandre de Moraes determinou a remoção de 135 
publicações “que atingem, com base em afirmações falsas 
ou descontextualizadas, a integridade do processo eleitoral”. 
O ministro enviou a lista dos conteúdos a serem derrubados 
às plataformas Facebook, Instagram, Kwai, Telegram, TikTok, 
Twitter e Youtube. Moraes avaliou que as publicações 
consistem em “manifestações públicas sabidamente 
inverídicas, indutoras de ataques institucionais realizados por 
diferentes atores que poluem o debate público e alimentam o 
extremismo em diversas plataformas digitais”.

Ataques
Segundo o ministro, o conjunto de conteúdos propaga 
“ataques ao processo eleitoral, baseados em inverdades sobre 
aspectos fundamentais da disputa eleitoral”. No despacho 
assinado no final da noite da quinta (27), o ministro chegou 
a classificar em alguns tópicos as publicações questionadas: 
desinformação sobre a votação ou sobre o funcionamento das 
urnas eletrônicas; desinformação sobre a apuração dos votos 
ou sobre o resultado das eleições; e desinformação sobre os 
sistemas informatizados ou sobre procedimentos de preparação 
das urnas eletrônicas.

Versões
O servidor Alexandre Gomes 
Machado, exonerado da 
função de confiança no TSE, 
mudou sua versão sobre os 
alertas que alegou ter feito 
à Corte sobre problemas na 
fiscalização das inserções 
de propaganda eleitoral 
– peças publicitárias dos 
candidatos com 30 segundos 
de duração. “Eu alertei que 
o TSE deveria criar alguma 
maneira para saber se as 
decisões de suspensão das 
inserções seriam cumpridas 
considerando o poder de polícia 
da Justiça Eleitoral”, disse. Em 
depoimento prestado à PF, ele 
falou em falhas de fiscalização 
no “acompanhamento da 
veiculação das inserções”, e 
não no controle das peças 
suspensas.

Sem erro

Até ontem (sexta-feira, 28), o Tribunal de Contas da União (TCU) 
contou 3.591 boletins de urna, 86% do total que solicitou ao TSE, 

4.161 documentos. Todos os dados são iguais aos resultados 
divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo painel 
eletrônico lançado na última quinta-feira (27). O ministro Bruno 
Dantas, presidente em exercício do TCU, apresentou a página 

também na quinta-feira ao ministro Alexandre de Moraes, 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Denunciava
Machado também disse 
à polícia que falava 
“reiteradamente” ao TSE 
sobre o problema da 
fiscalização e que acredita 
que esse tenha sido o motivo 
do seu desligamento. Ele 
citou ter tocado no tema 
durante uma reunião de 
“boas práticas” ocorrida 
após o pleito de 2018. “Que 
acredita que sua exoneração 
seja pelo fato que desde o 
ano de 2018 tenha informado 
reiteradamente ao TSE de que 
existem falhas de fiscalização 
e acompanhamento na 
veiculação de inserções da 
propaganda eleitoral gratuita; 
que a fiscalização seria 
necessária para o fim de saber 
se as propagandas de fato 
estariam sendo veiculadas”.

DIVULGAÇÃO
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Safra
Após vários dias de chuva 
intensa e intermitente, há cerca 
de uma semana os produtores 
retomaram a colheita do trigo 
e o plantio da soja, milho e 
feijão, algumas das culturas 
mais expressivas deste período. 
A divulgação da nova estimativa 
de safra 2022/23 feita pelo 
Deral aponta 25,7 milhões de 
toneladas.

Pedágio no Paraná
O TCU avaliou o processo de 
desestatização dos lotes 1 e 
2 das rodovias paranaenses, 
conduzido pela ANTT. Na 
análise do contrato e seus 
anexos, foram encontradas 
inconsistências e oportunidades 
de melhoria, que deverão ser 
corrigidas pela ANTT antes 
do lançamento do certame 
licitatório. O custo da viagem 
entre Curitiba e Londrina, por 
exemplo, pode ficar 35% mais 
caro que os pedágios antigos, 
segundo o órgão.  Os projetos 
preveem, no prazo de 30 anos, 
investimentos da ordem de R$ 
19,1 bilhões.

Vacina
O Ministério da Saúde 
recebeu a primeira remessa 
de doses contra a Covid-19 
para crianças de 6 meses 
a menores de 3 anos.Com 
1 milhão de doses, o lote 
produzido pela Pfizer foi 
autorizado pela Anvisa.

Energia solar 
O Brasil bateu dois recordes 
em relação ao setor de 
energia solar em setembro 
de 2022. Ultrapassou a marca 
de 19 gigawatts (GW) de 
potência instalada da fonte 
solar fotovoltaica, juntando as 
usinas de grande porte e os 
sistemas de geração própria, 
e atingiu a marca histórica de 
13 GW de potência instalada 
em telhados, fachadas e 
pequenos terrenos.

Natal de Águas e Luzes
Na próxima semana, a Itaipu 
Binacional, prefeitura, Fundo 

Mais de 1,5 mil mulheres
buscaram por exames
preventivos contra o câncer

Seguramente uma das 
mais importantes e populares 
campanhas de saúde pública, 
o Outubro Rosa marca um 
tempo em que a atenção à 
saúde da mulher é eviden-
ciada. Em Umuarama as ações 
e realizações da Secretaria 
Municipal de Saúde ganharam 
força com parcerias e resulta-
ram na realização de ao menos 
1,5 mil exames preventivos dos 
chamados cânceres femininos 
(de mama e de colo do útero).

Profissionais de todas as 
unidades de saúde fizeram 
atendimento em horário espe-
cial, das 17h às 20h, fizeram 
plantão em finais de semana 
e foram a campo em visitas a 
empresas e instituições, tudo 
para chamar a atenção das 
mulheres para a necessidade 
e a importância do rastrea-
mento preventivo do câncer. 
“Historicamente a mulher – 
profissional, mãe, cuidadora – 
pensa mais nos outros que em 
seu próprio bem-estar, por isso 
muitas acabam adiando os 
exames, deixando para outro 
dia, outra hora. No Outubro 
Rosa, conseguimos despertar 
nelas essa importância de cui-
dar de si, principalmente por 
meio dos exames preventivos 
disponibilizados nas unidades 
de saúde”, observa o secretá-
rio de Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima.

Outros destaques da 
campanha foram, por exem-
plo, a parceria com a Sejuf 

TCE suspende licitação do Samu
de consórcio de saúde do Norte

(Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho) 
e apoio da diretoria do curso 
Técnico em Enfermagem 
do Colégio Estadual Hilda 
Kamal, que abordou mulhe-
res que foram até a Agência 
do Trabalhador; moradoras 
do Parque Bonfim e entorno, 
puderam fazer exames em um 
Posto de Enfermagem mon-
tado no Parque de Exposições, 
onde foram atendidas em um 
sábado, das 13h às 17, e o CAS 
(Centro de Apoio ao Surdo e 
aos Profissionais de Educação 
dos Surdos), que realizou a 
palestra “Saúde da Mulher”, 
com a enfermeira obstetra 
Amanda Nascimento Vasques 
de Souza.

A enfermeira Rafaela 
Hasegawa Misse, coordena-
dora do Programa de Saúde 
da Mulher, observa que, de 
acordo com estudos do Inca 

(Instituto Nacional do Câncer), 
o rastreamento na faixa etá-
ria de 50 a 69 anos é capaz 
de reduzir a mortalidade por 
câncer de mama. “A redução 
no número de casos de câncer 
pode chegar a até 30% com 
prevenção e bons hábitos, 
como alimentação saudável, 
prática de atividades físicas, 
manutenção do peso corpo-
ral adequado, amamentação, 
evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas, não fumar e realizar 
os exames preventivos”, relata.

Ela acrescenta que a reco-
mendação é que os exames de 
mama sejam feitos a cada dois 
anos para mulheres com idade 
entre 50 e 69 anos e a coleta de 
citopatológico (papanicolau, 
para identificação de câncer de 
colo do útero) a cada três anos 
em mulheres na faixa etária de 
25 a 64 anos, se os resultados 
estiverem normais.

Por meio da emissão de 
medida cautelar, o Tribunal 
de Contas do Estado determi-
nou a suspensão do Pregão 
Presencial promovido pelo 
Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Norte do Paraná 
(Cisnop). A licitação tem como 
objetivo a contratação de 
empresa especializada para 
gerenciar, operacionalizar e 
executar ações para o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) no âmbito 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em atendimento aos 43 

municípios componentes da 
18ª e 19ª Regionais de Saúde 
do Estado.

O ato foi provocado por 
Representação da Lei de 
Licitações e Contratos for-
mulada pela Prefeitura de 
Jacarezinho. Conforme a enti-
dade, o Cisnop estaria des-
respeitando a decisão pre-
viamente tomada pelos 22 
municípios integrantes da 
19ª RS em não renovar o con-
trato, optando pela implan-
tação do Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do 

Norte Pioneiro (Cisnorpi).

DECISÃO
O relator do processo, con-

selheiro Ivens Linhares, deu 
razão à representante, pois a 
Prefeitura de Jacarezinho com-
provou que todas as exigências 
legais necessárias para a resci-
são do contrato firmado pelos 
municípios foram devidamente 
atendidas, “razão pela qual, 
efetivamente, não haveria fun-
damento para a manutenção 
destes no objeto do certame 
ora impugnado”.

PROFISSIONAIS das UBSs atenderam em horário especial e foram a campo em visitas 
para chamar a atenção das mulheres sobre a necessidade do rastreamento preventivo

ASSESSORIA/SECOM

IPVA
A partir da próxima terça-feira (1º de novembro) estará 

disponível ao contribuinte a opção de fazer a transferência de 
créditos do Programa Nota Paraná para o pagamento de IPVA 
referente ao ano de 2023. A transferência poderá ser feita até 

30 de novembro, sem limite mínimo de valor.

Iguassu e SindHotéis devem 
lançar a terceira edição do 
Natal de Águas e Luzes de 
Foz do Iguaçu. Neste ano, 
com iluminação cênica e 
espetáculos para moradores 
e turistas, a programação vai 
se estender do Gramadão da 
Vila A, Praça da Paz, Praça 
do Mitre, Avenida Jorge 
Schimmelpfeng e Avenida 
das Cataratas O investimento 
passa dos R$ 4,5 milhões. 

Contratação
A Confederação Nacional do 
Comércio prevê a contratação 
de 109,4 mil trabalhadores 
temporários no país para dar 
conta do aumento previsto 
para as vendas no varejo 
relativas ao Natal, estimado 
em 2,1%. Essa deve ser a 
maior oferta de trabalho 
temporário em 9 anos, 
quando, em 2013, foram 
abertos 115,5 mil postos. A 
estimativa da CNC é que a taxa 
de efetivação seja de 11%, 
o que representa 3 pontos 
percentuais a menos do 
que em 2021.

Por estado
Regionalmente, São Paulo 
(30,3 mil), Minas Gerais (12,2 
mil), Paraná (8,9 mil) e Rio de 
Janeiro (8 mil) concentrarão 
54% da oferta de vagas para o 
Natal deste ano. As previsões 
da CNC são baseadas em 
aspectos sazonais das 
admissões e desligamentos no 
comércio varejista, registrados 
mensalmente pelo Caged.

Copa e turismo
A poucos dias para dos 
jogos da Copa do Mundo – a 
primeira partida será entre 
Qatar e Equador a partir das 
13h do dia 20 de novembro – 
hotéis, bares e restaurantes 
de Foz do Iguaçu aceleram 
os preparativos para receber 
torcedores das mais de 70 
etnias da tríplice fronteira 
entre Brasil, Paraguai e 
Argentina. Telões em pontos 
estratégicos e programações 
temáticas estão entre 
os atrativos.
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Opções facilitadas
Você, prezado lojista, 
definitivamente não pode ficar 
de fora. Temos cinco opções 
de kits e condições facilitadas 
de pagamento, incluindo 
parcelamento com boletos e 
PIX. Não perca tempo. Entre 
em contato com o nosso 
departamento comercial. O 
contato é (44) 98422-1805 
(Whats). Faça já sua adesão 
e assegure um fim de ano de 
excelentes negócios.

Três Sabadões
Em novembro teremos três 
Sabadões. O motivo é a Black 
Friday. E também horário 
especial de atendimento numa 
sexta-feira (25) - das 9 às 
22h (também por ocasião da 
Black Friday). Então, anote e 
programe-se: nosso comércio 
atenderá das 9h às 17h nos 
dias 5, 12 e 26. Sabadões 
recheados de promoções, 
diversidade e tempo de sobra 
para compras perfeitas. 

Comércio & Copa
Após diversas indagações por 
parte de filiados, a Aciu emitiu 
um comunicado sanando 
uma dúvida em relação ao 
funcionamento do varejo 
nos dias úteis com jogos da 
seleção brasileira na Copa do 
Mundo. Não existe um acordo 
específico entre o Sindilojistas 
(Sindicato Patronal) e o 
Sindicato dos Empregados no 
Comércio a respeito.

Facultativo
Em novembro, por 
exemplo, ocorrem dois 
casos emblemáticos. A 
avaliação cabe a cada 
empresário, no sentido de 
delimitar a condição mais 
adequada (fechar ou não o 
estabelecimento). O Brasil 
estreará contra a Sérvia no 
dia 24/11 (quinta-feira), às 
16h, voltando a atuar no dia 
28 (segunda-feira), às 13h, 
contra a Suíça.

Injeção na economia
Aproximadamente 3 mil 
servidores municipais tiveram 

Sucesso
A campanha Natal de Luz Aciu, uma das maiores promoções 

do Paraná, está sendo muito bem recebida pelo empresariado 
e tem recebido diversos elogios. Não é para menos. Afinal, são 

nada menos que 915 prêmios: cem poupanças Sicoob de R$ 
500, 700 seladinhas de R$ 100, 75 seladinhas de R$ 200, 30 

seladinhas de R$ 500 e 10 celulares Iphone 13.

Acusado de feminicídio
se mantém calado sobre
morte de ex-namorada

O Delegado-Chefe da 
7ª Subdivisão Policial de 
Umuarama, Gabriel Menezes, 
divulgou detalhes sobre o 
crime de feminicídio regis-
trado ontem (28). Carlos 
Adriano Botelho de Assis, 
43 anos, é acusado de ter 
matado Vanessa dos Santos 
da Cunha de 28 anos a golpes 
de faca em uma residência na 
avenida Olinda.

O acusado é policial penal 
da Penitenciária Estadual de 
Cruzeiro do Oeste (PECO).

Conforme Menezes,  a 
Polícia Militar foi acionada por 
um homem que informou ter 
se desentendido com a ex-na-
morada e os dois estariam 
feridos por facadas. A PM foi 
ao local, encontrou o homem 
ferido e a mulher morta den-
tro de um quarto, com diversas 
perfurações.

O suspeito disse aos poli-
ciais que na noite anterior ao 
crime, a ex-namorada o pro-
curou, dizendo que estava 
morando em Altônia e veio 
à Umuarama para um trata-
mento médico, mas não con-
seguiu retornar e pediu para 
ficar na casa dele.

Na madrugada de ontem, 
Carlos teria ouvido um baru-
lho no quintal, os dois dis-
cutiram e ele relatou que a 
mulher o atacou com uma 
garrafa de vodca na cabeça. 
Depois os dois se feriram 
com facas, até que ele tran-
cou a mulher em um quarto, 
alegando que ela estava em 
surto psicótico.

Vôlei adaptado movimentou
idosos do centro de convivência

Usuários do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos do Idoso (SCFVI) 
da Secretaria de Assistência 
Social tiveram uma atividade 
esportiva diferente na quinta 
(27). Um grupo de 47 idosos 
disputou uma competição de 
vôlei câmbio promovida pelo 
Serviço Social do Comércio 
(Sesc) de Umuarama.

Entre as 9h e as 11h20, o 
evento Sesc Esportivo 60 Mais 

seus salários depositados na 
manhã desta sexta (28). A 
antecipação, motivada pela 
comemoração do Dia do 
Servidor Público, significa a 
movimentação de cerca de R$ 
10 milhões na economia local.

Prato típico
Programada para o dia 
6 novembro (domingo), 
a 23ª edição da Festa do 
Frango da Telha. O Rotary 
Clube Umuarama, entidade 
organizadora, reverterá 
os recursos obtidos com a 
venda do prato típico para 
o custeio das reformas da 
nova sede da Casa da Paz - 
instituição que disponibiliza 
cursos de informática, 
música e artesanato, além de 
acolher e direcionar jovens 
carentes para o mercado 
de trabalho.

Reservas
Estão sendo comercializados 
vales de R$ 100. Segundo 
os organizadores, a porção 
composta pelo frango cozido 
na telha, acompanhada de 
arroz, feijão, farofa e salada 
serve 4 pessoas. A entrega 
será exclusivamente pelo 
sistema drive thru. As porções 
devem ser retiradas na Casa 
da Amizade ( avenida Rotary). 
Reservas pelo telefone (44) 
99976-0543.

Luto
A Aciu emite  pesar pela 
morte do advogado José 
da Silveira, ocorrida nesta 
semana. Ele tinha 73 anos 
e era muito conhecido pela 
atuação de aproximadamete 
quatro décadas na Capital 
da Amizade. Silveira foi 
acometido por um infarto. 
Toda solidariedade aos 
familiares e amigos.

“O saber se aprende com os 
mestres. A sabedoria, só com 
o corriqueiro da vida” - Cora 
Coralina

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do 
Empresário!

DEPOIMENTO
Carlos foi encaminhado 

para atendimento médico e 
depois à Delegacia, onde pres-
tou depoimento ao delegado-
-chefe, relatando sobre uma 
agressão que ocorreu em 27 
de julho de 2022. A PM também 
havia sido acionada à época. A 
mulher teria invadido casas de 
vizinhos e atacado os policiais.

Na ocasião Carlos também 
estava machucado e disse ter 
se trancado no banheiro até 
a chegada dos PMs. O caso 
não foi levado adiante, pois 
nenhuma das partes quis 
representar.

Na sexta (28), o acusado foi 
questionado sobre a morte e 
os golpes de faca desferidos na 
vítima. No entanto, de acordo 
com o delegado, ele prefe-
riu ficar em silêncio. Menezes 
revelou ainda que Carlos 
Adriano falou bastante sobre 
a briga ocorrida em julho, mas 

sobre o fato recente, permane-
ceu calado.

O delegado-chefe acres-
centou que a PM já fez vários 
atendimentos na residência – 
relacionados tanto com esta 
mulher que morreu na sexta, 
quanto com outra namorada. 
O policial penal está afastado 
de suas funções por problemas 
psicológicos. Foi autuado em 
flagrante por feminicídio.

O delegado alegou que a 
dinâmica do crime ainda está 
sendo averiguada pela polícia.

Carlos Adriano foi preso em 
flagrante depois de ter esfa-
queado Vanessa. O corpo dela 
foi encontrado trancado em 
um dos quartos da residência 
na avenida Olinda.

A PM informou que foi o 
próprio autor foi quem ligou 
para comunicar o fato.

Carlos Adriano permane-
cerá detido na 7ª Subdivisão 
Policial de Umuarama.

levou os participantes a se 
mexerem na quadra. Porém, 
mais importante que a disputa 
de pontos e a vitória, a com-
petição serviu para aproximar 
os participantes, proporcionar 
momentos de lazer e alegria e 
movimentar o corpo, já que a 
atividade física é fundamental 
para a qualidade de vida.

A coordenadora do SCFVI, 
psicóloga Débora Cristina 
da Mata, explicou que a 

organização foi do Sesc, com 
coordenação do instrutor Michel 
Augusto. “Também tivemos um 
circuito de atividades físicas 
para os idosos. Ao final recebe-
mos troféus de maior equipe, 
grupo mais animado, fair play 
e equipe destaque. Todos os 
idosos ganharam medalhas de 
participação. Foi visível a alegria 
deles, a dedicação, a vontade de 
vencer e a socialização com os 
outros grupos”, afirmou.

ACUSADO de esfaquear e matar a ex-namorada estava ferido e foi atendido pelo Samu 
antes de ser conduzido preso à Delegacia

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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Acordo entre Viação e Prefeitura concede
transporte gratuito ao eleitor no domingo

A Defensoria Pública do 
Estado do Paraná (DPE-PR) 
e a Defensoria Pública da 
União (DPU) ajuizaram na 
últ ima quinta-feira (27) 
uma Ação Civil Pública na 
Justiça para garantir trans-
porte público gratuito para a 
população de Umuarama, no 
próximo domingo (30), data 
do segundo turno das elei-
ções para a Presidência da 
República. De acordo com a 
petição inicial dos órgãos, o 
acesso ao transporte público 
gratuito é uma garantia de 
igualdade no exercício de 
uma série de direitos, entre 
eles o exercício de um dos 
direitos mais fundamentais, 
o direito ao voto.

“O artigo 6º da Carta 

Recomendações
A Defensoria Pública da União, inclusive, encaminhou ofícios com 
recomendações aos municípios com os maiores índices de absten-
ção do Paraná para que concedessem a gratuidade no transporte 
público regular no próximo domingo. O município de Umuarama, 
no entanto, decidiu que não seria viável acatar a recomendação 

porque a concessionária administradora do transporte público na 
cidade e o município não suportariam o ônus da gratuidade. 

Viação Umuarama realiza ação
especial nas linhas de ônibus

Democrática Interamericana, 
de 2011, prevê que a partici-
pação do cidadão nas deci-
sões relativas a seu próprio 
desenvolvimento é também 
uma condição necessária para 
o exercício pleno e efetivo da 
democracia, de modo que pro-
mover e fomentar diversas for-
mas de participação é central 
para o seu fortalecimento”, res-
saltou o texto, assinado pelo 
coordenador do Núcleo da 
Cidadania e Direitos Humanos 
(NUCIDH) da DPE-PR, o defen-
sor público Antonio Vitor 
Barbosa de Almeida, e pela 
defensora pública federal e 
coordenadora da Procuradoria 
Regional de Direitos Humanos 
no Paraná, Rita Cristina de 
Oliveira.

DIREITO AO VOTO 
As instituições ressaltam que o 

direito ao voto é um direito funda-
mental previsto pela Constituição 
Federal, e que a população em 
situação de vulnerabilidade 
econômica e social precisa usar 
uma parcela maior de sua renda 
para se deslocar de casa até sua 
zona eleitoral e exercer o direito 
ao voto. Por isso, pagar a passa-
gem do transporte público no 
dia do pleito acaba se tornando 
uma barreira para muitas pes-
soas. Portanto, segundo Barbosa 
e Oliveira, o Estado precisa pro-
mover ações que ajudem tais 
eleitores e eleitoras vulneráveis 
a superar o problema da dificul-
dade ou impossibilidade de pagar 
a passagem de ônibus e exercer 
esse direito. 

ARGUMENTAÇÕES
Outro argumento usado pela 

DPE-PR e pela DPU é o do jul-
gamento do Supremo Tribunal 
Federal (STF) a respeito do tema, 
finalizado no dia 19 de outubro 
deste ano. A maioria ampla do 
plenário entendeu que é alta-
mente recomendável que os 
poderes públicos possibilitem a 
gratuidade na tarifa do transporte 
público durante as eleições. “Um 
dos argumentos centrais da ação 

julgada é justamente que o trans-
porte público para os locais de 
votação é mais caro que a multa 
pelo não comparecimento [para 
votar], de modo que a ausência 
de política pública de concessão 
de transporte gratuito no dia do 
pleito tem potencial para criar, 
na prática, um novo tipo de voto 
censitário, que retira dos mais 
pobres a possibilidade de partici-
par do processo eleitoral”, afirma 
o texto da ACP.

A gerência da Viação 
Umuarama, empresa conces-
sionária prestadora de ser-
viços de transporte público 
urbano, informou na tarde de 
ontem (sexta-feira, 28), que já 
manteve conversa com o pre-
feito Hermes Pimentel, onde 
foi decidido que será aten-
dida a recomendação das 
Defensorias Públicas da União 
e do Paraná. O acordo garante 
assim o transporte gratuito ao 

eleitor no domingo de eleição.
De acordo com Roque 

Santana, gerente da Viação 
Umuarama, os ônibus estarão 
circulando pelas linhas espe-
ciais desde as 5h30 em um iti-
nerário especial que deverá ser 
divulgado ainda hoje (sábado, 
29) pela equipe de marketing 

da empresa em suas redes 
sociais.

Santana reforçou que o tra-
balho de transporte especial 
que acontecerá no domingo 
seguira até às 19h a fim de 
atender o público, seguindo 
uma determinação do Poder 
Executivo Municipal.

Violação da igualdade é
citada na petição inicial

De acordo com a petição 
inicial, quando o município 
deixa de conceder a isenção 
na tarifa do transporte público 
durante o dia do pleito, viola 
o princípio da igualdade, que 
encontra previsão constitu-
cional em seu artigo. 5.º, já 
que pessoas com maior poder 
aquisitivo poderão se deslo-
car pela cidade e votar, o que 
não é garantido às pessoas 

EMPRESA vai realizar ação especial de transporte gratuito para as o eleitor no domingo 
do segundo turno
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mais carentes.
“É importante lembrar que 

a abstenção eleitoral, especial-
mente no que diz respeito às 
camadas sociais mais pobres, 
pode se relacionar com os cus-
tos de deslocamentos para os 
membros da família votarem. 
A multa pela não votação pode 
chegar a R$3,51, valor que é 
inferior ao valor cobrado de ida 
e volta no transporte público. 
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Secretaria de Meio Ambiente realiza
campanha Lixo Zero em Umuarama

Termina no domingo (30) a 
Semana Lixo Zero, uma campa-
nha proposta pela Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
para promover e dar visibili-
dade às ações que cada muni-
cípio realiza a respeito do tra-
tamento de resíduos sólidos, 
reciclagens e compostagens, 
entre outras. Em Umuarama, 
a Secretaria do Meio Ambiente 
preparou uma série de pales-
tras e treinamentos a respeito 
do tema.

O  s e c retá r i o  R u b e n s 
Sampaio elogiou a criação da 
Semana Lixo Zero – instituída 
por meio da Lei Estadual n° 
19.979/2019 e que faz parte do 
calendário oficial do Paraná. 
“A destinação inadequada 
dos resíduos sólidos é um 
dos maiores desafios para as 
administrações municipais, 

Hermes Pimentel e secretários visitam 
indústria processadora de mandioca

A mandioca é uma das 
principais culturas agríco-
las de Umuarama e de todo o 
Noroeste do Estado. De acordo 
com o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (Ipardes), com uma área 
plantada de 5.590 hectares a 
mandiocultura teve um ren-
dimento estimado em R$ 58,5 
milhões em 2021, volume acima 
do gerado com a cana-de-açú-
car (R$ 51,4 milhões) ocupando 
uma área muito superior, de 
11.855 hectares no município.

A produção chegou a 141 
mil toneladas (média de 23,7 
toneladas por hectare) e ainda 
há um enorme potencial de 
crescimento. De olho na expan-
são da atividade, a Secretaria 
Municipal da Agricultura tem 
realizado diversas ações para 
incentivar os produtores e 
desenvolver a cadeia produ-
tiva. Uma das frentes é atrair 
indústrias para processar a 
produção dentro do municí-
pio, agregando valor à maté-
ria-prima para gerar empregos 
e divisas, com o empenho tam-
bém da Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio.

Neste caminho, o pre-
feito Hermes Pimentel e os 
secretários municipais da 
Agricultura, Murilo Teixeira, 

considerando que isso leva 
ao desequilíbrio do meio 
ambiente, terminando com a 
extinção de espécies e muitos 
danos à saúde humana. Aqui 
[em Umuarama] atuamos for-
temente desde educação de 
nossas crianças até o estímulo 
e direcionamento do cidadão 
nos processos de descarte cor-
reto”, comenta.

Um dos principais objeti-
vos do projeto Lixo Zero é exa-
tamente direcionar o encami-
nhamento correto dos resíduos 
– tantos os produzidos nas 
residências quanto nas produ-
ções industriais, por exemplo 
– para que sejam devidamente 
reciclados, compostados ou 
reutilizados, gerando inova-
ção, economia e até dividen-
dos, além de eficiência para a 
administração pública e para 

a sociedade.
Entre as palestras específi-

cas para abordar o tema Lixo 
Zero, a Secretaria de Meio 
Ambiente promoveu visitação 
especial nesta quinta-feira (27) 
ao Aterro Sanitário dos alu-
nos da turma de Tecnologia 
em Enfermagem do Colégio 
Estadual Hilda Kamal, que vão 
estudar a destinação ambien-
talmente adequada dos resí-
duos gerados no município, 
apresentados pela chefe de 
Divisão de Paisagismo, Rafaela 
Moreira.

A partir das 14h foi a vez dos 
alunos do Centro Municipal 
de Educação Infantil (CMEI) 
Raquel de Queiroz, no bairro 
Parque Dom Pedro I, aprende-
rem sobre os processos da reci-
clagem e compostagem com a 
chefe da Divisão de Controle 

e da Indústria e Comércio, 
Marcelo Adriano Lopes da 
Silva, visitaram nesta semana 
a sede da Podium Alimentos 
em Tamboara – região de 
Paranavaí – para mostrar o 
potencial de Umuarama e os 
incentivos oferecidos pelo 
município para o desenvolvi-
mento da mandiocultura.

“Nossa cidade tem dis-
posição, espaço e ambiente 
favorável para industrializar 
a produção de mandioca, por 
isso estamos divulgando nossa 
potencialidade para despertar 
o interesse das indústrias para 
se instalarem em Umuarama. 
E a Podium é uma das líderes 
nacionais no processamento 
da raiz, com mais de 30 anos 
de atividade e uma grande 
linha de produtos, que já tem 
atuação em nossa região”, des-
tacou o prefeito, ao ser rece-
bido pelo presidente diretor 
da empresa, Maurício Gehlen.

O secretário da Agricultura, 
Murilo Teixeira, lembrou que 
a empresa se destaca pela 
qualidade dos produtos, ino-
vação, atendimento perso-
nalizado e pela responsa-
bilidade socioambiental e 
valorização dos parceiros. O 
secretário Marcelo Adriano 
destacou os  incentivos 

oferecidos pelo município 
para a atração de indústrias, 
com o Prodeu (Programa de 
Desenvolvimento Econômico 
de Umuarama) e outras ações.

O prefeito Pimentel con-
vidou a empresa a instalar 
uma unidade na Zona de 
Processamento de Exportação 
(ZPE), que está sendo criada na 
cidade. “A Zona de Exportação 
concede isenções tributárias 
importantes para as empresas 
que lá se instalarem”, disse. A 
fecularia já tem experiência em 
exportação, pois comercializa 
seus produtos na Austrália, 
Estados Unidos, alguns países 
da Europa (Alemanha, Espanha 
e Portugal) e América do Sul 
(Argentina, Uruguai e Bolívia).

Gehlen já tinha visitado 
Umuarama em duas ocasiões 

em eventos ligados à cadeia pro-
dutiva de mandioca e em ambas 
o município fez o convite para a 
empresa instalar uma fecula-
ria na cidade. Agora o prefeito 
Pimentel renovou o convite.

A visita foi encerrada com 
um passeio pelo Instituto 
Maurício Gehlen, uma entidade 
privada sem fins lucrativos, 

instituída pelo empresário e 
sua família, atuando priorita-
riamente na atenção aos ido-
sos. O projeto nasceu após o 
industrial conhecer experiên-
cias bem-sucedidas no Japão, 
país exemplar no reconheci-
mento e importância da ter-
ceira idade. O instituto foi lan-
çado em abril de 2015.

Ambiental, Fernanda Periard 
Mantovani. E nesta sexta-feira 
(28), também a partir das 14h, 
Rafaela Moreira recepciona 
os acadêmicos dos cursos de 
Tecnologia em Meio Ambiente 

EM Umuarama, a Secretaria do Meio Ambiente preparou uma série de palestras e treina-
mentos a respeito do tema
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e Engenharia Ambiental da 
UEM (Universidade Estadual 
de Maringá), para falar sobre 
a destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos gera-
dos no município.

Em todo o estado, 25.856 urnas eletrônicas serão 
transportadas para 4.768 locais de votação por 
737 veículos dos Correios e da JLM Almeida, 
empresa vencedora da licitação. A entrega também 
acontece, em regra, hoje, véspera da eleição, das 7h 
às 13h. Em algumas situações excepcionais, a entre-
ga começou ontem (28), como no caso de ilhas, 
localidades rurais de difícil acesso e escolas adventis-
tas. Há zonas que fazem o transporte de urnas por 
conta própria, por meio de convênios com prefeituras 
ou com o auxílio dos colaboradores nomeados (adminis-
tradores de prédio/presidentes de mesa).

ASSESSORIA

PIMENTEL, Murilo Teixeira e Marcelo Adriano estiveram na sede da Podium Alimentos em 
Tamboara para mostrar o potencial de Umuarama na mandiocultura
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Os próximos dias podem ser mais tranquilos na esfera 
amorosa. Aproveite para observar o que você pode 
fazer para que a sua relação melhore, como algum 
comportamento ou hábito que pode ser transformado, 
por exemplo.

A Lua entra no seu signo e traz a possibilidade de ótimas 
conversas entre você e a pessoa ao seu lado. O Sol em 
Escorpião vai pedir mais comunicação, portanto, dialo-
guem com honestidade para melhorar as coisas. Cuidado 
com suas ações inflexíveis, saiba ter calma e respeitar o 
espaço dos seus amigos e familiares.

A energia solar afeta seu jeito de se relacionar com as 
pessoas, inclusive no trabalho. Mercúrio, em movimento 
contrário, que deverá aumentar sua preocupação. O Sol 
aquece os seus desejos, deixando o romance e a paque-
ras bem mais animados e excitantes.

Nesta semana, você deve confiar mais na sua intuição e 
demonstrar mais seus sentimentos. Nesse sábado (23), 
com a entrada do Sol em Escorpião, um ciclo de sensibi-
lidade se inicia na sua vida. É indicado que você permita 
que o amor e o romantismo floresçam em sua relação.

Nos próximos dias, é indicado que você nutra mais a sua 
relação com as pessoas. Tenha atitudes e ações capazes 
de aproximar você e o outro, trazendo maior segurança 
para um relacionamento. Seja flexível e compreensível 
no dia a dia.

Está na hora de você começar a dar mais valor a relação 
que está sendo construída, portanto, pense em formas de 
ficar mais perto de quem você ama. Isso será importante, 
pois durante a semana a Lua em Câncer pode mexer 
fortemente com suas emoções, trazendo uma sensibi-
lidade excessiva. 

Horóscopo semanal de 31 de outubro a 6 de novembro

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

O Sol entra no seu signo e isso traz intensidade na esfera 
emocional. Os próximos dias serão para cuidar do seu 
relacionamento através das ações. O clima está propício 
para passar mais tempo perto das pessoas que ama.

Durante os próximos sete dias, Vênus, seu planeta 
regente, se encontra com Netuno, pedindo um pouco 
mais de realismo. Tenha calma para não tirar conclu-
sões precipitadas sobre seu relacionamento ou sobre a 
pessoa ao seu lado. Poderá ser um dia bastante intenso 
emocionalmente, portanto, o indicado é que você busque 
harmonia no amor.

A Lua toca o seu signo e pode trazer tensão emocional. 
Essas tensões diminuirão ao longo da semana, possibili-
tando que você se sinta mais à vontade para se aproximar 
efetivamente do outro. Se estiver solteira (o), alguém 
cruzará o seu caminho, mas tome cuidado, pois pode 
não ser tão confiável assim.

Esta pode ser uma semana bastante intensa. Com a 
entrada do Sol em Escorpião, suas emoções ficarão em 
alta, marcando o início de um novo ciclo emocional. Não 
leve tudo tão a sério. Se estiver solteira (o), atenção, 
alguém imaturo poderá aparecer no seu caminho.

Nesta semana, será necessário ter flexibilidade. Júpi-
ter estará em contato com o seu signo pedindo mais 
adaptação, evite desentendimentos desnecessários 
com a pessoa ao seu lado. Quanto mais você souber 
resolver as questões amorosas com leveza, melhor 
para a sua relação.

Horóscopo nascido em 29 de outubro

Horóscopo nascido em 30 de outubro

Horóscopo nascido em 31 de outubro

Os nascidos a 30 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de Aquário. Fora ou longe do meio 
doméstico e familiar se dão melhor, e podem ter mais chances de progresso, pois assim são mais valorizados. 
Estão sujeitos a problemas relacionados a um dos pais ou um dos avós. Podem ainda ser arrimos de família. Seu 
número principal é o 38, formado de 3, Júpiter e de 8, Saturno. Estes astros se chocam e se agridem entre si, desde 
a mitologia. Juntos formam o 11, que não se divide e nem se simplifica, que tem o seu lado idealista e generoso, 
embora o seu reverso seja cruel e agressivo.

Os nascidos em 29 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. A intuição e a inteligência 
são características fortes do seu dia de nascimento. Possuem uma mente aguçada e gostam de polemizar e discutir, 
para ganhar e para provar que estão com a razão. Seu número principal é o 36, formado de Júpiter, 3 e de Vênus, 
6. São astros de natureza pacífica e de envolvimentos com a beleza, as artes e a cultura. Juntos, formam o 9 de 
Marte, que lhes dá espírito atirado, corajoso e decidido, independente e otimista, agressivo e franco, até demais. 
Costumam dar asas à imaginação.

Os nascidos no dia 31 de outubro são do signo de Escorpião com a personalidade de Peixes. Possuem grande intuição 
e dons para normais, que os inclinam para as Artes em geral; a poesia, a pintura, a escultura, a literatura e o canto. Seu 
número principal é o 39, formado de 3, Júpiter e de 9, Marte. São astros de liderança e poder, autoridade e sabedoria. 
Mas Juntos formam o 12 e novamente o 3, de Júpiter, que confirma suas influências em sua personalidade. Mas que 
possibilita a ter duplicidade amorosa ou conjugal.

Na esfera amorosa, será uma semana para viver mais o 
momento presente. Pare de tentar adivinhar o futuro da 
relação ou remoer acontecimentos passados, foque em 
aproveitar a companhia da outra pessoa agora. A Lua em 
Câncer poderá te deixar mais carinhosa (o), aproveite!
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ISUI
INCREMENTO
IDIOMASOM

IBRTRI
AMENIZADOS

FERRÃOUS
PTOORGÃO

HALFSTAND
QRIOÇE

TUFOSGRÃOS
DIUTURNOO

SMAECO

TOTALIZAR
ÃNCTER

CONTRAPONTO

Cresci-
mento; 

desenvol-
vimento

Ato de
iniciar um
processo

(Dir.)

Ave canora
de pluma-
gem acas-
tanhada

Crime do
motorista 
que atrope-
la e foge

Fenômeno
acústico 

medido em
decibéis

Estudo
essencial
na área 

de turismo

Maurício
Ricardo,
chargista 

Prefixo
usual no
linguajar
gaúcho

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

Termina-
ção de

palavras
no plural

(?) pipe,
pista de
skate em 

forma de U

Letra equi-
valente ao

lambda
grego

Parte do 
corpo com

função
específica

Espaço
reservado
na exposi-
ção (ing.)

Porções
de pelos

Unidade
gráfica au-
sente no
espanhol

A mais
lacônica

das
respostas

Alimentos 
priorizados
na dieta ba-
lanceada

Opõe-se
ao "X" no
jogo da
velha

Que se 
prolonga
no tempo

Canal da
TV por 

assinatura

Principal
centro

industrial
de Gana

Nada-
Consta
(abrev.)

Lugares
públicos
cercados 

de prédios

Ser
teorizado

pela
Ufologia

Países que disputam
a região da Caxemira

Realizado
sem for-

malidadesPoeta dos EUA,
ganhador de 4 prêmios Pulitzer

Mitigados
A "arma" 
da vespa

A mim
Opção de 
rejeição no
plebiscito

Via fluvial
Vício que

causa
enfisema

Chegar a 
determina-
do valor
Arte de

sobrepor
uma

melodia a
outra

Sufixo de
"cabrito"

O Budismo
praticado
no Japão

Ninfa castigada por 
Hera (Mit.)

4/half. 5/tordo. 11/contraponto — robert frost.
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M A A P
T R A N S P I R A R

I M U N I D A D E
O C O S E R T

A G U A C A U D A
U R A S A L T A

A M A R I A N A
O N A T E M Z I S

D N A V A L E S
R E T I R A R L I
O D E S S P A M

O C T O D A C
S I R I I S T O

S U P E R H O M E M
L A D O S A M O

Fechar e
abrir rapi-
damente

(os olhos) 

A cor que 
simboliza

o luto

A de coco
é bebida
típica da

praia

(?) 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
genético

Extrair 

Os do
cubo são

seis

Poema
lírico (pl.)
Crustáceo 
de sopas

Completa

Vermelho,
em inglês

Cidade his-
tórica (MG)

Adianta
(a data)

Pula 
(obstáculo)

Ferro e
cobre

(?) Smith,
cantor

Parte poste-
rior de avião

"Pele de 
(?)", conto
Cangote
(pop.)

Fécula de
mingaus
Planejar;
projetar 

Esta coisa
Herbert

de Souza,
sociólogo

Posto de sa-
úde (sigla)
Deus, em
italiano

O museu de arte
situado no Flamengo

O Estado do
chimarrão

Costurar 

Hiato
de "luar" 

Antecede
o "D"

Possui

3/dio — dna — red. 4/asno. 6/metano.

ESTA OK

   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 29/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 26
min 21

max 28
min 21

Cascavel
max 23
min 19

Foz do Iguaçu
max 28
min 21

max 25
min 19

Curitiba
max 25
min 17

FASES 
DA LUA

Domingo 30/10/2022

Chuva
Segunda 31/10/2022

Chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 674
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 03 07 04 00 06 06

Super Sete concurso: 312C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

FEVEREIRO

06 12 13 19 28 30 31

Loterias
Megasena

02 03 06 07 08 10 12 14 
15 16 17 19 20 23 24concurso: 2533Megasena

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
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Quina
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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.

 05 22 37 44 45 47

concurso: 2436

concurso: 1853

11 12 17 35 42 47

concurso: 5710

Quina

Federal
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2383Lotomania

18.620
08.972
36.608
27.868
55.696

20 24 32 35 52 69 74 
BOTAFOGO-PB

05 24 40 55 73
concurso: 5985

17 18 20 37 45 53

02 05 07 13 16 18 29 32 36 41
55 58 68 71 73 79 84 86 89 97

concurso: 2649Lotofácil

Produtos para o ‘Finados’ não tiveram grandes reajustes de preços
Tanto os preços das flores 

quanto das velas não apre-
sentaram grande variação 
em um comparativo entre 
2021 e 2022, segundo pes-
quisa realizada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama apresentada na 
quinta-feira (27), trazendo levan-
tamento sobre produtos para o 
Dia de Finados. O crisântemo, 
por exemplo, a mais popular 

das flores procurada nesta 
data, custa R$ 20 – exatamente 
o mesmo preço do ano anterior.

Mesmo sem registrar gran-
des aumentos, é preciso pes-
quisar antes de comprar pois, 
segundo o secretário Deybson 
Bitencourt, um vaso médio de 
kalanchoê (ou calandiva) pode 
custar R$ 10 em uma empresa 
e R$ 20 em outra, uma dife-
rença de 100%. O crisântemo 
também foi encontrado a R$ 20 

em uma loja e a R$ 30 em outra, 
uma diferença de 50%. Pode 
parecer pouco, mas para aque-
les que precisam economizar, é 
importante pesquisar”, apontou.

O estudo foi feito entre os 
dias 26 e 28 de outubro, tra-
zendo preços de flores e velas 
comercializados em 11 super-
mercados e cinco floriculturas 
da cidade. “Outros produtos 
que tiveram variações impor-
tantes foram as velas da marca 

Luana nº 6, encontrada em um 
mercado a R$ 7,99 e a R$ 12,34 
em outro, uma diferença de 
54,4%. A vela da marca Jurema 
n° 6 custa R$ 6,99 em uma 
empresa e R$ 10,59 em outra, 
uma diferença de 51,5%”, 
indica o secretário.

O estudo foi feito entre os dias 26 e 28 de 
outubro, trazendo preços de flores e velas 

comercializados em 11 supermercados e 
cinco floriculturas da cidade
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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

Nissan revela conceitos no SEMA Show 2022
A Nissan revelará seis novos 

e emocionantes veículos-con-
ceito no SEMA Show 2022, 
que acontece em Las Vegas, 
nos Estados Unidos, 1 a 4 de 
novembro. A linha diversi-
ficada da Nissan no evento 
inclui veículos elétricos, de 
desempenho de rua e pista e 
veículos off-road que inspira-
rão os proprietários a perso-
nalizar seus próprios veículos 
para uma emoção de nível 
superior. Outra novidade no 
estande da Nissan será a pri-
meira aparição pública do 
novo carro de corrida Z GT4.

A Nissan mostrará no 
Convention Center West Hall 
de Las Vegas sete veículos 
diferentes e duas `paredes de 
peças’ com acessórios NISMO 
off-road para os proprietários 
personalizarem seus próprios 
veículos.

CRIATIVIDADE
À medida que a Nissan con-

tinua buscando uma mobili-
dade elétrica acessível para 
todos, a empresa, em parceria 
com a Tommy Pike Customs de 
Greenville, S.C., está trazendo 
dois conceitos de carro elé-
trico para o SEMA SHOW, forne-
cendo inspiração sobre como 
o entusiasmo pelo carro pode 
prosperar em um futuro de veí-
culos elétricos.

O primeiro é o projeto do 
Nissan Sunny LEAF. Trata-se 
de uma picape Sunny clássica 
com powertrain do Nissan 
LEAF para termos um modelo 
clássico da Nissan totalmente 
elétrico. Veja mais detalhes 
sobre o projeto Sunny aqui.

O Nissan Ariya Surfwagon 
conceito também tem design 
retrô casado com sua tecno-
logia de ponta, criando uma 
repaginação do novíssimo 
crossover totalmente elétrico 
Ariya. Assim tem-se uma van de 
estilo praiano focada no surfe, 

com um painel de madeira e 
acessórios. Leia mais sobre o 
Surfwagon Concept aqui.

A Nissan Frontier norte-a-
mericana, reestilizada recente-
mente, já está inspirando os 
preparadores a transformar 
a picape média porte para 
refletir suas personalidades 
e atividades preferidas. Dois 
conceitos em exibição no 
SEMA mostram o leque de 
possibilidades para repaginar 
a Frontier.

O conceito NISMO Off-Road 
Frontier V8, construído pela 
Forsberg Racing, leva a picape 
ao extremo com um motor 
TITAN V8, suspensão exclu-
siva e várias peças NISMO 
off-road. Leia mais detalhes 
sobre o conceito NISMO Off-
Road Frontier V8 aqui.

No outro extremo do espec-
tro, a entusiasta e influencia-
dora da Nissan Christina Roki 
mostrará o projeto da Frontier 
Street Truck. Com um visual 
diferenciado, rebaixada com 
um pacote exclusivo de rodas 
e pneus, a Roki’s Frontier 
remonta à mania do “mini 
truckin’” dos anos 1990. Leia 
mais detalhes sobre o projeto 
Frontier Street Truck aqui.

FACES DO NISSAN Z
Assim como todos os carros 

Nissan Z anteriores, o Nissan Z 

2023 é uma plataforma ideal 
para entusiasmados torna-
rem o carro esportivo seu e 
construir sua personalidade 
já empolgante com desem-
penho adicional.

Os proprietários e fãs do 
novo Z ficarão especialmente 
intrigados com o NISMO 
Accessorized Z, que apresenta 
uma variedade de novos com-
ponentes NISMO e acessórios 
genuínos que estarão dispo-
níveis para o novo Nissan Z. 
Esses componentes atrairão 
motoristas que desejam per-
sonalizar ou adicionar um 
turbocompressor duplo. Leia 
mais detalhes sobre o conceito 
NISMO Accessorized Z aqui.

Para os fãs de drifting, 
o Formula Drift Z de 1.300 
cavalos de potência de Chris 
Forsberg mostra como o novo 
Nissan Z pode participar do 
mundo cheio de adrenalina 

da Fórmula Drift. Baseia-se na 
vasta experiência da Forsberg 
Racing no desenvolvimento de 
carros de drift de alta potência 
e altamente competitivos. Leia 
mais detalhes sobre o Formula 
Drift Z 2023 aqui.

Por fim, o estande da Nissan 
sediará a estreia pública do 
Nissan Z GT4, um carro de cor-
rida que chegará aos circuitos 

em 2023 para continuar a 
defender a longa herança do Z 
de sucessos no automobilismo. 
O Nissan Z GT4 – e mais infor-
mações sobre os planos para a 
temporada de corridas de 2023 
da Nissan – serão revelados em 
um evento especial que acon-
tecerá no estande da Nissan 
durante a SEMA, às 16h. em 1º 
de novembro.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CRUZE LT TURBO 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00
CRUZE LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
CRUZE LTZ 2 TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 104.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 PRETO COMPLETO R$ 67.900,00
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
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 22/23 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 154.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 214.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Administrador de empresas

Agente de pesquisa

Ajudante de eletricista

Ajudante de estruturas metálicas

Analista de recursos humanos

Arte-finalista

Atendente balconista

Atendente de balcão

Atendente de lojas

Atendente de mesa

Auxiliar administrativo

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estoque

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de logistica

Auxiliar de manutenção de edifícios

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar mecânico de refrigeração

Balconista

Banhista de animais domésticos

Borracheiro

Carpinteiro

Caseiro

Chefe de cozinha

Churrasqueiro

Cobrador externo

Confeiteiro

Consultor de vendas

Costureiro, a máquina na confecção em série

Cozinheiro de restaurante

Cozinheiro geral

Eletricista

Eletricista de instalações industriais

Eletricista de manutenção industrial

Empregado doméstico nos serviços gerais

Encarregado de lubrificação de vias   

 permanentes

Esteticista

Estoquista

Farmacêutico

Fiel de depósito

Fiscal de caixa

Fiscal de prevenção de perdas

Fisioterapeuta geral

Garçom

Gerente comercial

Gerente de vendas

Instalador de som e acessórios de veículos

Jardineiro

Lavador de veículos

Manobrista

Marceneiro

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de manutenção de ônibus

Mecânico de motocicletas

Gerente comercial

Gerente de vendas

Instalador de som e acessórios de veículos

Jardineiro

Lavador de veículos

Manobrista

Marceneiro

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de manutenção de ônibus

Mecânico de motocicletas

Médico veterinário

Montador de móveis de madeira

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão

Motorista entregador

Oficial de serviços gerais na manutenção de

edificações

Operador de caixa

Operador de computador (inclusive

microcomputador)

Operador de estação de tratamento de esgoto

Operador de inspeção de qualidade

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Operador eletromecânico

Orientador de ensino

Orientador de ensino

Padeiro

Pedreiro

Pintor de automóveis

Professor de sociologia no ensino médio

Promotor de vendas

Recepcionista atendente

Recepcionista de crediário

Recepcionista de hotel

Repositor de mercadorias

Segurança de evento

Serralheiro

Servente de obras

Servente de pedreiro

Social media

Soldador

Supervisor de vendas de serviços

Tapeceiro de móveis

Tecelão (tear automático)

Técnico de enfermagem

Técnico em segurança do trabalho

Torneiro mecânico

Trabalhador rural

Vendedor interno

Vendedor porta a porta

Vendedor pracista

Zelador

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

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

  245  Vagas disponíveis para o dia 31/10/2022, sujeito a alteração a qualquer
momento. Interessados a concorrer as vagas comparecer na agência do trabalhador
com carteira de trabalho e CPF, não é necessário fazer o agendamento para as vagas.

Interbairros de Futebol Sub-13 tem
hoje a rodada final no Lúcio Pipino

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Smel) rea-
liza hoje (29), as finais do 
Campeonato Interbairros de 
Futebol – categoria Sub-13, 
no Estádio Municipal Lúcio 
Pipino. A rodada final começa 
com a disputa de terceiro lugar 
entre as equipes Ouro Branco 
x Lovat, a partir das 9h, e a 
disputa do título será entre as 
equipes Zona 7 x Camisa 10/ 
Jardim Global, às 10h.

A competição tem o apoio 
do prefeito Hermes Pimentel 
e o objetivo maior é estimular 
a prática esportiva e ocupar 
o tempo ocioso das crianças 
e adolescentes. “Além dos 
benefícios comprovados da 

atividade física à saúde das 
pessoas, o esporte propor-
ciona momentos de lazer, 
convívio comunitário e pode 
despertar talentos para a 
cidade”, afirmou o secretário 
municipal de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

As semifinais foram dispu-
tadas na última semana, no 
campo de futebol do distrito 
de Lovat. O primeiro time a 
carimbar o passaporte para a 
final foi o Camisa 10/ Jardim 
Global, que venceu o Jardim 
Ouro Branco por 2 a 1. No 
outro jogo, os meninos da 
Zona 7 empataram em 2 a 2 
com o time de Lovat.

O campeonato começou 

com dez equipes dos bair-
ros e distritos de Umuarama 
e foi marcado pelo fair play, 
respeito às regras e disputa 
sadia. “As partidas foram bem 
equilibradas. Prevaleceu a 
garra, a dedicação e o espírito 
coletivo dos jovens atletas, 
bem conduzidos pelos treina-
dores”, acrescentou Jefinho. 
O secretário destacou, ainda, 
que o Interbairros é uma das 
ações da Smel para elevar os 

níveis de atividades físi-
cas da população, que 
abrangem praticamente 
todos os segmentos, a fim 
de assegurar mais saúde e 
qualidade de vida.

 
ASSESSORIA/SECOM

O campeonato começou com dez 
equipes dos bairros e distritos de 

Umuarama e foi marcado pelo 
fair play, respeito às regras e 

disputa sadia
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni No que diz respeito ao empenho, ao 

compromisso, ao esforço, à dedicação, não 
existe meio-termo. Ou você faz uma coisa 

bem-feita ou não faz. 
Ayrton Senna

@tribunahojenewsumuarama

SUCESSO
A campanha Natal de Luz Aciu, uma das maiores promoções do Paraná, está sendo muito bem recebida pelo empresariado e 
tem recebido diversos elogios. Não é para menos. Afinal, são nada menos que 915 prêmios: cem poupanças Sicoob de R$ 500, 
700 seladinhas de R$ 100, 75 seladinhas de R$ 200, 30 seladinhas de R$ 500 e 10 celulares Iphone 13.

R
ES

PE
IT

O

LEIAM MUITO!
Hoje, dia 29 de outubro, é 
comemorado o Dia Nacional 
do Livro. A escolha da data 

deu-se em homenagem ao dia 
em que também foi fundada a 
Biblioteca Nacional do Brasil, 
localizada no Rio de Janeiro, 
quando a Real Biblioteca Por-
tuguesa foi transferida para 
a colônia, em 1810.De  03 e 
06 de novembro, ocorre em 

Tiradentes-MG, a 3ª edição da 
Feira Literária de Tiradentes 
– FLITI em  homenagem ao 

conjunto da obra do escritor e 
ilustrador Ziraldo e a celebra-

ção dos seus 90 anos.

MEXA-SE!
Os idosos participantes do Festival Esportivo 60+ de Umuarama tiveram uma ati-

vidade esportiva diferente na quinta-feira, 27. Um total de 63 idosos disputou 
uma competição de vôlei câmbio juntamente com clientes da Academia Sesc de 
Umuarama, Grupos de convivência do Sesc e em sua maioria membros do Servi-
ço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso (SCFVI) da Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Umuarama. O evento levou os participantes a 
se mexerem na quadra momentos de lazer e alegria e movimentar o corpo, já que 

a atividade física é fundamental para a qualidade de vida.

TÍPICO
Programada para o dia 6 novem-

bro (domingo), a 23ª edição 
da Festa do Frango da Telha. O 

Rotary Clube Umuarama, entidade 
organizadora, reverterá os recur-
sos obtidos com a venda do prato 
típico para o custeio das reformas 
da nova sede da Casa da Paz - ins-
tituição que disponibiliza cursos 
de informática, música e artesa-

nato, além de acolher e direcionar 
jovens carentes para o mercado de 

trabalho.

ONDE COMPRAR?
Estão sendo comercializados vales 
de R$ 100. Segundo os organizado-
res, a porção composta pelo frango 
cozido na telha com acompanha-

mentos, serve 4 pessoas. A entrega 
será exclusivamente pelo sistema 
drive thru. As porções devem ser 

retiradas na Casa da Amizade ( ave-
nida Rotary). Reservas pelo 
telefone (44) 99976-0543.

ASSESSORIA SESC

ZOOM
Aurora Isabel, chega ao mundo no  
início de novembro para alegrar a 
vida dos pais Jhenifer e Jader, e da 
irmã Sophia.

TH
AY

 L
IM

A
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