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Saúde alerta os municípios sobre
surto de meningite meningocócica
A Secretaria de Saúde de Umuarama recebeu ontem um alerta do 
Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, sobre a 
urgência de o município iniciar uma campanha para imunizar a popu-
lação contra a meningite meningogócica C, após a identificação de um 
surto na cidade de São Paulo (SP). Ao menos uma das pessoas conta-

minadas teria viajado ao Paraná. É fundamental que os municípios 
intensifiquem a vacinação. Entre julho e setembro deste ano foram 
registrados cinco casos: uma criança de 2 meses e adultos de 20, 21, 
42 e 61 anos, sendo que o cidadão de 42 anos faleceu em consequência 
da doença no mês de agosto. l 8
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Horta comunitária

Motoristas que trafegam pela Avenida Tiradentes, a partir do cruzamento com a Castelo Branco – em direção 
à PR-323 –, devem ficar atentos aos trabalhos que estão sendo realizados em alguns pontos da via. O serviço 
começou ontem perto do Posto Tamoio. A previsão é de no mínimo 15 dias para a conclusão da obra. Vários 
trechos do pavimento receberão reparos. Haverá interrupções temporárias em alguns dos pontos que receberão 
as intervenções e os motoristas vão trafegar ao lado de caminhões e equipamentos pesados, como a fresadora 
de asfalto. A Guarda Municipal vai monitorar e sinalizar o local. 
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Palavras cruzadas

O desejo de conquistar mais estabilidade no em-
prego dará a você um incentivo ainda maior para 
explorar seus talentos nesta fase. Fique atenta às 
oportunidades de aprender e se aperfeiçoar no que 
faz. Na união, a sintonia será ainda melhor. Fase 
quente, sensual e repleta romantismo. 

Esta tende a ser uma fase de muito trabalho, por isso, 
organize bem as tarefas para não se sobrecarregar nem 
prejudicar a sua saúde com excesso de estresse e pre-
ocupação. Aprenda com os mais experientes e abra 
sua mente para crescer mais rápido no emprego. Re-
vele seu lado mais romântico e declare todo seu amor. 
Boas conversas com seu bem.

A Lua na Casa 6 deixará você ainda mais focada e 
disciplinada no trabalho. Sorte e criatividade conti-
nuam acentuadas, então, use isso a seu favor para 
brilhar. Encare os desafios como oportunidades e 
mostre que está preparada para qualquer transfor-
mação. No romance, mostre o quanto valoriza seu 
bem, mas sem cobranças. Desejos à flor da pele.

Você deve explorar todos os pontos fortes do seu sig-
no para conquistar o que deseja. Só precisa ter cuida-
do para não impor demais as suas vontades sobre os 
outros - saiba negociar. No campo sentimental, seu 
coração vai pedir mais segurança e é provável que não 
se satisfaça com aventuras. A dois, você e seu bem 
podem realizar um sonho de consumo.

A Lua em Aquário realça os pontos fortes do seu 
signo e deve ajudar você a vencer qualquer insegu-
rança, preocupação ou desânimo nesta terça-feira. 
Confie no raciocínio rápido e na sua criatividade 
para resolver os problemas e encontrar soluções 
inovadoras para as tarefas. No amor, você deve bus-
car alguém que combine de verdade com você. 

Trabalhar em equipe pode ser um tanto desafiador para 
você hoje, por isso, respeite o desejo de se isolar e fi-
car mais quieta no seu canto. Tente fugir de ambientes 
barulhentos e agitados e procure trabalhar a sós. Se 
ganhar uma grana extra, mantenha a discrição e não 
conte a ninguém. Na união, desejos estarão à flor da 
pele, então realize suas fantasias.

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 no dia 4 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Aquário. São 
confiantes e otimistas. Seu número principal é o 11, número especial que não se soma e nem se 
divide, na Numerologia, pelas suas características especiais e diferentes. Este número é nobre e 
conduz para a vida pública ou às entidades que defendem interesses coletivos, as associações e 
ONGS, sem interesse ou objetivo financeiro. Mas o seu lado destrutivo é muito grande, quando 
acionado em favor de causas agressivas ou violentas, como o terrorismo. Faz a pessoa nervosa 
e que foge do próprio controle fácil.

Horóscopo nascido em 4 de outubro

Uma boa conversa pode ser determinante para re-
solver qualquer situação nesta terça, especialmente 
no período da manhã. No trabalho, procure se dedi-
car às tarefas que você já domina e sabe fazer bem, 
pois sua experiência contará muitos pontos hoje. 
A dica também vale para a alimentação e a saúde: 
cuidado com extravagâncias. 

Parceria ou sociedade vai exigir muita calma e paci-
ência de você. Controle suas reações e procure ter 
mais jogo de cintura se quiser fazer acordos e man-
ter a harmonia. Tudo indica que as mudanças serão 
positivas, por isso, mostre do que você é capaz. Se 
depender de charme e sensualidade, seu sucesso 
está garantido nas paqueras e no romance. 

Investir nos estudos e no aprendizado continua sen-
do uma boa indicação para você, por isso, aproxi-
me-se de pessoas experientes e aprenda tudo que 
puder. Há chance de romance com alguém conhe-
cido ou com alguém influente e disputado no seu 
círculo social. Na união, você e seu bem vão apoiar 
ainda mais os projetos um do outro. 

Se depender dos astros, a carreira terá prioridade 
absoluta para você no início do dia. A Lua na Casa 
das Associações deve ajudá-la a fazer boas par-
cerias e também dará um apoio e tanto para você 
alcançar seus objetivos. Na paquera, bom momento 
para conhecer gente nova e mostrar seus encantos. 
Uma amizade tem tudo para virar romance: invista! 

Assuntos de casa e família devem exigir sua aten-
ção no início do dia. Talvez tenha que promover al-
gumas mudanças na sua rotina. Mas a Lua no seu 
paraíso astral indica que você vai tirar de letra qual-
quer desafio. Paquera e romance em ótima fase. 
Use e abuse do seu charme para envolver quem de-
seja. Clima romântico, sedutor e carinhoso a dois.

Você pode ganhar ou gastar uma grana inesperada 
no início do dia. Procure organizar bem as finanças 
para evitar preocupações e dores de cabeça mais 
tarde. Puxe papo, seja para fazer novas amizades ou 
animar as paqueras. Ótima sintonia na união. Fale 
de amor e faça planos para o futuro a dois. 
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marítimos

Forma 
do funil

Rio Grande
do Norte
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Furiosa

(?) está:
eis aqui
Utensílio 

para cortar

Tipo de
macarrão
para doce

Explosivo
camuflado
Barco, em

inglês

A 1a nota
musical

Doa;
cede

Título
negociado
na Bolsa

Empre-
gado de

sítios

Traquinas

Ave canora de 
bico curto

A retina (Anat.)

Adiamento
de dívida

(pl.)

3/así. 4/boat — nice. 5/louis. 6/súdita.
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Sistema
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feita pelo
Correio
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(?),

símbolo 
do Natal

Adminis-
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Recobrar;
recuperar 
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Uma Noi-
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"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.

Muitas nuvensSol Parcialmente nublado 
com pancadas de chuva
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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 - 4,39 8,73
IGP-M (FGV) -0,70 -0,95 6,61 8,25
IGP-DI (FGV) -0,55 - 6,84 8,67

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,01%

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

3/9 a 3/10 0,6152 0,6152 0,1146
4/9 a 4/10 0,6430 0,6430 0,1423
5/9 a 5/10 0,6809 0,6809 0,1800
6/9 a 6/10 0,6809 0,6809 0,1800
7/9 a 7/10 0,6817 0,6817 0,1808

Ações % R$
Petrobras PN +7,99% 32,18 
Vale ON +2,72% 74,00 
ItauUnibanco PN +6,08% 29,75 
Bradesco PN +6,91% 21,21 
Magazine Luiza ON +9,60% 4,91 
Sabesp ON +16,94% 58,00 

IBOVESPA: +5,54% 116.134 pontos

Iene 144,52
Libra est. 0,89
Euro 1,02
Peso arg. 148,25

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -4,1% 5,1730 5,1740 -4,1%

PTAX  (BC) -3,8% 5,1960 5,2002 -3,8%

PARALELO -4,4% 5,0500 5,4700 -4,4%

TURISMO -4,4% 5,0500 5,4500 -4,4%

EURO -3,6% 5,0987 5,1014 -3,6%

R$/m2 JUL AGO %m %ano %12m
Paraná 2.206,04 2.111,18 0,23 10,38 12,07
Norte 2.051,35 2.177,08 6,13 12,05 2,89
Oeste 2.241,57 2.246,56 0,22 10,08 11,42

DÓLAR 03/10

Iene R$ 0,0360
Libra est. R$ 5,86
Peso arg. R$ 0,035
R$1: 1.361,29 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/10 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. AGOSTO

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)

JJUULL AAGGOO SSEETT
TJLP (%) 7,01 7,01 7,01
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/22 1.374,00 9,25 -3,3%
FARELO out/22 405,60 2,40 -4,3%
MILHO dez/22 680,75 3,25 2,3%
TRIGO dez/22 912,00 -9,50 12,5%

SOJA 165,28 -1,3% -3,7% 162,00
MILHO 77,54 1,1% 0,3% 77,00
TRIGO 92,04 0,0% -9,0% 95,00
BOI GORDO 286,02 -0,1% -2,2% 283,00
SUINO 6,07 0,2% -4,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 03/10 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 03/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,00 -3,4% -5,5%
SOJA Paranaguá 189,00 -0,5% -1,6%
MILHO Cascavel 85,00 2,4% 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)
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Mercado financeiro reduz projeção
da inflação de 5,88% para 5,74%

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nacional  de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação ofi-
cial do país, caiu de 5,88% 
para 5,74% para este ano. É 
a 14ª redução consecutiva da 
projeção. A estimativa está 
no Boletim Focus de ontem 
(segunda-feira, 3), pesquisa 
divulgada semanalmente 
pelo Banco Central (BC), em 
Brasília, com a expectativa de 
instituições para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2023, a estimativa de 
inflação ficou em 5%. Para 
2024 e 2025, as previsões são 
de inflação em 3,5% e 3%, 
respectivamente.

A previsão para 2022 está 
acima do teto da meta de 
inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. A meta, defi-
nida pelo Conselho Monetário 

PIB e câmbio
As instituições financeiras consultadas pelo BC elevaram a 
projeção para o crescimento da economia brasileira neste 
ano de 2,67% para 2,70%. Para 2023, a expectativa para o 

Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país – é de crescimento de 0,53%. Para 
2024 e 2025, o mercado financeiro projeta expansão do PIB 

em 1,7% e 2%, respectivamente. A expectativa para a cotação 
do dólar manteve-se em R$ 5,20 para o final deste ano. Para 

o fim de 2023, a previsão é de que a moeda americana se 
mantenha nesse mesmo patamar.

Nacional, é de 3,5% para este 
ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. Ou 
seja, o limite inferior é 2% e o 
superior 5%.

Em agosto, houve defla-
ção de 0,36%, após queda de 
0,68% em julho. Com o resul-
tado, o IPCA acumula alta de 
4,39% no ano e 8,73% em 12 
meses, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. Para 
setembro, o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo-15 
(IPCA-15), que é a prévia da 
inflação, também teve recuo, 
de 0,37%.

TAXA DE JUROS
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 
definida em 13,75% ao ano 

pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom). A taxa 
está no maior nível desde 
janeiro de 2017, quando 
também estava em 13,75% 
ao ano.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre o ano nesse patamar. 
Para o fim de 2023, a estima-
tiva é de que a taxa básica caia 
para 11,25% ao ano. Já para 
2024 e 2025, a previsão é de 
Selic em 8% ao ano e 7,75% ao 
ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refle-
xos nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Desse modo, taxas mais altas 
também podem dificultar a 
expansão da economia.

Além da Selic, os bancos 
consideram outros fatores na 
hora de definir os juros cobra-
dos dos consumidores, como 
risco de inadimplência, lucro e 
despesas administrativas.

Quando o Copom diminui 
a Selic, a tendência é de que o 
crédito fique mais barato, com 
incentivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle da 
inflação e estimulando a ativi-
dade econômica.
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Assembleia terá a
maior bancada
feminina da história

A bancada feminina da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) será a maior da 
história da Casa, de quase 170 
anos. Dez candidatas foram 
eleitas no último domingo (2), 
entre os 54 eleitos para a nova 
legislatura que começará em 
2023. Todas as deputadas 
estaduais que disputaram a 
reeleição tiveram êxito em 
um novo mandato. Além 
disso, outras cinco também 

Richa e Fadel dependem da
Justiça Eleitoral para assumir

Dois políticos dependem da 
Justiça Eleitoral para ver se fica 
mantida a votação recebida na 
eleição do último domingo (2) 
e, em consequência, se assu-
mirão os cargos legislativos no 
ano que vem.

São eles o ex-governador 
Beto Richa (PSD), que con-
correu a deputado federal, 
e o ex-prefeito de Castro 
Moac yr  Fae l  ( PS D ) ,  que 
disputou uma vaga para a 

Quatro vereadores de Curitiba
são eleitos para Alep e Câmara

Dos 17 vereadores da 
Câmara Municipal de Curitiba 
(CMC) que disputaram as elei-
ções no domingo (2), quatro 
saíram vitoriosos das urnas. 
Ana Júlia Ribeiro (PT), Denian 
Couto (Podemos) e Flávia 
Francischini (União) foram 
eleitos deputados estaduais, 
conquistando três das 54 vagas 
em disputa na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). 
Já Carol Dartora (PT) venceu a 
corrida por uma das 30 cadei-
ras do Estado na Câmara dos 
Deputados, tornando-se a pri-
meira parlamentar negra eleita 
pelo Paraná para o Congresso 
Nacional. 

Ana Júlia, Denian Couto 
e Flávia Francischini fizeram 
parte do grupo de onze parla-
mentares da CMC, exercendo 

foram escolhidas pelo eleito-
rado paranaense para com-
por o Legislativo em primeiro 
mandato.

A candidata mais votada 
no estado foi Márcia Huçulak 
(PSD), com 75.659 votos. 
Ex-secretária de saúde de 
Curitiba, Huçulak teve papel de 
destaque no combate à pande-
mia da Covid-19 na Capital.

Também foram eleitas 
Mabel Canto (PSDB), com 

70.215 votos, Maria Victória 
(PP), com 52.817 votos, Ana 
Júlia (PT), com 51.845 votos, 
Luciana Rafagnin (PT), com 
46.823 votos, Cantora Mara 
Lima (Republicanos), com 
46.009, Cristina Silvestri (PSDB), 
com 45.202 votos, Marli Paulino 
(Solidariedade), com 41.262 
votos, Flavia Francischini 
(União), que recebeu 41.757 
votos, e Cloara Pinheiro (PSD), 
com 35.151 votos.

Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep).

Beto Richa depende do que 
a Justiça Eleitoral decidir sobre 
Jocelito Canto (PSDB), eleito 
deputado federal com 74.348 
votos, mas que teve a candi-
datura indeferida. Richa rece-
beu 64.868 votos e é o primeiro 
suplente da federação PSDB/
Cidadania. A decisão sobre a 
vaga cabe ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Já Moacyr Fadel, apesar 
de ter conquistado nas urnas 
41.588 votos, não sabe ainda 
se vai poder assumir uma 
cadeira Alep. É que a can-
didatura dele não foi defe-
rida pelo Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná (TRE-PR). 
Enquanto isso, é considerada 
eleita a apresentadora de TV 
Cloara Pinheiro (PSD), de 
Londrina, que obteve 35.151 
votos.

mandato neste momento, que 
buscavam se tornar deputados 
estaduais neste ano. Agora, 
eles elevam para 40 o número 
de vereadores da capital que 
foram “promovidos” para a 
Assembleia Legislativa do 
Paraná desde 1947, quando 
começaram a ser contadas 
as legislaturas da CMC. Após 
várias décadas elegendo qua-
tro ou mais parlamentares 
para a Alep, desde 2010 os 
vereadores de Curitiba não 
emplacavam três cadeiras no 
Legislativo estadual.

S e i s  v e r e a d o r e s  d e 
Curitiba buscaram uma vaga 
no Congresso Nacional, can-
didatando-se à Câmara dos 
Deputados. Do grupo, apenas 
Carol Dartora venceu a corrida 
eleitoral e, além de se tornar 

a primeira deputada fede-
ral negra do Paraná, a elei-
ção de Dartora põe fim a um 
“jejum” de 20 anos, nos quais o 
Legislativo da capital não ele-
geu deputado federal. Antes 
dela, a última foi a Dra. Clair, 
em 2002, também pelo PT. 
Dartora foi a 10ª mais votada 
do estado para a Câmara dos 
Deputados, com mais de 130 
mil votos.

Os vereadores eleitos 
para outros cargos continua-
rão desempenhando seus 
mandatos na Câmara de 
Curitiba até serem empossa-
dos na Alep e na Câmara dos 
DEpdutados. Para os seus luga-
res no Legislativo da capital 
do Paraná serão chamados os 
suplentes dos partidos pelos 
quais eles foram eleitos.

Erros nas pesquisas

O líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, deputado 
paranaense Ricardo Barros (PP) afirmou que irá apresentar 
nesta semana um projeto de lei para penalizar os institutos 
de pesquisa que errarem os resultados fora da margem de 

erro. “Quem errar pesquisa fora da margem de erro vai para 
cadeia e pagar uma indenização pesada. Chega de pesquisa 
fria”, defendeu. “Uma pesquisa errada altera o resultado de 
uma eleição. As pessoas mudam o voto de acordo com os 

levantamentos”, afirmou.

CPI das Pesquisas
O deputado Eduardo 
Bolsonaro (PL-SP) afirmou 
ontem (segunda-feira, 3), 
que vai começar a recolher 
assinaturas para uma 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) sobre a 
atuação dos institutos de 
pesquisa. A divergência de 
quase 10 pontos porcentuais 
entre o que apontavam os 
levantamentos e o resultado 
da corrida presidencial 
na votação do seu pai, o 
presidente Jair Bolsonaro (PL), 
e também imprecisões nas 
conclusões a outros cargos, 
como governadores e ao 
Senado, deu novo ânimo aos 
bolsonaristas, que usarão este 
como mais um argumento 
para reforçar suas teses 
contra o sistema eleitoral.

Crimes eleitorais
O Ministério da Justiça registrou 1.378 crimes eleitorais ao 
longo do primeiro turno das eleições no domingo, 2. O delito 
mais “comum” flagrado por agentes de segurança pública em 
todo País foi a boca de urna (456 ocorrências), seguido da 
corrupção eleitoral (95). Também foram registrados 80 casos 
de violação do sigilo do voto – quando o eleitor tira foto da 
urna – e 57 ocorrências de transporte irregular de eleitores. 
As informações foram compiladas pela Secretaria de 
Operações Integradas do MJSP e são referentes à Operação 
Eleições 2022.

Prisões
As Polícias em todo País prenderam 352 pessoas neste 
domingo. Somente a Polícia Federal foi responsável por 255 das 
conduções, diz balanço próprio divulgado pela corporação. As 
principais ocorrências flagradas pela PF foram de propaganda 
irregular (50), seguida de boca de urna (44) e compra de voto 
(30). A Operação Eleições 2022 contou no primeiro turno com 
a atuação de integrantes do TSE, PF, Corpo de Bombeiros e PRF, 
além de representantes das 27 Unidades da Federação. Cerca 
de 500 mil agentes participaram da ação. Foram empregadas 70 
mil viaturas, três aeronaves e nove embarcações.

Busca por apoio
Além da tentativa de uma 
investigação via Legislativo, 
para protocolar um pedido 
de CPI, é necessário contar 
com o apoio de pelo 
menos 171 deputados 
–, aliados do presidente 
pretendem pedir que o 
MP investigue a atuação 
dos institutos de pesquisa. 
A ideia é abrir frentes de 
questionamento e ataques, na 
tentativa de desacreditar os 
levantamentos. Antes mesmo 
do resultado do domingo, 
aliados do presidente 
começaram uma avalanche de 
ataques contra as empresas 
tradicionais, Datafolha e Ipec, 
que chegaram a apontar 
possibilidade de vitória de 
Lula (PT) sob Bolsonaro já no 
domingo, 2. Mais na página 4.

DIVULGAÇÃO
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STF mantém a isenção
de Imposto de Renda
sobre pensão alimentícia

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) confir-
mou, por unanimidade, a deci-
são que isenta de imposto de 
renda (IR) os valores recebidos 
a título de pensão alimentí-
cia, dando fim a uma disputa 
entre União e pensionistas que 
durava cerca de sete anos.

A isenção de IR das pensões 
alimentícias decorrentes do 
direito da família já havia sido 
decidida em junho pelo plená-
rio, por 8 votos a 3. Desta vez, 
porém, todos os 11 ministros 
rejeitaram um recurso em que 
a União dizia haver obscuri-
dades e buscava amenizar a 
decisão do Supremo. O caso 
foi julgado no plenário virtual, 
em sessão encerrada na última 
sexta-feira (30).

Com a rejeição total deste 
último embargo de declaração, 
o governo deve agora deixar de 
arrecadar R$ 1,05 bilhão por 
ano, segundo estimativas da 
Receita Federal anexadas ao 
processo pela Advocacia-Geral 
da União (AGU).

O impacto fiscal, contudo, 
pode ir além, pois os pensio-
nistas que tiveram o dinheiro 

Lira critica pesquisas e fala
em responsabilizar institutos

recolhido pelo governo podem 
agora pedir o dinheiro de 
volta na Justiça, até o prazo 
legal máximo de cinco anos. 
De acordo com as estimativas 
oficiais, o impacto nos cofres 
públicos com os chamados 
indébitos pode chegar a R$ 6,5 
bilhões pelos próximos cinco 
anos.

Prevaleceu ao final o enten-
dimento do relator, ministro 
Dias Toffoli. Ele frisou, por 
exemplo, que “a tributação 
reconhecida como inconstitu-
cional feria direitos fundamen-
tais e, ainda, atingia interesses 
de pessoas vulneráveis”.

Por esse motivo, não seria 
possível impedir as cobranças 
indevidas feitas no passado 
pela Receita Federal, pois fazer 
isso seria ferir a dignidade da 
pessoa humana, cláusula 
pétrea da Constituição e “um 
dos fundamentos da pen-
são alimentícia”, escreveu o 
ministro.

Dessa maneira, Toffoli e 
os demais ministros que o 
seguiram rejeitaram qualquer 
modulação para que a decisão 
produzisse efeitos somente do 

julgamento em diante.
O plenário rejeitou ainda 

outro pedido feito pela União, 
que queria esclarecimentos 
sobre a isenção de IR no caso 
das pensões pagas em decor-
rência de acordos extrajudi-
ciais, que são registradas em 
escrituras públicas e não pas-
sam pelo crivo da Justiça.

Na petição, a AGU argumen-
tou que, nesses casos, o valor 
das pensões chega a ultrapas-
sar a faixa mais alta de renda 
na tabela do IR. Segundo cál-
culos da Receita Federal, as 40 
maiores pensões superam os 
R$ 2 milhões mensais.

Com argumentos pareci-
dos, a União pedia também 
que o Supremo limitasse a 
decisão às pensões com valor 
até o piso de isenção do IR (R$ 
1903,98).

Em seu voto, Toffoli des-
tacou que a questão já havia 
sido enfrentada, e que atender 
ao pedido acarretaria na “con-
versão, ao menos em parte, da 
corrente vencida em corrente 
vencedora”, o que não seria 
possível por meio de embar-
gos de declaração.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
voltou a fazer críticas às pes-
quisas de intenções de voto, 
que erraram nas previsões em 
relação a algumas eleições de 
primeiro turno, mas descartou 
investigar institutos de pesquisa. 
Segundo ele, há uma pressão 
para se instalar uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI), 
mas afirma que não vai abrir 
uma investigação no momento.

O deputado eleito no 
domingo (2), disse que as pes-
quisas podem ter influenciado 
eleições em diversos Estados 
e que os levantamentos não 
devem ser usados para con-
duzir o eleitorado. Ontem (3), 
ele já havia se manifestado no 
Twitter. “As urnas aprovaram 
as pautas de modernização 
do Brasil e confirmaram que 
estamos no caminho certo. 

PRESIDENTE da Câmara dos deputados também lança críticas aos institutos de pesquisa, 
mas descarta CPI
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Ao contrário das pesquisas, os 
números não erram”.

CPI DESCARTADA
As críticas de Lira abriram 

espaço para a possibilidade 
de ele acatar o pedido de cria-
ção de uma CPI, a pedido do 
deputado Eduardo Bolsonaro 
(PL). Os pedidos entram em 

uma fila, mas os presidentes 
das Casas podem passá-los 
na frente dos outros. Apesar 
da pressão que afirma receber 
para criar uma comissão, ele 
descartou a possibilidade no 
momento. Ao invés disso, ele 
falou em modificar a legislação 
para responsabilizar empresas 
de pesquisa.

Deputados estaduais II
Marcel Micheletto (PL) 73.655, 
Mabel Canto (PSDB) 70.215, 
Ricardo Arruda (PL) 68.731, 
Artagão Júnior (PSD) 65.195, 
Cobra Repórter (PSD) 60.729, 
Delegado Tito Barichello 
(União Brasil) 58.766, Luiz 
Fernando Guerra (União Brasil) 
58.393, Renato Freitas (PT) 
57.880, Delegado Jacovós (PL) 
57.587, Paulo Gomes Da TV 
(PP) 55.301, Gilson De Souza 
(PL) 54.974, Do Carmo (União 
Brasil) 53.229, Maria Victoria 
(PP) 52.817, Alexandre Amaro 
(Republicanos) 52.193, Ana Júlia 
(PT) 51.845, Gilberto Ribeiro 
(PL) 51.749, Thiago Bührer 
(União Brasil) 50.948, Anibelli 
Neto (MDB) 49.545, Batatinha 
(MDB) 47.310, Luciana Rafagnin 
(PT) 46.823.Goura (PDT) 46.227.

Deputados estaduais III
Cantora Mara Lima 
(Republicanos) 46.009, Cristina 
Silvestri (PSDB) 45.202, Gugu 
Bueno (PSD) 44.852, Mauro 
Moraes (União Brasil) 44.126, 
Douglas Fabrício (Cidadania) 
43.428, Marcelo Rangel (PSD) 
42.002, Flávia Francischini 
(União Brasil) 41.757, Moacyr 
Fadel (PSD) 41.588, Marli 
Paulino (Solidariedade) 41.262, 
Alisson Wandscheer (PROS) 
41.052, Adao Fernandes Litro 
(PSD) 38.020, Tercilio Turini 
(PSD) 37.704, Marcio Pacheco 
(Republicanos) 36.423, Dr. 
Antenor (PT) 36.387, Soldado 
Adriano José (PP) 36.209, 
Evandro Araujo (PSD) 35.432, 
Fabio Oliveira (Podemos) 
34.640, Denian Couto 
(Podemos): 0,49% (30.071), 
Matheus Vermelho (PP) 29.484, 
Samuel Dantas (PROS) 29.322, 
César Mello (PP) 28.481, Luís 
Corti (PSB) 26.884.

Bancada federal
A bancada paranaense na 
Câmara dos Deputados terá 12 
novos parlamentares a partir 
de 2023. Dois deles, Dilceu 
Sperafico e Nelson Padovani, 
já foram deputados e voltarão 
à Casa. A renovação é de 40%. 
Entre os novatos estarão o 

Deputados estaduais
Os eleitores do Paraná elegeram 54 deputados que vão representá-los 
na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep). O partido com 

maior número de eleitos é o PSD, com 15. Um deles foi o mais votado: 
Alexandre Curi, com 236.926 votos. Confira quem foram os eleitos e os 
votos de cada um deles: Alexandre Curi (PSD) 236.926, Marcio Nunes 
(PSD) 126.006, Professor Lemos (PT) 119.915, Traiano (PSD) 116.810, 
Tiago Amaral (PSD) 112.731, Romanelli (PSD) 101.175, Hussein Bakri 
(PSD) 97.681, Requião Filho (PT) 85.674, Arilson Chiorato (PT) 76.787, 
Ney Leprevost (União Brasil) 76.526, Secretária Márcia (PSD) 75.659,

delegado Matheus Laiola, a 
vereadora de Curitiba Carol 
Dartora, o ex-secretário da 
Saúde do Paraná, Beto Preto e 
os deputados estaduais Tadeu 
Veneri e Paulo Litro.

Deputados federais
Trinta deputados federais 
foram eleitos no Paraná. Deltan 
Dallagnol, do Podemos, foi 
o mais votado, com 344.917 
votos. Confira todos os eleitos 
e os votos de cada um deles: 
Deltan Dallagnol (Pode) 344.917, 
Gleisi (PT) 261.242, Filipe Barros 
(PL) 249.507, Beto Preto (PSD) 
206.885, Sandro Alex (PSD) 
168.157, Felipe Francischini 
(União Brasil) 164.334, Sargento 
Fahur (PSD) 161.499, Giacobo 
(PL) 152.342. Delegado Matheus 
Laiola (União Brasil) 132.758, 
Carol Dartora (PT) 130.654, 
Zeca Dirceu (PT) 123.033, Tião 
Medeiros (PP) 109.344,

Deputados federais II
Pedro Lupion (PP) 109.043, 
Ricardo Barros (PP) 107.022, 
Sérgio Souza (MDB) 105.661, 
Luciano Ducci (PSB) 95.521, Enio 
Verri (PT) 95.171, Aliel Machado 
(PV) 94.839, Tadeu Veneri (PT) 
84.758, Paulo Litro (PSD) 82.706, 
Leandre (PSD) 80.359, Luísa 
Canziani (PSD) 74.643, Jocelito 
Canto (PSDB) 74.348, Toninho 
Wandscheer (PROS) 74.262, Luiz 
Nishimori (PSD) 73.202, Geraldo 
Mendes (União Brasil) 71.980, 
Vermelho (PL) 70.790, Diego 
Garcia (Republicanos) 65.416, 
Dilceu Sperafico (PP) 61.689, 
Padovani (União Brasil) 57.185.

Senado paranaense
Sérgio Moro (União Brasil) foi 
eleito senador pelo Paraná. Ele 
recebeu 1,9 milhão de votos 
(33%). O ex-juiz ficará no cargo 
até 2030. A cadeira que será 
assumida por ele é a ocupada 
pelo antigo correligionário 
e atual senador Alvaro Dias 
(Podemos), que disputava a 
reeleição. Em segundo lugar 
na disputa pelo Paraná ficou o 
jornalista Paulo Martins, do PL, 
com 29% dos votos. Álvaro Dias 
ficou com 23% dos votos.
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Projetos de energia
renovável são realidade
em propriedades rurais

O avicultor Ildo Alexandre 
Rottoli, de Cascavel, Oeste do 
Paraná, foi o primeiro a ter um 
projeto de painéis fotovoltai-
cos instalado em sua proprie-
dade, viabilizado pelo pro-
grama RenovaPR, do Governo 
do Estado. O programa dis-
ponibiliza linhas de financia-
mento e equalização de taxas 
de juros que incentivam a 
implantação de tecnologias 
de geração e uso de energias 
renováveis. Também oferece 
incentivos tributários e de 
aproveitamento de créditos.

O RenovaPR foi implan-
tado em agosto de 2021 e, até 
ontem (3), tinha 4.539 proje-
tos acatados pelo Instituto 
de Desenvolvimento Rural do 
Paraná – Iapar-Emater (IDR-
Paraná). Esses projetos atingem 
o montante de R$ 864 milhões, 
que podem ser formalizados em 
instituições financeiras.

Se o produtor quiser, pode 
contar com o apoio do Banco 
do Agricultor Paranaense que 
prevê equalização até o limite 

Concluída a conservação do trecho
urbano da PR-082, em Terra Boa

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) finalizou os 
serviços de conservação da 
PR-082, no perímetro urbano 
do município de Terra Boa (107 
quilômetros de Umuarama). O 
trecho que recebeu a manu-
tenção tem 3,07 quilôme-
tros, do entroncamento com 
a PR-558 até a saída de Terra 
Boa, no sentido Cianorte.

Foram executados a fre-
sagem em todo o pavimento 
antigo do trecho, seguido 
pela recomposição da capa 
asfáltica com asfalto modi-
ficado com polímero, e daí 
a pintura da sinalização 
horizontal.

Os outros 18 quilômetros 
da PR-082 que ligam Terra 
Boa e Cianorte também estão 
recebendo serviços de con-
servação, que se encontram 
já em estado avançado para 
serem entregues à popula-
ção. A necessidade de melho-
rias na PR-082 era um pedido 
dos moradores da região, que 

AS obras estão inclusas no pacote de serviços de conservação de 307,56 quilômetros de 
rodovias do Noroeste, com o investimento de R$ 53,2 milhões até novembro de 2023
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PROGRAMA do Governo do Paraná já acatou 4.539 projetos de energia renovável em 
propriedades rurais

IDR

além de ter uma rica agricul-
tura também conta com uma 
área de ecoturismo formado 
por uma rota de cachoeiras no 
Rio Ligeiro.

As obras estão inclusas no 
pacote de serviços de conser-
vação de 307,56 quilômetros 
de rodovias da região Noroeste 
do Estado, com o investi-
mento de R$ 53,2 milhões do 
Governo do Estado e contrato 
até novembro de 2023.

Os trechos seriam contem-
plados em um antigo lote do 
programa Conservação de 
Pavimentos do DER/PR, em 

uma licitação da gestão ante-
rior, que acabou sendo sus-
pensa por órgão de controle e 
rescindida sem execução.

Agora, estão sendo aten-
didas as rodovias que pas-
sam por Cianorte, Cidade 
Gaúcha, Floraí, Guaporema, 
Indianópolis, Japurá, Nova 
Esperança, Nova Olímpia, 
Presidente Castelo Branco, 
Rondon, São Carlos do Ivaí, 
São Jorge do Ivaí, São Manoel 
do Paraná, São Tomé, Tapira 
e Terra Boa, beneficiando os 
mais de 200 mil habitantes dos 
municípios.

estabelecido por projeto, 
podendo ser integral para as 
linhas do Plano Safra e do 
Programa Fundo Clima e limi-
tada a 5 pontos percentuais 
para os recursos de outras fon-
tes, em operações efetivadas 
até 31 de dezembro de 2022.

O pioneiro considera a 
experiência bastante positiva. 
Ele cria frangos de corte e os 
dois barracões de sua proprie-
dade abrigam 34 mil aves, que 
demandam cuidados e um 
alto gasto com energia elé-
trica. A necessidade de vários 

equipamentos para manter as 
condições ideais para os fran-
gos impunha uma despesa 
mensal de R$ 3.000 com ener-
gia elétrica. Para diminuir esse 
gasto, Rottoli decidiu apostar 
na energia solar, uma novi-
dade na região.

Os painéis fotovoltaicos 
estão em funcionamento desde 
janeiro deste ano e rendem 
uma boa economia. Há alguns 
meses, Rottoli paga apenas a 
taxa básica de consumo. O pro-
jeto custou cerca de R$ 200 mil e 
foi financiado em oito anos.

Xerife do povo
Um dos maiores vitoriosos desta eleição é o ex-juiz Sergio Moro 
(UB). De herói a ‘vilão’, diante do vazamento de suas conversas 
quando magistrado e das falhas processuais que derrubaram 
a Operação Lava Jato, ele foi esculachado, xingado, exposto, 

quase desistiu do Brasil para lecionar nos Estados Unidos. Sua 
eleição para senador pelo Paraná com disputa acirrada, e a 
da sua esposa Rosângela Moro (UB) como deputada federal 

por São Paulo – amparada basicamente na fama do marido – 
elevou Moro a um patamar com quem agora muitos políticos 
e representantes de variados setores (inclusive do Judiciário) 

terão de sentar à mesa para articular pautas. Moro vai encarar 
no Congresso alguns de seus alvos, porém agora com boton de 

parlamentar. Levará consigo a estrela de xerife do povo. Sua 
eleição é a maior resposta de apoio da sociedade à operação 

contra a corrupção – e essa pauta, que caiu quando ministro da 
Justiça, voltará pelas suas mãos. A conferir o resultado.

Ocaso do PSDB
Aécio Neves foi eleito 
deputado federal de Minas 
Gerais pelo PSDB com pouco 
mais de 84 mil votos, com 
0,76% dos válidos. Um 
resultado pífio para quem 
já mandou no Estado, foi 
senador e presidenciável. Em 
São Paulo, o ex-governador 
e também ex-presidenciável 
José Serra perdeu a eleição 
para a Câmara dos Deputados. 
E os tucanos vão deixar o 
Governo do Estado após quase 
três décadas. O PSDB precisa 
se reinventar. 

Abstenção & rejeição
A alta abstenção de votos 
no domingo (32.766.498, 
ou 20,95% do eleitorado do 
Brasil) assustou todos os 
partidos. É tanto voto não 
computado que mudaria 
a eleição para qualquer 
candidato – Lula ou Bolsonaro 
poderia ganhar no 1º Turno, 
Ciro e Tebet poderiam ter 
mais votos. Os partidos estão 
atrás de uma explicação 
para o desânimo do povo 
(precisa explicar, com esses 
dois candidatos?) Os partidos 
sabem que não foi apenas 
falta de transporte gratuito. 
Nem só má vontade. É a 
rejeição mesmo.

ACM Bolsonaro?
A Bahia vai ser palco no 
Nordeste para a maior batalha 
entre Lula da Silva (PT) e Jair 
Bolsonaro (PL). ACM Neto (UB) 
ficou em 2º para o Governo. 
O “poste” do governador Rui 
Costa, Jerônimo (PT), quase 
venceu no 1º turno. Candidato 
de Bolsonaro, ex-ministro 
João Roma, ex-secretário e 
hoje inimigo de Neto, está 
com 10% dos votos. Roma 

virou o fiel da balança, e Neto 
terá de compor com ele e o 
presidente se quiser virar 
o jogo.

PF e urnas 

A Polícia Federal está 
preocupada com a nova regra 
que proíbe uso de armas nas 
seções eleitorais – mesmo 
para as forças de segurança 
autorizadas pelo TSE. Consta 
no Artigo 154 da resolução 
da Corte que o agente (seja 
PF ou policial militar) poderá 
portar a arma no momento 
do voto e deixar a seção. 
A polícia será acionada em 
caso de o mesário solicitar 
sua presença. Na análise dos 
federais, isso inibe a atuação 
dos agentes, porque correm o 
risco de perderem flagrantes e 
prejudicar investigações. 

Sobrenome em baixa
O sobrenome Bolsonaro 
e quem associa seu nome 
ao clã estão em baixa, ao 
contrário de 2018, revelaram 
as urnas deste domingo. 
Leo Índio (sobrinho do 
presidente), Frederick 
Wassef (seu advogado), Ana 
Cristina (ex-mulher e mãe do 
‘Zero Quatro’), Fabiano (o 
intérprete) e um meio-irmão 
da primeira-dama Michele 
perderam a eleição para 
deputados.
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Umuarama é a cidade do Noroeste que 
atingiu maior cobertura contra a pólio

Das quatro principais cida-
des da região Noroeste do 
Paraná, Umuarama é a que 
conseguiu atingir a maior taxa 
de cobertura vacinal contra a 
poliomielite, conforme dados 
registrados pelo Ministério da 
Saúde: 85% do público-alvo 
de 5.607 crianças recebeu 
a dose de reforço indicada 
pela Campanha Nacional de 
Vacinação iniciada em 8 de 
agosto. Isso significa que 4.770 
crianças com idade entre um e 
menores de cinco anos foram 
imunizadas. Cianorte atin-
giu 61,15%, Campo Mourão 
71,33% e Paranavaí 83,83%.

O secretário municipal de 
Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, relata que a marca de 85% 
é muito importante, porém o 
desejo de todos os profissionais 
da pasta era que fosse atingida 
a taxa recomendada tanto pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) quanto pela Organização 
Pan-Americana de Saúde 
(Opas), que é de 95%.

O envolvimento e a determi-
nação de todas as equipes para 
atingir o objetivo de vacinar ao 
menos 5.326 crianças foi grande 
e, segundo o secretário, merece 
todo reconhecimento. “Mas 
infelizmente muitos pais não 

compareceram aos chamados 
e 550 delas não compareceram 
às unidades de saúde, nem a 
outras campanhas realizadas 
em escolas, praças, eventos 
e até no shopping”, comenta, 
observando ainda que dos três 
estados do Sul, o Paraná foi o 
que menos vacinou, de acordo 
com o mesmo levantamento: 
55,07%, enquanto o Rio Grande 
do Sul atingiu 57,28% e Santa 
Catarina 62,97%.

Erradicada no Brasil desde 
1994, a poliomielite – ou para-
lisia infantil – é uma doença 
grave e não tem cura, porém é 
completamente evitável caso 

as crianças sejam imunizadas 
com ao menos duas doses: 
uma aos 15 meses e outra com 
quatro anos. “É preciso deixar 
claro aos pais e responsáveis 
que a vacina contra a polio-
mielite faz parte do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), 
ou seja, todas as doses neces-
sárias são disponibilizadas o 
ano inteiro na rede de Atenção 
Primária à Saúde. A Campanha 
Nacional de Vacinação, que 
levava a dose de reforço, foi 
encerrada no dia 30, mas as 
doses normais estarão sempre 
disponíveis nas unidades de 
saúde”, garante a enfermeira 

Lilia Simeire Silva Hidalgo, 
coordenadora da divisão de 
Imunizações da Secretaria de 
Saúde de Umuarama.

Ela conta ainda que algu-
mas doenças estão eliminadas 
devido à vacinação, mas a ocor-
rência de baixas coberturas vaci-
nais é um risco muito grande de 
haver uma reintrodução, como 
tem havido nos Estados Unidos, 
que até decretaram estado de 
alerta. “O Brasil já eliminou 
cinco doenças com a imuniza-
ção: poliomielite, síndrome da 
rubéola congênita, rubéola, 
tétano materno e neonatal e a 
varíola”, indica Lília.

Reparos na avenida Tiradentes
exigem atenção dos motoristas

Motoristas que trafegam 
pela avenida Tiradentes, a par-
tir do cruzamento com a Castelo 
Branco – em direção à rodovia 
PR-323 –, devem ficar atentos 
às obras que estão sendo rea-
lizadas em alguns pontos da 
via pública. O serviço começou 
ontem (segunda-feira, 3), nas 
imediações do Posto Tamoio, e 
se estenderão ao longo das pró-
ximas semanas – a previsão é de 
no mínimo 15 dias para executar 
todo o serviço.

Vários trechos do pavi-
mento asfáltico da Tiradentes, 
uma das principais vias de 
acesso a Umuarama, recebe-
rão reparos. Haverá interrup-
ções temporárias em alguns 
dos pontos que receberão 

XBET99 vence o Virtual 
Esportes Citadino durante 

final eletrizante
A  e q u i p e  X B E T 9 9 /

CamTruck/ Galles Importados/
Casa & Piscina foi a grande ven-
cedora do Campeonato Virtual 
Esportes Citadino de Futsal – 
Chave Ouro 2022, depois de 
uma partida eletrizante contra 
a Clínica Santa Clara, na noite 
da sexta (30). Diante de um 
bom público que quase lotou o 
Ginásio de Esportes Professor 
Amário Vieira da Costa, os atle-
tas tiveram de virar um placar 
adverso para garantir o título 
e o prêmio maior – um veículo 
zero-quilômetro.

Considerado a maior com-
petição de futsal amador no 
interior do Estado, o Citadino 
é realizado pela Prefeitura de 
Umuarama, por meio da Smel. 
Iniciada em 25 de março, a 
competição contou com 110 
jogos disputados e 822 gols 
marcados – excelente média 
de 7,4 por partida.

“Tivemos jogos que enche-
ram os olhos da torcida e a 
rodada final mostrou o peso 
da competição. As equipes se 
reforçaram, entregaram tudo e 
demonstraram equilíbrio, com 
as definições acontecendo em 
detalhes”, apontou o secretá-
rio Jeferson Ferreira (Smel). 
Ele gradeceu a presença do 
prefeito Hermes Pimentel, do 
deputado estadual Delegado 
Fernando, dos vereadores 
Ednei do Esporte e Cris das 
Frutas, secretários municipais 
e outras autoridades que pres-
tigiaram a final.

Pimentel parabenizou a 

intervenções e os motoris-
tas vão trafegar ao lado de 
caminhões e equipamentos 
pesados, como a fresadora de 
asfalto. A Guarda Municipal 
monitora os pontos e sinalizará 
eventuais desvios que sejam 
necessários.

A recomendação do municí-
pio é que, para a própria segu-
rança, os motoristas evitem 
trafegar pela Tiradentes e uti-
lizem rotas alternativas para a 
ligação com a rodovia PR-323. 
A avenida recebeu, há poucos 
meses, uma revitalização com-
pleta que incluiu a reestrutura-
ção dos canteiros e calçadas, 

implantação de ciclovia, pavi-
mentação asfáltica e recape total 
entre o viaduto e o cruzamento 
com a Castelo Branco, um inves-
timento de R$ 2,5 milhões.

Com pouco tempo de uso, 
porém, surgiram problemas 
como o escorregamento da 
capa asfáltica e outras imper-
feições. O município notificou 
a empresa responsável pela 
obra para efetuar os reparos, 
sem nenhum ônus ao erário 
púbico, e o serviço foi iniciado 
nesta segunda-feira. A contra-
tada fará a fresagem do pavi-
mento e em seguida aplicará 
um novo revestimento.

equipe da Smel. “Vocês acer-
taram ao trazer de volta essa 
importante competição agora, 
após a pandemia. O futsal e o 
esporte que está crescendo 
por causa deste trabalho e do 
reconhecimento da popula-
ção”, destacou.

A rodada final começou com 
a disputa do 3º lugar entre as 
equipes Ó o Gás e Vale Sorte/ 
Salada Grill, onde prevaleceu a 
igualdade. Após empate em 4 a 
4 no tempo normal a definição 
veio nos pênaltis, com a vitória 
do time Ó o Gás por 5 a 3. Na 
grande final a equipe XBET99 
lutou muito para vencer a Clínica 
Veterinária Santa Clara por 7 a 4, 
após estar atrás no placar.

O goleiro menos vazado 
da edição foi Gean Godinho 
(XBET99) e o artilheiro foi 
Danilo Bresciane (Carepar/ 
Nutrirama Nutrição Animal). 
O gol do campeonato foi mar-
cado por Murilo da Silva José 
(Clínica Santa Clara) e o cra-
que da final foi Danilo Hugo 
(XBET99).

Para a coordenadora Karina 
Moraes a competição foi um 
sucesso. “Tivemos várias equi-
pes com nível técnico altís-
simo. Foi bonito ver cada jogo 
sendo disputado até o último 
momento.

O campeão levou um carro 
0 km, segundo lugar faturou R$ 
2 mil e o terceiro colocado rece-
beu R$ 1 mil em espécie, além 
de belos troféus para equipes e 
atletas mais destacados e meda-
lhas para todos os jogadores.

VÁRIOS trechos do pavimento asfáltico da Tiradentes, uma das principais vias de acesso a 
Umuarama, receberão reparos

JO
S

É
 A

. S
A

B
IN

O
/S

E
C

O
M



7Terça-feira, 4 de outubro de 2022  GERAL  @tribunahojenewsumuarama

Governador Ratinho Jr quer tornar o
Paraná o melhor estado para se viver

O governador Ratinho Jr agradeceu 
a confiança da população paranaense, 
que o reelegeu no último domingo (2) 
com 69,6% dos votos válidos, em uma 
votação histórica no Paraná. Em entre-
vista coletiva concedida no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), o governa-
dor destacou o desejo dos eleitores 
em manter uma gestão de mudanças 
e união política.

“Quero cumprimentar todos os 
paranaenses que acreditam nesse pro-
jeto de mudança que apresentamos 
há quatro anos. Estamos trabalhando 
em um cenário de união política e de 
paz. O projeto da construção prevale-
ceu nessa eleição”, ressaltou o gover-
nador reeleito.

Ratinho Junior disse que essa é 
uma demonstração de que o governo 
está no caminho certo. “Vamos conti-
nuar nos dedicando para transformar 
a vida da nossa população com ações 
efetivas e transparentes”, afirmou. 

Esse projeto para os próximos 
anos foi construído em conjunto 
com a sociedade. Ratinho Junior 
participou de dezenas de encontros 
com prefeitos, vereadores, lide-
ranças comunitárias, associações, 
federações, igrejas, partidos políti-
cos, empresários, sindicatos e repre-
sentantes de diversos segmentos da 
sociedade, que apresentaram suas 
demandas e sugeriram novas políti-
cas públicas para o Estado. 

“Tive a oportunidade de con-
versar com toda a população, via-
jando o Estado e conhecendo de 
perto a realidade e a necessidade do 
povo. Consolidamos um projeto que 
tem foco no progresso do Paraná”, 
ressaltou.

“Eu e o Darci Piana nos comprome-
temos a nos dedicar ao máximo para 
fazer do Paraná o melhor estado para 
se viver”, apontou. “Também agra-
deço ao vice-governador reeleito por 
ceder sua grande experiência de vida 

e profissional ao sonho desse para-
naense pé vermelho”.

O governador agradeceu, ainda, 
o apoio dos prefeitos, que caminha-
ram junto com o Estado em prol do 
povo paranaense na última gestão. 
“Gestores que nos ajudaram no pior 
momento da história do Paraná, com a 
pandemia de Covid-19, a crise hídrica 
e uma guerra civil que afetou a econo-
mia do mundo”, disse. 

“Também quero agradecer aos 
deputados estaduais que nos aju-
daram a aprovar projetos importan-
tes que hoje tornam o Paraná refe-
rência em gestão pública no Brasil. 
Parabenizo a todos os eleitos pela 
população paranaense. Também 
desejo muito sucesso ao juiz Sérgio 
Moro, que representará o Paraná no 
Senado”, concluiu Ratinho Junior. 

CONTINUIDADE
Ratinho Junior ressaltou que o 

Estado vai dar seguimento nos grandes 
projetos. Na educação, ele falou sobre 
o salto de qualidade da educação 
pública da rede estadual, que garantiu 
o topo do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 2021 no 
ensino médio. Na avaliação, o Paraná 
aparecia em 7º lugar em 2017, subiu 
para 3º dois anos depois e agora 
está em primeiro lugar. “Temos hoje 
a melhor educação pública do País. 
Vamos trabalhar para nos tornarmos 
a melhor educação da América Latina”, 
cravou Ratinho Junior. 

Ele disse que grandes obras foram 
tiradas do papel nos últimos anos. 
Entre elas, citou os contornos de 
Castro, Cascavel e Pato Branco; a 
duplicação de várias rodovias, como 
a PR-092 e PRC-323, além da duplica-
ção do trecho urbano da BR-277 em 
Guarapuava.

Sobre a Ponte de Guaratuba, um 
dos objetivos da próxima gestão, expli-
cou que o Departamento de Estradas 

Sustentabilidade
O Paraná também se mantém, de acordo com Ratinho Junior, em primeiro 

lugar em sustentabilidade ambiental do País, conforme aponta o Ranking de 
Competitividade dos Estados. O objetivo, segundo ele, é manter esse caminho: 
educação em alta, muitas obras e um olhar responsável para o meio ambiente. 

“O Paraná é exemplo de desenvolvimento sustentável para o mundo. Somos 
o único estado que tem conseguido implantar políticas públicas reconhecidas 

pelos países desenvolvidos. Essa é uma demonstração de que estamos no 
caminho de busca pela qualidade de vida, pelo desenvolvimento econômico, 

social e ambiental”, arrematou.

Equipe de campanha
Ratinho Junior chegou ao TRE rodeado da equipe que comandou a sua campanha, 

de secretários estaduais, apoiadores, deputados, prefeitos, vice-prefeitos e lide-
ranças políticas que se empenharam na coligação formada por PSD, Republicanos, 

MDB, Solidariedade, PL, UNIÃO, PMB, PP, AGIR, PROS e PTB.

de Rodagem do Paraná (DER/PR) já 
realizou a sessão de disputa de lan-
ces, com participação de seis empre-
sas e a proposta de R$ 386.799.000,11, 
a menor entre elas, foi escolhida para 
elaborar os projetos e executar a obra 
no Litoral do Estado.

O novo Trevo Cataratas, em 
Cascavel, também já foi liberado ofi-
cialmente. Era outra obra emblemática 

solicitada pela população. A conclu-
são da obra, tratada como prioridade 
no governo Ratinho Junior, acabou 
com um dos piores gargalos rodoviá-
rios do País, ponto de interseção das 
rodovias BR-369, ligação com Maringá; 
da BR-277, sentido Guarapuava e Foz 
do Iguaçu; da PR-467, em direção a 
Toledo; e da Avenida Brasil, principal 
via de acesso a Cascavel.

“TIVE a oportunidade de conversar com a população pelo Estado e conhecendo a realidade e a necessidade do 
povo”, disse Ratinho, depois de reeleito
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Saúde alerta os municípios sobre
surto de meningite meningocócica

A Secretaria de Saúde de 
Umuarama recebeu ontem 
(segunda-feira, 3), um alerta 
do Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância em 
Saúde, sobre a urgência de o 
município iniciar uma campa-
nha para imunizar a população 
contra a meningite meningo-
gócica C, após a identificação 
de um surto na cidade de São 
Paulo (SP). Ao menos uma das 
pessoas contaminadas teria 
viajado ao Paraná.

Segundo o comunicado da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), é fundamental que os 

Polícia fecha bar no bairro 1º de Maio
que funcionava como ‘boca de fumo’

Policiais militares do 25º 
Batalhão de Umuarama fecha-
ram um estabelecimento 
comercial no bairro 1º de Maio, 
em Umuarama, que funcio-
nava como ponto de tráfico de 
drogas. A operação aconteceu 
após denúncias da atividade 

Jovem embriagado 
tenta fugir da
PM e acaba 

batendo contra 
viatura

 Um motociclista de 21 
anos foi preso em Perobal 
no fim da tarde do último 
domingo (2) após tentar 
fugir de uma abordagem 
policial e acabar se cho-
cando contra a viatura da 
Polícia Militar. De acordo 
com os policiais, o jovem 
também estaria sob influên-
cia de álcool.

A situação aconteceu 
durante um patrulhamento 
por volta das 17h, quando a 
equipe avistou uma moto-
cicleta com dois ocupantes 
realizando manobras peri-
gosas em via pública.

Os policiais decidiram 
realizar a abordagem, 
sinalizando ao condutor a 
parada obrigatória fazendo 
uso de sirene e giroflex. 
O condutor ignorou o 
comando e tentou fugir 
em alta velocidade, porém 
acabou se envolvendo em 
uma colisão contra a via-
tura policial durante a ten-
tativa de fuga.

A passageira da moto-
cicleta, de 18 anos, sofreu 
ferimentos leves e foi enca-
minhada para atendimento 
médico hospitalar. Já o con-
dutor se recusou a atendi-
mento e permaneceu no 
local.

Verificando que o sus-
peito apresentava sinais 
de embriaguez, os poli-
ciais ofereceram o teste 
do etilômetro ao piloto, 
que apresentou o resul-
tado de 0,12 mg/L, confi-
gurando assim a embria-
guez. Ainda foi constatado 
que o jovem também não 
possui Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH).

A motocicleta foi noti-
ficada e encaminhada ao 
pátio da Polícia Militar em 
Perobal. Já o condutor rece-
beu voz de prisão e foi con-
duzido até a Delegacia de 
Polícia em Umuarama.

Mãe prende a filha no carro para
poder beber em show sossegada

Uma mulher de 50 anos foi 
presa pela Polícia Militar (PM) 
após deixar sua filha de ape-
nas 10 anos confinada dentro 
do carro. O caso aconteceu às 
23h do último domingo (2). A 
mulher abandonou a criança e 
foi assistir a um ‘show’, em um 
bar na Zona V de Umuarama.

A ocorrência teve início após 
uma denúncia da tia da menina. 
Ela relatou aos policiais que sua 
sobrinha ligou para seu celular 

Preso depois 
que agrediu
companheira 
adolescente

Em São Jorge do Patrocínio 
(município localizado a 78 qui-
lômetros de Umuarama), um 
homem de 24 anos de idade 
foi preso sob acusação de ter 
praticado o crime de violência 
doméstica.

O caso aconteceu no final no 
fim da tarde do domingo (2) e a 
vítima, é a esposa do acusado e 
tem apenas 16 anos de idade.

Após ser acolhida pelos 
policias, a garota relatou que 
foi agredida pelo companheiro 
com socos, um tapa no rosto e 
uma mordida na mão.

Além disso, ela também 
revelou que não foi a primeira 
vez que foi agredida pelo 
rapaz, tendo inclusive dese-
jado denunciá-lo em ocasiões 
anteriores, porém acabou 
sendo impedida por ele.

O acusado recebeu voz de 
prisão e foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia Civil de 
Altônia.

pedindo socorro, pois sua mãe 
a havia deixado dentro do auto-
móvel enquanto ‘aproveitava’, 
com alguns amigos no estabe-
lecimento – isso após deixá-la 
sozinha em casa das 17h às 23h 
sem a supervisão de uma pes-
soa responsável.

Ainda de acordo com o 
levantamento feito pela Polícia 
Militar, no local, a mulher foi 
encontrada junto com alguns 
amigos enquanto fazia uso de 

bebidas alcoólicas.
A madrinha da criança 

foi até o estabelecimento e 
se prontificou a ficar com a 
criança até que a situação se 
resolvesse, porém, recebeu a 
negativa da mãe.

O Conselho Tutelar foi 
informado sobre a situação 
de abandono de incapaz e as 
partes foram conduzidas até 
a 7ª Subdivisão Policial, em 
Umuarama.

municípios intensifiquem a vaci-
nação. “Entre julho e setembro 
deste ano foram registrados 
cinco casos: uma criança de 2 
meses e adultos de 20, 21, 42 e 
61 anos, sendo que o cidadão 
de 42 anos faleceu em conse-
quência da doença no mês 
de agosto”, conta o secretário 
Herison Cleik da Silva Lima.

Ele destaca que a doença 
é transmitida por meio das 
vias respiratórias e pode evo-
luir rapidamente para a forma 
mais grave. “Profissionais de 
saúde devem estar atentos aos 
sintomas. O quadro suspeito 

inicial de criança acima de 
9 meses e/ou adulto: febre, 
cefaleia, vômito, rigidez de 
nuca, outros sinais de irritação 
meníngea (Kernig-Brudzinski), 
convulsões, sufusões hemor-
rágicas (petéquias) e torpor”, 
define, explicando que em 
crianças abaixo de nove meses 
é preciso observar também 
a questão da irritabilidade 
(choro persistente) ou abau-
lamento da fonte.

A coordenadora da divisão 
de Imunizações da Secretaria 
de Saúde, Líl ia Simeire 
Silva Hidalgo, relata que os 

profissionais de saúde serão 
constantemente informados 
sobre a situação da doença no 
Estado. “Também vamos pre-
parar materiais para informar 
à população sobre a doença, 
seus sintomas, a forma de trans-
missão e as formas de preven-
ção. Destacamos que é preciso 
atualizar a carteira de vacinação 
dos menores de um ano (vacina 
meningo C) e dos adolescentes 
de 11 e 12 anos (vacina ACWY)”, 
explica, acrescentando que os 
imunizantes estão disponíveis 
em todas as unidades de saúde 
do município.

criminosa no local.
Após um intenso monito-

ramento pelo bar – inclusive 
por filmagens – os policiais 
puderam ver que várias pes-
soas entravam para adquirir 
entorpecentes, saindo logo na 
sequência. Um homem de 33 
anos foi abordado após sair do 
estabelecimento e confessou à 
PM que havia adquirido duas 
gramas de crack no local.

As equipes então condu-
ziram uma checagem dentro 
do estabelecimento, onde 
encontraram um jovem de 
18 anos que estava em posse 
de 2,5 gramas de crack. Com 
auxílio de um cão farejador 
do grupo Canil da Polícia 
Militar, foram encontradas 
11,6 gramas de droga com 
características de cocaína 
que estavam escondidos 
embaixo do colchão de uma 

mulher de 40 anos.
Os suspeitos foram detidos 

e encaminhados junto com 

as drogas e R$ 648 em notas 
diversas para a 7ª Subdivisão 
de Polícia Civil (SDP)

A maioria das drogas estava escondida embaixo de um colchão. Duas pessoas foram detidas
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Palavras cruzadas

O desejo de conquistar mais estabilidade no em-
prego dará a você um incentivo ainda maior para 
explorar seus talentos nesta fase. Fique atenta às 
oportunidades de aprender e se aperfeiçoar no que 
faz. Na união, a sintonia será ainda melhor. Fase 
quente, sensual e repleta romantismo. 

Esta tende a ser uma fase de muito trabalho, por isso, 
organize bem as tarefas para não se sobrecarregar nem 
prejudicar a sua saúde com excesso de estresse e pre-
ocupação. Aprenda com os mais experientes e abra 
sua mente para crescer mais rápido no emprego. Re-
vele seu lado mais romântico e declare todo seu amor. 
Boas conversas com seu bem.

A Lua na Casa 6 deixará você ainda mais focada e 
disciplinada no trabalho. Sorte e criatividade conti-
nuam acentuadas, então, use isso a seu favor para 
brilhar. Encare os desafios como oportunidades e 
mostre que está preparada para qualquer transfor-
mação. No romance, mostre o quanto valoriza seu 
bem, mas sem cobranças. Desejos à flor da pele.

Você deve explorar todos os pontos fortes do seu sig-
no para conquistar o que deseja. Só precisa ter cuida-
do para não impor demais as suas vontades sobre os 
outros - saiba negociar. No campo sentimental, seu 
coração vai pedir mais segurança e é provável que não 
se satisfaça com aventuras. A dois, você e seu bem 
podem realizar um sonho de consumo.

A Lua em Aquário realça os pontos fortes do seu 
signo e deve ajudar você a vencer qualquer insegu-
rança, preocupação ou desânimo nesta terça-feira. 
Confie no raciocínio rápido e na sua criatividade 
para resolver os problemas e encontrar soluções 
inovadoras para as tarefas. No amor, você deve bus-
car alguém que combine de verdade com você. 

Trabalhar em equipe pode ser um tanto desafiador para 
você hoje, por isso, respeite o desejo de se isolar e fi-
car mais quieta no seu canto. Tente fugir de ambientes 
barulhentos e agitados e procure trabalhar a sós. Se 
ganhar uma grana extra, mantenha a discrição e não 
conte a ninguém. Na união, desejos estarão à flor da 
pele, então realize suas fantasias.

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 no dia 4 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Aquário. São 
confiantes e otimistas. Seu número principal é o 11, número especial que não se soma e nem se 
divide, na Numerologia, pelas suas características especiais e diferentes. Este número é nobre e 
conduz para a vida pública ou às entidades que defendem interesses coletivos, as associações e 
ONGS, sem interesse ou objetivo financeiro. Mas o seu lado destrutivo é muito grande, quando 
acionado em favor de causas agressivas ou violentas, como o terrorismo. Faz a pessoa nervosa 
e que foge do próprio controle fácil.

Horóscopo nascido em 4 de outubro

Uma boa conversa pode ser determinante para re-
solver qualquer situação nesta terça, especialmente 
no período da manhã. No trabalho, procure se dedi-
car às tarefas que você já domina e sabe fazer bem, 
pois sua experiência contará muitos pontos hoje. 
A dica também vale para a alimentação e a saúde: 
cuidado com extravagâncias. 

Parceria ou sociedade vai exigir muita calma e paci-
ência de você. Controle suas reações e procure ter 
mais jogo de cintura se quiser fazer acordos e man-
ter a harmonia. Tudo indica que as mudanças serão 
positivas, por isso, mostre do que você é capaz. Se 
depender de charme e sensualidade, seu sucesso 
está garantido nas paqueras e no romance. 

Investir nos estudos e no aprendizado continua sen-
do uma boa indicação para você, por isso, aproxi-
me-se de pessoas experientes e aprenda tudo que 
puder. Há chance de romance com alguém conhe-
cido ou com alguém influente e disputado no seu 
círculo social. Na união, você e seu bem vão apoiar 
ainda mais os projetos um do outro. 

Se depender dos astros, a carreira terá prioridade 
absoluta para você no início do dia. A Lua na Casa 
das Associações deve ajudá-la a fazer boas par-
cerias e também dará um apoio e tanto para você 
alcançar seus objetivos. Na paquera, bom momento 
para conhecer gente nova e mostrar seus encantos. 
Uma amizade tem tudo para virar romance: invista! 

Assuntos de casa e família devem exigir sua aten-
ção no início do dia. Talvez tenha que promover al-
gumas mudanças na sua rotina. Mas a Lua no seu 
paraíso astral indica que você vai tirar de letra qual-
quer desafio. Paquera e romance em ótima fase. 
Use e abuse do seu charme para envolver quem de-
seja. Clima romântico, sedutor e carinhoso a dois.

Você pode ganhar ou gastar uma grana inesperada 
no início do dia. Procure organizar bem as finanças 
para evitar preocupações e dores de cabeça mais 
tarde. Puxe papo, seja para fazer novas amizades ou 
animar as paqueras. Ótima sintonia na união. Fale 
de amor e faça planos para o futuro a dois. 
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Crescente
02/10 - 21h15

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 4/10/2022

Nublado

Paranaguá
max 19
min 17

max 27
min 16

Cascavel
max 26 
min 14

Foz do Iguaçu
max 27
min 13

max 25
min 14

Curitiba
max 18
min 12

FASES 
DA LUA

Quarta 5/10/2022

Nublado com pancadas 
de chuva

Quinta 6/10/2022

Sol

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16

concurso: 663
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 04 08 07 06 00 08 04

Super Sete concurso: 302C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

DEZEMBRO

01 02 03 15 20 30 31

Loterias
Megasena

01 04 09 10 11 12 13 14 
15 17 20 21 22 23 25concurso: 2525Megasena

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.

 22 27 36 37 40 42

concurso: 2425

concurso: 1842

01 10 11 28 33 45

concurso: 5703

Quina
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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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 24

CMC
CRIADOMUDO

INCINERAR
SAFARMINA

NRABOAT
AÇAIARDO

ARALADOR
MEGASENAI

SUDITACA
PEAROTAS
RBCOICES

AAANAUSEA
NICELOUIS

AÇÃOBARRA
AOFARAOS

M

Projeto da 
Globo em
apoio à
infância

(?) Paes,
atriz

paraense

Loteria 
de seis
dezenas

(CEF)

Utensílio
para

raspar
legumes

A pessoa
subor-
dinada 
ao rei

(?) de
valsa:

dançarino
exímio

(?) de
dois:

iguaria 
nordestina

Rubem
Braga,
escritor

brasileiro

Reação
de defesa
do cavalo

(pl.)

Bater (?):
fugir

(pop.)

Sintoma
de gra-
videz

(?) Arms-
trong,

músico
dos EUA

Aparelho
da aca-

demia de
ginástica

Sobe-
ranos do

Egito
Antigo

Mesinha
de cabe-

ceira
Cremar

Cama
portátil

Opõe-se a
"supra"

Livrar;
salvar 
Fruto 

amazônico
Fonte de
oxigênio

Assim, em
espanhol

Código da 
pilha palito

Cidade
francesa

Caminhos
marítimos

Forma 
do funil

Rio Grande
do Norte
(sigla)
Furiosa

(?) está:
eis aqui
Utensílio 

para cortar

Tipo de
macarrão
para doce

Explosivo
camuflado
Barco, em

inglês

A 1a nota
musical

Doa;
cede

Título
negociado
na Bolsa

Empre-
gado de

sítios

Traquinas

Ave canora de 
bico curto

A retina (Anat.)

Adiamento
de dívida

(pl.)

3/así. 4/boat — nice. 5/louis. 6/súdita.
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R M O C
E N T O R T A D O

L E O R E A V E R
M E N D A A D
B L O L A R I A
O A M L C L

O L A V O B I L A C
S O A B A T E
O U S A A M O
P M C A B A R E
O C E L A I N
S P A CA F A C

A T A C A N T E H
A T O C R I S E
L E S T E A I R

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.

Anvisa autoriza estudo para nova vacina contra a Covid
A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) publi-
cou ontem (3) a autorização para 
a condução de um ensaio clínico 
que terá como produto investiga-
cional a SpiN-Tec, uma candidata 
à vacina para Covid-19. A SpiN-
Tec é uma proteína quimérica 
recombinante que utiliza a pro-
teína SpiN, desenvolvida pelo 
Centro de pesquisa e produção 
de vacinas da Universidade 
Federal de Minas Gerais (CT 
Vacinas da UFMG).

Para a autorização, a agência 
analisou os dados das etapas 

anteriores de desenvolvimento 
dos produtos, incluindo estudos 
não clínicos in vitro e em ani-
mais, bem como dados preli-
minares de estudos clínicos em 
andamento. Os resultados obti-
dos, até o momento, demons-
traram um perfil de segurança 
aceitável da vacina candidata.

Segundo a Anvisa, trata-se 
de ensaios clínico em que o 
produto investigacional será 
utilizado pela primeira vez em 
humanos. O ensaio terá duas 
partes: “Um ensaio clínico, de 
fase 1, de dose escalonada para 

verificar segurança e reatogeni-
cidade do produto investiga-
cional; e outro ensaio clínico, 
de fase 2, para estudo de segu-
rança e imunogenicidade da 
SpiN-Tec”.

“O ensaio clínico incluirá 
participantes saudáveis de 
ambos os sexos, com idade 
entre 18 e 85 anos, que com-
pletaram o esquema vacinal 
primário com a Coronavac 
ou Covishield (Astrazeneca/
Oxford), e que receberam uma 
ou duas doses de reforço com a 
Covishield ou Comirnaty (Pfizer) 

há pelo menos seis meses”, 
informou a Anvisa.

O estudo será financiado 
pela UFMG, pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia e Inovação 
(MCTI), pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e prefeitura de 
Belo Horizonte.
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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

Nissan amplia acesso a carros elétricos
Firme em seu objetivo de 

levar a eletrificação a mais 
e mais brasileiros, a Nissan 
segue avançando tendo como 
base os pilares do seu plano 
de eletrificação no país. Assim, 
juntamente com o início das 
vendas do seu 100% elétrico 
Nissan LEAF 2023, a marca 
japonesa também amplia o 
número de concessionárias 
homologadas para vender o 
modelo e está instalando com 
parceiros uma rota de carrega-
dores rápidos no Sul do Brasil.

Quando anunciou em julho 
de 2021 a segunda fase do 
seu plano de eletrificação no 
mercado brasileiro, a Nissan 
explicou seus quatro pilares, 
que têm pavimentado o seu 
caminho: ampliar a rede de 
concessionárias no Brasil; aju-
dar a desmistificar os elétri-
cos no país; e contribuir com a 
infraestrutura de recarga.

NOVAS PARCERIAS
Desde então, e superando 

os objetivos anunciados na 

época, a marca segue na 
expansão de sua rede de lojas 
homologadas para vender o 
Nissan LEAF. A meta era che-
gar a 44 concessionárias em 15 
estados mais o Distrito Federal. 
Agora, já são 51 lojas, localiza-
das em 18 estados, além de 
na região da Capital Federal. 
Assim, a Nissan atende às 
cinco regiões do Brasil com o 
seu veículo com emissão zero.

A ampliação da rede dá 
suporte a chegada do Nissan 
LEAF 2023, que apresenta 
um design renovado e novos 
equipamentos, que o deixam 
ainda mais diferenciado. O 
modelo está disponível tam-
bém para quem preferir alu-
gá-lo por meio do serviço de 
assinatura Nissan MOVE, que 
oferece tranquilidade, liber-
dade e facilidade de contra-
tação, tudo em uma jornada 
100% online. É mais uma 
opção para o cliente e tam-
bém uma maneira de dispo-
nibilizar o carro elétrico para 
mais pessoas.

A Nissan, porém, vai muito 
além de comercializar o auto-
móvel 100% elétrico no Brasil, 
quer estar presente no ciclo 
completo da eletrificação no 
país. Tanto que, juntamente 
com Movida, Rede de Postos 
SIM e Zletric, está em fase de 
implantação da Rota Sul.

O projeto visa contribuir 
com a mobilidade elétrica dis-
ponibilizando infraestrutura 
de recarga no Brasil e estabe-
lecendo parcerias com empre-
sas que também tenham foco 
na eletrificação. A Rota Sul é 
primeira rede privada de ele-
tropostos com carregadores 
rápidos interligando as capi-
tais e cidades importantes 
da Região Sul. Estão sendo 
instalados nove pontos com 
carregadores. Com a inicia-
tiva, será possível sair de 
São Paulo (SP) e ir até Punta 
del Este, no Uruguai, com a 
segurança de que terá carre-
gadores rápidos para carros 
elétricos a cada 200 km.

“A Nissan é uma pioneira 

NISSAN LEAF 2023, 100% elétrico, apresenta novidades no design e equipamentos

DIVULGAÇÃO

Fiat mantém liderança de mercado em setembro
Setembro foi um mês de 

sucesso para a Fiat. A marca 
fechou novamente na lide-
rança, com 21,4% do mercado 
e 38.924 unidades emplaca-
das. A Fiat Strada conquistou 
a medalha de ouro e foi o veí-
culo mais vendido no mês com 
5,5% de market share e 9.008 
unidades. No top 10 ainda 
entraram o Mobi em quinto 
(7.476 unidades) e o Argo em 
sétimo (7.093 unidades). Vale 
destacar que o mês também 
será lembrado pelo lança-
mento do Fiat

Fastback no dia 14. O 
modelo teve ótimo desempe-
nho comercial (foram cerca de 
5.400 carros comercializados 

mundial e nacional quando se 
fala em carros 100% elétricos. 
Temos orgulho de oferecer no 
país um dos maiores sucessos 
globais, o Nissan LEAF, agora 
em seu modelo 2023, com mais 
novidades, e também de tra-
balhar junto com nossa rede 
no ciclo completo da eletri-
ficação. Para isso, seguimos 
aumentando o número de 

lojas preparadas para vender 
e, principalmente, atender e 
introduzir os clientes nesse 
novo universo da mobilidade, 
além de atuar com parceiros 
para desenvolver o ecossis-
tema necessário para a evo-
lução dos veículos elétricos 
no Brasil”, afirma Rodolfo 
Possuelo, diretor de Comercial 
da Nissan do Brasil.

apenas nos dez primeiros 
dias), conquistando números 
acima da expectativa.

“Em setembro realizamos o 
maior lançamento da Fiat dos 
últimos tempos. O SUV coupé 
Fastback chegou ao mercado 
com sucesso de público. Foram 
mais de 6 mil unidades ven-
didas em duas semanas. Se 
todos os veículos comerciali-
zados tivessem sido emplaca-
dos, somando com as vendas 
do Fiat Pulse, a Fiat estaria na 
disputa pela liderança no seg-
mento de SUVs. Isso demons-
tra a ótima receptividade de 
nossos produtos junto ao con-
sumidor e o acerto da nossa 
estratégia de reposcinamento”, 

comemora Herlander Zola, 
vice-presidente sênior da Fiat 
na América do Sul.

No acumulado do ano a 
Fiat mantém sua liderança, 
com 21,8% do market share e 
aproximadamente 306 mil uni-
dades emplacadas. Vale dizer 
que a diferença para a segunda 
colocada é de mais de 102 mil 
carros. A Fiat segue superando 
em 2022, até o momento, sua 
melhor performance anual dos 
últimos dez anos.

Considerando os nove 
meses do ano, dois modelos 
da Fiat estão no top 10 de veí-
culos mais vendidos. A campeã 
Strada teve até agora 86.010 
unidades comercializadas 

(6,1% de market share). Já o 
Mobi aparece na sexta posição 
com 50.037 veículos vendidos 
(3,6% do mercado). A Fiat ainda 
lidera os segmentos de hatches 
(24,2%), picapes (52,9%) e vans

(35,5%) em 2022. Importante 
observar que a marca tem a 
liderança tanto em vendas 
diretas com 27,2% de partici-
pação quanto no varejo com 
17,1% do mercado.

O Fastback teve ótimo desempenho, com 5.400 carros comercializados apenas nos dez pri-
meiros dias no mercado

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



11Terça-feira, 4 de outubro de 2022   LOCAL

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

FOX 1.6 CONNECT 21/22 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00

MONTANA LS 17/18 BRANCO COMPLETO R$ 59.900,00

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

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

S10 2.8 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

Horta comunitária já começa a produzir 
primeiros frutos no Jardim São Cristóvão

Uma parceria entre a 
Secretaria Municipal  de 
Agricultura, a Copel e mora-
dores do Jardim São Cristóvão 
– que depois ganhou tam-
bém a participação da CAJ 
(Consultoria Agropecuária 
Júnior) da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM) – 
começa a dar os primeiros fru-
tos. Na verdade, são verduras, 
legumes, tubérculos e tempe-
ros. É a Horta Comunitária, que 
tem como objetivo aproveitar 
áreas públicas sem uso e espa-
ços sob linhas de transmissão 
de energia para a produção de 
hortaliças, destinadas ao con-
sumo das famílias e à venda, 
caso haja excedentes.

A primeira horta já está pro-
duzindo no São Cristóvão. “A 
Copel liberou a área e implan-
tou a cerca. A Prefeitura entrou 
com o preparo do solo, os 
canteiros e a distribuição de 
alguns, como calcário e cava-
cos, além de orientações téc-
nicas. Agora os estudantes de 
agronomia da UEM estão for-
necendo assistência às famí-
lias do projeto”, explicou o 
secretário de Agricultura do 
município, Murilo Teixeira.

Na última sexta-feira, 30, o 
comerciante Amaury Pereira, 
aclamado como primeiro pre-
sidente da associação das hor-
tas comunitárias urbanas de 
Umuarama, exibia com satis-
fação a produção dos primei-
ros canteiros. “Temos alface, 
almeirão, couve, cheiro verde, 
batata e outras variedades já 
produzindo. Vai ficar ainda 
melhor quanto todos os can-
teiros estiverem ocupados”, 
disse ele, que é morador do 
bairro há quase 40 anos.

De origem rural, ele conta 
que já planta há algum tempo 
café, feijão, mandioca, aba-
caxi, limão e outras culturas 
nos canteiros sob o linhão da 
Copel. “Mas agora está tudo 
organizado, cercado e dividido 
com os moradores”, comentou, 
lembrando que muita gente já 
tem levado produtos da horta 
para a alimentação e feito 
uma boa economia na feira ou 
supermercado.

O projeto começou com 
21 moradores cadastrados. 
Nem todos estão produzindo, 
ainda, mas com a assistência 

técnica e dos futuros agrôno-
mos e o apoio da Prefeitura, 
a tendência é que o pro-
jeto deslanche nos próximos 
meses e que seja implantado 
em breve em outros bairros. 
“Estamos preparando o ter-
reno no Parque Jabuticabeiras 
e no Córrego Longe”, informou 
o secretário.

Murilo acrescenta que os 
agrônomos visitam a horta aos 
sábados, tiram dúvidas, orien-
tam e acompanham a evolu-
ção dos agricultores urbanos. 
Na última semana foi criada 
uma associação própria para a 
atividade, com personalidade 
jurídica, o que vai acelerar o 
desenvolvimento.

“A UEM já planeja ofere-
cer cursos para os morado-
res envolvidos no projeto, 
no período da noite, numa 
escola pública do bairro. Eles 
receberão conhecimento extra 
sobre a atividade rotineira na 
horta e as visitas dos acadê-
micos. Desde o início do pro-
jeto a Prefeitura disponibiliza 
o maquinário, levanta os can-
teiros, faz a adubação e distri-
bui insumos. Aos poucos os 
agricultores urbanos devem 
ganhar autonomia e caminhar 
por conta própria”, completou 
o secretário.

A supervisora de setor 
da Copel e facilitadora do 
Programa Cultivar Energia 
no Noroeste do Estado, Elisa 
Nagahama, explica que o 
objetivo central é promover o 
melhor uso das áreas embaixo 
das linhas de energia, preve-
nindo ocupações irregulares 
que causem risco à popula-
ção. Na parceria, a Copel cede 
o imóvel, realiza o cercamento 
e aterramento, orienta sobre 
os riscos existentes na faixa de 
segurança e os procedimentos 
adequados para a permanên-
cia sob a rede elétrica.

“As famílias ficam respon-
sáveis pela conservação da 
área e pelo cultivo, obser-
vando as regras de segurança. 
O projeto visa ainda propiciar 
à comunidade os benefícios 
de uma melhor utilização do 
espaço, estimulando a melho-
ria da qualidade de vida atra-
vés de alimentos saudáveis e 
até geração de renda”, avalia 
a supervisora.

SECRETÁRIO de Agricultura Murilo Teixeira 
contou que a Prefeitura entrou com o prepa-
ro do solo, os canteiros e a distribuição de 
calcário, além de orientações técnicas

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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“Suba o primeiro degrau com fé. Não é 
necessário que você veja toda a escada. 

Apenas dê o primeiro passo.” 
Martin Luther King

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

CRISTO REDENTOR
Em um ano de renovação das esperanças, a Fundação Laço Rosa ilumina, nos dias 04 e 05 de outubro, a partir das 19h, o 
Cristo Redentor, abrindo a programação do Outubro Rosa 2022 no Brasil. A cerimônia no monumento receberá convidados e 
tem como objetivo celebrar a vida e renovar a fé, além de apresentar Zezé Motta como madrinha da campanha.

PESCA
As inscrições para o 1º Torneio de 

Pesca do Lago Tucuruvi começam na 
segunda-feira (3)  e vão até a próxima 
quinta-feira, dia 6. Os interessados, 

que tenham entre 5 e 14 anos, devem 
procurar a Secretaria de Meio Ambien-
te para garantir uma das 300 vagas 

disponíveis.

PURURUCA
Já está aberta a agenda para o Leitão 
a Pururuca do Rotary Capital da Ami-
zade. No sistema drive thru o evento 

acontece dia  23 de outubro no Parque 
de Exposições Dário Pimenta da Nóbre-

ga. Reserve já o seu convite.

 BOXE
O Canal Brasil faz uma homenagem ao 
tricampeão mundial de boxe Éder Jofre 

nesta terça-feira, dia 4 de outubro. 
O filme “10 Segundos Para Vencer”, 

que narra a trajetória do “Galinho de 
Ouro”, será exibido às 22h. Um dos 
maiores boxeadores da história, com 
75 vitórias em 81 lutas, Jofre morreu 

no domingo, aos 86 anos, em 
São Paulo.

FERNANDA MOTTA CONSCIENTIZA SOBRE CÂNCER DE MAMA!
* Depoimento da Modelo e atriz Fernanda Motta

Em 2019, Fernanda Motta foi diagnosticada com câncer de mama por meio de um auto exame de rotina. Desde então ela 
se tornou uma voz da causa para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce. Hoje ela está livre do câncer há 

quase dois anos e continua os exames de rotina a cada seis meses.
Foram 11 meses de tratamento, alguns deles no ar com as gravações da novela ‘Bom Sucesso’ na Globo.”Passar por um 
tratamento - ou ter um diagnóstico - que é associado a algo tão pesado na nossa visão (sociedade) tem sim o poder de 
moldar a forma como vemos a vida e nós mesmos. O tratamento me deixou abatida de várias formas, obviamente, não é 
um processo leve, mas ele não me derrubou. Eu não me deixei cair, muito pela minha fé, minha filha, as pessoas mais 

próximas e por mim. Na época eu optei por continuar trabalhando e tendo uma rotina além do tratamento - isso foi algo 
possível na minha realidade. Isso me fez ficar cara a cara com a minha força e com a minha fé. Acho que hoje me vejo 
como uma mulher mais forte”, explica a atriz. Em suas redes sociais, Fernanda compartilha suas experiências vividas 

e recebe inúmeros depoimentos de outras mulheres que vivem ou viveram um quadro semelhante. Entre as mensagens 
mais recebidas estão as inseguranças de cada uma em relação a mastectomia e a queda de cabelos.

”Para a primeira, ela explica como se manteve firme e positiva: “Fiz várias sessões de quimioterapia e, depois, a mas-
tectomia. Houve momentos delicados em todo o processo, mas nunca deixei que a doença me tomasse completamente. 

Foi o mesmo com a minha autoestima. A cirurgia abala, claro, e se você deixar se torna um fluxo muito delicado de 
pensamentos e baixa autoestima. Eu procurei através de outros recursos me ver linda, sabe? Acessórios que eu amo e um 

poderoso batom vermelho. Tentei seguir sendo a mulher que já era, com minhas vaidades e desejos”.”

ARQUIVO DIVULGAÇÃO
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