
• O destaque para esta quarta-feira é para a mudança das 
condições atmosféricas no interior do estado. O calor ainda 
continua entretanto aumenta a quantidade de umidade do ar 
em todas as regiões e a sensação de tempo abafado será 
marcante, especialmente entre o oeste e o sudoeste..
Mín:  15° C em Curitiba
Máx: 35° C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 40,00 
para entrega em Sertanópolis e R$ 60,00 nos demais muni-
cípios, pelos Correios (Edição Comercial - Consultar valores 
para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
02/10/19................................. R$ 75,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
02/10/19.................................R$ 32,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
02/10/19................................. R$ 44,50

Fonte: Deral/Seab

Secretaria de Saúde 
divulga calendário 
do Outubro Rosa 
em Florestópolis.

 Outubro Rosa
 Mês de combate ao câncer de mama!
 A prevenção é o melhor caminho.....
 Junte-se a essa luta você também!
 Procure sua UBS para realização do exame!

Fonte: https://www.florestopolis.pr.gov.br

Eleições para eleger conselheiros tutelares 
é neste domingo

 No dia 06 de outubro, 
os eleitores do Paraná irão às 
urnas para escolher os mem-
bros dos conselhos tutelares, 
órgãos colegiados encarrega-
dos de zelar pelo cumprimen-
to dos direitos da criança e do 
adolescente. Poderão votar 
todos os eleitores cuja situação 
tenha estado regular perante a 
Justiça Eleitoral até 28 de junho 
deste ano, quando foi fechado o 
cadastro eleitoral para o pleito.
 As eleições, que usa-

rão urnas emprestadas pela 
Justiça Eleitoral, tanto de lona 
quanto eletrônicas, de acordo 
com o município, são organiza-
das pelas comissões eleitorais 
dos conselhos tutelares com o 
auxílio das zonas eleitorais.

Sistema
 Além dos equipamen-
tos, o TRE-PR cederá os sis-
temas de votação e as mídias, 
realizará a preparação das ur-
nas, o treinamento dos mesá-
rios e do pessoal de suporte à 

urna eletrônica. Os conselhos 
tutelares, por sua vez, ficaram 
responsáveis por entregar à 
Justiça Eleitoral os dados re-
ferentes aos candidatos, sele-
cionar os membros das mesas 
receptoras e realizar a totali-
zação das eleições nos muni-
cípios com menos de 200 mil 
eleitores.
 As eleições dos con-
selhos tutelares unificadas 
em todo o território nacional, a 
cada quatro anos, no primeiro 

domingo do mês de outubro 
do ano subsequente ao da 
eleição presidencial, foram 
instituídas pela Resolução nº 
170 de 2014 do Conselho Na-
cional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Conanda). 
Já a Lei nº 12.696 de 2012 
dispõe sobre a unificação das 
eleições do Conselho Tutelar.
 Veja abaixo a relação 
de candidatos em alguns mu-
nicípios de circulação do Jor-
nal da Cidade.


