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Administração oferece melhorias na
condição de trabalho de mototaxistas
Há pouco mais de 11 anos o serviço de mototáxi foi legalizado em 
Umuarama e, agora, o prefeito Hermes Pimentel, pretende editar um 
decreto para regulamentar e ajustar uma série de requisitos, além de 
oferecer melhorias nas condições de trabalho aos profissionais e mais 

segurança aos usuários. A intenção é ampliar o contato com os cerca 
de 250 mototaxistas que atuam, tanto no transporte de passageiros, 
quanto no serviço de entregas de mercadorias, e oferecer apoio na 
regulamentação da classe. l 8

l 9

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Contas públicas
têm superávit
de R$ 10,7 bi
em setembro

l 2

Quem não
votou tem até
9 de janeiro

para justificar
l 3

Estragos 
do tempo

Caminhoneiros paralisaram parcialmente o tráfego de veículos na rodovia PR-323 em Umuarama, em manifestação 
que vem sendo realizada em vários pontos do país por conta do resultado das eleições presidenciais. Até 
o final da tarde de ontem somente carros pequenos, ambulâncias, vans e kombis escolares e veículos que 
transportavam cargas vivas eram liberados, mas a promessa dos manifestantes é de continuidade do bloqueio, 
sem previsão de liberação da pista.

Mais de 2,5 mil
denúncias de

assédio eleitoral
são registradas

l 4

     

O Dia de Finados é 
sempre marcado por 
muita emoção, pois 
é um momento para 

homenagear aqueles 
que já se foram. E ama-
nhã o Cemitério Munici-
pal de Umuarama terá 

missa especial, que 
será celebrada às 9h 
pelo padre Machado, 
pároco da Igreja São 

José Operário. l 7 

Manifestação
l 6
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Umuarama
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Merconet
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Palavras cruzadas

Com o trânsito da Lua em Peixes, que repre-
senta a Casa 10 do seu signo, a dica astral é 
dedicar um pouco mais de importância à ima-
gem que passa aos outros, especialmente se 
tem objetivos ambiciosos no trabalho. Aprovei-
te para se conectar com as suas emoções e o 
seu passado, algum insight pode rolar já que a 
Lua está dando like para Urano.

O trânsito da Lua em Peixes traz um astral posi-
tivo para mudanças, seja na vida profissional ou 
mesmo na aparência. Se você vinha cobiçando 
um novo cargo, ou até um emprego diferente, 
saiba que será mais fácil dar o primeiro passo 
agora. É o momento de agir com cautela.

O bom aspecto entre Lua e Sol envia boas ener-
gias para mudanças no trabalho, mas será pre-
ciso agir bem cedinho para aproveitar as boas 
vibrações. A saúde também pode ser beneficia-
da por uma mudança de hábitos: bom momento 
para iniciar uma dieta, abandonar um vício, dar 
um chega pra lá no sedentarismo.

Nesta terça, a Lua segue em Peixes e troca 
excelentes energias com o Sol pela manhã, 
avisando que o diálogo está em alta. Os astros 
também prometem um pouco mais de agilida-
de na hora de cuidar das tarefas do dia a dia. 
É hora de expandir seus contatos e analisar os 
potenciais de uma nova parceria, seja na vida 
profissional ou pessoal. 

Logo cedo, a Lua se entende com o Sol e 
promete muito foco para você se concentrar 
nas tarefas mais lucrativas. Apesar de ser 
trabalhoso, organizar suas contas, planejar o 
orçamento e cuidar do que é seu pode ser o 
melhor caminho pra fazer o dinheiro render 
neste finalzinho de mês.

Você começa a terça dando um show de dis-
posição para colocar assuntos pessoais em or-
dem. Mas também pode se sair bem em tudo o 
que decidir fazer, desde que foque sua atenção 
no momento. Apoie-se nas qualidades do seu 
signo para se destacar e atingir os seus objeti-
vos no trabalho.

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 em 1° de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de 
Sagitário. São otimistas e confiantes, acreditam em si mesmo. São entusiasmados e 
possuem grande liderança. Seu número principal é o 9, número símbolo de Marte, que 
revela espírito otimista, aventureiro, ousado, irreverente, lutador e entusiasmado. Dá for-
tes instintos e tendência para a polêmica, a agressividade e a violência. O 9 é o símbolo 
de movimento, viagem e os contatos com o exterior.

Horóscopo nascido em 1º de novembro

Nesta terça, a energia lunar se junta ao Sol logo 
cedo, favorecendo tarefas que envolvem con-
tatos com pessoas de fora ou que exigem uma 
dose extra de diplomacia. Você também vai 
contar com a sorte em jogos, sorteios, apostas. 
Só não vale exagerar.

Se depender das boas energias da Lua em sua 
Casa 9, que estará em harmonia com Sol, via-
gens ou novos cursos podem surpreender, mas 
tudo indica que serão positivos. Sua disposi-
ção para aprender coisas novas e sair da rotina 
tende a crescer. Você pode explorar essas boas 
energias para estimular a vida profissional e no-
vos estudos. 

No trabalho, o bom aspecto entre Lua e Sol fa-
vorece suas ambições. Mas evite se arriscar em 
excesso: sair da sua zona de conforto e assumir 
novas empreitadas pode ser arriscado agora. Ao 
invés disso, aproveite para fazer planos e descobrir 
a melhor maneira de driblar as dificuldades. 

A Lua transita em Peixes nesta manhã e avisa 
que será melhor cuidar dos seus interesses 
discretamente hoje. Pode ser uma boa pedida 
reservar um tempinho para repensar algumas 
coisas e prestar mais atenção nos avisos que o 
seu sexto sentido envia.

A Lua troca likes com o Sol logo cedo e garan-
te que boa parte da sua atenção deve se voltar 
para os cuidados com o corpo nesta terça. Se 
estiver querendo melhorar a imagem que passa 
aos outros, pode ser uma boa iniciar uma dieta 
ou dar uma incrementada no visual. 

A Lua se entende com o Sol no início desta terça-
-feira e indica que você pode receber excelentes 
energias para fazer algumas mudanças em casa. 
Reforma, mudança de residência e até uma lim-
peza geral em armários e quintal contam com as 
melhores vibes. No trabalho, vale a pena redobrar 
a atenção para cuidar das tarefas do dia a dia. 
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 1º/11/2022

Sol

Paranaguá
max 18
min 15

max 20
min 25

Cascavel
max 15
min 10

Foz do Iguaçu
max 19
min 11

max 19
min 13

Curitiba
max 12
min 8

FASES 
DA LUA

Quarta 2/11/2022

Sol
Quinta 3/11/2022

Muitas nuvens
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25/10 - 07h48

Minguante
16/11 - 10h29
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5º prêmio
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SUJ
MERIDIANO

RECUPERAÇÃO
TRIARSÃOS

ARECROURO

TIÇONADOBIO

CÃSMIRRA
AOTENOEL

RECAUCHUTADA
ROLEESOL
IRARIMR

IMPRETERIVEIS
CAOSBOURBON

RIRDED
PALMATORIA

MALEVOLOSROR

Canal de
energia vi-
tal para a 
acupuntura

Elementos 
essenciais

de um
soneto

Tipo de
cerveja de
alto teor
alcoólico

Escritor 
de "Viva 
o Povo

Brasileiro"

Chance do
aluno no

fim do ano
escolar

Cidade
gaúcha do

Parque
Eólico

Fazer a
seleção

(dos can-
didatos)

(?) e
salvos:

sem feri-
mentos

Museu  
de (?), 
atração
londrina

Forma de 
pagamento
exigida em
sequestros

Resina
usada em 
perfumaria

Submetida
à cirurgia
estética

(fem. pop.)

Cabo de
reboque 

de embar-
cações

Código da
Romênia 

na internet

Astro na
bandeira
uruguaia

Órgão que
produz 

a eritro-
poetina

Averiguar;
investigar

Parte do
remo que
mergulha
na água

(?) 
Landau,

físico
soviético

Estado do
Parque do
Jalapão
(sigla)

Edifício
(abrev.)

Grande 
quantidade

Suor 
Governador
da Bahia
(2020)

Denomina-
ção popu-
lar do AVC

(Med.)

Extrema-(?): sacra-
mento dos enfermos

Princípio ativo da
aspirina (sigla)

Metal
amarelo
"Falou"

com Deus
"Biografia",
no Twitter

Diretas

Chamus-
cado

Cabelos
brancos

Alumínio
(símbolo)

Sergio (?),
cineasta
de "Por
Um Pu-

nhado de
Dólares"

Meninos,
no falar do
lusitano
Enxergar

Pecado
capital
(Catol.) 

Inadiáveis

Rita (?),
cantora

Deus grego
da guerra 

Uísque
apreciado
nos EUA
Âmago

Perversos

Dar a mão
à (?): re-
conhecer-
se vencido

O oposto
da ordem
(Filos.)

3/ipa. 5/leone. 6/osório. 7/bourbon. 8/tiçonado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 11

SUJ
MERIDIANO

RECUPERAÇÃO
TRIARSÃOS

ARECROURO

TIÇONADOBIO

CÃSMIRRA
AOTENOEL

RECAUCHUTADA
ROLEESOL
IRARIMR

IMPRETERIVEIS
CAOSBOURBON

RIRDED
PALMATORIA

MALEVOLOSROR

Canal de
energia vi-
tal para a 
acupuntura

Elementos 
essenciais

de um
soneto

Tipo de
cerveja de
alto teor
alcoólico

Escritor 
de "Viva 
o Povo

Brasileiro"

Chance do
aluno no

fim do ano
escolar

Cidade
gaúcha do

Parque
Eólico

Fazer a
seleção

(dos can-
didatos)

(?) e
salvos:

sem feri-
mentos

Museu  
de (?), 
atração
londrina

Forma de 
pagamento
exigida em
sequestros

Resina
usada em 
perfumaria

Submetida
à cirurgia
estética

(fem. pop.)

Cabo de
reboque 

de embar-
cações

Código da
Romênia 

na internet

Astro na
bandeira
uruguaia

Órgão que
produz 

a eritro-
poetina

Averiguar;
investigar

Parte do
remo que
mergulha
na água

(?) 
Landau,

físico
soviético

Estado do
Parque do
Jalapão
(sigla)

Edifício
(abrev.)

Grande 
quantidade

Suor 
Governador
da Bahia
(2020)

Denomina-
ção popu-
lar do AVC

(Med.)

Extrema-(?): sacra-
mento dos enfermos

Princípio ativo da
aspirina (sigla)

Metal
amarelo
"Falou"

com Deus
"Biografia",
no Twitter

Diretas

Chamus-
cado

Cabelos
brancos

Alumínio
(símbolo)

Sergio (?),
cineasta
de "Por
Um Pu-

nhado de
Dólares"

Meninos,
no falar do
lusitano
Enxergar

Pecado
capital
(Catol.) 

Inadiáveis

Rita (?),
cantora

Deus grego
da guerra 

Uísque
apreciado
nos EUA
Âmago

Perversos

Dar a mão
à (?): re-
conhecer-
se vencido

O oposto
da ordem
(Filos.)

3/ipa. 5/leone. 6/osório. 7/bourbon. 8/tiçonado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO3

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

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

F E R R Ã O U S
P T O O R G Ã O

H A L F S T A N D
Q R I O Ç E

T U F O S G R Ã O S
D I U T U R N O O

S M A E C O

T O T A L I Z A R
Ã N C T E R

C O N T R A P O N T O

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-

malidades Poeta 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.

@tribunahojenewsumuarama
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PREVISÃO DO TEMPO

NubladoMuitas nuvens Sol

Cheia
08/11 - 08h02

Nova
25/10 - 07h48

Crescente
01/11 - 03h38

Minguante
16/11 - 10h29

h

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

Índice em % 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 -8,47% 29,81 
Vale ON -0,47% 67,13 
ItauUnibanco PN +2,91% 30,40 
Bradesco PN +2,74% 19,86 
CVC Brasil ON +9,63% 7,17 
Azul PN +8,91% 16,13 

IBOVESPA: +1,31% 116.037 pontos

Iene 148,65
Libra est. 0,87
Euro 1,01
Peso arg. 156,90

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -2,5% 5,1650 5,1660 -4,2%

PTAX  (BC) -1,7% 5,2564 5,2570 -2,8%

PARALELO -2,1% 5,0600 5,4900 -4,0%

TURISMO -2,1% 5,0600 5,4700 -4,0%

EURO -2,1% 5,1949 5,1976 -1,8%

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 31/10

Iene R$ 0,0354
Libra est. R$ 6,05
Peso arg. R$ 0,034
R$1: 1.375,89 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 31/10 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 1.407,00 19,25 3,1%
FARELO dez/22 428,10 2,70 6,2%
MILHO dez/22 691,50 10,75 2,1%
TRIGO dez/22 882,25 53,00 -4,3%

SOJA 172,29 0,3% 2,9% 171,00
MILHO 78,62 0,1% 2,5% 78,00
TRIGO 102,74 0,1% 11,6% 103,00
BOI GORDO 282,33 0,0% -1,4% 278,00
SUINO 6,82 4,3% 12,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 31/10 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 31/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 31/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 0,6% 2,3%
SOJA Paranaguá 191,00 2,7% 0,5%
MILHO Cascavel 87,00 0,0% 4,8%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//1100  ffííssiiccaass  1177//1100  ddoommééssttiiccooss  0066//1100

Contas públicas têm superávit
de R$ 10,7 bilhões em setembro

As contas públicas fecharam 
o mês de setembro com saldo 
positivo, resultado do aumento 
da arrecadação do Tesouro 
Nacional. O setor público con-
solidado, formado por União, 
estados, municípios e empre-
sas estatais, registrou superávit 
primário de R$ 10,746 bilhões 
no mês passado, ante superávit 
primário de R$ 12,933 bilhões 
em setembro de 2021.

Os dados foram divulgados 
ontem (31) pelo Banco Central 
(BC). O superávit primário 
representa o resultado posi-
tivo das contas do setor público 
(despesas menos receitas), des-
considerando o pagamento dos 
juros da dívida pública.

Em 12 meses, encerrados 
em setembro, as contas acu-
mulam superávit primário de 
R$ 181,358 bilhões, o que cor-
responde a 1,93% do Produto 
Interno Bruto (PIB, soma de 
todos os bens e serviços pro-
duzidos no país). No ano, de 
janeiro a setembro, há superá-
vit de R$ 130,802 bilhões, ante 
resultado positivo de R$ 14,171 
bilhões no mesmo período do 
ano passado.

Em 2021, as contas públicas 
fecharam o ano com superávit 
primário de R$ 64,7 bilhões, 
0,75% do PIB. Foi o primeiro 
ano de resultados positivos nas 
contas do setor público, após 
7 anos de déficit. Em 2020, as 

contas públicas tiveram déficit 
primário recorde de R$ 702,950 
bilhões, 9,41% do PIB, em razão 
dos gastos com a pandemia.

DADOS ISOLADOS
No mês passado, o Governo 

Central (Previdência, Banco 
Central e Tesouro Nacional) 
apresentou superávit primá-
rio de R$ 11,113 bilhões ante o 
superávit de R$ 708 milhões em 
setembro de 2021.

A receita líquida cresceu 
6,04% em termos reais, por 
volta de R$ 8,8 bilhões, puxada 
pelo recebimento de dividen-
dos de empresas estatais, que 
pagaram à União pouco mais 
de R$ 13 bilhões, sendo que 
a Petrobras pagou quase a 
totalidade desse valor. Já as 
despesas tiveram redução 
interanual de 1,1%. O BC des-
taca que em 2021 as despesas 
ainda estavam aumentadas 
em razão dos gastos com a 
pandemia de covid-19.

O montante do superávit do 
Governo Central difere do resul-
tado divulgado no último dia 
27 pelo Tesouro Nacional, de 
superávit de R$ 10,954 bilhões 
em setembro, porque, além de 
considerar os governos locais e 
as estatais, o BC usa uma meto-
dologia diferente, que leva em 
conta a variação da dívida dos 
entes públicos.

Os governos estaduais 

tiveram superávit no mês pas-
sado, registrando R$ 3,253 
bilhões, ante superávit de R$ 
7,265 bilhões em setembro de 
2021. Já os governos munici-
pais anotaram déficit de R$ 
2,932 bilhões em setembro 
deste ano. No mesmo mês de 
2021, houve superávit de R$ 
3,174 bilhões para esses entes.

No total, os governos regio-
nais (estaduais e municipais) 
tiveram superávit de R$ 321 
milhões em setembro de 2022 
contra resultado positivo de R$ 
10,439 bilhões no mesmo mês 
de 2021. Segundo o BC, a queda 
no superávit vem da queda na 
arrecadação desses entes, prin-
cipalmente do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), que teve 
variação de quase 6,5% em 
termos reais. Por outro lado, 
as transferências regulares do 
governo federal no âmbito do 
compartilhamento de impos-
tos e outras normas federati-
vas cresceram, fruto natural do 
aumento da arrecadação fede-
ral. Entretanto, elas não foram 
capazes de compensar a redu-
ção das despesas próprias dos 
governos regionais.

Já as empresas estatais 
federais, estaduais e munici-
pais, excluídas as dos grupos 
Petrobras e Eletrobras, tive-
ram déficit primário de R$ 688 
milhões no mês passado.



3Terça-feira, 1º de novembro de  2022  POLÍTICA@tribunahojenewsumuarama

INSTITUTO PARANAENSE DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL -

FUNDEPAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2033/2022 – GMS/FUNDEPAR

PROTOCOLO Nº 19.429.274-0. OBJETO: O objeto desta licitação é a 
execução de reparos no Colégio Estadual Almirante Tamandaré, no Município 
de Cruzeiro do Oeste/PR. DATA E HORÁRIO DA DISPUTA: 21 de novembro 
de 2022, às 08:30 (oito horas e trinta minutos) por meio de sistema eletrônico 
do Banco do Brasil. VALOR MÁXIMO: R$ 1.677.330,89 (um milhão, 
seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e trinta reais e oitenta e nove 
centavos). RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS TÉCNICOS 
INSTRUTORES: encontram-se à disposição no portal www.licitacoes-e.com.br
– PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada 
(INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL). 
Também no portal www.comprasparana.pr.gov.br no link: Licitações ao vivo. 
Informações: (41) 3250-8286 ou (41) 3250-8302. DATA: 28/10/2022. Comissão 
Permanente de Licitação.
 

Quem não votou no
2º turno tem até 9 de
janeiro para justificar

O eleitor que não compare-
ceu às urnas no domingo (30), 
no segundo turno das eleições 
gerais, tem 60 dias para justi-
ficar a ausência e assim não 
ficar em situação irregular 
junto à Justiça Eleitoral.

Quem não vota e não justi-
fica fica sem poder emitir o cer-
tificado de quitação eleitoral e 
pode ficar impedido de emitir 
documentos de identidade ou 
passaporte, entre outras limita-
ções. Isso ocorre porque o voto é 
obrigatório no Brasil, para quem 
tem entre 18 e 70 anos.

Para ficar quite com a 
Justiça Eleitoral é preciso ter 
votado em todas as eleições 
passadas ou justificado as 

TSE registra queda no
índice de abstenções

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Alexandre de Moraes, que 
a Justiça Eleitoral registrou 
índice de abstenção menor no 
segundo turno em relação ao 
primeiro turno, realizado no 
início deste mês.

Segundo o ministro, a abs-
tenção no primeiro turno foi de 
20,95% em relação ao total de 
eleitores aptos a votar. Após 
a votação realizada neste 
domingo, a Justiça Eleitoral 
registrou que 20,56% dos elei-
tores não foram votar. 

Conforme os dados apura-
dos pelo TSE, de forma inédita, 
75,86% dos eleitores compa-
receram às urnas e votaram 
em um dos dois candidatos à 
Presidência da República que 
disputaram o segundo turno. 

“Além da menor absten-
ção, houve uma diminuição 
dos votos em branco e nulos. 
O maior número de votos apu-
rados na história republicana 
desde a redemocratização do 
Brasil”, informou. 

Durante a coletiva, Moraes 
também disse que, apesar da 
polarização do pleito presiden-
cial, a eleição ocorreu de forma 
pacífica. 

“Tanto no primeiro quanto 
no segundo turno, nós tivemos 

ausências. O eleitor também 
não pode ter deixado de aten-
der aos chamados para tra-
balhar como mesário. Caso 
esteja irregular, é necessá-
rio regularizar a situação por 
meio do pagamento de mul-
tas, por exemplo.

Cada turno de votação é 
contabilizado como uma elei-
ção independente pela Justiça 
Eleitoral. No caso do primeiro 
turno das eleições deste ano, 
quem não votou tem até 1º 
de dezembro para justificar a 
ausência.

Existem três formas de jus-
tificar a ausência às urnas: 
pelo aplicativo e-Título; pelo 
Sistema Justifica, nos portais 

da Justiça Eleitoral; ou preen-
chendo um formulário de jus-
tificativa eleitoral.

Cada justificativa é válida 
somente para o turno ao qual 
a pessoa não tenha compa-
recido por estar fora de seu 
domicílio eleitoral. Assim, caso 
tenha deixado de votar no pri-
meiro e no segundo turno da 
eleição, terá de justificar a 
ausência em cada um.

Além de preencher dados 
e dar o motivo para ter fal-
tado à votação, é aconselhável 
anexar documentos que com-
provem a justificativa, que em 
todo caso deve ser analisada 
por um juiz eleitoral, que pode 
aceitá-la ou não.

uma eleição pacífica, tran-
quila, com segurança. O eleitor 
se dirigiu a sua seção eleitoral, 
votou tranquilamente e retor-
nou para sua casa sem maiores 
problemas”, disse. 

Alexandre de Moraes pediu 
ainda o fim de ataques con-
tra a credibilidade das urnas 
eletrônicas. 

“Espero que, a partir desta 
eleição, cessem as agressões 
ao sistema eleitoral, os discur-
sos fantasiosos, as notícias frau-
dulentas e criminosas contra as 
urnas eletrônicas, porque, quem 
novamente atestou a credibili-
dade das urnas eletrônicas foi 
o povo brasileiro, o eleitor e a 
eleitora que vieram votar por-
que confiam no sistema eleitoral 
brasileiro”, disse. 

Também participaram da 

coletiva, ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, o pre-
sidente do Tribunal de Contas 
de União (TCU), Bruno Dantas, 
e o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Beto Simonetti. 

Lula foi eleito para o ter-
ceiro mandato de presidente 
da República, em votação 
apertada. Com 99,38% das 
urnas apuradas, Lula, do 
PT, ficou com 50.87% dos 
votos válidos, enquanto Jair 
Bolsonaro, do PL, teve 49,13%.

Também neste domingo, 12 
estados definiram o próximo 
governador e oito municípios 
definiram os prefeitos, em elei-
ções suplementares.

Sem sessão

A Câmara de Vereadores Umuarama manteve ontem (segunda-
feira, 31) as portas fechadas ao público. Os servidores do Poder 
Legislativo Municipal não trabalharam na segunda, por decisão 

da presidência, que transferiu o feriado da última sexta-feira 
(28 – dia do Servidor Público) para esta segunda. Servidores 

de outros órgãos públicos do município folgaram naquela data 
e trabalharam normalmente ontem (31). Devido à paralização 

desta segunda-feira, não houve sessão ordinária. A próxima 
sessão acontece na segunda-feira (5/11), às 19h.

Suplementares
Eleitores de oito municípios 
brasileiros também elegeram, 
no domingo (30), prefeitos 
e vice-prefeitos em eleições 
suplementares. O pleito 
ocorreu simultaneamente 
com as eleições nacionais 
porque os eleitos nas 
eleições municipais de 
2020 tiveram os mandatos 
cassados pela Justiça Eleitoral. 
As eleições suplementares 
ocorreram em Cachoeirinha 
(RS), Cerro Grande (RS), Entre 
Rios do Sul (RS), Joaquim 
Nabuco (PE), Pesqueira (PE), 
Pinhalzinho (SP), Canoinhas 
(SC) e Vilhena (RO). Os 
eleitos vão exercer mandato-
tampão de 2 anos.

Moro em Maringá
O ex-juiz Sergio Moro e senador eleito pelo Paraná esteve 
ontem (31) reunido com empresários que representam 
o Conselho de Administração da Associação comercial e 
Industrial de Maringá. O encontro aconteceu às 19h. Natural 
de Maringá, Moro é formado em Direito pela Universidade 
Estadual de Maringá, tem mestrado e doutorado. Foi 
responsável por julgar, em primeira instância, os crimes 
identificados pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Depois 
foi Ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro e antes 
de se candidatar ao Senado, trabalhava numa empresa de 
consultoria nos Estados Unidos.

Grupo
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que coordenou a 
campanha de Lula, afirmou ontem (31), que o governo em 
formação “necessariamente” terá de convidar PSD, MDB e PDT 
para auxiliarem no novo Executivo. Pessoalmente, o senador 
defenderá um convite à federação PSDB-Cidadania. “Eu acho que o 
núcleo de governo virá a ser esse, os dez partidos da coligação da 
campanha e temos de convidar, necessariamente, PSD, MDB e PDT. 
Defendo que convidemos PSDB e Cidadania”, disse. Em relação às 
tratativas para a formação do governo, Randolfe avaliou que será 
preciso negociar alterações na Lei Orçamentária Anual (LOA) para 
2023 em tramitação no Congresso.

ALEX MIRANDA

Resultados
Em Canoinhas (SC), venceu 
Juliana Maciel (PSDB), 
com 38,37% dos votos. Em 
Joaquim Nabuco (PE), o 
prefeito é Charles Batista, 
do Solidariedade (53,83% 
dos votos). Em Vilhena 
(RO), o eleito foi Delegado 
Flori (Podemos), (63,14% 
dos votos). Em Pesqueira 
(PE), o novo prefeito é Bal 
de Mimoso (Republicanos), 
(65,15%). Em Cerro Grande 
(RS), Álvaro (PP), venceu com 
57,53%. Em Entre Rios do Sul, 
Milani (PT). Em Cachoeira, 
o prefeito é Cristian (MDB), 
(51,40%) e, em Pinhalzinho 
(SP), Paulinho (PSDB) foi eleito 
com 43,51% dos votos.
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Mais de 2 mil e 500
denúncias de assédio
eleitoral são registradas

Ao final das eleições 2022, o 
Ministério Público do Trabalho 
contabilizou 2549 denúncias 
de assédio eleitoral, referente 
a 1948 empresas – número 
doze vezes maior do que o 
registrado no pleito de 2018, 
quando houve 212 relatos de 
ameaças feitas aos trabalha-
dores, para que votem nos 
candidatos escolhidos pelos 
empregadores.

Até o momento, o MPT já 
fechou 209 termos de ajus-
tamento de conduta com 
empresas investigadas por 
assédio eleitoral neste pleito, 

Alep discute a retirada da inclusão
dos hospitais filantrópicos no Cadin

Um projeto de lei apresen-
tado na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), visa impedir 
a inclusão de hospitais filantró-
picos no Cadastro Informativo 
Estadual (Cadin). A medida ser-
virá para evitar que essas insti-
tuições fiquem inabilitadas de 
firmar convênios, contratos ou 
que recebam recursos e incen-
tivos fiscais do Governo do 
Estado e empresas públicas. 
A intenção é garantir o atendi-
mento de saúde à população, 
que pode ser bastante prejudi-
cado nas situações de suspen-
são de repasses.

Ao ser incluído no Cadin, 
por inadimplência perante 
órgãos públicos estaduais, 
o  h o s p i ta l  f i l a n t ró p i co 
enfrenta várias restrições que 

além de ter proposto 58 ações 
contra companhias denuncia-
das. O número continua sendo 
contabilizado, já que ainda 
há investigações em anda-
mento sobre os relatos feitos 
à Procuradoria.

Os dados constam de 
balanço feito pela Procuradoria 
do Trabalho com informa-
ções coletadas até as 17h do 
domingo, 30, horário que mar-
cou o fim da votação das elei-
ções 2022. A região com o maior 
número de denúncias registra-
das é a Sudeste (1006), sendo 
que Minas Gerais é o Estado que 

se destaca com o maior índice 
de relatos de constrangimento 
de trabalhadores (584).

Em meio à explosão de 
denúncias de assédio elei-
toral, o procurador-geral do 
Trabalho, José de Lima Ramos 
Pereira, chegou a afirmar que 
houve uma ‘banalização’ da 
prática neste pleito. “Parece 
que o empregador entende que 
ele tem o poder de forçar esse 
voto do trabalhador. Como se 
ele fosse obrigado a só traba-
lhar para você se ele agradar de 
alguma forma, votando nos seus 
candidatos”, ponderou.

comprometem ainda mais as 
atividades da instituição. “Se a 
condição financeira está ruim 
e chega ao limite de não poder 
pagar uma conta, vai ficar 
ainda pior com a suspensão 
de auxílios, subvenções e rece-
bimento de valores convenia-
dos ou contratualizados”, diz o 
deputado Tercilio Turini (PSD).

O parlamentar ressalta que 
os hospitais filantrópicos, como 
Santas Casas e Evangélicos, são 
responsáveis por cerca de 75% 
dos atendimentos pelo SUS, 
acolhendo principalmente as 
pessoas pobres. “Quando um 
hospital desses fecha as por-
tas para o sistema público, o 
transtorno é enorme com a 
sobrecarga de outras unidades 
como HUs. Quem mais sofre 

não são os dirigentes, mas sim 
o paciente que precisa ser aten-
dido”, argumenta.

O projeto de lei, que começa 
a tramitar pelas Comissões 
permanentes, pretende esta-
belecer que as sanções não 
sejam aplicadas a estabeleci-
mentos de saúde filantrópicos 
que atendem pacientes pelo 
SUS. “Infelizmente, devido 
a dificuldades financeiras, a 
maioria está frequentemente 
em inadimplência, com inscri-
ção no Cadin e impossibilitado 
de receber verbas estaduais 
que são essenciais para o fun-
cionamento dos hospitais. O 
problema só aumenta porque 
será quase impossível pagar as 
pendências sem os repasses”, 
acrescenta o deputado.

ANTES de ir à plenário, a proposta segue nas Comissões a fim de estabelecer que sanções não sejam aplicadas a estabelecimentos que 
atendem pacientes do SUS
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Cirurgias eletivas 
Após quedas nos dois 
últimos anos, motivadas 
pela Covid-19, o número 
de cirurgias eletivas feitas 
através do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Paraná tem 
retornado a índices anteriores 
à pandemia, com mais de 13 
mil procedimentos mensais. 
Estão sendo realizadas no 
estado cerca de 13,5 mil 
cirurgias eletivas mensais.

Portos do Paraná 
A Portos do Paraná publicou 
o edital do leilão 002/2022 
para arrendamento de área 
no Porto de Paranaguá. 
Destinada à movimentação 
e armazenagem de granéis 
sólidos vegetais, a PAR09 fica 
no extremo oeste e tem cerca 
de 26 mil metros quadrados.

Bandeira verde 
A Aneel manteve a bandeira 
verde em novembro para 
todos os consumidores 
de energia elétrica. Com a 
decisão, não haverá cobrança 
extra na conta de luz pelo 
sétimo mês seguido.

Há vagas 
O Paraná começa a semana 
com a oferta de 13.902 vagas 
de emprego com carteira 
assinada nos postos avançados 
e nas Agências do Trabalhador. 
A maior parte é para auxiliar de 
linha de produção, com 3.666 
oportunidades. Os interessados 
em ocupar as vagas devem 
buscar orientações entrando 
em contato com a unidade da 
Agência do Trabalhador de seu 
município.
 
Confira o link 
das vagas 
disponíveis (https://www.
justica.pr.gov.br/Trabalho)  
Presidente da Cacinp 
O empresário Fabiano Kazumiti 
Inoue, de Cornélio Procópio, 
foi reeleito presidente da 
Coordenadoria das Associações 
Comerciais e Empresariais do 
Norte do Paraná para o biênio 
2023/2024.

Pra frente, Paraná 
Na noite deste domingo, 30, o governador Ratinho Junior (PSD) 

se manifestou no twitter sobre a eleição de Lula (PT). “Hoje 
o povo brasileiro se manifestou. Agora é hora de continuar 

trabalhando, juntos por um Brasil unido e em paz. Pra frente, 
Paraná. Pra frente, Brasil”, postou.

Natal 
As árvores já começaram 
a receber as luzes para a 
Maringá Encantada, campanha 
de Natal que movimenta a 
economia, gera empregos, 
aumenta a arrecadação de 
tributos, amplia o turismo 
e traz entretenimento aos 
moradores da cidade. O 
evento inicia no dia 18 de 
novembro com show do 
cantor sertanejo Lucas Lucco, 
na Praça da Catedral.

Vacina para crianças 
A Pfizer entregou ao Ministério 
da Saúde, na última semana, 
pouco mais de 1 milhão de 
doses de sua vacina contra 
a Covid-19 específica para 
crianças entre 6 meses e 5 anos. 
A pasta liberou a aplicação do 
imunizante neste público há 
duas semanas e decidiu que o 
primeiro foco serão as crianças 
com comorbidades.

Na oposição 
O senador eleito Sérgio Moro 
(União Brasil) se manifestou 
pelas redes sociais sobre 
a eleição de Lula (PT). “A 
democracia é assim. O 
resultado de uma eleição 
não pode superar o dever de 
responsabilidade que temos 
com o Brasil. Vamos trabalhar 
pela união dos que querem o 
bem do País. Estarei sempre 
do lado do que é certo! 
Estarei na oposição em 2023, 
respeitando a vontade dos 
paranaenses”, disse.

Reeleito no RS 
“Nunca na história, os 
gaúchos reelegeram um 
governador”.  A constatação, 
sempre citada nos 
comentários políticos sobre 
o Rio Grande do Sul, agora é 
coisa o passado, pois Eduardo 
Leite (PSDB), que chegou 
a renunciar ao mandato 
para tentar a concorrer à 
Presidência da República 
e depois voltou atrás, foi 
reeleito neste domingo (30), 
Suplantando Onix Lorenzoni 
(PL), o candidato apoiado pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL).
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Polícia Civil investiga
se morte e atentado
tiveram motivação política

Rosineide da Silva, de 51 
anos, foi morta com disparo 
de arma de fogo em Cafezal 
do Sul (31 quilômetros de 
Umuarama). O tiro acertou 
seu pescoço. O caso aconte-
ceu na noite do domingo (30), 
por volta das 21h45, segundo 
a Polícia Militar.

Parentes da vítima relataram 
que ela estava na casa de uma 
vizinha quando um dos filhos 
da amiga chegou na residên-
cia. Após um desentendimento 
entre familiares, o homem sacou 
de uma arma e mirou no irmão, 
mas acertou Rosineide, que 

Empresário afirma à PC que gerente
furtou maquinário e mercadorias

Um empresário que pos-
sui uma loja no Rio de Janeiro, 
mas tem sua fábrica instalada 
em Umuarama, registrou um 
boletim de ocorrências na 7ª 
SDP, relatando que entre os 
dias 24 e 28 de outubro, teve 
seus bens materiais de costura/
confecção furtados. Trata-se 
de duas máquinas de costura, 
um ventilador, duas mesas de 
corte, além de tesouras, maté-
ria prima e vários kits de bolsas 
e malas personalizadas de alto 
padrão. Cerca de 30 kits de bol-
sas foram levados da fábrica 

Execução
Um jovem de 22 anos foi 
morto em Francisco Alves no 
domingo (30), por volta das 
17h30, vítima de um tiro no 
abdômen. Ele chegou a ser 
levado com vida ao Pronto 
Atendimento. Segundo a 
PM da cidade, populares 
encontraram o rapaz ferido 
e prestaram os primeiros 
socorros. Sua identificação 
não foi divulgada. O corpo 
foi encaminhado ao IML de 
Umuarama e aguarda pela 
identificação.

de confecção. Todo o material 
foi avaliado em cerca de R$ 50 
mil. O denunciante relata que, 
enquanto estava no Rio de 
Janeiro, por um período de 14 
dias) a gerente da fábrica teria 
se apossado dos maquinários e 
das mercadorias, entregando as 
chaves do salão para os vizinhos 
e bloqueando seu meu número 
no celular, além de todos os 
colaboradores da empresa no 
whatsapp e também nas redes 
sociais. Depois da denúncia, o 
caso passou a ser investigado 
pela Polícia Civil de Umuarama.

teve de ser levada às pressas ao 
Hospital Municipal, mas já che-
gou em óbito.

Durante o trajeto, o celu-
lar dela ‘sumiu’. No hospital 
apenas a bolsa da mulher foi 
entregue.

O autor dos disparos, um 
agricultor de 31 anos, fugiu 
do local atirando novamente, 
desta vez, contra um outro 
homem de 53 anos que andava 
pela rua. A segunda vítima dos 
disparos foi socorrida e levada 
para atendimento no Pronto 
Socorro de Cafezal do Sul, 
depois, transferida para um 

hospital em Umuarama, sem 
risco de morte.

O acusado dos crimes, foi 
detido ontem (31) pela manhã, 
em um hotel de Campo Mourão.

Rosineide era dona de casa 
e se dedicava à Pastoral da 
Criança na Paróquia São João 
Batista. Ela era casada há 30 
anos e deixou dois filhos, uma 
filha de 29 anos e um rapaz de 
26. Além dos filhos, ela deixa 
dois netos.

O caso, que está sendo 
investigado pela Polícia Civil 
de Umuarama, verifica se 
houve motivação política.

Crimes ligados, envolvendo 
atentado, lesão corporal, 
arrombamento e vandalismo, 
foram registrados pela PM 
no centro de Mariluz, na 
tarde do domingo (30). 
Os militares se depararam 
com dois homens (de 28 e 
33 anos) discutindo em via 
pública. Aparentemente a 
desavença havia começado 
mais cedo, em uma partida 
de futebol que culminou 
em uma briga entre os dois 
homens. Um deles tinha 
apresentava uma perfuração 
no braço, feita por um 
golpe de canivete. Como 
retaliação, ele invadiu e van-
dalizou a caso do desafeto. 
Os dois foram conduzidos 
à Delegacia de Umuarama 
e três armas brancas foram 
apreendidas.

DIVULGAÇÃO

UniBiodiversidade
Um dos mais renomados 
cientistas brasileiros, 
Carlos Nobre se aliou a 
ambientalistas que desejam 
fundar a Universidade 
da Amazônia, com um 
grande e bem equipado 
centro de pesquisas da rica 
biodiversidade. O campus 
seria no coração do Amazonas. 
Lula da Silva, o presidente 
eleito, pode topar a ideia. Está 
nos planos da potencial futura 
ministra do Meio Ambiente, 
Marina Silva. 
 
Drible no STF
Com desenvoltura de um 
médico, Flávio Gomes 
Camacho discursou semana 
passada em audiência 
pública no STF em defesa de 
faculdades que abrem cursos 
de medicina por força de 
liminar. Encerrada a sessão, 
descobriu-se que nunca vestiu 
um jaleco: é engenheiro, sem 
qualquer entendimento com o 
assunto, e que fundou dia 12 
de setembro, um mês antes da 
sessão, a “Sociedade Brasileira 
de Epidemiologia”.

Michelle ao Senado
As aparições da primeira-
dama Michelle Bolsonaro em 
agendas descoladas do marido 
foram ensaio para 2026. E ela 
se saiu bem. Com a derrota de 
Bolsonaro e livre das amarras 
da lei eleitoral, Michelle deve 
ser candidata ao Senado pelo 
DF e pode fazer dobradinha 

Centrão pula fora
O Progressistas e o PL, que 

desfilaram aliados do Governo 
pela Praça dos Três Poderes 

por quatro anos, começaram a 
se despedir do atual inquilino 

do Palácio do Planalto sem 
constrangimento, com sinais 

verbais emitidos por expoentes. 
Primeiro a cumprimentar o 

presidente eleito Lula da Silva 
(PT), o bolsonarista (por ora) 

Arthur Lira deu indicativo 
de que pretende se sentar com a bancada do PT pela sua 

reeleição em fevereiro. Do Palácio, o chefe da Casa Civil, Ciro 
Nogueira, nem esperou um silencioso presidente Jair Bolsonaro 

reconhecer a derrota, e já avisou que vai tocar o grupo da 
transição para a volta da administração do PT. E dono do PL, 
partido ao qual Bolsonaro se filiou para disputar a reeleição, 

avisou a Lula que está esperando um sinal de apoio para colocar 
à disposição sua forte bancada de 99 deputados federais eleitos. 

Seria questão de pouco tempo o rompimento de Valdemar 
e Bolsonaro. O presidente cobrou fidelidade do cacique, que 

elegeu uma bancada “valdemariana”, e não bolsonarista.

com Damares Alves daqui a 
quatro anos. Resta saber se o 
bolsonarismo resiste até lá. 

Abraço dos afogados
A autofagia da esquerda para 
criar uma chapa viável ao 
Governo de São Paulo vitimou 
o PT e o PSB. Enquanto se 
digladiavam para decidir quem 
seria o candidato, Fernando 
Haddad (PT) e Márcio França 
(PSB) não viram o crescimento 
silencioso do ministro Tarcísio 
de Freitas (Republicanos) 
entre prefeitos e na ala tucana 
que não queria nenhum dos 
dois da centro-esquerda 
no Palácio Bandeirantes. O 
PT rifou França (que ainda 
perdeu o Senado), ex-
governador que tinha mais 
chances que Haddad. 

32 milhões
O apoio do governador de 
Minas, Romeu Zema (Novo), 
e a consolidação do voto no 
interior paulista ajudaram 
o presidente Bolsonaro, 
mas não o suficiente para 
ser reeleito. Ele obteve 7 
milhões a mais de votos em 
relação ao 1° turno. Lula 
conseguiu mais 3 milhões, 
o que rendeu a vitória. Fica 
o desafio para o TSE de 
descobrir quem são os 32 
milhões de eleitores que, de 
novo, não foram às urnas. São 
pessoas que já morreram? É a 
turma abaixo dos 18 ou acima 
dos 65 anos que não tem 
obrigação de votar?
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Caminhoneiros mantém o bloqueio
na rodovia PR-323 em Umuarama

Centenas de caminhoneiros e 
motoristas fretistas de Umuarama 
e região se mantém em paralisa-
ção formando, desde a manhã 
de ontem (segunda-feira, 31) na 
rodovia PR-323, próximo ao trevo 
do Parque de Exposições Dario 
Pimenta da Nóbrega. A manifes-
tação acontecei depois do resul-
tado do segundo turno das elei-
ções presidenciais, quando foi 
declarada a vitória ao candidato 
do Partido dos Trabalhadores 
(PT), Luiz Inácio Lula da Silva.

Alguns manifestantes dis-
seram que a paralisação acon-
tece nacionalmente e é uma 
forma de apoio aos caminho-
neiros. Afirmam ainda que 
as eleições foram fraudadas: 
“Não tem como essa eleição 
não ter sido fraudada. Nós não 

MANIFESTANTES disseram que a paralisação acontece nacionalmente e é uma forma de 
apoio aos caminhoneiros, além de afirmar que as eleições foram fraudadas

ALEX MIRANDA

aceitamos esse resultado. Nós 
não aceitamos um ex-presidiá-
rio nos governando”, afirmou 
um deles, se referindo ao pre-
sidente eleito no domingo (30).

Além de recusarem a acei-
tar o resultado das eleições, 
os manifestantes apontaram 
que aguardam que alguma 
decisão seja tomada, seja 
uma intervenção do Ministério 
da Justiça ou pelas próprias 
Forças Armadas. “Nós quere-
mos uma posição, se vai ser 
uma intervenção militar, o 
Artigo 142 para nós não inte-
ressa. Para nós o que interessa 
é que não tenha um presidiário 
nos governando em 2023”.

Até o final da tarde de segun-
da-feira, somente veículos 
pequenos, kombis e vans que 

transportam passageiros, ônibus 
e ambulâncias tinham passagem 
permitida pela via. Também esta-
vam sendo liberados os veículos 
que transportavam cargas vivas, 
perecíveis e veículos com equipa-
mentos médicos.

O grupo afirma que está se 
organizando para endurecer 
o bloqueio ainda mais pelos 
próximos dias, autorizando a 
passagem somente de veículos 
médicos.

A segurança no local está 
sendo mantida por policiais que 
integram o 25º Batalhão da PM 
de Umuarama e por patrulheiros 
rodoviários da 3ª Cia de Polícia 
Militar Rodoviária de Cruzeiro 
do Oeste. Até o final da tarde a 
situação estava calma e contro-
lada. (Colaboração – Obemdito)

Rodovia BR-376, entre Paranavaí
e Maringá também está bloqueada

Ainda na segunda-feira (31) 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) registrou um bloqueio 
na rodovia BR-376, também 
por manifestantes contrários 
ao resultado das eleições para 
Presidente da República. 

Vídeos divulgados em 
grupos de WhatsApp mos-
tram bloqueios em vários do 
Paraná. Um deles registra 

a manifestação na rodovia 
federal BR-376, em Paranavaí, 
nas proximidades do Posto 
Mercedes.

O bloqueio está no sentido 
à Maringá e, somente com a 
presença de agentes da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) é que 
aconteceu o início da liberação 
do tráfego dos veículos naquele 
local e o controle do tráfego.

TRECHO compreendido entre Paranavaí e Maringá também foi bloqueado e liberação do 
tráfego foi feito pela PRF
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Manifestantes interditam a Ponte
Ayrton Senna na cidade de Guaíra

Outro grupo de mani-
festantes interditou ontem 
(segunda-feira, 31) a rodovia 
BR-163, no km 350, na cidade 
de Guaíra (114 quilômetros de 
Umuarama). A Ponte Ayrton 
Senna ficou interditada total-
mente em ambos os sentidos, 
segundo a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF).

Os policiais divulgaram 
ontem pela manhã que não 
havia previsão de liberação, 
“em virtude de manifesta-
ção popular, com cerca de 15 
manifestantes. Não há infor-
mação sobre extensão do 
congestionamento”.

As Polícias Rodoviárias 
Estadual e Federal informaram 

PONTE Ayrton Senna também foi interditada ontem pela manhã e situação é acom-
panhada pela PRF
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a existência de vários blo-
queios no Paraná, além de pro-
testos que ocorrem em vários 
outros estados e estão liga-
dos ao resultado das eleições 
presidenciais.

De acordo com balanço da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
foram registrados bloqueios 

no Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Minas Gerais, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Rondônia, Pará, Goiás e no 
Distrito Federal. Nesta segunda, 
os protestos seguem em dois 
pontos no Paraná e em vários 
pontos de Santa Catarina.

PRF apreendeu mais de R$ 8 milhões
durante a ‘Operação Eleições 2022’

A Polícia Federal encerrou 
no domingo (30) a Operação 
Eleições 2022. O órgão atuou 
na prevenção e repressão aos 
crimes eleitorais de maneira 
integrada com representantes 
do TSE, Polícias Civis e Militares, 
Polícia Rodoviária Federal, 
Corpos de Bombeiro Militares, 
Ministério da Defesa, Agência 
Brasileira de Inteligência, 
Secretarias de Segurança 
Pública e Secretaria Nacional 
de Proteção e Defesa Civil.

Entre os dias 28 e 30 de 
outubro, período em que foi 

deflagrada a segunda fase 
da Operação Eleições 2022, a 
Polícia Federal instaurou nove 
inquéritos policiais para apu-
rar crimes eleitorais, 93 termos 
circunstanciados de ocorrên-
cia, prendeu 139 pessoas e 
apreendeu R$ 161,2 mil em 
bens e valores.

Neste mesmo período, 
foram registrados 43 casos de 
violação do sigilo do voto, 19 
de desobediência a ordens da 
Justiça Eleitoral, 17 de boca 
de urna e 16 de promoção de 
desordem que prejudicasse os 

trabalhos eleitorais.

NÚMEROS TOTAIS
De acordo com os levan-

tamentos feitos pela Polícia 
Federal, durante a opera-
ção englobando primeiro e 
segundo turno das eleições, 
foram instaurados 1365 inqué-
ritos policiais para apurar cri-
mes eleitorais, lavrados 229 
termos circunstanciados de 
ocorrência, além de terem 
realizado a prisão de 487 pes-
soas e a apreensão de R$ 8,4 
milhões em bens e valores.
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Missa pelo Dia de Finados será
às 9h em frente ao Cemitério

O Dia de Finados é sem-
pre marcado por muita emo-
ção, pois é um momento para 
homenagear aqueles que já 
se foram. E amanhã (quarta-
-feira, 2) o Cemitério Municipal 
vai sediar uma missa especial, 
que será celebrada às 9h pelo 
padre Machado, pároco da 
Igreja São José Operário, da 
Diocese de Umuarama. Os 
visitantes estão sendo convi-
dados a doar um quilo de ali-
mento não perecível para ser 
doado ao Lar Santa Faustina, 
que cuida de idosos.

R e p r e s e n t a n t e s  d a 
Paróquia indicam ainda para 
que os fiéis levem suas cadei-
ras, pois a celebração será 
realizada em altar montado 

Jovens arrecadam livros e fazem doação ao município
O prefeito Hermes Pimentel 

recebeu a visita de um grupo 
de jovens do Capítulo nº 133 
da Ordem DeMolay, na tarde 
de ontem (segunda-feira, 31). 
Acompanhados pelo advo-
gado Luiz Guilherme Meyer, 
os jovens fizeram a doação de 
190 livros de literatura que eles 
mesmos arrecadaram junto 
aos demais integrantes do 
capítulo e à comunidade, para 
distribuição aos alunos da rede 
municipal ou disponibilização 
em bibliotecas escolares.

Programa de segurança viária entre
Nova Londrina e Porto São José

A rodovia PR-577, entre os 
municípios de Nova Londrina 
e São Pedro do Paraná, no 
Noroeste do Estado, está rece-
bendo reforço da segurança 
viária por meio de serviços do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR). 
O trecho vai desde o entron-
camento com a BR-376 até 
o distrito de Porto São José, 

CONFIRA OS OITO LOTES DO PROGRAMA:
Lote 1: 877,44 km da Malha Rodoviária Regional Leste
Lote 2: 1.555,61 km da Malha Rodoviária Regional Campos Gerais
Lote 3: 1.099,60 km da Malha Rodoviária Regional Norte
Lote 4: 1.065,46 km da Malha Rodoviária Regional Norte
Lote 5: 1.519,14 km da Malha Rodoviária Regional Noroeste
Lote 6: 1.590,46 km da Malha Rodoviária Regional Noroeste
Lote 7: 1.072,31 km da Malha Rodoviária Regional Oeste
Lote 8: 1.185,41 km da Malha Rodoviária Regional Oeste

OS livros, de literatura infantil e infantoju-
venil, foram arrecadados pelos estudantes 
João Victor Pombo Meyer, Fabrício Augusto 
Jesuíno da Silva e Arthur Kenzo Matzumoto
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Educação daremos a melhor 
destinação a esses livros, que 
devem ajudar a despertar o 
interesse pela leitura em mui-
tos dos nossos alunos. Esta é 
uma ação muito importante de 
cidadania, que revela jovens 
preocupados com o próximo e 
ativos na sociedade”, destacou 
o prefeito Pimentel, ao agra-
decer a doação. “É mais um 
bom exemplo a ser seguido”, 
completou.

Os livros, de literatura 

infantil e infantojuvenil, foram 
arrecadados e entregues ao 
prefeito Pimentel pelos estu-
dantes João Victor Pombo 
Meyer,  Fabrício Augusto 
Jesuíno da Silva e Arthur Kenzo 
Matzumoto, e serão enca-
minhados para a Secretaria 
Municipal de Educação para 
posterior destinação.

A PR-577 integra o Lote 6 do programa, que abrange 1.590,46 quilômetros da Superinten-
dência Regional Noroeste do DER/PR

AEN

sobre a carroceria de um 
caminhão, como já feito em 
anos anteriores. “A Prefeitura 
providenciou as tendas para 
que as pessoas fiquem prote-
gidas, mas é preciso que cada 
um que quiser leve seus ban-
quinhos. Também comunica-
mos que este ano será apenas 
uma missa, ou seja, não tere-
mos outra celebração na parte 
da tarde junto ao cruzeiro”, 
comunica.

O  d i r e t o r  d a  A c e s f 
(Administração de Cemitérios 
e Serviços Funerários), Édipo 
Turisco, conta que tudo está 
preparado para receber os 
visitantes. “Equipes de tra-
balhadores da Acesf, em 
parceria com as secretarias 

municipais de Obras e de 
Serviços Públicos, providen-
ciaram para que o cemitério 
passasse por limpeza, varrição, 
podas de árvores, pinturas de 
meios-fios, manutenção do 
asfalto e outras melhorias para 
que os familiares e amigos pos-
sam ficar mais à vontade para 
suas visitas”, observou.

Turisco pede ainda a todos 
os visitantes que tomem cui-
dado com relação ao des-
carte de embalagens plás-
ticas dos vasos de flores. 
“Sugerimos que as pessoas 
retirem o plástico dos vasos e 
joguem nos vários tambores 
de lixo que distribuímos pelo 
cemitério, pois há o risco de 
que, com as chuvas que têm 

caído constantemente, pode 
haver o acúmulo de água, que 
podem gerar criadouros para 
o mosquito da dengue. Todo 
cuidado é pouco!”, alerta, 

acrescentando que a Acesf vai 
funcionar normalmente no Dia 
de Finados, com toda a equipe 
de plantão em tempo integral, 
das 7h às 19h.

CEMITÉRIO está sendo preparado por equipes da Prefeitura Municipal para recebe o 
público no Dia de Finados
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em uma extensão de 19,35 
quilômetros.

As melhorias são feitas 
pelo Programa de Segurança 
Viária das Rodovias Estaduais 
(Proseg Paraná), que contem-
pla execução da sinalização 
horizontal e sinalização verti-
cal da via, além da instalação 
de dispositivos de segurança.

A pintura da sinalização 

horizontal do trecho da PR-577 
já tem 98% de conclusão, assim 
como a instalação das tachas 
refletivas. Com o projeto exe-
cutivo em elaboração, serão 
implementadas na sequência 
as placas de sinalização ver-
tical e demais dispositivos de 
segurança.

“Estamos sempre buscando 
deixar as rodovias estaduais 
mais seguras. E com o Proseg 
Paraná conseguimos fazer 
isso de forma rápida”, diz o 
secretário de Infraestrutura e 
Logística, Fernando Furiatti. 
“São mais de 3 mil quilômetros 
de rodovias da região Noroeste 
que estão recebendo reforço 
de sinalização e dispositivos 
que melhoram a segurança, 

principalmente no período 
noturno”.

A PR-577 integra o Lote 6 
do programa, que abrange 
1.590,46 quilômetros da 
Superintendência Regional 
Noroeste do DER/PR, e conta 
com um investimento de R$ 

58,83 milhões. O prazo deste 
contrato é até novembro 
de 2024. Ao todo, o Proseg 
Paraná é divido em 8 lotes, 
com um investimento total de 
R$ 412,2 milhões para atender 
9.965,43 quilômetros de rodo-
vias estaduais.
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Administração oferece melhorias na
condição de trabalho de mototaxistas

Há pouco mais de 11 anos o 
serviço de mototáxi foi legali-
zado em Umuarama, sob a ges-
tão do então prefeito Moacir 
Silva. Agora, por determina-
ção de Hermes Pimentel, um 
decreto deve regulamentar e 
ajustar uma série de requisitos 
para oferecer melhores condi-
ções de trabalho para esses 
profissionais e mais segurança 
para os usuários, conforme 
informou a Sestram (Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana) 
na manhã de ontem (31).

Uma primeira reunião foi 
promovida na semana pas-
sada com alguns represen-
tantes da classe e um novo 
encontro deve ser agendado 
nos próximos dias. “Neste pri-
meiro momento conversamos 
com cerca de 10 representan-
tes de mototáxis, porém nossa 
intenção é ampliar esse con-
tato, pois, segundo os próprios 
participantes da reunião, em 
Umuarama devem atuar cerca 
de 250 profissionais, tanto 

Prefeitura e Itaú Social distribuem
5 mil livros às crianças da cidade

A Secretaria da Educação 
inscreveu a Prefeitura de 
Umuarama no projeto “Leia 
como uma criança 2022”, 
do Programa Itaú Social, 
para distribuição de livros 
infantis, e o município aca-
bou contemplado com 5 mil 
exemplares de publicações 
direcionadas às crianças do 
berçário ao primeiro ano do 
ensino fundamental.

Hoje (1º/11), a partir das 9h, 
o prefeito Hermes Pimentel e a 
secretária Mauriza Lima farão 
a entrega simbólica dos livros 
no Centro Municipal de Ensino 
Infantil (CMEI) São Paulo, que 
fica na zona V – ao lado da 
Igreja São Paulo.

“Os livros serão distribuí-
dos para todas as unidades 
educacionais que contam 
com alunos matriculados no 
ensino infantil, para as turmi-
nhas do berçário ao primeiro 
ano. Recebemos mais de 5 
mil livros do projeto, que aju-
darão a fazer a diferença na 
alfabetização e na educação 
das nossas crianças”, desta-
cou a secretária Mauriza.

Representantes das secre-
tarias municipais de Educação 
e de Saúde reuniram-se com o 
promotor de Justiça em Saúde, 
Marcos Antonio de Souza, para 
expor um problema enfren-
tado no município: a falta 
da entrega da declaração 
de vacinação dos alunos no 
momento de efetuar as matrí-
culas e rematrículas para o 
ano letivo de 2023, um docu-
mento exigido pelo Ministério 
da Educação.

Segundo a secretária de 
Educação, Mauriza Lima, o 
comprovante de vacina faz 
parte da documentação exi-
gida no momento da matrí-
cula do estudante. “Porém, 
como não podemos negar a 
vaga, damos um prazo de 30 
dias para os pais apresenta-
rem a declaração. Passado 
o prazo e não apresentado 
o documento, a escola noti-
ficará a Secretaria de Saúde 
para enviar o agente de saúde 
até a casa do estudante para 
averiguar a situação”, detalha.

Ela explica que, caso o 
agente não conseguir resul-
tado, o MP e o Conselho Tutelar 

Com o projeto, o Itaú 
Social contempla órgãos 
públicos e organizações da 
sociedade civil (OSCs) com 
a distribuição gratuita dos 
livros, beneficiando crian-
ças matriculadas na rede 
pública municipal até o 1º 
ano que realizam ações de 
leitura. O Itaú Social desen-
volve e compartilha tecnolo-
gias sociais para contribuir 
com a melhoria da educa-
ção pública brasileira, pau-
tadas em projetos sociais e 
no fomento a organizações 
da sociedade civil.

Lançado em 2010, o pro-
grama tem como objetivos 
promover a leitura na pri-
meira infância e ampliar o 
repertório cultural das crian-
ças e sua apropriação da cul-
tura letrada; contribuir para 
o fortalecimento dos víncu-
los afetivos, incentivando os 
adultos a lerem com e para 
as crianças; e promover o 
acesso à leitura de qualidade 
a famílias e crianças em vul-
nerabilidade socioeconômica 
em todo o território nacional.

Pais serão notificados sem a declaração
de vacinação na matrícula dos filhos

serão informados para que 
tomem medidas cabíveis, uma 
vez que a vacinação é um direito 
da criança e sua falta ameaça à 
saúde da população. “O prazo 
para as transferências para os 
alunos dos centros de educação 
infantil (CMEIs) e escolas muni-
cipais termina nesta terça-feira 
(1° de novembro)”.

A declaração de vacinação 
é fornecida pelas unidades 
de saúde, indica a secretária, 
bastando solicitar e apresentar 
na unidade educacional. “Essa 
união entre Educação e Saúde 
tem o objetivo de pedir a cola-
boração dos responsáveis para 
ajudarmos na imunização de 
nossas crianças contra doen-
ças já erradicadas em função 
da vacinação”, pontua.

Simony Bernardelli, dire-
tora de Saúde, conta que a 
situação preocupa tanto os 
profissionais de Educação 
quanto as equipes da Saúde. 
“Essa questão da falta de ‘inte-
resse’ dos pais em vacinarem 
seus filhos é algo que temos 
sentido muito. Por exemplo, 
a campanha de vacinação 
contra a pólio, encerrada no 

dia 3 deste mês, conseguimos 
imunizar 85% do público-alvo, 
mas nossa intenção e dedica-
ção era para atingirmos ao 
menos 95%, como recomenda 
a Organização Mundial de 
Saúde. E estamos falando de 
uma doença terrível, que é a 
paralisia infantil”, ressalta.

Após a discussão e análise 
da situação, Dr. Marcos suge-
riu o desenvolvimento de uma 
campanha que alerte os pais de 
forma contundente. “Também 
ficou estabelecido que, caso os 
pais não entreguem a declara-
ção de vacinação, a unidade 
educacional vai comunicar a 
Vigilância, que vai notificar 
e dar um prazo de 30 dias 
para a entrega. Se mesmo 
assim não conseguirem, as 
famílias serão visitadas por 
equipes da Atenção Primária 
em Saúde, para tentar mais 
uma vez auxiliar na atualiza-
ção das carteirinhas. Porém, 
caso haja pais que se neguem 
a vacinar seus filhos, estes serão 
contatados pelo Conselho 
Tutelar e pela Promotoria”, 
explica Herison Cleik Silva Lima, 
secretário de Saúde.

como mototaxistas (no trans-
porte de passageiros) quanto 
motofretistas (no serviço de 
entregas de mercadorias)”, 
observou o prefeito.

Ele adianta que um dos 
objetivos da Sestram é ofere-
cer apoio para que esses pro-
fissionais possam atuar de 
forma regular e regulamentar, 
criando associações, coopera-
tivas ou agências, por exemplo, 
onde consigam ter e oferecer 
mais segurança no desempe-
nho de suas atividades – como 
seguro de vida em grupo, 
cadastro como microempreen-
dedores individuais (MEI), 
registros junto aos órgãos de 
trânsito etc. –, como determina 
a Lei 3.729/2011, disponível no 
site da Prefeitura”, explica.

Contendo 24 artigos, a 
lei determina, entre outros 
pontos, que a exploração 
do serviço de mototáxi em 
Umuarama deve ser feita por 
profissional que tenha CNH 
categoria A por, pelo menos, 
dois anos, possuir certificado 

de participação em Curso de 
Orientação e Formação de 
Condutores, ministrado por 
instituição reconhecida pelo 
Contran (Conselho Nacional de 

Trânsito) e credenciado pela 
Diretoria Municipal de Trânsito 
(Umutrans).

Pimentel faz um chamado 
aos mototaxistas e motofretistas 

DECRETO deve regulamentar e ajustar uma série de requisitos para oferecer melhores condições de trabalho e mais segurança aos pro-
fissionais e usuários
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para que entrem em contato 
com a Sestram. “Faremos um 
pré-levantamento dos profis-
sionais para organizar os traba-
lhos”, finaliza.
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Palavras cruzadas

Com o trânsito da Lua em Peixes, que repre-
senta a Casa 10 do seu signo, a dica astral é 
dedicar um pouco mais de importância à ima-
gem que passa aos outros, especialmente se 
tem objetivos ambiciosos no trabalho. Aprovei-
te para se conectar com as suas emoções e o 
seu passado, algum insight pode rolar já que a 
Lua está dando like para Urano.

O trânsito da Lua em Peixes traz um astral posi-
tivo para mudanças, seja na vida profissional ou 
mesmo na aparência. Se você vinha cobiçando 
um novo cargo, ou até um emprego diferente, 
saiba que será mais fácil dar o primeiro passo 
agora. É o momento de agir com cautela.

O bom aspecto entre Lua e Sol envia boas ener-
gias para mudanças no trabalho, mas será pre-
ciso agir bem cedinho para aproveitar as boas 
vibrações. A saúde também pode ser beneficia-
da por uma mudança de hábitos: bom momento 
para iniciar uma dieta, abandonar um vício, dar 
um chega pra lá no sedentarismo.

Nesta terça, a Lua segue em Peixes e troca 
excelentes energias com o Sol pela manhã, 
avisando que o diálogo está em alta. Os astros 
também prometem um pouco mais de agilida-
de na hora de cuidar das tarefas do dia a dia. 
É hora de expandir seus contatos e analisar os 
potenciais de uma nova parceria, seja na vida 
profissional ou pessoal. 

Logo cedo, a Lua se entende com o Sol e 
promete muito foco para você se concentrar 
nas tarefas mais lucrativas. Apesar de ser 
trabalhoso, organizar suas contas, planejar o 
orçamento e cuidar do que é seu pode ser o 
melhor caminho pra fazer o dinheiro render 
neste finalzinho de mês.

Você começa a terça dando um show de dis-
posição para colocar assuntos pessoais em or-
dem. Mas também pode se sair bem em tudo o 
que decidir fazer, desde que foque sua atenção 
no momento. Apoie-se nas qualidades do seu 
signo para se destacar e atingir os seus objeti-
vos no trabalho.

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 em 1° de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de 
Sagitário. São otimistas e confiantes, acreditam em si mesmo. São entusiasmados e 
possuem grande liderança. Seu número principal é o 9, número símbolo de Marte, que 
revela espírito otimista, aventureiro, ousado, irreverente, lutador e entusiasmado. Dá for-
tes instintos e tendência para a polêmica, a agressividade e a violência. O 9 é o símbolo 
de movimento, viagem e os contatos com o exterior.

Horóscopo nascido em 1º de novembro

Nesta terça, a energia lunar se junta ao Sol logo 
cedo, favorecendo tarefas que envolvem con-
tatos com pessoas de fora ou que exigem uma 
dose extra de diplomacia. Você também vai 
contar com a sorte em jogos, sorteios, apostas. 
Só não vale exagerar.

Se depender das boas energias da Lua em sua 
Casa 9, que estará em harmonia com Sol, via-
gens ou novos cursos podem surpreender, mas 
tudo indica que serão positivos. Sua disposi-
ção para aprender coisas novas e sair da rotina 
tende a crescer. Você pode explorar essas boas 
energias para estimular a vida profissional e no-
vos estudos. 

No trabalho, o bom aspecto entre Lua e Sol fa-
vorece suas ambições. Mas evite se arriscar em 
excesso: sair da sua zona de conforto e assumir 
novas empreitadas pode ser arriscado agora. Ao 
invés disso, aproveite para fazer planos e descobrir 
a melhor maneira de driblar as dificuldades. 

A Lua transita em Peixes nesta manhã e avisa 
que será melhor cuidar dos seus interesses 
discretamente hoje. Pode ser uma boa pedida 
reservar um tempinho para repensar algumas 
coisas e prestar mais atenção nos avisos que o 
seu sexto sentido envia.

A Lua troca likes com o Sol logo cedo e garan-
te que boa parte da sua atenção deve se voltar 
para os cuidados com o corpo nesta terça. Se 
estiver querendo melhorar a imagem que passa 
aos outros, pode ser uma boa iniciar uma dieta 
ou dar uma incrementada no visual. 

A Lua se entende com o Sol no início desta terça-
-feira e indica que você pode receber excelentes 
energias para fazer algumas mudanças em casa. 
Reforma, mudança de residência e até uma lim-
peza geral em armários e quintal contam com as 
melhores vibes. No trabalho, vale a pena redobrar 
a atenção para cuidar das tarefas do dia a dia. 
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 1º/11/2022
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min 25

Cascavel
max 15
min 10

Foz do Iguaçu
max 19
min 11

max 19
min 13

Curitiba
max 12
min 8

FASES 
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Quarta 2/11/2022

Sol
Quinta 3/11/2022

Muitas nuvens

Nova
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Minguante
16/11 - 10h29
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concurso: 5987
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 11

SUJ
MERIDIANO

RECUPERAÇÃO
TRIARSÃOS

ARECROURO

TIÇONADOBIO

CÃSMIRRA
AOTENOEL

RECAUCHUTADA
ROLEESOL
IRARIMR

IMPRETERIVEIS
CAOSBOURBON

RIRDED
PALMATORIA

MALEVOLOSROR

Canal de
energia vi-
tal para a 
acupuntura

Elementos 
essenciais

de um
soneto

Tipo de
cerveja de
alto teor
alcoólico

Escritor 
de "Viva 
o Povo

Brasileiro"

Chance do
aluno no

fim do ano
escolar

Cidade
gaúcha do

Parque
Eólico

Fazer a
seleção

(dos can-
didatos)

(?) e
salvos:

sem feri-
mentos

Museu  
de (?), 
atração
londrina

Forma de 
pagamento
exigida em
sequestros

Resina
usada em 
perfumaria

Submetida
à cirurgia
estética

(fem. pop.)

Cabo de
reboque 

de embar-
cações

Código da
Romênia 

na internet

Astro na
bandeira
uruguaia

Órgão que
produz 

a eritro-
poetina

Averiguar;
investigar

Parte do
remo que
mergulha
na água

(?) 
Landau,

físico
soviético

Estado do
Parque do
Jalapão
(sigla)

Edifício
(abrev.)

Grande 
quantidade

Suor 
Governador
da Bahia
(2020)

Denomina-
ção popu-
lar do AVC

(Med.)

Extrema-(?): sacra-
mento dos enfermos

Princípio ativo da
aspirina (sigla)

Metal
amarelo
"Falou"

com Deus
"Biografia",
no Twitter

Diretas

Chamus-
cado

Cabelos
brancos

Alumínio
(símbolo)

Sergio (?),
cineasta
de "Por
Um Pu-

nhado de
Dólares"

Meninos,
no falar do
lusitano
Enxergar

Pecado
capital
(Catol.) 

Inadiáveis

Rita (?),
cantora

Deus grego
da guerra 

Uísque
apreciado
nos EUA
Âmago

Perversos

Dar a mão
à (?): re-
conhecer-
se vencido

O oposto
da ordem
(Filos.)

3/ipa. 5/leone. 6/osório. 7/bourbon. 8/tiçonado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 11

SUJ
MERIDIANO

RECUPERAÇÃO
TRIARSÃOS

ARECROURO

TIÇONADOBIO

CÃSMIRRA
AOTENOEL

RECAUCHUTADA
ROLEESOL
IRARIMR

IMPRETERIVEIS
CAOSBOURBON

RIRDED
PALMATORIA

MALEVOLOSROR

Canal de
energia vi-
tal para a 
acupuntura

Elementos 
essenciais

de um
soneto

Tipo de
cerveja de
alto teor
alcoólico

Escritor 
de "Viva 
o Povo

Brasileiro"

Chance do
aluno no

fim do ano
escolar

Cidade
gaúcha do

Parque
Eólico

Fazer a
seleção

(dos can-
didatos)

(?) e
salvos:

sem feri-
mentos

Museu  
de (?), 
atração
londrina

Forma de 
pagamento
exigida em
sequestros

Resina
usada em 
perfumaria

Submetida
à cirurgia
estética

(fem. pop.)

Cabo de
reboque 

de embar-
cações

Código da
Romênia 

na internet

Astro na
bandeira
uruguaia

Órgão que
produz 

a eritro-
poetina

Averiguar;
investigar

Parte do
remo que
mergulha
na água

(?) 
Landau,

físico
soviético

Estado do
Parque do
Jalapão
(sigla)

Edifício
(abrev.)

Grande 
quantidade

Suor 
Governador
da Bahia
(2020)

Denomina-
ção popu-
lar do AVC

(Med.)

Extrema-(?): sacra-
mento dos enfermos

Princípio ativo da
aspirina (sigla)

Metal
amarelo
"Falou"

com Deus
"Biografia",
no Twitter

Diretas

Chamus-
cado

Cabelos
brancos

Alumínio
(símbolo)

Sergio (?),
cineasta
de "Por
Um Pu-

nhado de
Dólares"

Meninos,
no falar do
lusitano
Enxergar

Pecado
capital
(Catol.) 

Inadiáveis

Rita (?),
cantora

Deus grego
da guerra 

Uísque
apreciado
nos EUA
Âmago

Perversos

Dar a mão
à (?): re-
conhecer-
se vencido

O oposto
da ordem
(Filos.)

3/ipa. 5/leone. 6/osório. 7/bourbon. 8/tiçonado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO3

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

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

F E R R Ã O U S
P T O O R G Ã O

H A L F S T A N D
Q R I O Ç E

T U F O S G R Ã O S
D I U T U R N O O

S M A E C O

T O T A L I Z A R
Ã N C T E R

C O N T R A P O N T O

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-

malidades Poeta 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.

CINE VIP
U M U A R A M A

Com lançamento toda
semana por um valor único

INFORMAÇÕES

A Q U I  A  E S T R E L A  P R I N C I P A L  É  V O C Ê !A Q U I  A  E S T R E L A  P R I N C I P A L  É  V O C Ê !

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

A rodoviária nova de 
Umuarama voltou a ter pro-
blemas em virtude dos for-
tes ventos que vieram com 
as chuvas no último final de 
semana. Mais uma vez o forro 
no entorno das portas de 
acesso de passageiros, no piso 
inferior, teve partes arranca-
das pela ventania, bem como 
algumas placas de ACM na área 
de circulação dos ônibus, na 
parte superior. Os problemas, 
porém, não prejudicaram o 
funcionamento do terminal.

O diretor de Obras da 

Ventos fortes voltaram a causar estragos na nova rodoviária
Prefeitura, Renato Caobianco, 
e o engenheiro Jefferson 
Oncken da Silveira visitaram a 
rodoviária na manhã de ontem 
(31). De acordo com o diretor, 
apesar dos estragos visíveis 
não houve prejuízos maiores. 
“A parte do forro de ACM será 
arrumada pela empresa que 
executou os reparos dos danos 
da chuva anterior, no final de 
agosto deste ano, que foram 
muito mais significativos. Os 
custos foram cobertos pelo 
seguro”, explicou.

Já a parte da entrada de 

passageiros deverá ser recu-
perada com mão de obra do 
município e materiais já exis-
tentes em estoque. O secre-
tário municipal de Obras, 
Planejamento Urbano e 
Projetos Técnicos, Gleison 
Alves de Andrade, acrescen-
tou que o município estuda 
mudanças na forração da 
rodoviária para evitar que os 
problemas voltem a se repetir.

“Ainda não decidimos qual 
será a mudança, mas já está 
claro que o tipo de forro não 
comporta as rajadas de vento 

que são frequentes naquela 
região. A localização topográ-
fica deixa o prédio da rodoviá-
ria muito exposto aos ventos, 

o que indica que sempre 
haverá problemas caso o tipo 
do forro não seja adequado”, 
resumiu o secretário.
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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

Unindo luxo e esportividade, Jaguar
apresenta edição limitada do F-TYPE

A Jaguar apresenta ao mer-
cado brasileiro o novo F-TYPE 
edição especial BRG, que 
chega com unidades limita-
das neste mês de outubro. O 
nome BRG remete a cor British 
Racing Green utilizada nas pis-
tas de corrida e celebra o his-
tórico de vitórias e a tradição 
da Jaguar em competições 
incluindo sete vezes vencedora 
da icônica corrida de Le Mans.

O novo esportivo traduz a 
verdadeira essência da marca 
Jaguar, oferecendo desempe-
nho surpreendente e design 
ainda mais imponente e 
assertivo. A nova versão BRG 
chega com uma combinação 
exclusiva de itens e acessó-
rios, com capota e interior na 
cor Marrom Tan, que garante 
um tom ainda mais esportivo 
e luxuoso ao veículo. Ele tam-
bém recebeu o pacote Black 
Pack externo e interno, novas 
rodas de 20’’ de 5 raios Gloss 
Black, pinças de freio exclu-
sivas em preto, teto elétrico 
retrátil  em marrom além 
da já mencionada pintura 
externa metálica na cor 
British Racing Green.  

No interior da edição limi-
tada, os clientes desfrutam do 
Luxury Pack Plus, uma combi-
nação de materiais únicos da 
Jaguar que oferece charme e 
requinte aos ocupantes. Os 
bancos de alta performance 
com ajuste elétrico de 12 posi-
ções, revestidos com o refi-
nado couro Windsor na cor 
Marrom Tan, a costura nos 
bancos e painéis de porta, o 
encosto de cabeça e o entorno 
do botão para abertura do por-
ta-luvas realçam a riqueza de 
detalhes da cabine. 

A experiência tecnológica 
dentro do novo F-TYPE BRG 
também é um dos pontos 
fortes do modelo, que possui 
um belíssimo painel de ins-
trumentos totalmente digital 
e configurável de 12,3 pole-
gadas com sistema de entre-
tenimento Touch Pro, com 
conectividade Apple CarPlay 
e Android Auto de série, além 
do sistema de som premium 
Meridian Surround.

O painel de instrumentos 
Interactive Driver Display de 

12,3 polegadas configurável, 
de série no modelo, oferece 
diferentes modos de visuali-
zação, incluindo o mapa em 
tela cheia. O modo padrão é 
caracterizado pelo conta-giros 
posicionado ao centro da tela, 
com grafismo exclusivo para o 
F-TYPE. Essa característica e a 
luz de indicação de mudança 
de marcha conduzem ao cará-
ter e ao desempenho total-
mente focados no motorista.

O F-TYPE BRG conta ainda 
com ar-condicionado inteli-
gente de duas zonas, assis-
tente de monitoramento de 
ponto cego, sistema de aber-
tura do veículo sem chave, 
assistente de tráfego traseiro, 
coluna de direção com ajuste 
elétrico, logotipo Jaguar ilumi-
nado nas soleiras e espelhos 
retrovisores com sistema de 
aquecimento. 

MOTORIZAÇÃO ESPORTIVA 
O novo Jaguar F-TYPE BRG 

está equipado com motor 
Ingenium turbo de quatro 
cilindros 2.0, produzindo 300 
cv e 40,8 mkgf de torque a 
partir de 1.500 rpm, e câmbio 
automático Quickshift de oito 
marchas. Com uma calibração 
extremamente afinada, o veí-
culo entrega trocas mais res-
ponsivas e imediatas, tanto 
pela alavanca SportShift no 
console quanto pelas bor-
boletas atrás do volante. 
Complementando sua moto-
rização esportiva, possui ainda 

escapamento ativo variável, 
possibilitando uma condução 
mais refinada ou, com as vál-
vulas abertas, com som mais 
grave e potente, ressaltando 
sua esportividade. 

A motorização P300 man-
tém o desempenho esperado 
de um F-TYPE, acelerando de 
0 a 100 km/h em apenas 5,7s e 
alcançando a velocidade final 
de 250 km/h. E, mesmo com a 
entrega dessa potência, essa 
é a versão de menor consumo 
de combustível da história do 
F-TYPE, com média de 14,8 
km/l e emitindo apenas 184 
g/km de CO2 (de acordo com 
o ciclo NEDC). 

ATENÇÃO AOS DETALHES 
Atributos que definem a 

essência do design premiado 
do F-TYPE são a atenção aos 
detalhes e o foco na disciplina 
e na pureza das linhas de car-
roceria. Com faróis pixel LED 
refinados com assinatura em 
J que se integram ao capô, o 
veículo exibe um visual mais 
largo e acentuado. Seu para-
-choque dianteiro e a grade 
levemente aumentados des-
tacam a presença e o impacto 

visual do modelo. Na traseira, 
as lanternas em LED com assi-
natura em chicane, inspiradas 
no SUV Jaguar I-PACE, res-
saltam a linha horizontal do 
conjunto. 

Somado a todas as carac-
terísticas que compõem o 
novo F-TYPE, o modelo faz 
parte da linha de sucessão 
dos carros de alto desempe-
nho da Jaguar, com mais de 
70 anos de história, iniciada 
com o Jaguar C-TYPE ven-
cendo a 24 Horas de Le Mans 

duas vezes, em 1951 e 1953. A 
herança seguiu com o D-TYPE 
a partir de 1955, vencendo 
outras três vezes a mesma 
prova. Com o E-TYPE, em 
1961, antecessor ao F-TYPE, 
a Jaguar apresentou o carro 
considerado o mais bonito já 
produzido até hoje.

PREÇO
O F-TYPE BRG é produzido 

na fábrica da Jaguar em Castle 
Bromwich e chega ao Brasil 
com o preço de R$ 600.680,00.

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$ 239.900,00
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 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$ 134.900,00
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

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
ESTOFADOS DECORART 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
07.954.437/0001-03, esta-
belecido na Rua Pirapó, s/nº, 
CEP 87500-000, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
26.373/2006. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

Administrador de empresas

Agente de pesquisa

Ajudante de eletricista

Ajudante de estruturas metálicas

Analista de recursos humanos

Arte-finalista

Assistente administrativo

Atendente balconista

Atendente de balcão

Atendente de lojas

Atendente de mesa

Auxiliar administrativo

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de costura

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estoque

Auxiliar de faturamento

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de manutenção de edifícios

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar mecânico de refrigeração

Babá

Balconista

Banhista de animais domésticos

Borracheiro

Carpinteiro

Caseiro

Chefe de cozinha

Churrasqueiro

Cobrador externo

Consultor de vendas

Costureiro, a máquina na confecção em série

Cozinheiro de restaurante

Cozinheiro geral

Eletricista de manutenção industrial

Empregado doméstico nos serviços gerais

Esteticista

Estoquista

Farmacêutico

Faturista

Fiel de depósito

Fiscal de caixa

Fiscal de prevenção de perdas

Garçom

Gerente comercial

Instalador de som e acessórios de veículos

Lavador de veículos

Manobrista

Marceneiro

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de manutenção de ônibus

Mecânico de motocicletas

Mecânico de refrigeração

Médico veterinário

Monitor de alunos

Montador de móveis de madeira

Montador instalador de acessórios

Office-girl

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 rolo compactador

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Orientador de ensino

Padeiro

Pedreiro

Pintor de automóveis

Professor de artes no ensino médio

Professor de biologia no ensino médio

Professor de educação física no ensino médio

Professor de filosofia no ensino médio

Professor de física no ensino médio

Professor de geografia no ensino médio

Professor de história no ensino médio

Professor de inglês

Professor de língua portuguesa

Professor de matemática no ensino médio

Professor de química no ensino médio

Professor de sociologia no ensino médio

Professor de sociologia no ensino médio

Promotor de vendas

Recepcionista secretária

Repositor - em supermercados

Segurança de evento

Serralheiro

Servente de pedreiro

Social media

Soldador

Supervisor de vendas de serviços

Tecelão (tear automático)

Técnico em segurança do trabalho

Torneiro mecânico

Vendedor interno

Vendedor porta a porta

Vendedor pracista

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

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

  218  Vagas disponíveis para o dia 01/11/2022, 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.

Desde março de 2020, 
quando teve início a pande-
mia de coronavírus no Brasil, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
monitora o comportamento do 
vírus em Umuarama. O total de 
óbitos é de 355 (o último faleci-
mento foi registrado em março 
deste ano) e 39.333 pessoas 
receberam diagnóstico positivo 
para a doença. A boa notícia é 

Outubro terminou com a menor marca de
casos de covid desde o início da pandemia

que, neste período de 31 meses, 
outubro de 2022 se encerra com 
o menor número de casos: 42.

De acordo com o Boletim 
Covid desta segunda-feira 
(31), que traz dados acumu-
lados do final de semana pro-
longado, cinco novos casos 
foram confirmados, sendo 
três mulheres e dois homens; 
há 62 dias não há o registro 
de casos em crianças. Desde 
o dia 1° de janeiro até hoje 
(304 dias), foram confirmados 
18.908 casos – 9.705 mulheres 
(51,3%), 7.084 homens (37,5%) 
e 2.119 crianças (11,2%).

A média de casos diá-
rios nesse período é de 62, o 
menor número desde o início 
da pandemia. O informativo 
indica também que há 16 dias 
nenhuma pessoa de Umuarama 

é internada para tratamento de 
covid-19, nem em enfermarias e 
nem em UTIs. O número de pes-
soas em isolamento domiciliar é 
de 25, sendo 12 casos tratados 
como suspeitos e mais 10 casos 
ativos. A cidade continua classi-
ficada com bandeira verde pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), revelando que o risco de 
disseminação do vírus é consi-
derado baixo.

NO mais recente boletim, cinco novos ca-
sos foram confirmados, sendo três mulheres 
e dois homens; há 62 dias não há o registro 

de casos em crianças

ASSESSORIA/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni O amor da democracia é o da igualdade.

Barão de Montesquieu

@tribunahojenewsumuarama

JÁ ADERIU?
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.

FRANGO, oba!
Programada para o dia 6 novembro 
(próximo 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?
Os convites estão sendo comercia-
lizados em vales de R$ 100. Se-

gundo os organizadores, a porção 
é composta pelo frango cozido na 
telha com acompanhamentos, e 
serve 4 pessoas. A entrega será 

exclusivamente pelo sistema drive 
thru. As porções devem ser retira-
das na Casa da Amizade ( avenida 
Rotary). Reservas pelo telefone 

(44) 99976-0543.

BATATINHA FAZ PALESTRA MOTIVACIONAL, EM CAMPO MOURÃO!

 Sirley Fatima de Souza, consultora 
credenciada Sebrae,  foi  presença 
aplaudidíssima na palestra mo-
tivacional ministrada por ela nas 

festividades  dos 75 anos de Campo 
Mourão. A Secretaria Municipal de 
Educação Tânia Caetano (foto) reu-
niu, na manhã da quinta-feira (27), 
todos os servidores da Educação do 
município -, num total de 1.200,  

no salão de eventos Mourão Garden 
para celebrar o Dia da Educação. O 
evento fez parte da comemoração 
oficial do município e o tema da 
palestra foi “Professores Colabo-

radores – Seres Desdobráveis” que 
arrancou aplausos entusiasmados 

dos presentes.

GRATUITAS
O Sesc tem  vagas totalmente gratuitas 

do Centro de Educação Infantil Sesc 
Umuarama. Escola de Educação Infan-
til credenciada pelo MEC que atende 

crianças de 03, 04 e 05 anos para o Ano 
Letivo de 2023. Vagas Bolsistas com 
inscrições de 31 de Outubro a 11 de 

Novembro. O período é Manhã das 08h 
às 12h e Tarde das 13:30h às 17:30h 

com possibilidade de hora extra até as 
18:30h. Início das aulas: 01/02/2023. 
Lanche, uniforme e material incluso. 

Critério: Renda Familiar até 03 salários 
mínimos. Mais informações no Sesc / 

Rua Domingos G. de Paula, 2700.

A coluna dá os parabéns ao Campeão da Libertadores 2022 / Flamengo e desta-
ca os flamenguistas umuaramenses: o casal Mayara e Ricardo e os filhos Aarão e 
Caleb, em recente viagem ao Rio de Janeiro prestigiando o clube, no Maracanã. 
Mayara e Ricardo também também conferiram de perto a vitória do time, no 

último sábado, em Guayaquil.

VIA INSTAGRAM

Tânia Caetano (Secretaria Municipal de Educação) e Batatinha
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