
Edição 3091 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,3/10/2022

Bolsonaro e Lula disputam a
presidência no segundo turno
O ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) vão dis-
putar o segundo turno das eleições. A votação será no próximo dia 
30, último domingo de outubro. Com 99,7% das urnas apuradas, Lula 
tinha 48,32% dos votos e Bolsonaro, 43,26%. O resultado do domingo 
frustrou expectativas petistas de vitória em turno único ou a ida ao 

segundo turno com grande vantagem. As pesquisas indicavam as 
duas possibilidades, e o candidato trabalhou por este objetivo nas 
duas últimas semanas. Do outro lado, o resultado é comemorado pela 
equipe de Jair Bolsonaro, que tem quatro semanas para reverter o 
cenário apontado ontem. l 6
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ASSESSORIA

Casamentos no
PR crescem 

8% com nova lei 
que reduz prazos

em cartório
l 2

Paraná aparece
como o Estado

com mais
ocorrências de

crimes eleitorais
l 3

Umuarama não reelege
representante na Alep

Ratinho Jr (PSD) foi reeleito governador do Paraná, 6º maior colégio eleitoral do país. Roberto Requião (PT), seu 
adversário direto durante toda a campanha no Estado, teve 1.598.149 votos, ou seja, 26,23% dos votos válidos. 
O atual governador teve 4.243.116 votos, 69,64% dos válidos. O resultado confirmou as pesquisas eleitorais, 
que indicavam a vitória de Ratinho Junior no 1º turno das eleições. Em Umuarama, o governador recebeu um total 
de 45.486 votos, ou seja, 77,37% do eleitorado que compareceu às urnas no município. Requião teve 11.398 
votos na cidade (19,39%). 

    

Novamente, Umuarama 
registrou a ‘sujeira’ deixada 

pelas equipes que atuam 
nas campanhas eleitorais 
de candidatos. Por outro 

lado, os ‘santinhos’ 
ajudam os eleitores na 

hora do voto, mas o 
material esparramado 

no entorno dos colégios 
eleitorais gera cada vez 

mais revolta na população. 
l 4

Alexandre Curi
e Marcio Nunes
foram campeões

de votos para 
a Assembleia

l 7

Sujeira de campanha
ALEX MIRANDA

Reeleito

l 5
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Coluna Zélia l  
8
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Palavras cruzadas

Este pode ser um ótimo momento para colocar em 
prática algumas mudanças que você planeja reali-
zar há algum tempo. O dia também pode ser bem 
positivo para as suas finanças, principalmente se 
mantiver o foco em seus objetivos, sem sonhar 
alto demais. A intimidade promete esquentar: seja 
criativa!

Com a Lua na Casa do Trabalho, você vai iniciar 
a semana com ótima disposição para encarar as 
tarefas. Vai mostrar muita disciplina e responsa-
bilidade nos compromissos de rotina e isso deve 
atrair ainda mais a atenção e a confiança de seus 
chefes. Na vida a dois, apoie seu amor e não deixe 
o ciúme atrapalhar.

Simpatia e bom papo ajudarão você a conseguir tudo 
que quiser. Lua e Mercúrio deixarão você mais extro-
vertida e indicam que você vai contagiar os outros 
com seu entusiasmo. Na paixão, seu charme será 
irresistível. Há boas chances de iniciar um namoro e 
em clima de muito romantismo. Na união, pode contar 
com momentos de muito carinho, sedução e diálogo.

A Lua em Capricórnio realça toda ambição e perse-
verança do seu signo. No trabalho, você vai querer 
provar o seu valor e usará todo seu talento para ga-
rantir seu lugar ao sol. Um charme discreto deve aju-
dá-la a se aproximar de alguém interessante e jovial. 
Deixe o papo rolar, converse sobre os interesses em 
comum e a paquera vai evoluir naturalmente. 

Cautela e discrição serão bons aliados do seu signo 
hoje. No trabalho, além de guardar seus projetos a 
sete chaves, você pode buscar um cantinho tranquilo 
e isolado para cumprir suas tarefas, longe de con-
versas e agitação. Há boas chances de quitar uma 
dívida e se livrar de uma preocupação. A dois, invista 
na cumplicidade.

A Lua convida você a trabalhar em equipe e a investir 
na troca de ideias para encontrar soluções criativas 
para as tarefas. Você poderá contar com amigos e 
colegas para tudo que precisar e ainda pode ouvir 
boas dicas sobre seus projetos para o futuro. Fase de 
boa sintonia, muito diálogo e forte companheirismo 
no romance.

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 3 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Capricórnio. 
São amorosos e ligados aos pais, à família de origem e à terra em que nasceram. Longe, 
vivem de recordações e lembranças, que teimam em conservar. Até mesmo na família são 
incompreendidos e criticados. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia 
cabalística é o 10, formado de 1, do Sol e de zero. O Sol que é símbolo de vida e de energia, 
liderança, poder, mando e autoridade, assim como egocentrismo. Isto acaba se convertendo 
em solidão e isolamento.

Horóscopo nascido em 3 de outubro

A Lua na Casa 3 aumenta o seu poder de comunicação e 
deve ajudar você a escolher as palavras certas em qual-
quer situação. Você fará boas parcerias e vai surpreen-
der todo mundo com sua criatividade. Sinal verde para 
se declarar e pedir alguém em namoro ou casamento. A 
dois, estimule o diálogo e fale do futuro.

Procure se aliar aos colegas neste início de se-
mana, pois as parcerias em geral recebem bons 
estímulos. Busque aliados para concretizar seus 
planos e some forças com quem confia para cum-
prir as metas mais rápido. Na paquera, valorize as 
afinidades e busque alguém que mostre, de cara, 
que combina com você. 

A Lua na Casa do Conhecimento deve despertar em 
você muita curiosidade e vontade de aprender coisas 
novas. Bom dia, também, para assuntos de justiça e 
viagem. À noite, pode conhecer gente interessante, 
fazer novas amizades ou até iniciar uma paquera. Na 
união, a sintonia com seu bem será deliciosa. 

Você vai iniciar a semana com muita confiança e 
vontade de vencer. A Lua na Casa 10 revela seu lado 
mais ambicioso e indica que você vai usar todo seu 
potencial para conquistar seus objetivos. Pode fazer 
contatos importantes nesta noite, seja para sua car-
reira ou seu coração. Faça planos com seu amor e 
lutem juntos pelos projetos em comum.

Este pode ser um bom dia para retomar um antigo 
projeto profissional. Você deve usar toda experiência 
que adquiriu até aqui para se destacar no trabalho e 
para conquistar a segurança que deseja. No amor, 
há chance de reencontrar um (a) ex e descobrir que 
a química entre vocês continua forte. No romance, 
busque privacidade e capriche na sedução.

O céu anuncia uma fase bem favorável para o seu 
bolso. O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de 
vida será um bom estímulo para você investir mais 
no trabalho, batalhar por um aumento ou buscar no-
vas formas de engordar seus rendimentos. No amor, 
vai sentir uma vontade maior de viver uma relação 
segura e duradoura. 
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RMOC
ENTORTADO

LEOREAVER
MENDAAD
BLOLARIA
OAMLCL

OLAVOBILAC
SOABATE
OUSAAMO
PMCABARE
OCELAIN
SPACAFAC

ATACANTEH
ATOCRISE
LESTEAIR

E

P

Sistema
de vendas
feita pelo
Correio

Papai 
(?),

símbolo 
do Natal

Adminis-
trador de

casa
alheia

Recobrar;
recuperar 

Herói de
"As Mil e
Uma Noi-
tes"(Lit.)

Cervídeo
típico do
Canadá

Poeta
letrista do

"Hino à
Bandeira"

Maior
estado

do Brasil
(sigla)

Ben
Affleck,
ator dos

EUA

Número
de saté-
lites da
Terra

Ocupar
o balde

com água

Paul Mc-
Cartney,
cantor
inglês

Despro-
vida de
beleza

Classe
(?): elite
econô-
mica

Faculdade
(abrev.)

Na hora
(?): no

momento
exato

Divisão
de espe-
táculo de

balé

Fase
financeira

difícil

Direção 
do nascer

do sol

Signi-
ficado do

"A" de
RAF

Curvado;
torto

(?) Batista,
repórter

Abrigo do 
prisioneiro
Pasta para

canapé

Antiga casa
noturna
Pedaços
de vidros

Diminuição
de preço
Jogada
do vôlei

Fábrica 
de tijolos
Os pais
da mãe

Sufixo de
"patriota"
Moeda

do Brasil

150, em
romanos

Lodo; 
limo

Revolver (a terra)

Mensagem escrita
no verso da foto

Correção
em textos
Consoantes
de "balé"

Marca 
do plural 
Aterrissa
(o avião)

Clínica 
de trata-
mento

estético
Posição
em que

joga Ney-
mar (fut.)

Senhor
Distância
atingida 

por projétil

3/ace — air — spa. 6/emenda — olaria.
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O
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Produz
(campa-

nha publi-
citária)

Grão
como o
trigo e o

milho

Cada
uma das
balizas
do gol

Líquido
que não

se mistu-
ra à água

Entocar;
cercar

(a caça) 

Emitir
ruído

como o
sino
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(2019)

Opõe-se
ao "off"3 x 3

Introduzir
novidades 
Madeira
nobre

Verdadei-
ro; real

Talho feito
com faca 

Via
pública

Tempero 
do arroz

Oceanos

Pessoa
muito
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Terreiro
(Candom.)
Mergulhado
em água

50 por
cento

Acusado
no tribunal
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Lâmina usada
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A cien-
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da dobra-

dinha
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Sinal

abolido de
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Saudação
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A "casa"

do boêmio

Assunto

Cálculo
aproxi-
mado

Cálcio
(símbolo)
Em trajes 
de (?): nua

Motoci-
cleta (red.)

Sílaba de
"obter"

Uma das
posições 

no time de
beisebol

Tipo de
cerveja

Material de
manicures

Falha;
engano

Maior ave
brasileira

Lateral do
corpo
Tecido

brilhoso

O produto recusado
como forma de

represáliaDoença
como a sífilis (sigla)

Nina
Simone,
cantora

3/ale. 4/cria. 6/carola — imerso. 9/boicotado. 10/estimativa.
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Casamentos no PR crescem 8% com
lei que reduziu os prazos em cartório

O Paraná registrou um 
aumento de quase 8% no 
número de casamentos 
civis um mês após a entrada 
em vigor da Lei Federal nº 
14.382/22, que reduziu os pra-
zos de habilitação e celebração 
do matrimônio. O novo texto 
legal também possibilitou que 
140 pessoas no estado modi-
ficassem seu primeiro nome 
diretamente em cartório de 
registro civil, de forma imoti-
vada e em qualquer idade, sem 
a necessidade de entrar com 
ação judicial.

Segundo o Instituto do 
Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Paraná 
(Irpen/PR), entidade que 
reúne os 519 cartórios de 
registro civil, responsáveis 
pelos atos de nascimentos, 
casamentos e óbitos em todo 
o território estadual, o mês 
de julho deste ano, primeiro 
desde a vigência da nova 
legislação federal, registrou 
um total de 4.034 casamen-
tos, 7,8% a mais que o verifi-
cado em junho, quando foram 
realizadas 3.739 celebrações.

No acumulado do ano, 
incluindo o mês de agosto, o 
Paraná registrou um total de 
32.835 casamentos, número 
17% maior que o verifi-
cado no mesmo período de 
2021, quando foram realiza-
dos 28.173 matrimônios. Se 
comparados com o auge da 
pandemia em 2020, quando 
as celebrações caíram dras-
ticamente e foram registra-
das 23.982 celebrações, o 
aumento no ano foi de 37%.

Tendo em vista que o casa-
mento é um dos atos mais 
solenes da vida civil, que 
une uma conjuntura jurídica 
e social, essa mudança torna 
todo o processo mais célere, 
mas ainda sim garantindo 
toda a segurança necessária, 
pois é imprescindível que 
haja prazo até para a reflexão 
dos noivos”, destaca o presi-
dente do Instituto do Registro 
Civil das Pessoas Naturais do 
Estado do Paraná (Irpen/PR), 

Mateus Afonso Vido da Silva.

DESDE JULHO
A nova lei federal, que 

entrou em vigor em julho deste 
ano trouxe importantes alte-
rações no prazo para o casa-
mento civil, reduzindo para até 
cinco dias o prazo de emissão 
da habilitação de casamento 
-- procedimento no qual os 
noivos apresentam a docu-
mentação – e que já autoriza 
a realização do matrimônio. 
Após a entrega do certificado 
de habilitação, o casamento 
pode ser realizado em até 
90 dias. Também se excluiu 
a necessidade de participa-
ção do Ministério Público no 
processo, salvo em caso de 
oposição de impedimento ao 
casamento. Está prevista, para 
outubro, o lançamento de uma 
plataforma nacional para casa-
mentos virtuais.

Nome do recém-nascido
A lei também inovou ao permitir a mudança de nome de 
recém-nascido em até 15 dias após o registro, no caso de 

não ter havido consenso entre os pais sobre como a crian-
ça vai chamar. Esta inovação, que também poderá ser rea-
lizada diretamente em cartório de registro civil no período 
acima mencionado, possibilita a correção em muitos casos 
onde a mãe está impossibilitada de comparecer ao cartório 
em razão do parto e o pai ou declarante registra a criança 
com um nome diferente do combinado. Para realizar a al-
teração do nome e do sobrenome do recém-nascido é ne-
cessário que os pais estejam em consenso, apresentem a 

certidão de nascimento do bebê e os documentos pessoais 
(CPF e RG). Se não houver consenso entre os pais, o caso 

deverá ser encaminhado pelo Cartório ao juiz competente 
para a decisão.

Mudança de nome
Alterar o primeiro nome diretamente em cartório de regis-
tro civil, independentemente de prazo, motivação, gênero, 
juízo de valor ou de conveniência (salvo suspeita de vício 
de vontade, fraude, falsidade, má-fé ou simulação) e de 
decisão judicial, também passou a ser permitido no Bra-
sil a qualquer pessoa maior de 18 anos e possibilitou 140 
mudanças no primeiro mês da nova regra. Para realizar o 

ato diretamente em Cartório de Registro Civil é necessário 
que o interessado, maior de 18 anos, compareça a unidade 
com seus documentos pessoais (RG e CPF). O valor do ato 
é o custo de um procedimento, tabelado por lei, e que va-
ria de acordo com a unidade da federação. Caso a pessoa 
queira voltar atrás na mudança, deverá entrar com uma 

ação em juízo. Feita a alteração, o Cartório de Registro Ci-
vil a comunicará aos órgãos expedidores do documento de 
identidade, do CPF e do passaporte, bem como ao Tribunal 
Superior Eleitoral, preferencialmente por meio eletrônico.

NO primeiro mês de 
vigência da Lei, celebrações 
atingem maior número nos 
primeiros oito meses desde 
2019

DIVULGAÇÃO

h
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Paraná aparece como o Estado com
mais ocorrências de crimes eleitorais

Balanço da Operação Elei-
ções 2022 divulgado na tarde 
de ontem (domingo, 2) pelo 
Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública (MJSP) contabi-
lizava 663 crimes eleitorais e 
250 prisões. Foram apreendi-
dos, com suspeitos, R$ 1,947 
milhão; e 11 armas.

Dos crimes flagrados, 149 
foram de crime de boca de 
urna; e 127 por compra de 
votos/corrupção eleitoral. 
Houve também 18 casos de 
pessoas que violaram ou ten-
taram violar o sigilo do voto. 
Segundo o ministério, houve 

Domingo de eleição foi tranquilo na área de segurança no Estado
O presidente do Tribunal 

Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR), desembargador Wel-
lington Emanuel Coimbra de 
Moura, acompanhou o início 
da apuração na Central do Elei-
tor de Curitiba, onde recebeu 
a imprensa para uma coletiva.

“Uma democracia só é 
madura quando o protago-
nista é o cidadão. E foi isso 
que vimos hoje: as eleitoras e 
eleitores fazendo valer a sua 
vontade e a Justiça Eleitoral 
proporcionando as condições 

27 registros de transporte irre-
gular de eleitores.

O Paraná é o estado com 
maior número de registros de 
crimes eleitorais, com um total 
de 71 registros. Em segundo 
lugar está Goiás, com 61 casos, 
seguido de Acre (47). Minas 
Gerais e Rio de Janeiro regis-
traram 43 casos cada um, e o 
Pará registrou outros 41 casos 
de crimes eleitorais.

O ranking de prisões tam-
bém é liderado pelo Paraná, 
com 33 casos. Pará e Paraíba 
registraram 25 prisões cada, 
seguidos do Amazonas (23), 

do Amapá (21) e de Minas 
Gerais (21).

Dos 67 casos de crimes 
comuns cometidos em locais 
de votação, 59 foram contra 
candidatos. Deste total, 24 
foram cometidos no Rio de 
Janeiro. Em segundo lugar 
está Goiás, com seis casos; e a 
Paraíba, com quatro.

MAIS NÚMEROS
A maior parte dos 58 crimes 

praticados contra candidatos 

ocorreu no estado do Rio de 
Janeiro, com 24 casos. Em 
segundo, aparece Goiás, com 
seis registros.

Segundo o ministério, até 
o momento 65 incidentes de 
segurança pública e defesa 
civil foram anotados. A maior 
parte está concentrada em 
Minas Gerais (35). Houve tam-
bém 10 registros de falta de 
energia elétrica, sendo cinco 
em Minas Gerais.

A Operação Eleições conta 

com a participação de repre-
sentantes das 27 unidades 
federativas; do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE); das Polí-
cias Civis e Militar; da Polícia 
Federal; da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF); dos Cor-
pos de Bombeiros Militares; 
do Ministério da Defesa; da 
Agência Brasileira de Inteli-
gência (Abin); das Secreta-
rias de Segurança Pública e 
Secretaria Nacional de Pro-
teção e Defesa Civil (Sedec).

necessárias para que todas as 
pessoas pudessem exercer o 
seu direito ao voto, em segu-
rança e com tranquilidade”, 
disse o presidente. 

URNAS SUBSTITUÍDAS
Das 25.856 urnas eleito-

rais utilizadas em 4.768 locais 
de votação, em torno de 
260 foram substituídas até o 
último levantamento (reali-
zado às 17h15), o que corres-
ponde a 1%do total, dentro do 
esperado de 1% a 3%. 

Os equipamentos com 
problemas técnicos foram 
substituídos por outros de 
contingência, com as mesmas 
informações. Os votos registra-
dos até a substituição da urna 
com defeito foram computa-
dos normalmente. 

No primeiro turno em 
2020, houve 187 substituições 
de urnas eletrônicas em todo 
o estado. Naquele ano, não 
houve identificação do eleito-
rado pela biometria e as pes-
soas votaram em apenas dois 

cargos. Em 2018, também no 
primeiro turno, foram 504 
urnas substituídas.

OCORRÊNCIAS
Conforme a Polícia Militar, 

foram registrados no estado, 
até o final da tarde, três casos 
de compra de voto, 16 ocorrên-
cias de boca de urna, 43 situa-
ções de propaganda irregular e 
duas prisões em flagrante, nos 
municípios de Jandaia do Sul e 
Nova Prata do Iguaçu. Em todo 
o Paraná, foram registrados 15 

termos circunstanciados. 
Em 2020, houve o registro 

de 115 casos de “boca de urna” 
e 16 de compra de voto. 

As pessoas que cometeram 
crimes eleitorais de menor 
potencial ofensivo, como boca 
de urna, foram encaminha-
das pela PM ao fórum Eleito-
ral de Curitiba, onde foi feito 
boletim de ocorrência, termo 
circunstanciado e audiência. 
No interior do estado, os trâ-
mites seguiram os mesmos 
procedimentos.

A Polícia Federal (PF) de Guaíra disponibilizou cerca de 70 agentes para atuar na Operação Eleições na sua área 
de abrangência, que inclui Umuarama e municípios vizinhos. Conforme o Delegado Mário Cesar Leal Junior, todas 
as zonas eleitorais da área da Delegacia de Guaíra (são 31 cidades e 13 zonas) receberam ao menos uma equipe. 
Todos os agentes foram despachados na última sexta-feira (30/9).

DANILO MARTINS/OBEMDITO

A ação conjunta das for-
ças de Segurança Pública do 
Paraná durante o primeiro 
turno das eleições deste 
domingo (2), foi acompa-
nhada, em tempo real, a par-
tir do Centro Integrado de 
Comando e Controle Regional 
(CICCR), em Curitiba. Toda a 
atividade foi coordenada pelo 
Centro Integrado de Comando 
e Controle Nacional (CICCN), 
em Brasília.

Em todo o Paraná, mais de 
7 mil agentes da segurança 
pública estão mobilizados 
para garantir a segurança dos 
paranaenses. Além disso, via-
turas, aeronaves e embarca-
ções estarão de prontidão em 
caso de necessidade.

De acordo com André Luiz 
Brandão, coordenador de pla-
nejamento do CICCR Paraná, 
desde o dia 15 de agosto, 
houve o registro de um caso 
de compra de votos no Estado, 

Mais de 7 mil agentes participaram
da Operação Eleições 2022 no PR

além de 9 ocorrências de fla-
grantes boca de urna, além de 
outros 28 casos de propaganda 
irregular foram verificados.

A Operação Eleições 2022 
teve o objetivo de garantir 
a segurança dos brasileiros 
durante o período de votação. 
Além dos representantes ins-
titucionais das 27 unidades 
federativas, também partici-
pam: representantes do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
das Polícias Civis e Militares, da 
Polícia Federal (PF), da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), dos 
Corpos de Bombeiros Milita-
res, do Ministério da Defesa, da 
Agência Brasileira de Inteligên-
cia (Abin), das Secretarias de 
Segurança Pública e Secretaria 
Nacional de Proteção e Defesa 
Civil (Sedec).

Segundo Brandão, durante 
o domingo (2), não foram regis-
tradas intercorrência dentro da 
Operação.
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Sujeira deixada na madrugada da
campanha revolta cada vez mais

Novamente, a cidade de 
Umuarama registra a ‘sujeira’ 
deixada pelas equipes que 
atuam nas campanhas eleito-
rais de candidatos à senador, 
deputado estadual e federal, 
governador e presidente da 
república.

A revolta de moradores que 
vivem no entorno dos colégios 
eleitorais é grande, até em elei-
tores que assistiam, na manhã 
do domingo, funcionárias dos 
colégios varrendo os santinhos 
espalhados pela calçada, em 
frente as principais entradas 
para a votação.

A prática é corriqueira, 
repetitiva em toda véspera 
de pleito. Isso acontece em 
todo o país.

Por outro lado, o eleitor 
se aproveita deste mesmo 
material espalhado pelo 

chão, para encontrar seu can-
didato, conhecer o número, 
por não tê-lo gravado durante 
todo o período de campanha 
eleitoral.

Muitos  inclusive não 
sabiam diferenciar o candi-
dato a deputado estadual do 
candidato a deputado fede-
ral. Alguns até diziam o nome 
do candidato à Câmara dos 
Deputados, como se este 
fosse candidato à Assembleia 
Legislativa do Estado. Sequer 
diferenciavam as duas casas, 
ou entendiam quem serve em 
qual delas.

Prof iss ionais  l iberais 
que foram questionados no 
momento da votação, se 
confundiam.

A ‘colinha’ então passou ser 
uma das mais fortes estraté-
gias utilizadas pelos diretores 

de campanhas. O derrame dos 
santinhos serviu também 
para informar e até orientar o 
eleitor. Mas apesar de ter esta 
função informativa, a prática 
é cada vez mais repudiada 
pela população.

O Ministério Público do 
Paraná (MPPR) divulgou infor-
mações sobre o derrame 
de santinhos. O servidor 
Guilherme Frank Silva, que 
trabalha na Coordenadoria 
das Promotorias Eleitorais 
do MPPR disse que a ‘chuva 
de santinhos’ é proibida 
pela legislação eleitoral e 
pode inclusive caracteri-
zar crime de propaganda de 
boca de urna.

“Contudo, a legislação não 
possui um dispositivo espe-
cífico atribuindo a respon-
sabilidade pela limpeza aos 

FUNCIONÁRIA do CEPPAT, um doa maiores colégios eleitorais de Umuarama varria da 
calçada os santinhos esparramados logo pela manhã

ALEX MIRANDA

Santinhos recolhidos por família no
Industrial são destinar à reciclagem

Dificuldade de locomoção 
não foi empecilho para 

deixar de votar
Ademilson de Souza Porto, 

55 anos, acordou cedo para 
votar. Mesmo em uma cadeira 
de rodas, ele não deixou de 
exercer seu ato de cidadania e 
fez questão de ir até a Escola 
Estadual Durval Seifert, seu 
colégio de votação.

Morador no Jardim São 
Cristóvão, Ademilson está 
temporariamente usando 
uma cadeira de todas em vir-
tude de ter fraturado os tor-
nozelos. Mesmo com toda a 
dificuldade de locomoção, 
ele assegurou que votar é 
importante e necessário. 
Em entrevista concedida à 
equipe de jornalistas do por-
tal de notícias OBemdito, ele 
relatou que prefere votar no 
período da manhã, pois a 
tarde possui tarefas.

Sobre a relevância de 

Hélio Tibúrcio Ramos, 
65 anos, foi o primeiro a 
votar em sua sessão eleito-
ral no domingo (2), na Escola 
Municipal Professora Analides 
de Oliveira Caruso, no Parque 
Industrial, em Umuarama. 
Depois disso, junto com sua 
família deu uma verdadeira 
lição de educação.

Todos pegaram vassouras 
e recolheram os santinhos 
que estavam espalhados em 
frente à escola. Durante meia 
hora, encheram 4 sacos de 
lixo com o material de campa-
nha deixado por ali. A pape-
lada recolhida foi destinada à 
reciclagem.

Hélio disse que entrega os 
recicláveis para a Prefeitura de 
Umuarama. Morador no bairro 
há 10 anos, o eleitor relatou 
que nunca viu tanta sujeira em 
uma eleição. “Dessa vez sujou 
mais que nas outras. Já teve 

participar do pleito, Ademilson 
disse que é uma forma de 
buscar “melhorar o Brasil, o 
Paraná e Umuarama”. Para ele, 
o principal é que a educação 
melhore. “A educação deve vir 
sempre em primeiro lugar”.

E o eleitor espera que as 
eleições tragam mudanças sig-
nificativas na situação dos bra-
sileiros. “Não posso falar por 
todos, mas pra mim tá difícil. 
Lá em casa é só eu e a mulher e 
nossa renda é baixa, então está 
difícil”, disse Ademilson, que é 
pai de duas meninas. (colabo-
ração – Obemdito)

candidatos ou aos partidos 
políticos, função que acaba 
ficando a cargo da própria 

limpeza pública dos municí-
pios”. (Redação e colaboração 
– Obemdito)

gente que foi votar, escorre-
gou e se machucou. É perigoso 
para os idosos”.

Ressaltou que gosta de lim-
peza e condena o derrama-
mento de santinhos em frente 
aos colégios eleitorais. “Isso não 
pode fazer. A pessoa [candidato] 

já vem pedir voto na casa da 
gente, com educação, mas isso 
aqui não é educação. As pes-
soas que tão indo votar estão 
reclamando da sujeira, escor-
regando nesses papéis. É bom 
limpar né”, comentou. (colabo-
ração – Obemdito)

ADEMILSON de Souza Porto, 55 anos, 
acordou cedo para votar. Mesmo em uma 
cadeira de rodas, ele não deixou de exercer 
seu ato de cidadania

HÉLIO Tibúrcio e sua família deram lição de cidadania ao recolher material de campanha 
espalhado pelo bairro
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Ratinho Jr foi reeleito Governador do
Paraná com 80% das urnas apuradas

Com 80% das urnas apura-
das até às 19h35 do domingo 
(2), Ratinho Júnior (PSD) 
estava confirmado como 
governador reeleito no Paraná. 
Até aquele momento, ele tinha 
69,75% dos votos válidos e 
governará, o 6º maior colégio 
eleitoral do país, por mais 4 
anos. Roberto Requião (PT), 
adversário direto de Ratinho Jr 
durante toda a campanha no 
Estado, teve 1.235.093 votos, 
ou seja, 25,96% dos votos 
válidos até às 19h35. O atual 
governador teve 3.319.139 
votos, 69,75% dos válidos.

O resultado confirmou as 
pesquisas eleitorais, que indi-
cavam a vitória de Ratinho Jr 
no 1º turno das eleições gerais.

Em Umuarama, Ratinho 
Jr recebeu um total de 45.486 
votos, ou seja, 77,37% do elei-
torado que se prontificou a ir 
às urnas no município.

Requião teve R$ 11.398 
votos (19,39%).

PERFIL
O governador reeleito do 

Paraná enfrentou sua 2ª dis-
puta pelo governo do Estado. 

Campanha
Durante a campanha pelo governo do Paraná, Ratinho Jr teve como 
seu principal adversário o petista Roberto Requião. O governador 

reeleito apoiou e fez palanque para o presidente Jair Bolsonaro (PL). 
A corrida eleitoral foi marcada por ausência de Ratinho em debates. 
O então candidato não compareceu em nenhum debate no Estado. 
No entanto, deu entrevistas. Em sua campanha, usou a frase “Pra 
frente Paraná”, enfatizando os feitos do seu governo e criticando o 

que chamou de “velha política” dos governos anteriores.

Em sua carreira política, essa 
foi sua 7ª eleição e a 6ª vitória.

Ratinho Júnior nasceu na 
cidade de Jandaia do Sul (PR) 
e tem 41 anos. Formado em 
Marketing e Propaganda, é 
empresário e comunicador. 
Casado e com duas filhas, o 
político é filho do apresentar de 
TV, Ratinho. Antes de ser gover-
nador, Ratinho Júnior foi depu-
tado estadual, deputado federal 
e secretário de Desenvolvimento 
Urbano do Paraná na gestão de 
Beto Richa (PSDB).

Começou na vida pública 
em 2002, eleito deputado esta-
dual pelo PSB. Foi candidato 
a deputado federal em 2006 e 
ganhou. Foi reeleito em 2010. 
Em 2012, tentou ser prefeito 
de Curitiba (PR), mas perdeu 
a eleição em 2º turno para 
Gustavo Fruet (PDT). Dois anos 
depois, em 2014, foi eleito 
deputado estadual. Além do 
PSB, já passou pelos partidos 
PPS (hoje Cidadania), PSC e 
desde 2016 está no PSD

Em 2018, concorreu a 
governador sendo eleito em 
1º turno com 59,9% dos votos. 
Cida Borghetti (PP), então 

Delegado Fernando foi mais votado em Umuarama, com 23% dos votos
Apesar de ter sido o can-

didato mais votado em 
U m u a ra m a ,  p l e i t ea n d o 
uma cadeira na Assembleia 
Legislativa do Paraná, o 
Deputado Estadual Delegado 
Fernando (Republicanos) não 

conseguiu alcançar a meta da 
última eleição quando ultra-
passou a margem de 25 mil 
votos na cidade, chegando a 
36.937 votos no Estado. Desta 
vez, ele recebeu um total de 
13.657 votos no município.

governadora do Estado, ficou 
em 2º lugar, com 15,5% dos 
votos. Durante seu mandato 
como governador enfrentou 
uma crise hídrica, que afetou 
o agronegócio, e o fim do con-
trato dos pedágios no Estado.

PEDÁGIOS
O problema dos pedá-

gios é uma das marcas do seu 
governo. As cancelas no Paraná 
estão abertas desde o fim dos 

antigos contratos, em novem-
bro do ano passado. O governa-
dor promete dar a concessão a 

uma empresa com valores mais 
baratos. A situação se arrasta há 
quase 1 ano.

O governador reeleito do Paraná enfrentou sua 2ª disputa pelo governo do Estado. Em sua carreira política, essa foi sua 7ª eleição e a 6ª vitória
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Em todo o Estado, o total 
de votos do Delgado Fernando, 
foi de 23.217, chegando ao 81º 
lugar entre todos os candida-
tos e em sexto na colocação do 
partido, logo atrás de Homero 
Marchese, Adriano Ramos, 
Marcio Pacheco, Cantora Mara 
Lima e Alexandre Curi.

O u t ra  c a n d i d a t a  d e 
Umuarama, a vereadra pro-
fessora Ana Novais, obteve um 
total de 9.613 votos, depois o 
outro vereador, João Paulo 
rodrigues ‘Sorrisal’, conse-
guiu 4.640 votos, seguido por 
Cris das Frutas, com 2.912. 
Professora Beth teve 2.511 
votos; Cid Clay Gabarrão 1.784 
e Giuliano Turetta, 1.645.

SENADOR
O candidato ao Senado 

Federal mais votado em 
Umuarama, foi Paulo Martins, 
com 22.865 votos (40,20%), 
a frente de Sergio Moro, que 
recebeu aprovação de 18.350 
eleitores umuaramenses. 
Alvaro Dias, conseguiu 10.104 

O prefeito de Umuarama, Hermes Pimentel, foi mais um dos eleitores a 
votar no domingo (2). Ele chegou na Universidade Estadual de Maringá 
(UEM) por volta das 10h e encarou uma longa fila para conseguir exercer 
seu direito ao voto. Pimentel votou na sessão de número 56. Ele chegou 
acompanhado e aproveitou o tempo na fila para conversar com a popula-
ção. Somente por volta das 11h30 o prefeito conseguiu sair da sessão e 
rapidamente se despediu de todos no Colégio Bento Mossurunga.

votos (17,77%).

DEPUTADO FEDERAL
Pleiteando uma cadeira 

na Câmara de Deputados, o 
candidato mais votado em 
Umuarama foi Newton Bonin, 
com 7.328 votos (12.43%) que 
o ajudaram, a chegar em 35º 
entre os candidatos do Paraná.

Logo atrás dele, está Zeca 

Dirceu, com 6.539 votos 
(11.09%). Sandro Gregorio con-
seguiu chegar aos 5.891 votos 
(9.99%). O vereador Mateus 
Barreto obteve 4926 votos 
(8,35%) seguido por Claudio 
Palozi, que teve 4.027 votos 
(6,83%). Juíza Zilda Romero 
recebeu 553 votos (0,94%) e 
Flavia do Umuaramanews, 539 
votos (0.91%)

JOSÉ A. SABINO/SECOM

DELEGADO Fernando chegou a 23.217 votos e entra como suplente no Republicanos como 
o sexto mais votado no partido
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Eleição para Presidência da República vai 
para o segundo turno com Bolsonaro e Lula

O ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) vão 
disputar o segundo turno das 
eleições. A votação será no 
próximo dia 30 de outubro, 
último domingo do mês. Com 
99 % das urnas apuradas, 
Lula tinha 48,21% dos votos e 
Bolsonaro, 43,38%.

O resultado do domingo 
frustrou expectativas petistas 
de vitória em turno único ou 
a ida ao segundo turno com 
grande vantagem. As pesqui-
sas indicavam as duas possi-
bilidades, e o candidato traba-
lhou por este objetivo nas duas 

últimas semanas.
Do outro lado, o resultado 

é comemorado pela equipe de 
Jair Bolsonaro, que tem quatro 
semanas para reverter o cená-
rio apontado ontem.

Com a apuração, o discurso 
antipesquisa do presidente 
Bolsonaro ganha força, e a 
equipe de Lula – que estava 
otimista – recomeça a campa-
nha preocupada. Entre alia-
dos e oponentes do PT, mui-
tos interpretaram que houve 
salto alto.

Um exemplo é que na 
semana anterior à vota-
ção já havia especulação de 

ministros. O ex-governador do 
Maranhão Flávio Dino (PSB) foi 
cotado para ocupar a Justiça. 
Oficialmente, Lula pregou pelo 
voto útil, encabeçou uma ofen-
siva pelo eleitorado de Ciro 
Gomes (PDT) e se posicionou 
contra a abstenção.

Oficialmente, Lula pre-
gou pelo voto útil, encabeçou 
uma ofensiva pelo eleitorado 
de Ciro Gomes (PDT) e se posi-
cionou contra a abstenção. 
Nos bastidores, a campanha 
endossou a campanha de “vira 
voto” —seja de forma orgânica, 
a convite da campanha ou por 
pressão de setores.

Fora do país, 50 urnas eletrônicas que
apresentaram defeito foram substituídas

Cerca de 50 urnas eletrô-
nicas apresentaram defeito, 
sem possibilidade de subs-
tituição, e tiveram que ser 
substituídas por cédulas de 
papel no exterior. A informa-
ção foi divulgada pelo desem-
bargador Roberval Belinati, 
p re s i d e n te  d o  Tr i b u n a l 
Regional Eleitoral do Distrito 
Federal (TRE-DF), responsá-
vel por organizar as eleições 
brasileiras fora do país.

Segundo Belinati, em 100 
países, 697 mil eleitores estão 
cadastrados e podem votar 
apenas para presidente da 
República. Ao todo, cerca de 
mil urnas foram enviadas para 
o exterior.

Até as 11h (horário de 
Brasília), em 33 países as elei-
ções já haviam sido encer-
radas. Todos esses países 
estão na Ásia e Oceania. “Em 
Portugal tivemos um pro-
blema em Lisboa. Servidores 
da embaixada que iriam tra-
balhar decidiram entrar em 
greve, não quiseram participar 
do processo eleitoral, por isso 
houve atraso, aumento de fila 
e a requisição de outros brasi-
leiros para mesários”, explicou 
o desembargador.

Os Estados Unidos são o 
maior colégio eleitoral fora do 
Brasil, com 182.986 eleitores. 
Em seguida vêm Portugal, com 
80.896 brasileiros, e o Japão, 
com 76.570. Em 79 países, 
onde há mais de 100 eleitores, 
é utilizada a urna eletrônica. 

Apuração dos votos no Cartório eleitoral
de Umuarama transcorreu normalmente

As urnas eletrônicas che-
garam ao Fórum Eleitoral de 
Umuarama minutos depois do 
fechamento das zonas eleito-
rais, por volta das 17h30 do 
domingo (2), logo após a fina-
lização da votação. O trabalho 

da Justiça Eleitoral transcorreu 
normalmente, sem o registro 
de problemas ou ocorrências.

Apesar da normalidade 
também na votação, foram 
registrados somente peque-
nos atrasos na finalização dos 

votos em alguns locais, onde 
ainda havia filas às 17h – horá-
rio programado para o término 
do pleito.

A 89ª Zona Eleitoral de 
Umuarama informou que 
o município possui 81.317 

eleitores aptos a votar neste 
pleito. São 246 seções (corres-
pondente à 246 urnas) e foram 
disponibilizadas 25 urnas de 
contingência (reserva). Apenas 
um equipamento precisou ser 
substituído.

Nesse grupo, Marrocos é o 
que tem o menor eleitorado, 
são 103 pessoas. Na Croácia, 
onde o número de eleitores 
brasileiros é de 99, é usada a 
urna de lona com votação em 
cédula de papel. Com 33 pes-
soas cadastradas, o Nepal é o 
país com o menor número de 
eleitores.

Em abril, o plenário do 
Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) autorizou a instalação 
de postos de votação fora da 
sede das embaixadas e repar-
tições consulares em 21 paí-
ses. A decisão atendeu a um 
pedido feito pelo Ministério 
das Relações Exteriores, que 
defendeu a necessidade de 
criação de novas seções elei-
torais para incluir o índice 
crescente de eleitores que não 
votam no Brasil.

Apenas uma urna eletrônica 
teve que ser substituída 

na cidade

 No levantamento feito 
pela Justiça Eleitora, em 
Umuarama, após o término 
da contagem de votos para as 
eleições 2022, no domingo (2), 
apenas uma urna eletrônica no 
município teve que ser substi-
tuía. Ela estava localizada na 
Escola Ruy Barbosa e, como 
o fato aconteceu antes do 
início da votação, não houve 

EM 100 países, 697 mil eleitores estão cadastrados e podem votar apenas para presidente 
da República. Ao todo, cerca de mil urnas foram enviadas para o exterior
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nenhum prejuízo ou atraso 
relacionado.

Conforme o chefe do car-
tório eleitoral, Carlos Sérgio 
Furlan, outra urna apresentou 
problemas no Colégio Estadual 
Monteiro Lobato. A equipe da 
Justiça Eleitoral esteve no 
local, realizou o procedimento 
técnico e a urna voltou a fun-
cionar normalmente.

APENAS uma urna apresentou defeito em Umuarama e teve que ser substituída, outra teve 
problemas técnicos que foram resolvidos a tempo de iniciar a votação
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A votação será no próximo dia 30 de outubro, último domingo do mês. De agora até lá, é 
uma nova campanha

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Palavras cruzadas

Este pode ser um ótimo momento para colocar em 
prática algumas mudanças que você planeja reali-
zar há algum tempo. O dia também pode ser bem 
positivo para as suas finanças, principalmente se 
mantiver o foco em seus objetivos, sem sonhar 
alto demais. A intimidade promete esquentar: seja 
criativa!

Com a Lua na Casa do Trabalho, você vai iniciar 
a semana com ótima disposição para encarar as 
tarefas. Vai mostrar muita disciplina e responsa-
bilidade nos compromissos de rotina e isso deve 
atrair ainda mais a atenção e a confiança de seus 
chefes. Na vida a dois, apoie seu amor e não deixe 
o ciúme atrapalhar.

Simpatia e bom papo ajudarão você a conseguir tudo 
que quiser. Lua e Mercúrio deixarão você mais extro-
vertida e indicam que você vai contagiar os outros 
com seu entusiasmo. Na paixão, seu charme será 
irresistível. Há boas chances de iniciar um namoro e 
em clima de muito romantismo. Na união, pode contar 
com momentos de muito carinho, sedução e diálogo.

A Lua em Capricórnio realça toda ambição e perse-
verança do seu signo. No trabalho, você vai querer 
provar o seu valor e usará todo seu talento para ga-
rantir seu lugar ao sol. Um charme discreto deve aju-
dá-la a se aproximar de alguém interessante e jovial. 
Deixe o papo rolar, converse sobre os interesses em 
comum e a paquera vai evoluir naturalmente. 

Cautela e discrição serão bons aliados do seu signo 
hoje. No trabalho, além de guardar seus projetos a 
sete chaves, você pode buscar um cantinho tranquilo 
e isolado para cumprir suas tarefas, longe de con-
versas e agitação. Há boas chances de quitar uma 
dívida e se livrar de uma preocupação. A dois, invista 
na cumplicidade.

A Lua convida você a trabalhar em equipe e a investir 
na troca de ideias para encontrar soluções criativas 
para as tarefas. Você poderá contar com amigos e 
colegas para tudo que precisar e ainda pode ouvir 
boas dicas sobre seus projetos para o futuro. Fase de 
boa sintonia, muito diálogo e forte companheirismo 
no romance.

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 3 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Capricórnio. 
São amorosos e ligados aos pais, à família de origem e à terra em que nasceram. Longe, 
vivem de recordações e lembranças, que teimam em conservar. Até mesmo na família são 
incompreendidos e criticados. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia 
cabalística é o 10, formado de 1, do Sol e de zero. O Sol que é símbolo de vida e de energia, 
liderança, poder, mando e autoridade, assim como egocentrismo. Isto acaba se convertendo 
em solidão e isolamento.

Horóscopo nascido em 3 de outubro

A Lua na Casa 3 aumenta o seu poder de comunicação e 
deve ajudar você a escolher as palavras certas em qual-
quer situação. Você fará boas parcerias e vai surpreen-
der todo mundo com sua criatividade. Sinal verde para 
se declarar e pedir alguém em namoro ou casamento. A 
dois, estimule o diálogo e fale do futuro.

Procure se aliar aos colegas neste início de se-
mana, pois as parcerias em geral recebem bons 
estímulos. Busque aliados para concretizar seus 
planos e some forças com quem confia para cum-
prir as metas mais rápido. Na paquera, valorize as 
afinidades e busque alguém que mostre, de cara, 
que combina com você. 

A Lua na Casa do Conhecimento deve despertar em 
você muita curiosidade e vontade de aprender coisas 
novas. Bom dia, também, para assuntos de justiça e 
viagem. À noite, pode conhecer gente interessante, 
fazer novas amizades ou até iniciar uma paquera. Na 
união, a sintonia com seu bem será deliciosa. 

Você vai iniciar a semana com muita confiança e 
vontade de vencer. A Lua na Casa 10 revela seu lado 
mais ambicioso e indica que você vai usar todo seu 
potencial para conquistar seus objetivos. Pode fazer 
contatos importantes nesta noite, seja para sua car-
reira ou seu coração. Faça planos com seu amor e 
lutem juntos pelos projetos em comum.

Este pode ser um bom dia para retomar um antigo 
projeto profissional. Você deve usar toda experiência 
que adquiriu até aqui para se destacar no trabalho e 
para conquistar a segurança que deseja. No amor, 
há chance de reencontrar um (a) ex e descobrir que 
a química entre vocês continua forte. No romance, 
busque privacidade e capriche na sedução.

O céu anuncia uma fase bem favorável para o seu 
bolso. O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de 
vida será um bom estímulo para você investir mais 
no trabalho, batalhar por um aumento ou buscar no-
vas formas de engordar seus rendimentos. No amor, 
vai sentir uma vontade maior de viver uma relação 
segura e duradoura. 
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Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
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max 24 
min 13

Foz do Iguaçu
max 26
min 14

max 23
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max 19
min 12
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Terça 4/10/2022

Nublado
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Sol

Nova
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2372Lotomania

00.420
87.133
21.293
21.801
69.104

06 12 34 41 47 48 73
FLAMENGO /RJ

07 12 36 67 72
concurso: 5964

04 13 21 26 47 51

05 09 10 14 15 25 29 30 34 39
48 56 59 63 65 68 73 76 93 96

concurso: 2628Lotofácil
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RMOC
ENTORTADO

LEOREAVER
MENDAAD
BLOLARIA
OAMLCL

OLAVOBILAC
SOABATE
OUSAAMO
PMCABARE
OCELAIN
SPACAFAC

ATACANTEH
ATOCRISE
LESTEAIR

E

P

Sistema
de vendas
feita pelo
Correio

Papai 
(?),

símbolo 
do Natal

Adminis-
trador de

casa
alheia

Recobrar;
recuperar 

Herói de
"As Mil e
Uma Noi-
tes"(Lit.)

Cervídeo
típico do
Canadá

Poeta
letrista do

"Hino à
Bandeira"

Maior
estado

do Brasil
(sigla)

Ben
Affleck,
ator dos

EUA

Número
de saté-
lites da
Terra

Ocupar
o balde

com água

Paul Mc-
Cartney,
cantor
inglês

Despro-
vida de
beleza

Classe
(?): elite
econô-
mica

Faculdade
(abrev.)

Na hora
(?): no

momento
exato

Divisão
de espe-
táculo de

balé

Fase
financeira

difícil

Direção 
do nascer

do sol

Signi-
ficado do

"A" de
RAF

Curvado;
torto

(?) Batista,
repórter

Abrigo do 
prisioneiro
Pasta para

canapé

Antiga casa
noturna
Pedaços
de vidros

Diminuição
de preço
Jogada
do vôlei

Fábrica 
de tijolos
Os pais
da mãe

Sufixo de
"patriota"
Moeda

do Brasil

150, em
romanos

Lodo; 
limo

Revolver (a terra)

Mensagem escrita
no verso da foto

Correção
em textos
Consoantes
de "balé"

Marca 
do plural 
Aterrissa
(o avião)

Clínica 
de trata-
mento

estético
Posição
em que

joga Ney-
mar (fut.)

Senhor
Distância
atingida 

por projétil

3/ace — air — spa. 6/emenda — olaria.
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E C G C
A S T R O N O M A
P T I N O V A R

T R I P A V E R O
I L E C E R E A L

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

R E B A T E D O R
A A L E O L A
D AL H B R E VE

B O C O T A D O
C E E R R O C A

E D A T E M R E U
E S T I M A T I V A

T E M A S O A R

O
I

Produz
(campa-

nha publi-
citária)

Grão
como o
trigo e o

milho

Cada
uma das
balizas
do gol

Líquido
que não

se mistu-
ra à água

Entocar;
cercar

(a caça) 

Emitir
ruído

como o
sino

Wilson Witzel
(2019)

Opõe-se
ao "off"3 x 3

Introduzir
novidades 
Madeira
nobre

Verdadei-
ro; real

Talho feito
com faca 

Via
pública

Tempero 
do arroz

Oceanos

Pessoa
muito

religiosa

Terreiro
(Candom.)
Mergulhado
em água

50 por
cento

Acusado
no tribunal

Aperfei-
çoado

Lâmina usada
para cortar papel
A cien-

tista que
observa

o céu

Ingrediente
da dobra-

dinha

Patricya
Travassos,

atriz

Rápido
Sinal

abolido de
"linguiça"

Saudação
popular
A "casa"

do boêmio

Assunto

Cálculo
aproxi-
mado

Cálcio
(símbolo)
Em trajes 
de (?): nua

Motoci-
cleta (red.)

Sílaba de
"obter"

Uma das
posições 

no time de
beisebol

Tipo de
cerveja

Material de
manicures

Falha;
engano

Maior ave
brasileira

Lateral do
corpo
Tecido

brilhoso

O produto recusado
como forma de

represáliaDoença
como a sífilis (sigla)

Nina
Simone,
cantora

3/ale. 4/cria. 6/carola — imerso. 9/boicotado. 10/estimativa.

Cidade registrou índice de 
21,06% de eleitores faltantes

Umuarama registrou um 
índice acima do previsto de 
abstenções nas eleições 2022. 
O pleito que ocorreu ontem 
(2) teve 21,06% de eleitores 
faltantes, que correspondem 
a 17.127 pessoas aptas a votar. 
Ao todo, a 89ª Zona Eleitoral 
de Umuarama possui 81.317 
eleitores.

De acordo com o chefe 
do cartório eleitoral de 
Umuarama, Carlos Sérgio 
Furlan, o volume de abstenção 

foi maior que o previsto, tendo 
em vista ser uma eleição geral.

Ao fim da apuração no 
município, Furlan informou 
que não houve ocorrências 
policiais e apenas duas urnas 
eletrônicas tiveram problemas. 
Uma precisou ser substituída 
e outra apenas passar por um 
procedimento, realizado pelos 
técnicos da Justiça Eleitoral.

A eleição em Umuarama 
foi considerada tranquila, sem 
intercorrências.

Alexandre Curi e Marcio Nunes
foram campeões de votos no PR

Os deputados estaduais 
Alexandre Curi e Marcio Nunes, 
ambos do PSD, obtiveram as 
maiores votações do Estado 
para a Assembleia Legislativa. 
Com 99,64% das urnas apura-
das, Curi tinha 234.769 votos 
e Nunes, 125.653. Os demais 
campeões de votos no Paraná 
são: Professor Lemos (PT), com 
118.675; Traiano, com 115.777; 
Tiago Amaral, com 112.393; e 
Romanelli, com 100.393. JUNTOS, os dois candidatos somaram um total de 369.968 no Estado
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“Se eu gosto de poesia? Gosto de gente, 
bichos, plantas, lugares, chocolate, vinho, 
papos amenos, amizade, amor. Acho que a 

poesia está contida nisso tudo.”
Carlos Drummond de Andrade

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

PURURUCA
Já está aberta a agenda para o Leitão a Pururuca do Rotary Capital da Amizade. No sistema drive thru o evento 
acontece dia  23 de outubro no Parque de Exposições Dário Pimenta da Nóbrega. Reserve já o seu convite.

CORTA
 Meta, controladora do Facebook, vai 

congelar a contratação de funcionários 
em toda a empresa. O CEO da compa-

nhia, Mark Zuckerberg, disse em reunião 
com colaboradores nesta quinta que a 
Meta também vai reduzir o número de 
funcionários pela primeira vez, encer-
rando uma era de crescimento rápido 
na gigante de mídia social. Segundo o 
executivo, a empresa deve reestruturar 
algumas equipes para cortar despesas e 

realinhar prioridades. (Bloomberg) 

 VACINA
Mesmo tendo sido prorrogado o prazo 
da Campanha Nacional de Vacinação, 
apenas 54% das crianças menores de 

cinco anos tinham sido imunizadas con-
tra a poliomielite até esta quarta-feira, 
segundo informações do Ministério da 

Saúde. A meta era de 95% do público-al-
vo alcançado até esta sexta-feira, cerca 
de 15 milhões de crianças entre dois 

meses e cinco anos. Nenhum dos estados 
alcançou o objetivo, sendo a Paraíba 
com 86,82%, Amapá (82,85%) e Ala-
goas (74,65%) os que mais vacinaram. 
Roraima (23,17%), Acre (24,49%) e Rio 
de Janeiro (30,59%) foram os que menos 
imunizaram. Especialistas demonstram 
preocupação com uma possível volta da 
doença ao país, erradicada desde 1994. 

(Metrópoles)

SUCESSO
Fechando a série de cursos para este 
ano, a Câmara da Mulher de Umuara-
ma ganhou destaque com o curso de 
Vitrinismo, semana passada, que teve 
excelente público com empresárias e 
colaboradoras. NO clique: Fernanda 
Ribelato, Elisangela Mello, Thais dos 
Santos e algumas das presentes na 
equipe de apoio.

80 ANOS
Uma linda homenagem ao Monse-
nhor José Dantas para a comemo-
ração de seu aniversário. E para 
recordar a amizade e o aconte-
cimento um clique dele com os 
amigos Batatinha e Maciel.

DESTAQUE
A Agência do Trabalhador de Umu-
arama foi considerada a 25ª mais 

efetiva dentre as 1.094 agências que 
atuam em todo o Brasil. A informa-
ção é do Ministério do Trabalho e 

Previdência. De janeiro a agosto, o 
município intermediou a contratação 

formal de 1.951 trabalhadores.

 DIFERENÇA
A Agência do Trabalhador também 
se destacou no Estado, no mesmo 
período, ocupando a 9ª colocação 
na intermediação de mão de obra. 

Além disso, tem oferecido cursos de 
qualificação em diversas áreas, que 
refletem diretamente na contratação 

e na manutenção dos empregos.

 APLAUSOS
O Conselho do Jovem Empresário 

(Conjove) da Aciu promoveu um belo 
encontro entre candidatos a deputados 
federal e estadual. Doze postulantes 
participaram do ‘Conecta Políticos’, 

que abriu espaço para a exposição de 
projetos e questionamentos. 

ARQUIVO PESSOAL
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