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Procon recolhe do mercado barras de
chocolates com vidro na composição
A Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Umuarama 
determinou que todos os estabelecimentos comerciais da cidade 
recolham imediatamente de suas prateleiras, dois tipos de barras 
de chocolate da marca Garoto. A indústria identificou a existência 
de fragmentos de vidro na composição destes alimentos. São lotes 

dos chocolates Garoto de 80g Caju e Garoto de 80g Caju e Passas, 
ambos com datas de validade até o ano que vem. O recolhimento 
dos lotes do produto, faz parte de uma determinação feita através 
de nota técnica que gerou uma recomendação administrativa expe-
dida pelo Procon Municipal. l 8
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ASSESSORIA/SECOM

Quase 40% das
indústrias trocariam

rodovias por
outro modal

l 2

Moraes dá
48 horas para

Defesa entregar
relatório das urnas

l 3

Desempenho 
na Saúde

Dados apresentados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abas-
tecimento, mostraram que o agronegócio é responsável por aproximadamente 80% de tudo o que é exportado 
pelo Paraná. Em termos nacionais, nos últimos dez anos, a participação estadual nas vendas brasileiras do 
agro para o Exterior foi, em média, de 13,4%, enquanto nas importações, o Estado recebeu 11,6%. Somente 
no ano passado, em recursos, o superávit foi de US$ 12,9 bilhões.                                                         l 6

Preço da
gasolina sobe

depois de
15 semanas

l 4 Força do Agronegócio

     

Um acidente entre um 
carro e uma moto resul-

tou em uma pessoa 
ferida na tarde de ontem, 
em Umuarama. A colisão 

foi no cruzamento da 
Avenida Flórida com a 

Rua Dr. Paulo Pedrosa de 
Alencar. Uma mulher de 
40 conduzia seu Honda 

Civic pela rua quando 
invadiu a preferencial, 

atingindo a moto Suzuki 
GSXR 750. O motoci-

clista sofreu fratura em 
uma das pernas e foi 
socorrido pelo Samu, 

sendo levado ao hospital.                                      

Coluna Viva Bem
“Ouvir música
ajuda a regular

o humor”
l 9
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Palavras cruzadas

A semana começa e termina com as belas e po-
sitivas energias de Vênus, que vão estimular suas 
finanças, sua vida pessoal e até seus assuntos 
afetivos. O astro do dinheiro e do amor prossegue 
em sua Casa da Fortuna. O Sol vai entrar em cena 
para blindar o astral familiar. 

Seu carisma estará irresistível na paixão, a sorte 
vai te fazer companhia em matéria de dinheiro e 
você vai curtir um clima de pura integração com 
as pessoas queridas. Se está a fim de alguém, 
a hora para se aproximar e investir é agora. Em 
casa, o período promete ser alegre.

Vênus começa a semana em estado de graça e 
forma excelente aspecto com Júpiter em seu sig-
no, anunciando um período de mudanças bené-
ficas e muita positividade. A carreira estará bem 
amparada, o amor deve trazer gratas surpresas e 
seus interesses vão fluir como espera.

Crises e aborrecimentos serão superados e uma 
nova etapa, bem mais generosa, vai começar na 
sua vida. Para melhorar, a Lua reverbera essas in-
dicações ao ingressar na fase Nova em seu signo 
na sexta-feira e também vai elevar sua energia. O 
Sol garante mais visibilidade na vida profissional. 
Na vida a dois, conquistas importantes podem ser 
alcançadas com o mozão.

Os assuntos do coração estarão protegidos, um 
romance recente pode decolar e as atividades 
profissionais devem fluir a todo vapor neste perí-
odo. Contatos com pessoas e assuntos diferentes 
podem ser muito estimulantes para você ampliar 
seus conhecimentos, sua visão de mundo e até 
pensar em seguir outros rumos, sobretudo em re-
lação ao que não te satisfaz nem te realiza.

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 19 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. 
Vivem impulsionados pelos seus instintos e são apaixonados. Seguem seus ímpetos agres-
sivos com frequência e podem brigar facilmente com muitas pessoas. Seu número principal 
é o 26, formado de Lua 2, e de 6, Vênus, dois astros de natureza feminina e que conferem 
beleza física. Mas a soma dá o 8, de Saturno, que simboliza seriedade, vida longa, ambição, 
materialismo e a possibilidade de conseguirem bens de herança.

Horóscopo nascido em 19 de outubro

Sua vitalidade vai ficar no topo e você começará 
um novo ciclo em sua vida, deixando para trás o 
que não vingou e focando com confiança em seu 
futuro. Um dos setores mais favorecidos pelas 
energias do astro-rei será o profissional. Com seu 
poder de sedução, jeito envolvente e sua boa lá-
bia, a conquista está no papo.

Você vai contagiar os outros com sua simpatia, 
seu estilo prestativo e seu bom papo. Pode dar 
show de bola no trabalho. O Sol vai levantar sua 
bola, seu carisma e sua sorte, anunciando um 
período de glórias, conquistas e felicidade. Na 
paquera, o momento é ideal para mostrar seus 
encantos e conquistar o crush. Vai fundo, Câncer!

O planeta do amor e do dinheiro é seu regente, 
atravessa seu paraíso astral nesta época e vai es-
palhar vibes espetaculares em seu Horóscopo. A 
grana deve melhorar, o crush pode se apaixonar 
por você e muito do que não conseguiu realizar 
nos últimos tempos pode ser tocado com sucesso 
a partir de agora.

Vênus será o grande aliado do seu signo nesta se-
mana e promete as melhores vibes para a sua vida, 
incentivando suas conquistas pessoais, amorosas, 
seus ganhos e seus interesses profissionais. Ago-
ra, a energia mais poderosa vem do Sol, que in-
gressa em Escorpião na quinta, dia 22. Na paixão, 
o Sol ativa seu lado sensual e envolvente.

Vênus elevará seu equilíbrio e sua paz interior, 
vai inspirar sua criatividade e realçará a harmonia 
com as pessoas mais íntimas, principalmente os 
familiares. O lar será seu porto seguro e a família 
a base da sua estabilidade emocional. O relacio-
namento com o mozão também vai ganhar mais 
cumplicidade e vocês podem dividir segredos. 

O astro do amor e do dinheiro vai dar carta branca 
para você mexer seus pauzinhos, mostrar suas habi-
lidades e batalhar por se reconhecimento. O sucesso 
que persegue e merece estará mais perto de você 
e os astros jogam no seu time. As paqueras tam-
bém devem render muitas emoções nesta fase e um 
crush disputado pode se engraçar pro seu lado.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 19/10/2022

Chuva

Paranaguá
max 23
min 19

max 29
min 18

Cascavel
max 26
min 17

Foz do Iguaçu
max 27
min 19

max 28
min 16

Curitiba
max 23
min 15

FASES 
DA LUA

Quinta 20/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 21/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 669
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 03 05 01 07 06 06 03

Super Sete concurso: 308C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

MAIO

01 04 11 14 15 22 24

Loterias
Megasena

03 06 07 09 10 11 12 14 
15 16 18 19 21 22 25 concurso: 2529Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2379Lotomania

78.386
81.267
17.723
73.695
25.590

11 19 27 29 35 69 76
SÃO JOSÉ/RS

08 38 54 61 67
concurso: 5976

03 05 32 56 57 59

06 07 10 16 21 36 38 45 46 49 
51 54 58 73 78 80 83 93 96 00

concurso: 2640Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 27

BPTAB
PREPARAÇÃO

ANOTADOL
SANAMICO
ITRINTA

OLHOTARI
EDEADON

OBOEREIC
TRIPETABU

AASCOOB
SERTANEJA

SISTEMAOD
LEIBRAO
IDAIVER

PARABOLICA

O nosso
país e sua

capital

Castiga
com o
chicote

Fura-(?):
o dedo

indicador

O produto
de preço
elevado

Solucio-
nam (os 

problemas)
Sufixo de
"burrico"

Abrigo do
bebê pre-
maturo

Forma do
barbeador

descar-
tável

(?)-line: 
conectado
à internet

Parte do
sutiã que
dá volume
aos seios

Olavo
Bilac,
poeta 

A cantora
como
Naiara

Azevedo
Extensão
de arqui-
vos de
vídeo

O signi-
ficado do
"S", em

SBT

Opõe-se
ao "X", no
jogo da
velha

Arranjo; 
arrumação
Registrado
por escrito

Iodo
(símbolo)
(?) gordo: 
inveja (pop.)

Base de
câmeras
Vitamina

da banana

Norma;
regra

Tipo de
antena

Instru-
mento de
sopro de 

orquestras

Nojo;
aversão
Esse, em
espanhol

De + aí
(contr.)
Letra do
infinitivo

Começo 

Peso-(?),
categoria
do boxe

Monarca
Um dos
pontos

cardeais

Sílaba de
"braço"
Grupo

sanguíneo

(?) Barroso,
compositor

Explodir
(bomba) 

Proibição
social

Caixa de
marchas

Enxergar;
avistar

Antecede
o "M"

Morto, em
inglês

Saudação
informal

O dobro
de quinze

A hora
decisiva

Amarrar 

Seguir os
cursos do
processo

2/on. 3/ese. 4/bojo — dead. 5/tripé.
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N L R
N E G R I T U D E

C R I S A L I D A
T A M A N C O T

N A T A G E N T E
R U C A R I A R
D I C A A S

B A T I D A I P A
S A E N T O A R
F A L T O S

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

I S O L A
D A S A M

R

T

(?) Júnior,
grupo de
pagode
paulista

Deus do
vinho e

do prazer 
(Mit. grega)

Estado
entre a la-
garta e a
borboleta
Calçado

de sola de
madeira 
e fivelas

Basta;
chega

(interj.)

Matéria-
prima da
manteiga

Corroer;
apodrecer
(o dente)

Ajuda pa-
ra decifrar
um enig-
ma (gíria)

Antigui-
dade

(abrev.) 

Manifes-
tação pú-
blica de
protesto

Drinque
com

frutas
(bras.)

Salto (?),
detalhe 

de sapato
feminino

Regiane
(?), atriz
paulista

Cozinham
(o bolo)
no forno

Consis-
tência do

pudim
(pl.)

Sílaba de
"vasto"

Trata-
mento

para per-
der peso

Tio (?),
figura que 
represen-
ta os EUA

Recurso
do verso

De graça
(fem.)

Veste do
Tarzan
(Cin.)

Ferida no 
estômago

Não enrugada Substância que ali-
menta o beija-flor

A piscina
infantil

A arte do
estilista

Fêmea do
cachorro

Pessoas

Iniciar
(canto) 
Gentil;

atencioso

Vermelho,
em inglês

Altear
(um

terreno)
com

entulho

Índice de
Preços no
Atacado
Temporal

Aquele
homem

Separada
de todos

Vir à (?):
emergir

Flúor
(símbolo)
Chama;
labareda

Fútil;
frívolo
Pão de

(?): bolo

3/ipa — red — vão. 5/flama. 8/dionísio. 9/crisálida.

Assuntos que envolvam seu lar, sua família e 
seus interesses financeiros devem fluir às mil 
maravilhas.  Seu regente Mercúrio forma as-
pecto tenso com Urano na terça-feira, pedindo 
mais atenção, juízo e prevenção. Mas, no geral, 
a semana tem tudo para ser fantástica e você 
deve progredir a olhos vistos, principalmente 
na parte financeira.

esta ok

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Chuva

Cheia
08/11 - 08h02

Nova
25/10 - 07h48

Crescente
01/11 - 03h38

Minguante
17/10 - 14h16

h

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

18/9 a 18/10 0,6477 0,6477 0,1470
19/9 a 19/10 0,6859 0,6859 0,1850
20/9 a 20/10 0,6850 0,6850 0,1841
21/9 a 21/10 0,6845 0,6845 0,1836
22/9 a 22/10 0,6824 0,6824 0,1815

Ações % R$
Petrobras PN +2,46% 34,21 
Vale ON +1,83% 71,96 
ItauUnibanco PN +2,46% 29,59 
Natura ON +9,62% 14,24 
Vivo ON +6,12% 18,21 
Assai ON -9,22% 17,92

IBOVESPA: +1,87% 115.743 pontos

Iene 149,27
Libra est. 0,88
Euro 1,02
Peso arg. 152,83

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 5,2540 5,2550 -2,6%

PTAX  (BC) 0,0% 5,2691 5,2697 -2,5%

PARALELO -0,9% 5,1200 5,5500 -3,0%

TURISMO -0,9% 5,1200 5,5300 -3,0%

EURO 0,0% 5,1858 5,1870 -2,0%

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

DÓLAR 18/10

Iene R$ 0,0353
Libra est. R$ 5,96
Peso arg. R$ 0,034
R$1: 1.362,77 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/10 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 1.372,00 -13,25 -5,3%
FARELO dez/22 401,80 -9,20 -4,7%
MILHO dez/22 681,00 -2,50 0,6%
TRIGO dez/22 849,50 -11,50 -1,2%

SOJA 170,59 -0,2% 1,2% 169,00
MILHO 77,60 -0,2% 2,4% 77,00
TRIGO 94,21 0,2% 2,1% 96,00
BOI GORDO 283,70 -0,2% -2,1% 280,00
SUINO 6,54 1,7% 0,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 18/10 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 18/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 2,3% 0,0%
SOJA Paranaguá 189,00 2,2% -1,0%
MILHO Cascavel 86,00 0,0% 2,4%

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

Quase 40% das indústrias trocariam
as rodovias por outro tipo de modal

Quase 40% das indústrias 
deixariam de usar as rodo-
vias se houvesse outro tipo 
de transporte em bom estado 
de estrutura, revela pesquisa 
inédita da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), 
divulgada ontem (terça-feira, 
18). Segundo o levantamento, 
as ferrovias seriam a prin-
cipal opção de escoamento 
da produção para 28,5% dos 
industriais.

De acordo com a pesquisa, 
o estado das ferrovias impede 
a troca. Atualmente, somente 
8% das indústrias transportam 
a produção por trilhos. Desse 
total, 63% consideram o sis-
tema ferroviário regular, ruim 
ou péssimo. Somente 31% 
dizem ser bom ou ótimo.

Sem a opção pelas ferro-
vias, 99% das indústrias usam 
os caminhões. Em algum 
momento,  elas  também 
recorrem ao transporte aéreo 
(46%) e portuário (45%). Em 
seguida, aparecem a nave-
gação de cabotagem (13%) e 
hidrovias (12%).

GARGALOS
De acordo com a pesquisa, 

o transporte é citado como o 
principal gargalo por 73% dos 
entrevistados. Em seguida, 
vêm energia (13%), sanea-
mento (6%) e telecomunica-
ções (5%). Segundo a CNI, o 
país atualmente investe ape-
nas 0,65% do Produto Interno 
Bruto (PIB) em infraestrutura 

de transportes. Para a enti-
dade, seriam necessários 
investimentos de 2% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
para modernizar a estrutura 
logística do país e torná-la ade-
quada tanto ao escoamento 
interno de cargas, quanto às 
exportações e importações.

Segundo as empresas 
industriais, entre as principais 
razões para o setor trocar de 
meio de transporte estão a 
perspectiva de redução de cus-
tos (64%) e a maior agilidade 

para a entrega do produto 
(16%). Para 46% dos empresá-
rios, o custo representa o prin-
cipal problema na logística e 
operação das empresas.

Entre os empresários entre-
vistados, 84% consideram o 
custo do transporte e da logís-
tica na indústria alto ou muito 
alto e 79% indicam o frete 
como principal custo logístico. 
Outros problemas relatados 
são o roubo de cargas (22%), a 
má condição dos modais (20%) 
e a má qualidade da frota (7%).

Problemas 
Apesar do desejo de migrar para o modal ferroviário, as indústrias 

consideram o estado das rodovias como o maior problema atual no 
transporte de cargas. A infraestrutura das estradas foi citada por 67% 

dos entrevistados como o principal gargalo logístico. Em seguida, 
vêm a infraestrutura das ferrovias (34%), a falta de ampliação ou de 

duplicação de rodovias (10%), o custo do combustível (9%) e o acesso 
aos portos (9%). Encomendada pela CNI, a pesquisa foi realizada pelo 
Instituto FSB Pesquisa. Ao todo, foram ouvidos 2,5 mil executivos de 
grandes e médias empresas industriais, nas 27 unidades da Federa-
ção, sendo 500 em cada região. As entrevistas foram feitas de 23 de 
junho e 9 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais 

para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

LEVANTAMENTO aponta que ferrovias seriam a principal opção de escoamento da pro-
dução para 28,5% dos industriais
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Moraes dá 48 horas
para Defesa entregar
relatório das urnas

O presidente do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), 
Alexandre de Moraes, deter-
minou ontem (terça-feira, 18) 
que o Ministério da Defesa 
entregue, em 48 horas, cópia 
dos documentos existentes 
sobre a auditoria das Forças 
Armadas no processo eleitoral.

Na decisão, Moraes afirma 
que a atuação das Forças 
Armadas, em possível ali-
nhamento ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL), pode carac-
terizar desvio de finalidade e 
abuso de poder.

“Por outro lado, as notícias 
de realização de auditoria das 
urnas pelas Forças Armadas, 
mediante entrega de relató-
rio ao candidato à reeleição, 
parecem demonstrar a inten-
ção de satisfazer a vontade 
eleitoral manifestada pelo 
Chefe do Executivo, podendo 
caracterizar, em tese, desvio 

Ministério da Defesa promete
entregar relatório ainda hoje

O Ministro da Defesa pre-
tende entregar ao TSE ainda 
hoje (19) o resultado do tra-
balho de fiscalização eleito-
ral realizado por integran-
tes das Forças Armadas no 
primeiro turno das eleições 
presidenciais.

No documento, os inte-
grantes das Forças Armadas 
vão evitar o termo “auditoria 
eleitoral”, ressaltando que ape-
nas acompanharam a totaliza-
ção dos votos, por meio dos 

Procuradoria da Mulher arrecada
maquiagens às pacientes oncológicas

A Procuradoria Especial 
da Mulher da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) ini-
ciou, na última segunda-feira 
(17), a arrecadação de bijute-
rias e maquiagens que serão 
doadas para mulheres em 
tratamento contra o câncer. A 
campanha faz parte da progra-
mação do Outubro Rosa, movi-
mento mundial de conscienti-
zação sobre a importância da 

de finalidade e abuso de 
poder”, disse.

Além das cópias dos docu-
mentos, o presidente do TSE 
ainda pede que o Ministério 
da Defesa apresente, no 
prazo, quais foram as fontes 
de recursos utilizadas pelas 
Forças Armadas na fiscaliza-
ção do pleito.

A decisão atende uma 
representação da Rede 
Sustentabilidade. No docu-
mento, o partido afirma que o 
presidente Bolsonaro tem se 
utilizado das Forças Armadas 
para tentar desacreditar o 
sistema eleitoral e fragilizar o 
Estado Democrático de Direito.

“Essa pretensão de envolvi-
mento desvirtuado e direto das 
Forças Armadas no pleito elei-
toral vem sendo instrumen-
talizada concretamente por 
meio de inúmeras ‘sugestões’ 
feitas este Tribunal, a maior 

parte delas infundadas e sem 
qualquer suporte técnico, com 
o pretenso fim de dar maior 
confiabilidade ao sistema, sem 
nenhuma vulnerabilidade efe-
tivamente apontar”.

boletins de urna, atendo-se a 
um trabalho de fiscalização, 
como fazem partidos, a OAB, 
o TCU, entre outros.

Na “não-auditoria”, os 
militares devem reafirmar a 
legalidade do sistema elei-
toral e não apontar erros na 
totalização. A conclusão foi 
encaminhada na primeira 
semana de outubro ao pre-
sidente Jair Bolsonaro, que 
tem pressionado o general 
Paulo Sergio Nogueira de 

Oliveira, ministro da Defesa, a 
não apresentar o documento.

Ainda ontem, a intenção 
dos militares era esperar a 
conclusão do processo eleito-
ral para liberar publicamente 
o documento. Entretanto, a 
determinação de Alexandre 
de Moraes, ordenando que 
o Ministério da Defesa apre-
sente, em 48 horas, a even-
tual auditoria, frustrou os 
planos dos integrantes das 
Forças Armadas.

prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama.

As doações podem ser fei-
tas até o dia 31 de outubro, 
na Procuradoria da Mulher, 
localizada no terceiro andar 
do prédio administrativo da 
Assembleia Legislativa. Depois, 
serão repassadas para o pro-
jeto Esquadrão da Autoestima, 
do Instituto Humsol.

“Manter os cuidados com 

a aparência física após o diag-
nóstico do câncer é funda-
mental para a autoestima e o 
amor próprio. Isso contribui, 
inclusive, com os resultados 
do tratamento”, diz Cristina 
Silvestri (PSDB), deputada 
estadual e procuradora da 
Mulher. Durante todo esse 
mês, a Assembleia Legislativa 
está iluminada de cor-de-rosa 
em alusão à campanha.

NA decisão, Moraes afirma que a atuação 
das Forças Armadas pode caracterizar 
desvio de finalidade e abuso de poder

DIVULGAÇÃO

Multa da Maluf

O ministro do STF Edson Fachin mandou Paulo Maluf pagar 
uma multa de R$ 2,7 milhões em até dez dias. O montante 
é referente a penalidades impostas pela Primeira Turma da 

Corte em duas ações penais em que o ex-governador de 
São Paulo foi condenado por lavagem de dinheiro e crime 

eleitoral. O magistrado atendeu ao pedido da Procuradoria-
Geral da República. Esta será a última intimação e, caso 
a determinação não seja cumprida, caberá ao Ministério 

Público promover a execução da multa.

Protelando
A PGR solicitou que não 
fossem mais admitidos 
recursos ou pedidos 
de reconsideração 
manifestamente infundados, 
que, em sua visão, só 
representam o inconformismo 
de Maluf com decisões 
do Supremo. Segundo 
Fachin, o último pedido de 
reconsideração nesse sentido 
foi negado por ele neste mês 
por ser “manifestamente 
infundado e protelatório”. 
O ministro mencionou 
que, conforme o princípio 
da taxatividade recursal, 
somente podem ser utilizados 
os recursos expressamente 
previstos em lei e nos casos 
em que ela os admite.

Auxílio salvador
A liberação do empréstimo consignado garantido pelo Auxílio 
Brasil deve ser a última cartada de Jair Bolsonaro para virar 
o jogo no segundo turno contra Lula. No começo da semana 
passada, a Caixa Econômica começou a liberar o empréstimo 
consignado garantido pelo Auxílio Brasil. Em sete dias, o 
resultado foi impressionante: 700 mil pessoas requisitaram 
o empréstimo e a Caixa liberou R$ 1,8 bilhão. O valor médio 
que cada beneficiário do Auxílio Brasil levou para casa foi 
de R$ 2.600,00. As parcelas serão descontadas diretamente 
dos R$ 600,00 pagos mensalmente pelo programa de 
transferência de renda do governo federal.

Busca da confiança
O Auxílio Brasil não surtiu o efeito desejado por Bolsonaro 
nas intenções de voto. No primeiro turno, Lula ficou à frente 
dele entre aqueles que recebem o benefício. O PT trabalhou 
bastante para disseminar a ideia de que o Auxílio Brasil de R$ 
600 é eleitoreiro, lembrando que no Orçamento enviado por 
Bolsonaro ao Congresso, o valor retrocede a R$ 400 reais, em 
janeiro de 2023. Bolsonaro prometeu que vai arranjar dinheiro 
para que isso não aconteça, mas nem assim conseguiu vencer a 
desconfiança dos eleitores.

DIVULGAÇÃO

Intimação digital
O ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF, 
indeferiu pedido de Carlos 
Bolsonaro para notificar 
André Janones por 
WhatsApp ou e-mail sobre 
a queixa-crime em que o 
deputado federal é acusado 
de injúria. Desde setembro, 
oficiais de Justiça tentam 
localizar o coordenador da 
campanha digital de Lula. 
Lewandowski é o relator 
e disse que o código de 
processo penal dispõe 
que neste caso, a citação 
deve ser feita por edital. 
“Notificação por e-mail ou 
aplicativo é “descabida”, já 
que “não se esgotaram os 
meios para localização”.
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Preço da gasolina nos
postos volta a subir
depois de 15 semanas

O preço da gasolina nos pos-
tos de combustível do país teve 
alta de 1,47% segundo a pes-
quisa semanal realizada pela 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). A última edição do levan-
tamento, divulgada na última 
segunda-feira (17), indicou que 
o consumidor brasileiro pagou 
em média R$ 4,86 por litro na 
semana de 9 a 15 de outubro.

O aumento foi registrado 
após 15 semanas de quedas 
sucessivas, e ocorre após nova 
alta da gasolina na Refinaria 
de Maritape, a maior do país 
sob controle do setor privado. 
A Acelen, empresa responsável 
pela sua operação, anunciou no 
último sábado (15) um reajuste 
de 2%. Ela já havia corrigido os 
valores 7 dias antes em 9,7%.

Os anúncios da Acelen 
seguem a tendência das 
variações no mercado inter-
nacional. A cotação do barril 
de petróleo tipo brent, que 
registrou uma forte queda em 
setembro, chegando a custar 
US$ 82, voltou a subir acima 
dos US$ 90 neste mês. A alta 
foi influenciada pela decisão 
da Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo 
(Opep) de efetuar um profundo 
corte na produção.

A Petrobras, no entanto, 
não anuncia mudanças nos 
preços praticados em suas 
refinarias há mais de 1 mês. A 
última alteração foi uma redu-
ção de 7% anunciada no início 
de setembro.

Desde 2016, a Petrobras 
adota a Política de Preços de 
Paridade de Importação (PPI), 
que vincula os preços praticados 
no país aos que são praticados 

Diesel e gás
Os postos brasileiros também subiram os preços do etanol hidratado. 
É o segundo aumento consecutivo. O litro tem sido comercializado em 

média a R$ 3,46. O valor é 2,08% superior ao registrado no levantamen-
to anterior. A pesquisa semanal da ANP aponta ainda uma alta de 0,33% 
no preço do gás de cozinha. O botijão de 13 quilos tem sido vendido em 
média a R$ 110,99. Já o diesel se manteve estável, sendo comercializado 
a R$ 6,51 na semana passada, R$ 0,01 abaixo do último levantamento. 

Conab: menor oferta eleva preços
de hortaliças e frutas em setembro

A menor oferta de hor-
tifrutis nos principais mer-
cados atacadistas no país 
influenciou a alta de preços 
de importantes produtos 
em setembro. Entre as hor-
taliças, o destaque é para a 
batata, que teve aumento de 

18,49% em setembro, compa-
rado com agosto. No caso das 
frutas, a banana teve alta de 
15,08% entre agosto e setem-
bro deste ano.

Outros aumentos foram 
observados na cenoura, 
cebola, laranja, maçã e mamão, 

comercializados em 13 centrais 
de abastecimento (Ceasas) do 
país. As informações são do 10º 
Boletim do Programa Brasileiro 
de Modernização do Mercado 
Hortigranjeiro, divulgado ontem 
(18), pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).

no mercado internacional. A 
referência é o barril de petróleo 
tipo brent, cotado em dólar.

Com base no PPI, os com-
bustíveis sofreram forte alta 
no primeiro semestre do ano, 
o que gerou manifestações de 
insatisfação do presidente da 
República, Jair Bolsonaro. Em 
maio, ele trocou o comando da 
estatal pela quarta vez durante 
seu mandato, nomeando 
Caio Mário Paes de Andrade. 
Bolsonaro também editou uma 
medida provisória, posterior-
mente aprovada no Congresso, 
desonerando tributos e contri-
buindo para a queda nos pre-
ços dos combustíveis.

SEM ANÚNCIO
Não houve, no entanto, 

nenhum anúncio de mudança 

no PPI. Nas redes sociais, parla-
mentares de oposição alertam 
que o governo vem pressio-
nando a direção da Petrobras 
para segurar os preços em 
meio ao processo eleitoral. O 
segundo turno acontecerá no 
dia 30 de outubro. Em resposta, 
Bolsonaro tem feito publicações 
sustentando que a desonera-
ção possibilitou a manutenção 
dos preços no patamar atual e 
permitiu consequentemente o 
barateamento dos alimentos.

S e g u n d o  c á l c u l o  d a 
Associação Brasileira dos 
Importadores de Combustíveis 
(Abicom), o valor médio da gaso-
lina nas refinarias do país está 
defasado em R$ 0,30 por litro, 
ou 8%. A entidade monitora 
quase diariamente as variações 
levando em conta o PPI.

SEGUNDO cálculo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), 
o valor médio da gasolina nas refinarias do país está defasado em R$ 0,30 por litro
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Sul em 
desenvolvimento
A licitação ocorre na 
modalidade técnica e de 
preço. A previsão é que os 
estudos iniciem ainda em 
2022 e sejam concluídos em 
oito meses. Os interessados 
em participar podem acessar 
o edital no site do BRDE. 
O projeto Codesul/BRDE 
tem como intuito obter um 
diagnóstico regional que 
identifique as agendas que 
cada governo deve promover 
para melhorar a qualidade 
de vida e potencializar o 
desenvolvimento dos estados 
da região Sul do Brasil.

Natal no Palácio
O Natal do Palácio Avenida, 
um dos mais tradicionais 
espetáculos do país,  volta 
presencial. Em sua 32ª edição, 
o Natal do Palácio Avenida 
terá como tema: “As Cartas do 
Papai Noel – as inesquecíveis 
mensagens de Natal”. As 
apresentações acontecerão 
nos dias 9, 10 e 11 de 
dezembro, a partir das 20h.

Portos do Paraná
A Portos do Paraná participa, 
nesta semana, do principal 
encontro de gestores do setor 
logístico nas Américas. A 
convenção e exposição anual 
da Associação Americana 
de Autoridades Portuárias 
(AAPA), da qual a empresa 
pública paranaense é membro, 
é realizada em Orlando, nos 
Estados Unidos, até 19 de 
novembro. “A participação 
reforça a relevância dos portos 
paranaenses no cenário 
mundial”, destaca o diretor-
presidente da Portos do 
Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Centro de compras
A construção do City Center 
Outlet Premium, em Campo 
Largo, deve gerar até 2,5 mil 
empregos diretos e indiretos. 
Ao todo, cerca de 150 marcas 
nacionais e internacionais 

Visão regional
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 
abriu licitação para contratar o projeto Codesul/BRDE – Visão 

Regional 2040. O objetivo é selecionar uma empresa de 
consultoria especializada que vai elaborar estudos e estratégias 

de atuação regional nos estados do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, com olhar no desenvolvimento econômico e 

social. A primeira sessão pública será no dia 8 de novembro.

dividirão o mesmo espaço no 
empreendimento. A previsão é 
de que outlet seja inaugurado 
em novembro deste ano. O 
centro de compras fica na 
margem da BR-277, sentido 
Ponta Grossa. Quem quiser 
se candidatar deve entrar em 
contato com a Agência do 
Trabalhador em Campo Largo.

Pé quente
Paranaenses entre os sortudos 
quando se refere a título de 
capitalização. Em matéria 
de paranaenses premiados 
em sorteios, o mercado 
de capitalização é um dos 
mais diversificados. Entre 
janeiro e agosto deste ano, 
só a Brasilcap, empresa da 
BB Seguros, distribuiu R$ 1,6 
milhão, pagos a 730 títulos 
contemplados.

BrasilCap
Desde o início de suas 
atividades, em 1995, a 
Brasilcap já distribuiu 
mais de R$ 2,4 bilhões em 
prêmios, que abrangem 
aproximadamente 682 
mil títulos contemplados. 
Atualmente, a Companhia 
conta com 3,1 milhões 
de clientes e um portfólio 
diferenciado de soluções de 
capitalização, como o estímulo 
à disciplina financeira com 
chances de premiação.

Central Hidrelétrica
Foi inaugurada em Anahy, 
na região Oeste, a PCH 
Zeca Golin. Trata-se de 
uma Pequena Central 
Hidrelétrica que demandou 
um investimento de R$ 50 
milhões e tem capacidade 
instalada de 9,85 megawatts 
(MW) de potência e geração 
média anual de 47.390 MWh 
de energia. A usina recém-
inaugurada foi instalada 
no Rio Sapucaia, na divisa 
com Iguatu, ela levou 
aproximadamente 12 anos 
para obter o licenciamento 
ambiental e 24 meses entre o 
início e a conclusão das obras.
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Atualização da Lei de 
combate ao racismo 
é aprovada na Alep

Os deputados aprovaram 
em sessão plenária nesta 
semana,  na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), a 
proposta que visa promover a 
atualização na lei de combate 
ao racismo em todo o estado. 
O projeto de lei 689/2021, assi-
nado por diversos deputados, 
avançou em terceiro turno de 
votação na forma de um subs-
titutivo geral da Comissão de 
Constituição e Justiça.

O texto, que trata da divul-
gação de informações contra 
a prática de ato discrimina-
tório por motivo de raça ou 
cor, promove alterações na 
Lei Estadual nº 14.938/2005, 
autorizando o Poder Executivo 
a criar o Programa SOS – 
racismo no Paraná.

De acordo com o projeto, o 
programa poderá ser ampla-
mente divulgado através de 
cartazes que deverão ter infor-
mações sobre a definição dos 
crimes de racismo e de injúria 
racial; o número do telefone do 
SOS - RACISMO (0800.642.0345) 
no Estado do Paraná; o e-mail 
sosracismo@sejuf.pr.gov.br; a 
palavra “DENUNCIE”; e a refe-
rência ao número desta Lei e 
da Lei Federal nº 7.716, de 5 
de janeiro de 1989 – Define os 
crimes resultantes de precon-
ceito de raça ou cor.

EM se tratando de servidor ou empregado público, as denúncias poderão ser encaminhadas 
às ouvidorias dos órgãos públicos de lotação dos servidores
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Segue em aberto julgamento
da candidatura de Dallagnol

Um pedido de vista na ses-
são da última segunda-feira 
(17) interrompeu mais uma 
vez o julgamento sobre a can-
didatura de Deltan Dallagnol a 
deputado federal por Paraná. 
O Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-PR) ainda não concluiu 
o caso, mais de duas sema-
nas após o ex-procurador 
da República ter sido o mais 
votado para o cargo, com 
344,9 mil votos.

O caso deve ser retomado 
hoje (quarta-feira, 19). Os juí-
zes eleitorais devem decidir se 
duas ações e impugnação de 
sua candidatura, movidas pelo 
PT e pelo Partido da Mobilização 
Nacional (PMN), têm argumen-
tos válidos para indeferirem a 

Em se tratando de servidor 
ou empregado público, diz o 
texto, as denúncias poderão 
ser encaminhadas às ouvido-
rias dos órgãos públicos de 
lotação dos servidores, para o 
competente processo adminis-
trativo. A matéria é assinada 
por outros oito deputados.

AMPLIAÇÃO
Os parlamentares apro-

varam em segundo turno o 
projeto de lei 371/2022, assi-
nado pelo Governo do Estado, 
que autoriza o próprio Poder 
Executivo a adquirir terreno 
para ampliar a estrutura do 
Colégio Estadual Professora 
Maria Gai Grendel.

Segundo a justificativa da 
matéria, atualmente o colégio 

utiliza todas as suas salas de 
aula no período da manhã e 
da tarde atendendo 712 alu-
nos matriculados no Ensino 
Fundamental e, em decorrên-
cia disso, oferta o Ensino Médio 
apenas no período noturno, 
com 362 (trezentos e sessenta 
e dois) alunos matriculados.

Com isso, diz o projeto, “a 
aquisição de área contígua ao 
colégio pelo Estado do Paraná 
proporcionará condições ade-
quadas aos atendimentos 
dos alunos já matriculados e 
possibilita, ainda, atender a 
demanda reprimida da região”.

Com a dispensa de vota-
ção da redação final aprovada 
em plenário, a matéria agora 
segue para sanção, ou veto, do 
Governo do Estado.

candidatura do ex-procurador. 
Um dos argumentos do PT é que 
a condenação de Dallagnol do 

Tribunal de Contas da União 
(TCU) inviabilizaria a candida-
tura dele. 

A derrota nas eleições para o Senado não 
significa o fim da política para o senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR). Ele tem afirmado 
que, logo após o fim do atual mandato, o que 
ocorrerá no início de fevereiro próximo, vai 
iniciar uma nova etapa na sua longa trajetória 
política. Com pessoas próximas, Alvaro Dias 
tem comentado que entre os seus planos pode 
estar a disputa pela Prefeitura de Curitiba, 
na sucessão do prefeito Rafael Greca (PSD), 

seu apoiador na última campanha eleitoral. Dias está no quarto mandato de 
senador e é o atual líder do Podemos no Senado Federal. Foi vereador, depu-
tado estadual, deputado federal e governador do Paraná. Ele é licenciado em 
História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL). Em julho de 2007, recebeu em San Diego, na Califórnia, o 
diploma de Doutor honoris causa em Administração Governamental.

DIVULGAÇÃO

Giroflex na pista
Há mais de ano a Coluna vem revelando a situação dentro da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Contratos 

milionários – como o da renovação do aluguel da sede por 
R$ 28,8 milhões – relações suspeitas de comissionados com 
empresas fiscalizadas, acordos para mais de milhão de reais 

para simples consultorias terceirizadas sobre obras rodoviárias 
etc. Não deu outra. Ontem as viaturas da Polícia Federal, que 

sempre rondavam a garagem descaracterizadas, chegaram com 
giroflex ligado à sede da agência em Brasília. A operação sai dois 

dias depois de publicarmos a sanha da turma em dezenas de 
contratos de altos valores – estes, aliás, que ainda não estão na 

mira da PF. Ainda. A ANTT derrapa na pista no momento em que 
completa um ano a Súmula nº 11, muito criticada por fiscais, 
a qual impede apreensões em flagrantes (somente permite 

multas) e beneficia transportes clandestinos.

Poder das redes
A internet, com suas redes 
sociais, mostra-se tão ou mais 
poderosa em tempos atuais 
quanto as emissoras de TV. 
O debate da Band pautou as 
redes sociais, principalmente 
quando Bolsonaro sugeriu 
busca no Google sobre 
‘desmatamento’. Segundo 
monitoramento da Tunad, a 
busca pela palavra chegou 
a 250 mil por hora no site. 
Já a Vert.se Inteligência 
constatou que o termo 
‘debate’ no Instagram somou 
7,3 milhões de interações. 
Lula teve 14,4 milhões de 
citações e Bolsonaro atingiu 
16,2 milhões.

Fake dispara
O Tribunal Superior Eleitoral 
recebeu, até o ontem, mais 
de 22 mil denúncias de 
fake news relacionadas às 
eleições, média de 185 por 
dia e sete denúncias por 
hora. O uso de perfis falsos 
(15.406) e disparos em massas 
de informações que não 
são verídicas (2.732) são as 
denúncias que mais ocorreram 
no Sistema de Alerta do TSE.

Paranoias do chefe

 

O presidente Jair Bolsonaro 
soltou um dia que, ao assumir 
o Governo, temeu por sua vida 
e evitou andar no jardim do 
Palácio da Alvorada por medo 
de... ataques de drones. Não 

foi balela. A paranoia chegou 
a tanto que o Gabinete de 
Segurança Institucional 
comprou equipamento 
para neutralizar aparelhos 
voadores no perímetro. 

Queimadas
De janeiro a setembro o 
Mato Grosso foi o Estado que 
mais queimou floresta em 
2022, concentrando 25% das 
queimadas no Brasil. Segundo 
relatório Monitor do Fogo do 
Map Biomas, foram 5.825.520 
de hectares destruídos. O 
Cerrado foi o bioma mais 
afetado com 2.973.443 
hectares devastados. A 
Amazônia sofreu o maior 
aumento de área queimada 
em relação ao mesmo período 
de 2021, com 1.080.388 
hectares a mais.

Nannai Trancoso
O famoso Nannai Resort 
terá em breve uma unidade 
entre as praias de Itaquena 
e Jacumã, em Trancoso, 
famoso balneário ao sul de 
Porto Seguro (BA). O grupo 
controlador pagou R$ 25 
milhões por um bom naco pé 
na areia entre o mar e a foz do 
rio dos Frades.

Esplanadeira
# Jornalista Julianá Souza 
adere à campanha Outubro 
Rosa. # Baiana Carina Santos, 
Product Design na edfintech 
Pravaler, recebe Prêmio de 
Empreendedorismo Campus 
Mobile. # Bruno Brux, 
Diretor Executivo da GUT SP, 
é indicado profissional de 
criação do ano pelo Caboré. 
# Rodrigo Baggio lança, dia 
24, livro “E-topia”, no RJ. # 
CertiSign amplia parceria 
com Philips. # EducationUSA 
promove entre dias 24 e 28 a 
“Feira LL.M. Tour”.



6 GERAL   Quarta-feira, 19 de outubro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

Agronegócio responde por 80% de
todas as exportações do paranaenses

O agronegócio é responsá-
vel por aproximadamente 80% 
de tudo o que é exportado pelo 
Paraná. Em termos nacionais, 
nos últimos dez anos, a par-
ticipação estadual nas ven-
das brasileiras do agro para 
o Exterior foi, em média, de 
13,4%, enquanto nas importa-
ções, o Estado recebeu 11,6%. 
Somente no ano passado, em 
recursos, o superávit foi de US$ 
12,9 bilhões.

Esse é um dos dados apre-
sentados pelo Departamento 
de Economia Rural (Deral), 
da Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento, 
no Panorama do Comércio 
Exterior do Agronegócio do 
Paraná, publicado em portu-
guês, inglês e espanhol.

“O Paraná tem identidade 
produtiva muito bem firmada: é 
um Estado agrícola. Dos campos 
florescem riquezas que alimen-
tam sua população e auxiliam 
no sustento do mundo”, afirma o 
secretário Norberto Ortigara, na 
apresentação do trabalho.

“O Estado aprendeu cedo 
que a prosperidade depende 
também de relações comer-
ciais e aprimorou suas saídas 
pelo mar, os portos públi-
cos de Paranaguá e Antonina 

Importação
O Paraná também importou produtos do agronegócio em 2021. 

Entre os US$ 2,18 bilhões gastos pelo Estado em importações de 89 
países, o maior volume foi com adubos e fertilizantes. O Estado é o 
terceiro colocado em compras realizadas pelo Brasil no setor agro, 
com participação de 14,09%. O Panorama do Comércio Exterior do 
Agronegócio do Paraná é uma publicação de periodicidade anual, 
produzida pelos residentes técnicos do Deral, com o objetivo de 

explorar temas correlatos à exportação e importação das principais 
culturas e atividades agropecuárias paranaenses.

modernizaram-se e hoje come-
moram recordes anuais, em 
que o agronegócio desponta”.

O documento aponta, 
ainda, que o Paraná foi o 
quarto Estado exportador do 
agronegócio em 2021, arreca-
dando US$ 15,16 bilhões nas 
transações com 200 países, 
o que representa 12,58% das 
vendas brasileiras nesse setor.

COMPLEXO SOJA
Em 2021, a exportação 

geral do Paraná foi de US$ 19 
bilhões, representando 6,8% – 
7º lugar – do que foi enviado ao 
Exterior pelo Brasil. O Estado 
teve 208 países parceiros nesse 
comércio. Desse total, US$ 
15,16 bilhões corresponderam 
ao agronegócio, o que coloca 
o Paraná em quarto lugar no 
segmento, com 12,58% das 
vendas para 200 países.

No setor do agronegócio, 
a liderança em exportações 
é de Mato Grosso, com US$ 
21,39 bilhões, seguido por São 
Paulo, com US$ 18,99 bilhões, 
e Rio Grande do Sul, com US$ 
15,22 bilhões. A quinta coloca-
ção é de Minas Gerais, com US$ 
10,49 bilhões.

O Paraná tem como prin-
cipal atividade exportadora 

o complexo soja, que repre-
senta 42% do total. Dentro 
do complexo, a soja em grão 
alcançou 73,27%, o farelo de 
soja, 20,61%, e o óleo de soja, 
6,12%. Os principais compra-
dores do segmento soja são, 
pela ordem, China, Países 
Baixos e Coreia do Sul.

PROTEÍNAS ANIMAIS
As proteínas animais res-

pondem por 22% do total 
exportado. O frango é o prin-
cipal produto no setor, com 
85,97%, seguido de suíno, 
com 10,42%, carne bovina, 
com 2,73%, e outros produtos, 
com 0,88%. A China também é 
o principal comprador das pro-
teínas, vindo a seguir Emirados 
Árabes Unidos e Japão.

Os principais compra-
dores dos produtos flores-
tais paranaenses são, pela 
ordem, Estados Unidos, China 
e México. Nesse segmento, 
que representa 20,9% do 
total exportado em agronegó-
cio, a madeira corresponde a 
62,09%, celulose participa com 
19,21% e o papel, com 18,69%.

A seguir vem o complexo 
sucroalcooleiro, com parti-
cipação de 6,1% na grade 
exportadora do agronegócio 

paranaense. No complexo, 
o açúcar de cana lidera com 
96,18%, seguido de álcool, com 
3,07%, e demais açúcares, com 
0,74%. Argélia, Iraque e Suíça 
são os principais mercados.

Entre os 9% de outros produ-
tos que fazem parte da pauta de 
exportações do agronegócio do 

Estado, desponta o café, vendido 
principalmente para Estados 
Unidos, Rússia e Japão. O café 
solúvel ocupa 81,44% dentro 
desse ramo; outros 14,77% são 
de café verde; os extratos, essên-
cias e concentrados correspon-
dem a 3,05%, enquanto o café 
torrado soma 0,73%.

BPFron apreende caminhão carregado com contrabando
A equipe do Batalhão de 

Polícia de Fronteira (BPFron) 
de Umuarama realizou a 
apreensão de um caminhão 
carregado com cigarros con-
trabandeados. A situação ocor-
reu no início da tarde de ontem 
(terça-feira, 18) na rodovia 
PR-082, entre Cidade Gaúcha 
e Rondon.

De acordo com o Capitão 
Namur Zandonná, coman-
dante do BPFron Umuarama, 
a equipe estava realizando 
patrulhamento de rotina pelas 
estradas rurais que fazem liga-
ção de Umuarama com outros 
municípios. Os policiais viram 
um Ford/Cargo e suspeitaram.

A equipe acompanhou o 
caminhão, mas o motorista 
acabou parando e saiu cor-
rendo, pois deve ter perce-
bido a presença da viatura. Os 
militares revistaram o cami-
nhão e viram que a carroceria 
estava carregada com cigarros 

contrabandeados. A estimativa 
é de que sejam cerca de 450 
caixas (22.500 pacotes)

Namur informou ainda 
que o veículo precisou passar 
por uma manutenção para 
ele seguir rodando de Cidade 
Gaúcha até a sede do BPFron, 
em Umuarama. O Ford/Cargo e 
os cigarros serão levados para 
a Receita Federal de Guaíra. A 
princípio não havia registro de 
furto/roubo do caminhão.

O BPFron estima que o 
prejuízo ao crime organizado 

tenha sido de R$ 1.265.000,00 – 
valores contabilizando a carga 
e o caminhão.

“Aos poucos estamos des-
fazendo essas quadrilhas. 
Sabemos que não para, mas a 
cada vez está mais difícil para 
esses indivíduos, graças ao tra-
balho do BPFron e das forças 
de segurança”, disse Namur.

CAMINHÃO carregado com cigarros 
paraguaios foi encaminhado à sede do 

BPfron em Umuarama e depois levado à 
Receita Federal em Guaíra
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PARANÁ foi o quarto Estado exportador do agronegócio em 2021, arrecadando US$ 15,16 
bi nas transações com 200 países, o que representa 12,58% das vendas brasileiras
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Neymar nega participação em
negociações com o Barcelona

O atacante brasileiro 
Neymar disse em um tribunal 
ontem (terça-feira, 18) que não 
participou das negociações 
sobre sua transferência do 
Santos para o Barcelona em 
2013, mas assinou o que seu 
pai pediu. Juntamente com 
Neymar, de 30 anos, outros 
oito réus estão sendo julga-
dos por acusações de fraude 
e corrupção pela transferên-
cia, incluindo seus pais, repre-
sentantes dos dois clubes, os 
ex-presidentes do Barça Josep 
Maria Bartomeu e Sandro 
Rosell, e o ex-presidente do 
Santos Odílio Rodrigues. Todos 
os réus negam qualquer irregu-
laridade. “Não participei das 
negociações. Meu pai sempre 
cuidou disso e sempre cuidará. 
Assino tudo o que ele me diz 
para assinar”, afirmou Neymar 
ao tribunal de Barcelona em 
seu primeiro depoimento no 
julgamento que começou na 
segunda-feira (17). “Jogar 
pelo Barcelona sempre foi meu 
sonho, um sonho de infância”.

O caso se concentra em 
uma alegação feita pela 
empresa de investimentos 
brasileira DIS, que detinha 
40% dos direitos de Neymar 
quando ele estava no Santos, 
de que não recebeu a fatia 
legítima da transferência 
porque o valor do negócio foi 
subestimado.

Tite e Abel Ferreira entram
na lista de melhores técnicos

A revista inglesa ‘Four Four 
Two’ divulgou ontem (ter-
ça-feira, 18) sua lista dos 50 
melhores técnicos do mundo 
em 2022. O futebol brasileiro foi 
representado pelos trabalhos 
de Tite, com a Seleção, e Abel 
Ferreira, com o Palmeiras. Pep 
Guardiola lidera o ranking mais 
uma vez. Atrás do treinador do 
Manchester City, Carlo Ancelotti, 
em segundo, e Jürgen Klopp, em 
terceiro, fecham o Top-3 da lista. 
As dez primeiras colocações são 
dominadas pelos treinadores 

da Premier League. Entre eles, 
estão Antonio Conte, Mikel 
Arteta e Graham Potter.

Nos trechos de Abel 
Ferreira, que ficou em 26º 
lugar, a revista conta sobre seu 
grande trabalho no Palmeiras, 
com a conquista de duas 
Libertadores seguidas, e tam-
bém cita as comparações com 
José Mourinho. Enquanto na 
vez de Tite, em 32º, destacam 
o desempenho com a Seleção 
Brasileira, uma das favoritas 
para a copa do Mundo.

TITE e Abel Ferreira estão entre os 50 melhores treinadores do mundo, segundo revista 
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Harmonia clube de Campo realiza 
o 1º Torneio Open de Futevôlei HCC

Os promotores espanhóis 
estão pedindo uma pena de 
prisão de dois anos e multa 
de 10 milhões de euros (o 
equivalente a R$ 51,9 milhões) 
para Neymar. Eles também 
estão buscando uma pena 
de cinco anos de prisão para 
Rosell e multa de 8,4 milhões 
de euros (RS 43,6 milhões) 
para o Barcelona. Um docu-
mento judicial divulgado em 
julho alega que o Barcelona 
iniciou negociações em 2011 
com o jogador, pagando-lhe 
40 milhões de euros (R$ 207,6 
milhões) para garantir sua 
transferência quando seu con-
trato com o Santos expirasse 
em 2014 e, assim, impediu que 
outros clubes o contratassem.

“Nossa intenção era prepa-
rar um plano de carreira para 
ele na Europa, no qual já tínha-
mos estabelecido local, pode-
ria aprender o idioma, etc. E 
sabendo do sonho dele de 
jogar pelo Barcelona, assi-
namos esse acordo de prio-
ridade com eles”, disse o pai 
do jogador, Neymar da Silva 
Santos, ao tribunal.

Nenhum dos réus que são 
representantes ou ex-dirigen-
tes dos clubes prestou depoi-
mento. Neymar e seus pais 
tinham o direito de não depor, 
mas decidiram fazê-lo, respon-
dendo a perguntas apenas do 
promotor e de sua própria 

defesa. O presidente do Real 
Madrid, Florentino Perez, que 
apareceu como testemunha 
via videolink, disse ao tribu-
nal que seu clube fez ofertas de 
45 milhões de euros (R$ 233,6 
milhões) em 2011 e 36 milhões 
(R$ 186,9 milhões) em 2013 
para contratar Neymar, mas 
o jogador optou por se juntar 
ao Barcelona. O escritório de 
advocacia Baker McKenzie, 
que defende Neymar, infor-
mou em comunicado que 

argumentará que os tribunais 
espanhóis não têm jurisdição 
porque a transferência envol-
veu um cidadão brasileiro 
no Brasil. Os advogados de 

Neymar argumentam que as 
regras de concorrência dizem 
respeito a produtos e serviços 
e não se aplicam ao mercado 
de transferências.

No 1° Open HCC de futevô-
lei, na categoria aprendiz os 
vencedores foram as duplas 
Paulo Victor e Léo (ouro); 
Debruyne e Jr. Leão (prata) e 
Toicinho e Primo (bronze).

Ma categoria bronze MK e 
Dan levaram o ouro, Denys e Alex 
“Boa Esperança”, levaram a prata 
e Alex e Sandrom, ficaram em ter-
ceiro lugar. Fabim e Gabrielzinho 
receberam medalhas.

Na categoria prata, Gabriel 
e Willian “Cid Gaúcha” foram 
ouro, Rato e Perereca “Ubirata”, 
prata e João Gabriel e Medina 
bronze. Vitao e Clebinho leva-
ram medalhas.

Na categoria master, Luiz 
Fernando e Tigre “Umuarama/

ATACANTE responde por fraude no processo de transferência para o clube

DIVULGAÇÃO

Maringá” ficaram em primeiro 
lugar, Toro e Diego “Cascavel/
Toledo”, ficaram com a prata 

e Ferrari e Ricardo levaram o 
bronze. Duda e Paulinho rece-
beram com medalhas.
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Procon recolhe do mercado barras de
chocolates com vidro na composição

A Secretaria de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Procon 
Municipal) determinou ontem 
(terça-feira, 18) a todos os 
estabelecimentos comerciais 
de Umuarama, o recolhimento 
imediato de dois tipos de bar-
ras de chocolate da marca 
Garoto. A informação inicial é 
de que a indústria identificou 
a existência de fragmentos de 

vidro na composição destes 
alimentos.

Inicialmente são dois lotes 
dos chocolates. Um deles é 
o Garoto de 80g composto 
por Caju, que fazem parte do 
lote 225212941G, e que tem 
validade até 9 de setembro 
de 2023. O outro trata-se do 
Chocolate Garoto de 80g com-
posto por Caju e Passas, que 

Aumento da violência contra crianças é tema de discussão 
O tema da 9ª Conferência 

Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, reali-
zada em Umuarama na manhã 
de ontem (18), define a atenção 
do município com este públi-
co-alvo: ‘Situação dos direitos 
humanos de crianças e adoles-
centes em tempos de pandemia 
da covid-19: violações e vulne-
rabilidades, ações necessárias 
para reparação e garantia de 
políticas de proteção integral, 
com respeito à diversidade’.

A realização do evento é 
uma parceria entre o Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
(CMDCA) e a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
com o objetivo principal de 
manter as discussões a respeito 
das políticas públicas destina-
das a crianças e adolescentes. 
“É muito importante saber que 
estamos todos aqui reunidos 
com um propósito comum de 
analisarmos os efeitos que 
a pandemia de coronavírus 
trouxe para a vida das crianças, 
adolescentes e de suas famílias. 
Com a discussão e compartilha-
mento de conhecimento, temos 

Preço da gasolina cai 7,8% e do etanol 12,6% na cidade
O Procon Umuarama divul-

gou ontem (18), a mais recente 
pesquisa de preços de combus-
tíveis praticados em 43 postos 
de vendas do município, entre 
os dias 6 e 8 de outubro. De 
acordo com o levantamento, a 
gasolina mais barata pode ser 
encontrada a R$ 4,79 e a mais 
cara a R$ 5,09, uma diferença 
de 6,3%.

O preço médio da gasolina 
nesta pesquisa, que foi realizada 
entre os dias 6 e 8 de outubro, 
é de R$ 4,96. No levantamento 
anterior, feito em setembro, o 

preço médio era de R$ 5,38, o 
que indica uma redução de 7,8% 
no valor praticado nas bombas. 
E o estudo indica que continua 
valendo a pena abastecer com 
gasolina, já que a diferença 
está em 71,9%, ou seja, como a 
autonomia do veículo com eta-
nol (álcool) é 30% menor, para 
ser vantajosa sua utilização, o 
preço do litro também deve ser 
30% menor.

O litro do etanol mais 
barato foi encontrado a R$ 
3,35 e o mais caro a 3,79, 
uma diferença de 13,1%. Esse 

combustível custa em média 
R$ 3,56 em outubro e no mês 
passado custava R$ 4,08, 
apontando uma redução de 
12,6%. Já o diesel mais barato 
está sendo vendido a R$ 6,09 
e o mais caro R$ 6,69, uma 
variação de 9,9%. “Com rela-
ção ao preço médio, o diesel 
está R$ 6,32 e em setembro era 
R$ 7,35, indicando redução de 
12,7% em 30 dias”, comenta o 
secretário Deybson Bitencourt, 
registrando que quaisquer 
denúncias ou solicitações 
podem ser feitas diretamente 

no Procon Umuarama pelo 
telefone (44) 3621-5600, que 
atende de segunda a sexta-
-feira das 9h às 16h.

GÁS DE COZINHA
O preço do botijão de 13 

quilos de gás liquefeito de 
petróleo (GLP), o popular gás 
de cozinha, teve uma discreta 
redução no preço médio em 
Umuarama, conforme pes-
quisa realizada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor entre os dias 7 
e 10 de outubro em 17 postos 

de vendas. Em setembro cus-
tava R$ 109,78 e agora custa 
R$ 108,94, uma variação de 
-0,77% (sem taxa de entrega).

A pesquisa revela ainda que 
o gás mais barato foi encon-
trado a R$ 95,90 e o mais caro 
a R$ 125, uma diferença de 
30,3% entre os estabeleci-
mentos que não cobram taxa 
de entrega. Já entre os preços 
sugeridos pelas revendedoras 
que cobram pela entrega, o 
valor mais barato é encontrado 
a R$ 110 e o mais caro a R$ 135, 
uma diferença de 22,7%.

faz parte do lote 225312941G, 
com data de validade até 10 de 
setembro do ano que vem.

O reco l h i m e n to  d e s -
tes dois lotes, faz parte de 
uma solicitação através de 
nota técnica da indústria 
que gerou a Recomendação 
Administrativa 03/2022.

Em nota técnica a indús-
tria fornecedora informou 

ter identificado a possibili-
dade de que algumas uni-
dades desses lotes tenham 
sido produzidas com peque-
nos fragmentos de vidro, por 
isso suspendeu a distribuição 
e comercialização e solicitou 
o recolhimento dos produtos 
já destinados ao mercado.

S e g u n d o  o  P r o c o n 
Municipal, as empresas que 

foram flagradas comerciali-
zado os produtos referentes 
a estes lotes acima referen-
ciados, e que não atenderam 
a recomendação poderão 
ser inseridas na instauração 
de processo administrativo e 
sofrerão expedição de comu-
nicado ao Ministério Público 
Estadual que poderá tomar 
outras medidas.

como construir propostas de 
ações para garantir seus direitos 
no contexto pandêmico e pós-
-pandemia”, pontuou a secretá-
ria Adnetra Vieira dos Prazeres 
Santana.

O prefeito Hermes Pimentel, 
que está em viagem a Curitiba, 
enviou uma mensagem aos 
participantes. “A realização de 
uma conferência mantém acesa 
a mobilização de pessoas e ins-
tituições para conquistar recur-
sos para a melhoria da reali-
dade da vida das pessoas. Esse 
trabalho que cada um de vocês 

realiza todos os dias é muito 
importante, não só para nossa 
Secretaria de Assistência Social, 
quanto para o Conselho, que 
sabe agir para garantir os direi-
tos das crianças e dos adoles-
centes da nossa cidade. Tenham 
sempre certeza de as portas 
estarão sempre abertas para a 
realização de projetos e progra-
mas que tenham esse objetivo 
de cuidar das pessoas que mais 
precisam”, declarou.

O presidente do CMDCA, 
Ivo Galdino da Silva, abriu a 
conferência relatando que 

promoveu bate-papos com alu-
nos e participantes do Centro 
da Juventude (Ceju), da Aram 
(Guarda Mirim), da Casa da Paz, 
da Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) e da 
Assumu (Associação dos Surdos 
de Umuarama), como forma de 
garantir que suas ideias e expe-
riências pudessem ser apresen-
tadas e valorizadas nas tomadas 
de decisão do grupo.

A promotora de Justiça da 
Vara da Infância e Juventude, 
Fernanda Bertoncini Menezes, 
relatou que houve um aumento 

significativo nas demandas 
apresentadas à Promotoria. 
“Neste período de pandemia – 
e também no ‘pós-pandemia’ 
–, houve um agravamento de 
casos de violência, de denún-
cias que exigem atenção total 
de todos da Rede de Proteção 
no cuidado da saúde mental e 
psicológica de nossas crianças 
e adolescentes. Também tive-
mos um grande aumento nos 
casos de pedidos de tutela, já 
que muitas crianças perderam 
pais e mães, que faleceram de 
covid-19”, contou.

ADENTRA dos Prazeres lembrou da importância da 
reunião para a análise de efeitos causados pela pandemia 
na vida das crianças, adolescentes e de suas famílias
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Palavras cruzadas

A semana começa e termina com as belas e po-
sitivas energias de Vênus, que vão estimular suas 
finanças, sua vida pessoal e até seus assuntos 
afetivos. O astro do dinheiro e do amor prossegue 
em sua Casa da Fortuna. O Sol vai entrar em cena 
para blindar o astral familiar. 

Seu carisma estará irresistível na paixão, a sorte 
vai te fazer companhia em matéria de dinheiro e 
você vai curtir um clima de pura integração com 
as pessoas queridas. Se está a fim de alguém, 
a hora para se aproximar e investir é agora. Em 
casa, o período promete ser alegre.

Vênus começa a semana em estado de graça e 
forma excelente aspecto com Júpiter em seu sig-
no, anunciando um período de mudanças bené-
ficas e muita positividade. A carreira estará bem 
amparada, o amor deve trazer gratas surpresas e 
seus interesses vão fluir como espera.

Crises e aborrecimentos serão superados e uma 
nova etapa, bem mais generosa, vai começar na 
sua vida. Para melhorar, a Lua reverbera essas in-
dicações ao ingressar na fase Nova em seu signo 
na sexta-feira e também vai elevar sua energia. O 
Sol garante mais visibilidade na vida profissional. 
Na vida a dois, conquistas importantes podem ser 
alcançadas com o mozão.

Os assuntos do coração estarão protegidos, um 
romance recente pode decolar e as atividades 
profissionais devem fluir a todo vapor neste perí-
odo. Contatos com pessoas e assuntos diferentes 
podem ser muito estimulantes para você ampliar 
seus conhecimentos, sua visão de mundo e até 
pensar em seguir outros rumos, sobretudo em re-
lação ao que não te satisfaz nem te realiza.

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 19 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Escorpião. 
Vivem impulsionados pelos seus instintos e são apaixonados. Seguem seus ímpetos agres-
sivos com frequência e podem brigar facilmente com muitas pessoas. Seu número principal 
é o 26, formado de Lua 2, e de 6, Vênus, dois astros de natureza feminina e que conferem 
beleza física. Mas a soma dá o 8, de Saturno, que simboliza seriedade, vida longa, ambição, 
materialismo e a possibilidade de conseguirem bens de herança.

Horóscopo nascido em 19 de outubro

Sua vitalidade vai ficar no topo e você começará 
um novo ciclo em sua vida, deixando para trás o 
que não vingou e focando com confiança em seu 
futuro. Um dos setores mais favorecidos pelas 
energias do astro-rei será o profissional. Com seu 
poder de sedução, jeito envolvente e sua boa lá-
bia, a conquista está no papo.

Você vai contagiar os outros com sua simpatia, 
seu estilo prestativo e seu bom papo. Pode dar 
show de bola no trabalho. O Sol vai levantar sua 
bola, seu carisma e sua sorte, anunciando um 
período de glórias, conquistas e felicidade. Na 
paquera, o momento é ideal para mostrar seus 
encantos e conquistar o crush. Vai fundo, Câncer!

O planeta do amor e do dinheiro é seu regente, 
atravessa seu paraíso astral nesta época e vai es-
palhar vibes espetaculares em seu Horóscopo. A 
grana deve melhorar, o crush pode se apaixonar 
por você e muito do que não conseguiu realizar 
nos últimos tempos pode ser tocado com sucesso 
a partir de agora.

Vênus será o grande aliado do seu signo nesta se-
mana e promete as melhores vibes para a sua vida, 
incentivando suas conquistas pessoais, amorosas, 
seus ganhos e seus interesses profissionais. Ago-
ra, a energia mais poderosa vem do Sol, que in-
gressa em Escorpião na quinta, dia 22. Na paixão, 
o Sol ativa seu lado sensual e envolvente.

Vênus elevará seu equilíbrio e sua paz interior, 
vai inspirar sua criatividade e realçará a harmonia 
com as pessoas mais íntimas, principalmente os 
familiares. O lar será seu porto seguro e a família 
a base da sua estabilidade emocional. O relacio-
namento com o mozão também vai ganhar mais 
cumplicidade e vocês podem dividir segredos. 

O astro do amor e do dinheiro vai dar carta branca 
para você mexer seus pauzinhos, mostrar suas habi-
lidades e batalhar por se reconhecimento. O sucesso 
que persegue e merece estará mais perto de você 
e os astros jogam no seu time. As paqueras tam-
bém devem render muitas emoções nesta fase e um 
crush disputado pode se engraçar pro seu lado.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 19/10/2022

Chuva

Paranaguá
max 23
min 19

max 29
min 18

Cascavel
max 26
min 17

Foz do Iguaçu
max 27
min 19

max 28
min 16

Curitiba
max 23
min 15

FASES 
DA LUA

Quinta 20/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 21/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 669
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 03 05 01 07 06 06 03

Super Sete concurso: 308C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

MAIO

01 04 11 14 15 22 24

Loterias
Megasena

03 06 07 09 10 11 12 14 
15 16 18 19 21 22 25 concurso: 2529Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2379Lotomania

78.386
81.267
17.723
73.695
25.590

11 19 27 29 35 69 76
SÃO JOSÉ/RS

08 38 54 61 67
concurso: 5976

03 05 32 56 57 59

06 07 10 16 21 36 38 45 46 49 
51 54 58 73 78 80 83 93 96 00

concurso: 2640Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 27

BPTAB
PREPARAÇÃO

ANOTADOL
SANAMICO
ITRINTA

OLHOTARI
EDEADON

OBOEREIC
TRIPETABU

AASCOOB
SERTANEJA

SISTEMAOD
LEIBRAO
IDAIVER

PARABOLICA

O nosso
país e sua

capital

Castiga
com o
chicote

Fura-(?):
o dedo

indicador

O produto
de preço
elevado

Solucio-
nam (os 

problemas)
Sufixo de
"burrico"

Abrigo do
bebê pre-
maturo

Forma do
barbeador

descar-
tável

(?)-line: 
conectado
à internet

Parte do
sutiã que
dá volume
aos seios

Olavo
Bilac,
poeta 

A cantora
como
Naiara

Azevedo
Extensão
de arqui-
vos de
vídeo

O signi-
ficado do
"S", em

SBT

Opõe-se
ao "X", no
jogo da
velha

Arranjo; 
arrumação
Registrado
por escrito

Iodo
(símbolo)
(?) gordo: 
inveja (pop.)

Base de
câmeras
Vitamina

da banana

Norma;
regra

Tipo de
antena

Instru-
mento de
sopro de 

orquestras

Nojo;
aversão
Esse, em
espanhol

De + aí
(contr.)
Letra do
infinitivo

Começo 

Peso-(?),
categoria
do boxe

Monarca
Um dos
pontos

cardeais

Sílaba de
"braço"
Grupo

sanguíneo

(?) Barroso,
compositor

Explodir
(bomba) 

Proibição
social

Caixa de
marchas

Enxergar;
avistar

Antecede
o "M"

Morto, em
inglês

Saudação
informal

O dobro
de quinze

A hora
decisiva

Amarrar 

Seguir os
cursos do
processo

2/on. 3/ese. 4/bojo — dead. 5/tripé.
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N L R
N E G R I T U D E

C R I S A L I D A
T A M A N C O T

N A T A G E N T E
R U C A R I A R
D I C A A S

B A T I D A I P A
S A E N T O A R
F A L T O S

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

I S O L A
D A S A M

R

T

(?) Júnior,
grupo de
pagode
paulista

Deus do
vinho e

do prazer 
(Mit. grega)

Estado
entre a la-
garta e a
borboleta
Calçado

de sola de
madeira 
e fivelas

Basta;
chega

(interj.)

Matéria-
prima da
manteiga

Corroer;
apodrecer
(o dente)

Ajuda pa-
ra decifrar
um enig-
ma (gíria)

Antigui-
dade

(abrev.) 

Manifes-
tação pú-
blica de
protesto

Drinque
com

frutas
(bras.)

Salto (?),
detalhe 

de sapato
feminino

Regiane
(?), atriz
paulista

Cozinham
(o bolo)
no forno

Consis-
tência do

pudim
(pl.)

Sílaba de
"vasto"

Trata-
mento

para per-
der peso

Tio (?),
figura que 
represen-
ta os EUA

Recurso
do verso

De graça
(fem.)

Veste do
Tarzan
(Cin.)

Ferida no 
estômago

Não enrugada Substância que ali-
menta o beija-flor

A piscina
infantil

A arte do
estilista

Fêmea do
cachorro

Pessoas

Iniciar
(canto) 
Gentil;

atencioso

Vermelho,
em inglês

Altear
(um

terreno)
com

entulho

Índice de
Preços no
Atacado
Temporal

Aquele
homem

Separada
de todos

Vir à (?):
emergir

Flúor
(símbolo)
Chama;
labareda

Fútil;
frívolo
Pão de

(?): bolo

3/ipa — red — vão. 5/flama. 8/dionísio. 9/crisálida.

Assuntos que envolvam seu lar, sua família e 
seus interesses financeiros devem fluir às mil 
maravilhas.  Seu regente Mercúrio forma as-
pecto tenso com Urano na terça-feira, pedindo 
mais atenção, juízo e prevenção. Mas, no geral, 
a semana tem tudo para ser fantástica e você 
deve progredir a olhos vistos, principalmente 
na parte financeira.

esta ok

Ouvir música ajuda a lidar com o estresse e regula o humor
Ouvir música é um dos pra-

zeres da vida. Canções aguçam 
os nossos sentidos e memórias e 
despertam todo tipo de emoção. 
Para os amantes desta forma 
de arte, não faltam razões para 
aproveitá-la intensamente, pois 
segundo a ciência, a música tem 
o potencial de apoiar a nossa 
saúde global e de nos ajudar a 
lidar com o estresse.

Pesquisadores da Escola de 
Medicina John Hopkins, nos 
Estados Unidos, recomendam 
ouvir música com frequência para 
manter o cérebro funcionando em 

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

seu melhor potencial. Segundo 
pesquisas, a prática prazerosa 
pode reduzir a ansiedade, a pres-
são arterial e até a dor, assim 
como melhorar a qualidade do 
sono, o humor, o estado de alerta 
da mente e a memória.

A música e o cérebro
Os mecanismos pelos quais 

o cérebro entende e escuta a 
música ainda estão sendo inves-
tigados pelos cientistas. Quando 
colocamos nossa canção favo-
rita para tocar em um aparelho, 
vibrações são emitidas pelo ar e 
entram em nosso canal auditivo. 

Então, essas vibrações fazem 
algo como cócegas no tímpano 
e são transmitidas em um sinal 
elétrico que viaja pelo nervo 
auditivo até o tronco cerebral, 
onde a música é percebida.

Segundo os pesquisadores 
da John Hopkins, o cérebro 
precisa fazer um belo exercício 
para compreender a música, 
que é pura matemática. Por isso, 
ouvir música estimula uma série 
de conexões entre os neurônios, 
estimulando a criatividade e a 
memória. Você provavelmente 
já percebeu que certas canções 

fazem lembrar de pessoas, 
locais ou épocas específicas da 
sua vida, certo?

Um estudo feito pela 
Universidade de Sussex, no Reino 
Unido, em parceria com uma série 
de universidades e centros médi-
cos italianos, testou a memória de 
grupos participantes que estavam 
ou não ouvindo música clássica. 
Eles receberam uma série de lis-
tas de palavras a serem memori-
zadas. Os pesquisadores concluí-
ram que aqueles que ouviram 
música clássica enquanto faziam 
o exercício de memória tiveram 

mais facilidade para se lembrar 
das palavras do que aqueles que 
trabalhavam em silêncio.
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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

Ford lança geração do 
Mustang para corridas

A Ford revelou o primeiro 
modelo de competição do 
novo Mustang GT, que vai cor-
rer em diferentes categorias 
pelo mundo a partir do ano 
que vem. A exibição foi feita na 
Austrália, onde ele disputará 
o Campeonato Australiano de 
Supercarros em 2023, depois 
da apresentação feita no mês 
passado, em Detroit, das ver-
sões de rua da sétima geração 
do esportivo.

“Sempre dizemos que o 
Mustang nasceu para correr 

Carro elétrico logo vai custar o mesmo que a combustão
O segmento dos veículos 

elétricos é o que mais cresce 
atualmente no mundo. Apenas 
no primeiro semestre de 2022 
houve um incremento de 75% 
no volume global de vendas, 
comparado com o mesmo 
período do ano passado. A 
maior oferta de modelos, 
grandes investimentos em 
infraestrutura de recarga e leis 
de emissões mais rígidas são 
alguns dos fatores.

Outra razão importante é 
que a diferença de preço dos 
EVs em relação aos carros tra-
dicionais a combustão tam-
bém vem caindo, muito por 
conta da redução dos custos 
das baterias que alimentam os 
elétricos. Estudos de mercado 
apontam que o custo médio do 
kwh das baterias caiu quase 
pela metade nos últimos cinco 
anos e deve reduzir mais 30% 
até meados da década, com 
o desenvolvimento de novos 
compostos químicos e a pro-
dução em maior escala.

A GM projeta que a nova 
geração de baterias, com a 
tecnologia Ultium, tenha um 
custo 40% inferior à linha 
de produtos concebidas 
anteriormente.

A empresa já trabalha numa 

composição ainda mais avan-
çada, que permitirá que seus 
EVs tenham um custo total de 
propriedade compatível com 
automóveis a combustão, con-
siderando porte e equipamen-
tos semelhantes. A expectativa 
é que isso ocorra já a partir da 
segunda metade desta década, 
incluindo modelos compac-
tos, pensados também para a 
América do Sul.

A longevidade das baterias 
e os planos extensos de garan-
tia também estão trazendo 
tranquilidade para os consu-
midores e confiabilidade para 
o mercado de carros usados, 
que tem demostrado a mesma 
receptividade dos veículos 
mais sofisticados, assim como 
acontece com o segmento de 
financiamento e de seguros. 

Outra característica dessas 
baterias de nova geração é a 
maior densidade energética. 
Mais eficientes, elas são capa-
zes de armazenar uma quan-
tidade maior de energia sem 
que seja necessário ampliar 
seu tamanho.

Um exemplo pode ser 
visto nos futuros elétricos da 
Chevrolet anunciados para o 
mercado brasileiro, como o 
Blazer EV que já faz parte da 

geração de elétricos da GM equi-
pada com a tecnologia Ultium.

O SUV premium tem auto-
nomia estimada de 530 km 
com carga máxima, mais do 
que suficiente para viagens inte-
restaduais, como de São Paulo 
ao Rio de Janeiro. No meio do 
caminho é possível fazer uma 
recarga ultra-rápida em eletro-
postos. Aí bastam 10 minutos 
para somar 130 km de autono-
mia. Tudo com performance de 
um verdadeiro esportivo, já que 
os 564 cv de potência do modelo 
são capazes de levá-lo da imobi-
lidade aos 100 km/h em apenas 
4 segundos.

VERDADE OU MENTIRA?
Além da viabilidade em rela-

ção ao custo e autonomia, ainda 
existem muitos mitos em rela-
ção aos carros elétricos, que 
estão sendo esclarecidos atra-
vés de campanhas educativas e 

por uma quantidade crescente 
de depoimentos por parte dos 
consumidores de suas experiên-
cias com os EVs, os únicos real-
mente zero emissão.

“Uma dúvida que consumi-
dores tem é se um carro elétrico 
pode dar choque quando passa 
por uma enchente, o que não 
acontece, já que esses automó-
veis contam com tecnologias de 
proteção e isolamento, capazes 
de cortar a energia caso detec-
tem uma situação de risco”, 
lembra Luiz Gustavo Moraes, 
gerente de regulamentações da 
GM América do Sul.

O quinto episódio da websé-
rie “Carro elétrico, sem dúvida” 

aborda este e outros mitos, 
incluindo o fato de que a ausên-
cia de ruido do motor dos EVs 
seria um ponto negativo para 
aqueles motoristas mais apai-
xonados por automóveis.

“Na verdade, os veícu-
los elétricos chegam a ser 10 
vezes mais silenciosos que um 
a combustão, que os tornam 
mais confortáveis para os con-
dutores, pois podem apreciar 
melhor uma música e conversar 
sem precisar aumentar o tom da 
voz. São também melhores para 
todos ao redor, devido ao fato de 
contribuírem para a redução da 
poluição sonora nas cidades”, 
completa Moraes.

e hoje isso é mais verdadeiro 
do que nunca”, disse Mark 
Rushbrook, diretor global da 
Ford Performance Motorsports. 
“Ele é uma marca icônica den-
tro e fora das pistas há 58 anos 
e a sua lenda vai continuar em 
todo o mundo.”

O novo Mustang terá um 
total de seis modelos de cor-
rida que vão competir global-
mente em várias categorias, 
incluindo GT3, GT4, NASCAR e 
NHRA Factory X Racing.

O lendário Dick Johnson, 

ex-piloto e hoje chefe da 
equipe que leva seu nome, a 
mais antiga do Campeonato de 
Supercarros da Austrália, fez a 
volta de apresentação do novo 
Mustang GT Supercar Gen3 no 
circuito de Mount Panorama, 
antes da Bathurst 1000, tradi-
cional prova de 1.000 km.

O supercarro conserva 
muitas características da ver-
são de rua, com motor Coyote 
V8 baseado no modelo de 
produção, teto baixo e capô 
longo, que fazem do Mustang 
o esportivo favorito do mundo. 
Ele foi construído pela Ford 
Performance em parceria com 
a equipe Dick Johnson Racing 
especialmente para a compe-
tição australiana, que inicia 
uma nova era na temporada 
de 2023.

Além da Dick Johnson 
Racing, as equipes apoiadas 
pela Ford que vão correr com 

o novo Mustang na categoria 
incluem a Tickford Racing, 
a Grove Racing, a Blanchard 

Racing Team e a Walkinshaw 
Andretti United, sendo esta 
pela primeira vez com a marca.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00

AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 249.900,00

BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00

CRUZE LT TURBO 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00

CRUZE LT TURBO 17/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00

CRUZE LTZ 2 TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 104.900,00

PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00

PRISMA 1.4AT LTZ 14/14 CINZA COMPLETO, AUT R$ 56.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00

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 1.4 TURBO PREMIER 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00

TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 137.900,00

TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 214.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

                          Oração das 13 Almas

“Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós peço, pelo amor de

Deus, atendei o meu pedido. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós

peço, pelo sangue que Jesus derramou, atendei o meu pedido. Pelas gotas de suor que

Jesus derramou do seu Sagrado Corpo, atendei o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo,

que a vossa proteção me cubra, vossos braços me guardem no vosso coração e me

proteja com os vossos olhos. Oh! Deus de Bondade, vós sois meu advogado na vida e

na morte; peço-vos que atendei os meus pedidos, livrai-me dos males e dai-me sorte na

vida. Segais meus inimigos; que olhos do mal não me vejam; cortai as forças dos meus

inimigos. Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, se me fizerem alcançar esta

graça (dizer a graça), ficarei devoto de vós e mandarei imprimir um milheiro desta

oração, mandando também rezar uma missa”. M.CH.

Umuarama é segunda em melhor
desempenho na saúde no Paraná

Umuarama manteve posi-
ção de destaque entre as cida-
des com mais de 100 mil habi-
tantes do Paraná no Programa 
Previne Brasil, que avalia o aten-
dimento da atenção primária 
em saúde (APS). No segundo 
quadrimestre de 2022, com um 
Índice Sintético Final (ISF) de 
8,13, a Capital da Amizade sus-
tentou a segunda colocação do 
Estado – atrás apenas da cidade 
de Pinhais, na região metropo-
litana de Curitiba, que liderou 
com ISF 8,25.

O desempenho da saúde 
umuaramense foi melhor que 
o 4º lugar de Cascavel (7,64), o 
7º de Curitiba (7,31), o 13º de 
Londrina (6,5) e o 20º lugar de 
Maringá (4,66). Com o Previne 
Brasil, o Ministério da Saúde 
adequa o modelo de finan-
ciamento de forma a aumen-
tar o acesso das pessoas aos 
serviços da atenção básica, 
avaliando o vínculo entre a 
população e as equipes com 
base na responsabilização 
dos gestores e profissionais 

pelos assistidos.
O secretário municipal de 

Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, lembra que os indica-
dores de Umuarama têm evo-
luído desde o início do pro-
grama. Tomando por base o 1º 
quadrimestre, a avaliação sal-
tou de 30,8% em 2020 e 29,7% 
no ano passado para 80,3% em 
2022. Já levando em conta o 
segundo quadrimestre, o cres-
cimento foi de 29,2% em 2020 
para 40,3% em 2021 e chegou 
a 81,3% neste ano, o melhor 
percentual já alcançado.

“Chegar ao topo da quali-
dade no atendimento entre as 
maiores cidades do Paraná é 
decorrência da prioridade que 
a administração municipal tem 
na área de saúde, bem como 
dos esforços acertados da 
nossa equipe. Esse longo tra-
balho representa incremento 
nos repasses do Ministério 
da Saúde, permitindo prestar 
um serviço ainda melhor no 
futuro”, avaliou o secretário 
Herison Lima.

O ranking do Previne Brasil 
determina o valor do incentivo 
financeiro a ser transferido ao 
município de acordo com o 
desempenho no conjunto 
de sete indicadores aferido 
a cada quadrimestre, com 
repercussão financeira para 
o período subsequente.

O programa foi instituído 
pela Portaria 2.979/2019. 
O novo modelo de finan-
ciamento altera formas de 

repasse das transferências aos 
municípios, que passam a ser 
distribuídas com base nos cri-
térios de capitação ponderada, 
pagamento por desempenho, 
incentivo para ações estratégi-
cas e incentivo financeiro com 
base em critério populacional.

Já os sete indicadores ava-
liados são as proporções de 
gestantes com seis ou mais 
consultas pré-natais até a 12ª 
semana, com exames para 

sífilis e HIV e com atendi-
mento odontológico; mulhe-
res com coleta de citopatoló-
gico na APS; crianças de um 
ano vacinadas contra difteria, 
tétano, coqueluche, hepatite 
B, infecções causadas por 
Haemophilus influenzae tipo 
B e poliomielite; hipertensos 
com consulta e pressão arterial 
aferida; e diabéticos com con-
sulta e hemoglobina glicada 
solicitada no semestre.

A Secretaria de Assistência Social recebeu a doação de brinquedos do 
Instituto Pequeno Planeta, representado na ocasião pelo psicólogo Renato 
Victorino e por Ana Beatriz Lopes, do setor administrativo. A instituição, 
que atende crianças e adolescentes com atraso no desenvolvimento intelec-
tual, realizou uma campanha de arrecadação durante a semana em que foi 
comemorado o Dia das Crianças, junto aos pais e familiares dos atendidos. 
Os brinquedos foram doados à distribuição nas obras sociais do município. 
As demandas são as mais diversas – desde brinquedos a cestas de alimentos, 
roupas, calçados, colchões e até móveis e eletrodomésticos.

ASSESSORIA/SECOM



BENÇÃO
O casal fundador da BioNTech, 
empresa alemã de biotecnologia 
que desenvolveu a vacina da covid 
em parceria com a Pfizer, anunciou 
que imunizantes para diferentes 
tipos de câncer estarão disponíveis 
em até oito anos. Em entrevista a 
um programa da BBC, os cientistas 
disseram que a cura para essas do-
enças pode chegar antes de 2030. 
Entre os produtos mais avançados 
pela BioNTech estão as injeções 
para o câncer colorretal, de pele, 
e de cabeça e pescoço, que estão 
na segunda das três fases de testes 
clínicos. (O Globo)

SEGURAS?
O TikTok anunciou nesta segunda-
-feira que vai aumentar a idade mí-
nima necessária para criar transmis-
sões e vai permitir sinalizar lives 
de conteúdo adulto. As alterações 
têm como objetivo deixar a plata-
forma mais segura para os usuários, 
principalmente os mais jovens. 
Atualmente, é preciso ter 16 anos 
ou mais para criar uma live. Com a 
futura atualização, a idade mínima 
passará para 18 anos. Já em relação 
ao conteúdo adulto, a rede social 
dará ao usuário a opção de restringir 
o acesso de crianças e adolescen-
tes. Conteúdos sexuais ou de nudez 
continuam proibidos no aplicativo, 
segundo o TikTok. (Terra)
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni A justiça é a vingança do homem em 
sociedade, como a vingança é a justiça 

do homem em estado selvagem.
Epicuro

@tribunahojenewsumuarama

EM 2023
O Coldplay anunciou  que fará um show em Curitiba no dia 21 de março do ano que vem. Será a nona data da turnê 
brasileira, cujas seis apresentações em São Paulo e duas no Rio foram adiadas deste mês para março de 2023 devido 
a uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin. A banda britânica anunciou ainda novos lotes de ingressos que 
estarão disponíveis na quinta-feira (20). 

ZOOM
Joaquim Costa Pereira 
(Grupo Uvel), receben-
do a premiação no Clube 
Diamante, no Egyptian 
Museum no Cairo /  Egito, 
na última semana. “Uma 
noite especial, uma expe-
riência única e inesque-
cível”, ressaltou. Na foto:  
acompanhado do filho 
Danilo Bravo, médico em 
Umuarama. A ocasião foi 
de agradecimento a todos 
os colaboradores, sócios e 
clientes -,  os responsáveis 
por esta HONRARIA. 

Danilo Bravo e Joaquim Costa Pereira

INGREDIENTES
l1 xícara de chá ou 270 gramas 
de iogurte grego de qualquer 
sabor

lMeia xícara de chá de farinha 
de trigo com fermento, ou meia 
xícara de chá de farinha de trigo 
+ um quarto de colher de chá de 
fermento em pó

lUm quarto de xícara de chá de 
açúcar misturado com uma colher 
de chá de canela em pó

MODO DE PREPARO
Em uma tigela, adicione o 
iogurte grego, a farinha de 
trigo com fermento, misture até 
formar uma massa homogênea 
e reserve. Pegue porções da 
massa com o auxílio de 2 co-
lheres e coloque em uma panela 
aquecida em fogo médio, com 
óleo a 160 graus Célsius. Frite 
por mais ou menos 3 minutos 
ou até dourar. Retire da panela 
com uma escumadeira e coloque 
em um prato com papel-toalha. 
5Passe os bolinhos fritos na 
mistura de açúcar e canela e 
sirva em seguida.

BOLINHO DE CHUVA COM 2 INGREDIENTES!
INTERNET / MAIS VOCÊ

ARQUIVO PESSOAL
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