
• O destaque para hoje ainda será para a possibilidade do 
desenvolvimento das pancadas de chuvas que se desenvol-
vem, preferencialmente, no período de maior aquecimento. A 
atmosfera está bastante instável numa vasta área que cobre 
o estado.
Mín:  16° C em Curitiba
Máx: 30° 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
04/10/19................................. R$ 76,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/10/19.................................R$ 31,50

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/10/19................................. R$ 45,00

Fonte: Deral/Seab

Alvorada do Sul inicia
movimento para realização de 

Feira do Produtor
 O município de Al-
vorada do Sul vem se mo-
bilizando junto a população 
na realização de ações e 
atividades que estimulem a 
geração de renda local.
 São ações para que 
o pequeno produtor e em-
presário MEI possam sair 
da informalidade, ter conhe-
cimento, capacitação e re-
cursos para progredir como 
empreendedor.
 Estão sendo rea-
lizadas parcerias entre a 
Prefeitura Municipal, Co-
mitê gestor municipal, Sala 
do Empreendedor, Sebrae, 
Emater e Sindicatos para 
fomentar a agricultura fami-
liar, trazendo a produtivida-
de do campo para a cidade, 
como forma de aumentar a 
renda e lucratividade.
 A reunião está mar-
cada para dia 08/10/2019, 
às 15:00 no Anfiteatro do 
Centro Cultural de Alvorada 
do Sul.

Prefeitura de Florestópolis
lança programação para

Outubro Rosa
 A Secretaria de Saúde do município de Florestópolis lançou uma programação de 
reforço na prevenção ao câncer de mama e colo de útero, com foco na saúde da mulher.
 Serão realizadas coletas de preventivos e solicitações de mamografias.
 Confira em detalhes as ações nas UBS’s do município:
 UBS Central: dias 03, 10, 17, 24 e 31 de outubro – à partir das 17:00.
 UBS Floresta: dias 03, 10 e 31 de outubro – à partir das 17:00.
 UBS Copel: dias 09 e 23 de outubro – à partir das 17:00.
 UBS Jabur: dias 10 e 24 de outubro – à partir das 17:00.

Saúde de Primeiro de Maio
recebe dois novos veículos

 O incessante trabalho da administração municipal na renovação da frota, trouxe mais 
resultados nessa semana. A Saúde de Primeiro de Maio tem dois novos veículos (Ford Ka), 
zero quilômetro, para auxiliar nos serviços do setor.

Fonte: facebook.com/PrefeituradePrimeirodeMaio/

Sancionada lei que
estabelece limite de gastos na 

campanha municipal
 O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou a Lei 
13.878 de 2019, que estabe-
lece os limites de gastos de 
campanha para as eleições 
municipais. A lei foi publica-
da em edição extra do Diário 
Oficial da União desta quin-
ta-feira (3).
 Por se tratar de alte-
ração na legislação eleitoral, 
a lei precisava ser sanciona-
da um ano antes do pleito do 

ano que vem, marcado para 
o dia 4 de outubro, para que 
as regras possam valer.
 Na última quarta-fei-
ra (2), o Senado aprovou o 
projeto de lei que define o 
teto de gastos de campanha 
para as eleições de prefei-
tos e vereadores de 2020. O 
texto prevê que o valor seja 
o mesmo do pleito de 2016, 
corrigido pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-

dor Amplo (IPCA).
 A lei também deter-
mina que nos municípios 
onde houver segundo tur-
no na eleição para prefeito, 
o limite de gastos de cada 
candidato será de 40% do 
estabelecido para o primeiro 
turno da disputa.
 O texto também au-
toriza o candidato a usar re-
cursos próprios em sua cam-
panha até o total de 10% dos 

limites previstos 
para gastos de 
campanha no 
cargo em que 
concorrer.
 Caberá ao 
Tribunal Su-
perior Eleitoral 
(TSE) divulgar 
a tabela de 
tetos por mu-
nicípio e car-
go antes do 
pleito, assim 
como ocorreu 
nas eleições de 
2016.

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br


