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Polícia Civil já recebeu 41 vítimas
do pastor golpista em Umuarama
Continua aumentando o número de vítimas de um golpe investi-
gado em Umuarama, praticado por um homem que diz ser pastor 
evangélico. O delegado-chefe da 7ª SDP, Gabriel Menezes, infor-
mou que já foram registrados 41 boletins de ocorrência por víti-

mas do crime e o valor somado do prejuízo deixado pelo acusado, 
chega a R$ 5.373.000,00. As vítimas relataram que outras pessoas 
também sofreram com o ‘conto do pastor’ e ainda não procuraram 
a Delegacia. l 6
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FMI melhora
perspectiva

ao Brasil com
alta do PIB
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Darci Piana
denunciado

por pedir voto
para Bolsonaro

l 3

Estragos 
da chuva

“Ser um empreendedor de sucesso é uma decisão”. Com essa frase, o prefeito de Umuarama, Hermes Pimentel, 
definiu os trabalhos iniciados no bairro São Cristóvão com o lançamento do programa Bairro Empreendedor. O 
objetivo do projeto é apoiar e fortalecer micros e pequenos empresários daquela localidade, em uma parceria da 
Secretaria de Indústria e Comércio com o Sebrae.

TCU recomenda
novas audiências
públicas sobre

o Pedágio
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QUINTA-FEIRA (13).

    

Cada um dos 115 agen-
tes comunitários de 

saúde de Umuarama 
recebeu um tablet Sam-

sung Galaxy TAB A8, 
em um investimento de 
R$ 192.200. O prefeito 

Pimentel destacou a 
importância dos equipa-

mentos para a promoção 
do trabalho realizado 

pelos profissionais, que 
representam ‘a principal 

e fundamental ligação do 
cidadão com a Rede de 

Atenção à Saúde’. l 9
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Enfermeiros
capacitados em
rastreamento de
câncer feminino
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Palavras cruzadas

A Lua na Casa 12 convida você a aproveitar o dia 
para descansar e recarregar as energias. Também 
é um bom momento para dar um tempo de tudo 
e se isolar um pouco para refletir sobre a vida, 
sobre suas preocupações e reorganizar as ideias. 
Na área afetiva, você vai esbanjar simpatia. 

A Lua na Casa 10 acentua a sua vaidade. Que tal 
aproveitar o dia livre para fazer aquele tratamen-
to de beleza? Pode até se entusiasmar em mudar 
algo no visual. No campo sentimental, Marte na 
Casa 11 pode fazer você se apaixonar por alguém 
da turma. A união pede novos estímulos: seja 
criativa para apimentar a relação.

Lua e Urano indicam um bom dia para uma via-
gem, um passeio cultural ou mesmo para inves-
tir na sua espiritualidade. Outra possibilidade é 
aproveitar o feriado para estudar, principalmente 
se estiver de olho em algum concurso. Respirar 
novos ares também pode render novidades para a 
paquera: conheça gente nova. 

Prazer e diversão é tudo que você vai querer neste 
feriado. Com Lua e Urano no seu paraíso astral, você 
tem mais é que se render aos prazeres e às surpresas 
da vida. Cheia de charme e simpatia, você vai curtir 
momentos deliciosos na paquera e no romance. In-
vista no jogo da sedução e namore muito!

A Lua na Casa 4 deve aproximar mais você da 
família. Bom momento para curtir seu cantinho 
e reunir os parentes para um almoço ou um mo-
mento especial. Nos passeios, cuidado para não 
perder o controle dos gastos: não seja impulsiva. 
Quem está livre pode ser surpreendida por uma 
nova paixão. E quem já tem um amor vai arrasar 
na sedução. 

A Lua na Casa da Comunicação deixa você mais 
falante e extrovertida. Pode aproveitar este astral 
e o feriado para fazer alguns contatos, telefonar 
para amigos e parentes, seja para participar mais 
da vida deles ou para compartilhar suas histórias 
e deixar o papo em dia. O astral deve ser animado 
nas paqueras e 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 12 de outubro são do signo de Libra com a personalidade em escorpião. 
São dominadores e gostam de ser o centro das atenções. Seu talento para lidar com pesso-
as é altamente desenvolvido e encaixam-se bem em uma variedade de ambientes, simples 
ou refinados. Pode ser ótimo psicólogo, adaptando-se bem com crianças. Fará sucesso se 
conseguir canalizar suas emoções para romances e poesias. O trabalho com astrologia ou 
oráculos, lhe trará realizações.

Horóscopo nascido em 12 de outubro

Estar junto de quem ama vai deixar o seu dia 
muito mais gostoso. Procure as pessoas queri-
das e aproveite o feriado para fortalecer os vín-
culos com quem é especial em sua vida. Tente 
não pensar muito no trabalho e faça uma forcinha 
para deixar as preocupações de lado e aproveitar 
verdadeiramente o dia de folga.

Curtir a liberdade e passar um tempo com os ami-
gos serão ótimas opções para você nesta quar-
ta-feira. Talvez tenha que cancelar ou adiar uma 
viagem - não se aborreça com isso. No amor, 
quem está livre pode querer permanecer assim, 
sem assumir compromisso. A dois, companhei-
rismo total. Realize suas fantasias.

Mesmo sendo feriado, é bem provável que você 
queira a aproveitar o dia de folga para organizar 
algumas coisas ou para realizar alguns projetos 
e planos que sempre ficam para dois. Organize 
tudo, defina metas, mas procure aprender mais 
sobre o negócio antes de começar. Use e abu-
se do seu charme taurino para atrair e envolver 
quem deseja. 

Com a Lua na Casa das Finanças, talvez você quei-
ra aproveitar o feriado para rever seus gastos, fazer 
as contas do que está devendo e até arranjar um 
bico para faturar uma grana extra. Evite misturar 
dinheiro com amizade, pois isso pode te trazer 
problemas. No amor, você vai querer conversar e 
resolver qualquer dúvida ou pendência. 

Seu dia pode começar um tanto tumultuado, com 
mudanças e imprevistos. Ou pode ser que decida 
fazer uma viagem de última hora e se atrapalhe 
um pouco para organizar tudo. Nos assuntos do 
coração, a Lua na Casa 8 deixar sua sensualidade 
ainda mais forte e você vai envolver quem quiser 
com seu charme. 

Talvez você queira aproveitar o feriado para or-
ganizar as suas coisas ou mesmo para colocar 
em dia alguma tarefa pendente. Cuidado para 
não perder o dia todo trabalhando e acabar es-
tressada e esgotada. Romance com alguém que 
já conhece tem boas chances, ainda que não 
seja algo duradouro. 
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min 19

Cascavel
max 21 
min 17

Foz do Iguaçu
max 25
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max 22
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Curitiba
max 24
min 16

FASES 
DA LUA

Quinta 13/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 14/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2376Lotomania

26.949
21.878
03.284
84.547
67.331

33 46 48 56 70 76 79
BRASIL/RS TIME

25 39 45 61 63
concurso: 5971

08 19 29 38 48 56 

02 05 06 10 13 16 25 35 39 41
43 46 54 63 74 77 79 92 97 00

concurso: 2635Lotofácil
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BANCO 13

AJA
PRECONCEITO

LIVRARIAKG
ROMANTIZAR

ARROBARASO
OEALISOH

OASMIL
FORÇATAREFA
ESNOBARNUS

SANETWORK
CAMPUSRAUL

PERIPLOSE
NERONINHO

PITITRAGEDIA
PATAVINAIM
CLOROBAAL

Motiva os
ataques 

de grupos
fascistas

Filósofo 
represen-
tante do

ceticismo

Cidade-
sede 

da Liga
Árabe

Ente fan-
tástico co-
mo o bi-

cho-papão
Local de 

lançamen-
to de obras
literárias

Quilo-
grama

(símbolo)

Criar
narrativa

fantasiosa

Medida
usada na
pesagem
do gado

Passo a
"chapi-

nha" nos
cabelos

Candela-
bro sím-
bolo do

Judaísmo

(?) Leñas,
estação 
de esqui
argentina

Assumir 
ar supos-
tamente
superior

Felina das
savanas

Prenome
do Maluco
Beleza da

MPB

Conjunto de
prédios de
uma uni-
versidade

Abstinên-
cia abso-
luta de

alimentos

(?) do
Urubu, CT
do Flamen-

go (fut.)
"Antígona",

por seu
gênero
teatral

Deus
adorado

pelos
cananeus

"(?) Bue-
nos Aires
Querido",

tango

Artista plástico nipo-
brasileiro, um dos

precursores do Abs-
tracionismo no país

Compõe a
paisagem
de parques
Desabitado

André
Rizek 

Atração 
de Meca

Banheira
O prato

próprio pa-
ra saladas

Liga
inoxidável 
Discordar;
dissentir

Expedição dos (?): 
foi empreendida por

Garibaldi 
Arte, em inglês

Desinfetan-
te de boxes
Investiga
corruptos

Chilique
(pop.)
Coisa

nenhuma

Navegação
em torno

de um país
Imperador romano

Etapa 
da Paixão
de Cristo

Rede de
contatos 

de trabalho
Tributo

Sem roupa
(pl.)

Errado, 
em inglês

Agência
Nacional
de Águas

(sigla)

Interjeição
para parar
a montaria

Equipe reunida para
executar
missões 

específicas

2mi. 3/art — las. 5/pirro — wrong. 6/abnuir — menorá. 7/network.
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TV

51, em 
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Ácido ri-
bonucleico
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paulista às
margens
do Tietê

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

O "eu" de
cada
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Ramalho,
cantora
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da carteira
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(cheiro)
Encon-
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Tecido de
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(pop.)

Período de
12 meses
Vontade

de dormir

A cor da
argila

Sufixo de
"vinhedo"

Parte da missa antes
da comunhão (Catol.)

Os ingredientes
do pé de moleque

Deixar o
local 

Dígrafo de
"mangue"

Foguete para viagens
interplanetárias

Armação; mentira 

3/art — eso. 4/tupi. 5/farsa — salmo. 6/osasco.
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Cheia
09/10 - 17h54

Nova
25/10 - 07h48

Crescente
01/11 - 03h38

Minguante
17/10 - 14h16

h

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

10/9 a 10/10 0,6440 0,6440 0,1433
11/9 a 11/10 0,6819 0,6819 0,1810
12/9 a 12/10 0,7097 0,7097 0,2087
13/9 a 13/10 0,6819 0,6819 0,1810
14/9 a 14/10 0,6830 0,6830 0,1821

Ações % R$
Petrobras PN -0,75% 33,00 
Vale ON -0,68% 73,49 
ItauUnibanco PN -0,69% 28,81 
Magazine Luiza ON -2,82% 5,17 
Braskem PNA +20,40% 33,58 
Raizen PN +6,62% 4,35

IBOVESPA: -0,96% 114.827 pontos

Iene 145,56
Libra est. 0,90
Euro 1,02
Peso arg. 150,75

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,6% 5,2710 5,2720 -2,3%

PTAX  (BC) +0,2% 5,2061 5,2068 -3,7%

PARALELO +2,0% 5,1700 5,6100 -1,9%

TURISMO +2,0% 5,1700 5,5900 -1,9%

EURO +0,8% 5,0775 5,0803 -4,0%

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

DÓLAR 11/10

Iene R$ 0,0358
Libra est. R$ 5,81
Peso arg. R$ 0,035
R$1: 1.366,31 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/10 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. SETEMBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

AAGGOO SSEETT OOUUTT
TJLP (%) 7,01 7,01 7,20
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/22 1.376,25 2,25 -2,5%
FARELO out/22 410,40 -0,30 -1,1%
MILHO dez/22 693,00 -5,25 1,2%
TRIGO dez/22 901,00 -37,00 3,6%

SOJA 164,15 -0,7% -1,2% 162,00
MILHO 76,70 0,2% 0,2% 76,00
TRIGO 92,53 0,0% -4,8% 95,00
BOI GORDO 284,15 -0,1% -2,0% 280,00
SUINO 6,47 0,3% 3,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 11/10 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 11/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 11/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 174,00 3,0% -1,1%
SOJA Paranaguá 185,00 1,6% -3,1%
MILHO Cascavel 86,00 3,6% 3,6%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//1100  ffííssiiccaass  1177//1100  ddoommééssttiiccooss  0066//1100

FMI melhora perspectiva ao Brasil
em 2022, com alta de 2,8% do PIB

O  F u n d o  M o n e t á r i o 
Internacional passou a ver 
crescimento bem mais forte 
do Brasil neste ano, em linha 
com a tendência para a América 
Latina e Caribe, refletindo uma 
atividade mais forte do que o 
esperado no primeiro semestre.

Em seu relatório Perspectiva 
Econômica Global, divulgado 
ontem (11), o Fundo passou 
a ver expansão do Produto 
Interno Bruto do Brasil (PIB) em 
2022 de 2,8%, 1,1 ponto percen-
tual acima da estimativa ante-
rior, feita em julho.

Para 2023, entretanto, a 
atividade deve registrar forte 
desaceleração, com cres-
cimento de apenas 1%, de 
acordo com o FMI, que fez um 
ajuste de 0,1 ponto para baixo 
em sua estimativa para o ano.

Os novos números são 
parecidos com aqueles proje-
tados pelo Banco Central, que 
vê expansão de 2,7% do PIB 
neste ano e de 1% no próximo. 
O Ministério da Economia 
também prevê expansão de 
2,7% para o PIB em 2022, 
mas é bem mais otimista para 
2023, enxergando alta de 2,5% 
no ano que vem.

AMÉRICA LATINA
A mudança para o Brasil no 

relatório do FMI veio em linha 
com revisões para a região da 
América Latina e Caribe, cuja 
estimativa de crescimento 
em 2022 melhorou em 0,5 
ponto, para 3,5%. Para 2023, 

Inflação
O FMI também destacou o cenário inflacionário em seu relatório, 
lembrando que a alta dos preços disparou para os maiores pata-

mares em várias décadas no mundo, provocando aperto da política 
monetária e dos orçamentos das famílias, bem no momento em 

que diminui o apoio fiscal relacionado à pandemia. Para o merca-
do emergente e economias em desenvolvimento, a inflação deve 

subir de 5,9% em 2021 para 9,9% em 2022 e desacelerar a 8,1% em 
2023. A inflação ao consumidor no Brasil, conforme calculada pelo 
FMI para o final de período, deve ficar em 6% neste ano e 4,7% em 

2023. Especialistas consultados pelo Banco Central projetam um 
IPCA de 5,71% para este ano e de 5% para 2023.

a estimativa é de expansão de 
1,7%, 0,3 ponto a menos do que 
no relatório anterior.

A atividade melhor do que o 
esperado no primeiro semestre 
para a região deve-se, segundo 
o FMI, a “preços favoráveis de 
commodities, condições de 
financiamento externo ainda 
favoráveis e a normalização das 
atividades em setores depen-
dentes de contato”.

O FMI alertou, no entanto, 
que o crescimento na região 
deve desacelerar no final de 
2022 e 2023 diante do enfraque-
cimento de parceiros comer-
ciais, aperto das condições 
financeiras e alívio nos preços 
de commodities.

Para o grupo de mercados 
emergentes e economias em 
desenvolvimento, do qual o 
Brasil faz parte, o FMI elevou 
a estimativa de crescimento 
neste ano em 0,1 ponto e bai-
xou a do próximo em 0,2 ponto, 
para 3,7% em ambos os casos.

“O ambiente externo já 
é bastante desafiador para 

muitos mercados emergentes 
e economias em desenvolvi-
mento. A forte apreciação do 
dólar amplia de forma signifi-
cativa as pressões domésticas 
de preços e a crise do custo de 
vida para esses países”, aler-
tou o FMI.

O Fundo destacou ainda 
que os fluxos de capital não 
se recuperaram, e que muitas 
economias de baixa renda e em 
desenvolvimento continuam 
com problemas de dívida.

“Os choques de 2022 vão 
reabrir feridas econômicas 
que haviam sido apenas par-
cialmente cicatrizadas após a 
pandemia”, completou.

O FMI destacou que revi-
sões negativas foram mais 
pronunciadas para economias 
avançadas do que para emer-
gentes e em desenvolvimento, 
ampliando a divergência em 
relação ao crescimento.

“Em resumo, o pior ainda 
está por vir, e para muitas pes-
soas 2023 irá se parecer com 
uma recessão”, afirmou.



3Quarta-feira, 12 de outubro de 2022  POLÍTICA@tribunahojenewsumuarama

Presidente do TCE-PR
denuncia Piana por pedir
voto para Bolsonaro

O governador em exercício 
Darci Piana (PSD), apoiador 
do presidente Jair Bolsonaro 
na campanha à reeleição, foi 
denunciado ao TRE-PR por 
suposto pedido de votos 
para seu candidato durante 
o evento técnico “Nova PCA: 
Cenários para prefeitos e 
vereadores”, realizado nesta 
manhã da segunda-feira (10), 
no auditório do Museu Oscar 
Niemeyer.

O evento tinha como o 
objetivo orientar sobre os 
novos critérios para a presta-
ção de contas anual dos muni-
cípios, que passará a incorpo-
rar a avaliação das políticas 
públicas no ano que vem.do 
Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR).

Como estamos em um 
período eleitoral em que con-
dutas como a apresentada 
pelo governador podem ser 
consideradas inapropria-
das, o Tribunal de Contas do 
Paraná noticiou ao Tribunal 
Regional Eleitoral fato ocor-
rido na manhã da última 
segunda-feira, com o intuito 

Congressistas trans querem
diversificação das pautas

Pela primeira vez na 
República, o Brasil terá duas 
mulheres transexuais no 
Congresso. Mas tanto Erika 
Hilton (PSOL-SP),  de 29 
anos, quanto Duda Salabert 
(PDT-MG), de 41, não querem 
que seus mandatos na Câmara 
dos Deputados sejam vistos de 
forma restrita, como se fossem 
voltados apenas para pautas 
da comunidade LGBT+.

“Nossa participação na 
política traz questões estrutu-
rais, como moradia, educação 
e emprego. Uma tríade que faz 
parte da vida de pessoas tran-
sexuais, mas não só delas”, 
disse Duda. Professora de lite-
ratura antes de entrar para 
a política, ela foi eleita para 
a Câmara Municipal de Belo 
Horizonte em 2020. Uma das 
principais bandeiras que pre-
tende levar para o Congresso 
é a defesa do meio ambiente. 

Eixos
Uma das estratégias comuns a ambas é fugir da ideia de que pautas 

LGBT+ se restringem à comunidade. Emprego, moradia, direito 
à vida, renda básica e acesso à saúde são eixos que pretendem 

abordar para beneficiar toda e qualquer outra população vulnerável 
do País, sem distinção. “Às vezes querem nos reduzir, enquanto o 

nosso mandato não atua só em um segmento específico. Não será 
algo fácil, mas nossa presença demonstra um avanço importante 

para jogar luz nos retrocessos que já estão postos na legislatura de 
2023”, afirmou Erika. Segundo Duda, a eleição das deputadas trans 
“foi uma vitória dos direitos humanos e também da democracia”. 

“Uma vez que a democracia pressupõe não só diversidade de parti-
dos, mas também de pessoas”, declarou.

LADEADO por Ricardo Barros e Aparecido Weiller, o presidente do TCE, conselheiro Fabio 
Camargo, faz a abertura de evento sobre a Nova PCA Municipal

DIVULGAÇÃO

de preservar a instituição.
Conforme nota divulgada 

nesta manhã de ontem (11), 
pelo TCE-PR, “na ocasião, o 
governador em exercício Darci 
Piana, solicitou a palavra e 
ao saudar os 450 prefeitos e 
vereadores que participavam 
do treinamento, após destacar 
a importância do projeto do 
TCE, que inova a sistemática 
de análise das PCAs, fez breve 
manifestação de cunho elei-
toral solicitando “que nesse 
segundo turno a gente con-
siga levar o 22 à Presidência 
da República”.

Segue a nota, “conside-
rando que a manifestação 
fugiu da pauta do evento, onde 
todos os temas tratados foram 
exclusivamente de caráter 
técnico, e que poderia haver 
alguma consequência, o presi-
dente Fabio Camargo noticiou 
os fatos à justiça eleitoral para 
que esta adote as medidas que 
julgar pertinentes. A comunica-
ção foi recebida pelo secretá-
rio da Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-PR), 
Josmar Ambrus, que informou 
que o documento foi encami-
nhado à procuradoria Eleitoral”.

“Estamos no contexto de crise 
climática e somos a última 
geração capaz de frear isso. 
Então, nosso mandato é 
climático”.

Ainda que as eleições 
deste ano tenham registrado 
número recorde de candida-
turas LGBT+ eleitas para diver-
sos cargos, Erika e Duda vão 
encontrar um Congresso de 
perfil mais conservador e poli-
ticamente mais radicalizado. 

Erika enxerga uma “composi-
ção preocupante” das Casas 
Legislativas para causas LGBTs, 
mas, ao mesmo tempo, acre-
dita que será possível criar 
uma ponte com os “modera-
dos”. “Pretendo aprovar pro-
jetos dialogando com aquelas 
pessoas que possam estar de 
um lado diferente dos meus 
pensamentos ideológicos”, 
disse ela. “Acredito no poder 
do parlar, do diálogo”.

Articulação
O deputado federal Ney 
Leprevost (UB), eleito 
deputado estadual 
mais votado do partido 
no Paraná, recebeu a 
nova bancada estadual 
do partido que será 
empossada dia 1º de 
fevereiro de 2023. 
Estiveram presentes os 
deputados estaduais 
eleitos Mauro Moraes, 
Thiago Bührer, Flávia 
Francischini, Luiz Fernando 
Guerra e Delegado Tito Barichello. Leprevost foi escolhido como 
interlocutor oficial para composição da chapa para a eleição da 
mesa executiva da Alep. O partido pleiteia a 1ª secretaria. “Não 
estamos impondo nenhum nome. Mas entendemos que como 
segunda maior bancada, com 7 deputados eleitos, é legítimo 
pleitearmos a 1ª secretaria na chapa apoiada pelo governador 
Ratinho Júnior”, afirmaram os presentes.

Desvio no Alagoas
A Polícia Federal (PF) realizou ontem (11), uma operação 
que mira o governador de Alagoas Paulo Dantas (MDB), 
candidato à reeleição. O chefe do Executivo foi afastado 
do cargo, por ordem da ministra Laurita Vaz, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). Batizada “Edema”, a ofensiva 
cumpre 31 mandados de busca e apreensão para apurar 
supostos crimes de organização criminosa, peculato e 
lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria-Geral da 
República (PGR), a investigação se debruça sobre a suposta 
“prática sistemática de desvios de recursos públicos desde 
2019 no âmbito do Poder Público do Estado”.

Proibição
O órgão informou ainda que, por ordem judicial, os 
investigados estão impedidos de manter contato entre si e 
de frequentar órgãos públicos envolvidos na apuração. O STJ 
ainda determinou o sequestro de até R$ 54 milhões em bens 
de valores dos investigados, diz o Ministério Público Federal 
(MPF). Segundo o órgão, “dezenas de imóveis” foram alvos 
da constrição.

Pedindo apoio
O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) fez um apelo ontem 
(terça-feira, 11), em 
Balneário Camboriú (SC) 
pelo apoio de prefeitos que 
compareceram a um ato 
político com o candidato à 
reeleição. A campanha aposta 
no engajamento de líderes 
regionais para tentar atrair para 
o chefe do Executivo os votos 
de eleitores indecisos. Depois 
de reunir em torno de sua 
candidatura os governadores 
dos três maiores colégios 
eleitorais do País, Bolsonaro 
agora foca nas lideranças 
municipais. “Senhores e 
senhoras prefeitas que estão 
aqui: em grande parte a 
decisão de quem comandará 
a Nação passará pela mão de 
vocês no respectivo município. 
Vocês podem comparar meu 
governo com os anteriores. Há 
pouco tempo vocês viviam em 
romaria, de pires na mão em 
Brasília. Isso acabou”, disse 
Bolsonaro.

DIVULGAÇÃO

Carta aos evangélicos
A campanha do petista Lula 
entra na segunda semana 
do segundo turno confiante 
de que os apoios irão se 
traduzir em votos. A avaliação 
de Edinho Silva, um dos 
coordenadores, é de que 
Simone Tebet (MDB) será 
“decisiva” no interior de 
São Paulo e que o PT fez o 
“movimento mais sólido” de 
ampliação do eleitorado. O 
petista, que foi secretário de 
Comunicação da Presidência 
no governo Dilma afirma que 
Lula está aberto a sugestões 
de novos aliados e, por 
isso, irá divulgar uma carta 
de aceno a evangélicos. 
“Quando você amplia o leque 
de apoio, amplia também a 
concepção. Várias lideranças 
evangélicas que chegaram 
no segundo turno acham 
que é importante ter carta e 
ele está ouvindo. Ele vai pôr 
no papel o que sempre fez: 
que vai respeitar a liberdade 
religiosa”, disse Edinho.
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TCU recomenda
novas audiências
sobre o Pedágio

Um documento emitido 
pela principal área técnica do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) sugere várias mudan-
ças na proposta de pedágio 
apresentada pelo Governo do 
Estado e pelo Governo Federal 
ao Paraná. O relatório propõe 
novas audiências públicas, 
criação de conselhos de usuá-
rios em cada lote da licitação, 
conforme proposto pela Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio no 
Paraná, criada na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
para acompanhar todo o pro-
cesso, garantias para realização 
dos investimentos e reavalia-
ção das desapropriações.

O coordenador da Frente 
Parlamentar, o deputado 
Arilson Chiorato (PT), observa 
que o relatório apresentou 12 
determinações, 8 recomen-
dações, 1 informação para a 
Agência Nacional de Transporte 

Projetos receberam aprovação
unânime em sessão ordinária

Três projetos compuse-
ram a pauta da ordem do dia 
da sessão ordinária da última 
segunda-feira (10). Também 
houve a publicação de diversas 
indicações e requerimentos, 
assim como o pronunciamento 
do ex-vereador Delegado 
Colombo, que ocupou cadeira 
no Poder Legislativo Municipal 
durante o mês de setembro 
como suplente da vereadora 
Ana Novais. Esta havia se 
ausentado por conta da disputa 
ao cargo de deputada estadual.

Em seu pronunciamento, 
o Dr. Colombo endossou sua 
satisfação em ter o privilégio 
de representar a comunidade 
umuaramense durante os 
pouco mais de 30 dias em que 
permaneceu ocupando uma 
das cadeiras do Legislativo 
Municipal. Neste período, o 
vereador também apresentou 
dois projetos de leis, que por 
sua vez, foram aprovados por 
unanimidade pelos demais 
colegas do parlamento.

Ana Novais também usou 
a Tribuna pela primeira vez 
desde que retomou às suas 
funções legislativas no período 
pós campanha. Ela agradeceu 

ao empenho do colega que 
ocupou seu lugar junto ao 
Poder Legislativo e reforçou 
seu compromisso para com a 
coletividade.

PROPOSTAS
Assinado pelos vereadores 

Newton Soares e Ronaldo Cruz 
Cardoso ao Projeto de Decreto 
Legislativo estava em segunda 
discussão e votação revogando 
o Decreto Legislativo 026, de 29 
de setembro de 2021. Tal propo-
situra previa denominação de via 
pública na sede do Município e 
foi aprovada por unanimidade. 

Também referente à denomi-
nação de via pública, entrou em 
primeira discussão e votação o 
Projeto de Decreto Legislativo 
16/2022, de autoria do verea-
dor Ronaldo Cruz Cardoso. 
Submetido à votação, a aprova-
ção se deu por unanimidade.

A última matéria em pauta é 
assinada pelo vereador Fernando 
Galmassi. Trata-se do Projeto de 
Decreto Legislativo 18/2022, pre-
vendo outorga Título de Cidadão 
ao Senhor Adolfo Pedro dos 
Santos. Em primeira discussão e 
votação, o projeto foi aprovado 
por unanimidade.

Terrestre (ANTT) de orienta-
ção da Frente Parlamentar 
sobre o Pedágio, que é a cria-
ção do conselho de usuários 
para cada lote. Também foi 
encaminhada cópia do docu-
mento para o Ministério da 
Infraestrutura e Logística.

“Esse relatório, que tem 
145 páginas, foi encaminhado 
no último dia 4 para o ministro 
do TCU, o relator sobre a con-
cessão do pedágio no Paraná, 
Walton Alencar Rodrigues, que 
ainda emitirá o parecer final. 
Porém, as observações feitas 
pelos técnicos são um avanço 
considerável, uma vez que rea-
firmam os estudos apresenta-
dos pela Frente Parlamentar 
sobre o Pedágio”, avalia.

O deputado Arilson ressalta 
que o relatório pede para a 
ANTT reavaliar a situação das 
rodovias que serão licitadas, 
incluir garantias para realização 

dos investimentos das conces-
sionárias, reavaliar as desapro-
priações e prever transparên-
cia na minuta contratual para 
evitar pedidos de reequilíbrio 
econômico-financeiro em favor 
das concessionárias que serão 
obrigadas a manter e operar 
obras realizadas por terceiros 
(obras do acordo de leniência, 
por exemplo).

“Os técnicos também reco-
mendam que a nova versão 
do projeto seja apresentada à 
sociedade paranaense, espe-
cialmente a parte dos valo-
res tarifários, que estudos 
dos Instituto Tecnológico de 
Transportes e Infraestrutura 
(ITTI) da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) já aponta-
ram que o preço do pedágio 
vai ficar mais caro. Espero, mais 
uma vez, que possamos tratar o 
pedágio com a seriedade que o 
tema merece”, pontua.

DR. Colombo se despediu dizendo ter ficado grato por ter participado do processo legislati-
vo, mesmo que por pouco tempo

ASSESSORIA

Assédio eleitoral
Em três dias, o número 
de denúncias de assédio 
eleitoral triplicaram no 
Ministério Público do 
Trabalho do Paraná (MPT-
PR). Na segunda (10), o 
número chegou a 29. O 
MPT não divulga o nome 
das empresas denunciadas. 
O Ministério Público do 
Trabalho no Paraná (MPT-
PR) expediu recomendações 
às associações comerciais e 
industriais e às federações 
e sindicatos patronais do 
estado. A recomendação 
cita o pluralismo político, 
previsto na legislação 
brasileira.

Ativismo político
O líder do governo do 
presidente Jair Bolsonaro 
na Câmara dos Deputados, 
Ricardo Barros (PP-PR), 
disse que uma mudança 
constitucional para aumentar 
o número de ministros 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) servirá como 
“enquadramento” do que 
ele avalia ser um “ativismo 
político” do Judiciário. 
Segundo Barros, caso o STF 
mantenha o que ele entende 
como ativismo político, haverá 
reação do Poder Legislativo 
“de forma muito severa”.

Inadimplência
Levantamento da Federação 
das Associações Comerciais 
e Empresariais do Paraná 
(Faciap) e SPC Brasil 
mostram que o número de 
consumidores inadimplentes 
do Paraná aumentou 7,72% 
em setembro de 2022, em 
relação a setembro de 2021. 
O número de endividados 
ficou acima da média da 
região Sul (7,11%) e abaixo 
da média nacional (11,17%). 
O levantamento mostra que 
o número de devedores com 
participação mais expressiva 
foi o da faixa de 30 a 39 anos 

Corte da advocacia
O Pleno do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) definiu a lista 
tríplice que será encaminhada ao governador Ratinho Júnior 

para a escolha do novo desembargador a integrar a Corte pelo 
quinto constitucional da advocacia. Foram selecionados a 

advogada Ana Claudia Finger, e os advogados Sandro Kozikoski 
e Andrei Rech. Os três nomes escolhidos pelo Tribunal foram 

selecionados da lista sêxtupla formulada pelo Conselho Pleno da 
OAB Paraná no último dia 23 de setembro.

(25,36%), sendo 50,31% 
mulheres e 49,69% homens.

Presente de 
aniversário
O Parque das Aves, em Foz do 
Iguaçu, recebeu sete novos 
flamingos em comemoração 
ao aniversário de 28 anos do 
local. Os animais chegaram 
pouco menos de um ano 
depois do ataque de onças-
pintadas que matou 172 
flamingos que viviam no 
local. Conforme a assessoria 
do Parque, as novas aves 
viviam em um criadouro que 
fechou e aguardavam abrigo 
permanente há algumas 
semanas no Centro de 
Triagem de Animais Silvestres 
(Cetas) de Fortaleza, no Ceará.

Em campanha
A primeira-dama Michelle 
Bolsonaro está fazendo uma 
campanha solo em defesa 
da reeleição do marido, 
Jair Bolsonaro. Em busca 
do eleitorado feminino, ela 
tem ido às principais cidades 
do país na companhia de 
um grupo de mulheres. Na 
maioria dos casos, adota um 
tom religioso para atacar 
o ex-presidente Lula e cita 
declarações polêmicas do 
petista que são caras ao público 
presente nos encontros. A ideia 
de Michelle é incluir todas as 
capitais no roteiro.

Gás natural
A Petrobras anunciou 
que o preço praticado na 
comercialização do gás 
natural com as distribuidoras 
sofrerá uma redução média 
de 5%. Os novos valores 
serão atualizados em 1º de 
novembro e vigoram até 
janeiro de 2023. O reajuste 
final repassado ao consumidor 
é incerto. Essa é a segunda 
atualização anunciada em 
2022. Em maio, houve um 
aumento de 19%.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Lei manda comunicar a
ausências às aulas a fim
de evitar a evasão escolar

Às vésperas do Dia das 
Crianças (12 de outubro), 
o deputado Luiz Fernando 
Guerra (União) destaca que as 
instituições de ensino têm um 
papel essencial na vida delas, 
e seu impacto vai além da sala 
de aula. Para o parlamentar a 
escola não é apenas um local 
de formação acadêmica, mas 
também pessoal, profissional e 
cidadã. “Comemoramos o Dia 
das Crianças, data que celebra 
a infância, etapa marcante do 
desenvolvimento, em que se 
vive as primeiras experiências 
sociais fora do núcleo fami-
liar, convivendo com os seme-
lhantes e adultos no ambiente 
escolar. Celebrar o Dia das 
Crianças é uma maneira de 
homenageá-las, fortalecendo 
a afetividade na escola, que vai 
além de ensinar os conteúdos 
curriculares, vínculos são cul-
tivados, proporcionando uma 
aprendizagem mais significa-
tiva e tornando um ambiente 
mais acolhedor”, afirma.

A proposta apresentada na 
Alep, determina que a direção 
das escolas das redes pública 
e privada do Estado devem 
comunicar aos pais e respon-
sáveis dos alunos menores de 
18 anos e não emancipados, 
sobre ausências injustificadas 

Programas
O Poder Executivo estadual já possui programas que visam com-
bater a evasão escolar. O programa FICA, parceria da Secretaria 

Estadual de Educação, representantes municipais, conselhos tutela-
res, Ministério Público, pais, alunos e comunidade, e o aplicativo 
Escola Paraná, de utilização gratuita. No entanto, até o momento 
ainda não havia uma obrigatoriedade na comunicação sobre as 

faltas injustificadas de estudantes das redes pública e privada. A 
proposta na Alep veio ao encontro das iniciativas já desenvolvi-
das pelo Estado, que visa reduzir o número de faltas exageradas 
que podem propiciar a repetência ou desligamento do aluno da 

instituição de ensino.

às aulas.
Pela lei, a escola deve noti-

ficar os pais que assinarem um 
termo de consentimento sobre 
essa previsão legal. As institui-
ções de ensino possuem auto-
nomia para definir de que 
maneira será feita a comunica-
ção com os responsáveis pelos 
estudantes faltosos, e o con-
tato poderá ser feito de modo 
presencial, por meio de uma 
visita aos pais ou reunião agen-
dada na escola ou alternativo, 
via telefone, SMS, e-mail ou o 
aplicativo oficial Escola Paraná. 
A comunicação de ausência 
deve ser realizada em um prazo 
máximo de 15 dias.

DIREITO EXPOSTO
A lei prevê ainda que as 

escolas devem dar ampla 
publicidade a esse direito 
dos pais e também para 

conhecimento dos próprios 
estudantes, através de carta-
zes, mensagens nos termos de 
matrícula e boletins.

Um dos problemas que 
mais preocupa os educadores 
nas escolas é a evasão escolar. 
“As faltas excessivas e desinte-
resse diante do conteúdo das 
disciplinas são as principais 
razões pelas quais ocorre a 
evasão escolar. Não há como 
falar da lei de comunicação da 
ausência em sala de aula e não 
relacioná-la com a tentativa 
de minimizar este problema. 
Infelizmente, milhares de alunos 
abandonam a escola e é comum 
que as famílias dos estudantes 
nem saibam disso. A verdade 
é que as faltas acumuladas e o 
costume de ‘matar aula’ faz com 
que os alunos percam a vontade 
de frequentar a escola”, reforça 
o parlamentar.

A Secretaria Mu-
nicipal de Indús-
tria e Comércio e 
o Senai iniciaram 
na segunda-feira 
(10), uma nova 
turma do curso 
de auxiliar de 
costura, adquirido 
pelo município 
para qualificação 
de mão de obra 
em um setor com 
grande demanda 
de mão de obra. 
As aulas serão de 
segunda a sexta, 
das 13h30 às 
17h30, totali-
zando 160 horas 
com participação 

gratuita. O secretário de Indústria e Comércio de Umuarama afirmou que o conhecimento faz toda a diferença no 
competitivo mercado de trabalho e é determinante para o sucesso na carreira. “Depois do curso estaremos à disposi-
ção dos alunos com a Agência do Trabalhador e a Casa do Empreendedor, com orientações, apoio e até financia-
mentos para quem quiser se tornar um micro ou pequeno empresário. A administração municipal e o prefeito Pimentel 
têm todo o interesse no progresso profissional de todos”, completou.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Segue a lista 

Os mais cotados já, hoje, para 
2026 à presidência começam 
a aparecer nas rodinhas do 
poder: Romeu Zema, Geraldo 
Alckmin, João Doria Jr, Sergio 
Moro. Outra que corre por 
fora como possível candidata a 
presidente é a senadora eleita 
Damares Alves. Será o plano 
da direita caso Tarcísio de 
Freitas não emplaque em São 
Paulo – ou não convença como 
governador eleito. Damares 
surpreendeu pela desenvoltura 
na campanha ao deixar em 
casa Flávia Arruda com todo o 
poder do voto do marido José 
Roberto no DF.

Despreparo 
O jatinho Learjet 75 que 
derrapou na pista do Aeroporto 
de Congonhas após furar o 
pneu é da Supermix, empresa 
de concretagem, que tem sete 
sócios. Acidentes acontecem 
na aviação, por variados 
fatores. O que a Infraero 
não explicou até agora é por 
que demorou nove horas 
para retirar a aeronave da 
pista de taxiamento. Foi má 
vontade ou despreparo – 
nos dois casos, erro grave, 
que reforçou o discurso de 
privatização pelo Governo. 
Ainda ontem tinha gente 
sofrendo com voos atrasados. 

Em má hora
A operação Edema, do MPF, que resultou no afastamento do 

governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), acertou em cheio 
os planos de Lula da Silva (PT). O presidenciável tem viagem 

marcada para o Estado amanhã, mas seu staff avalia cancelar, para 
não associar a imagem do petista ao governador enrolado com 
a Polícia Federal. É tudo o que o presidente Jair Bolsonaro (PL) 

quer: associar Dantas, Renan Calheiros (seu padrinho na disputa) 
e Lula à corrupção no Nordeste. A Coluna tem divulgado há dois 

meses a investigação da PF, que se arrasta desde 2018, e que 
se concretizou em nova fase. Dantas é investigado por suposto 

desvio de R$ 54 milhões por “rachadinha” (esquema de repartição 
de salários de servidores) na Assembleia Legislativa, quando 
deputado estadual em 2017. Seus aliados e Renan apontam 

motivação eleitoral na operação da PF, em razão de a investigação 
não ser fato novo e surgir às vésperas do 2º turno. Dantas disputa 
contra Rodrigo Cunha (UB), aliado do presidente da Câmara dos 

Deputados, o bolsonarista Arthur Lira (Progressista). 

Têxtil avança
As exportações do setor têxtil 
cresceram 20,86% de janeiro 
a agosto deste ano, atingindo 
a marca de US$ 804 milhões, 
comparadas ao mesmo período 
de 2021, quando o setor 
arrecadou US$ 665 milhões. 
De acordo com a Associação 
Brasileira da Indústria 
Têxtil e de Confecção, os 
principais destinos foram 
Argentina, Paraguai, Estados 
Unidos, Colômbia e Uruguai. 
Destaque para vestuário, que 
cresceu 33%.

Cofres do cerrado
Goiânia (GO), Rondonópolis 
(MT) e Campo Grande (MS) 
foram as três cidades do 
Centro-Oeste que mais 
investiram em 2021, segundo 
ranking da Frente Nacional de 
Prefeitos. A capital de Goiás 
(1,5 milhão de habitantes) 
registrou R$ 334 milhões. Em 
2º lugar surge Rondonópolis 
(239 mil habitantes), com R$ 
263,7 milhões investidos; 
e Campo Grande (916 mil 
habitantes) em 3º com 
investimentos de 
R$ 218,5 milhões.

Jornalismo
Necessária, provocadora, 
instigante e um soco na 
hipocrisia da cegueira 
eleitoral a capa de “O Dia”, 
do Rio, mostrando o discurso 
contraditório daqueles que 
até pouco tempo atacavam 
Lula e o PT, e hoje se aliam 
ao candidato na cara de pau. 
Mostra que o País ainda 
sucumbe a projetos de poder 
pessoal ou partidário, e 
não há projeto de Estado. 
O mesmo ocorre com quem 
abraça Bolsonaro e antes 
torcia o nariz para ele.
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Polícia Civil já recebeu 41 vítimas
do pastor golpista em Umuarama

Continua aumentando 
o número de vítimas de um 
golpe que está sendo investi-
gado em Umuarama, que teria 
sido praticado por um homem 
que diz ser pastor evangé-
lico. O delegado-chefe da 7ª 
Subdivisão Policial, Gabriel 
Menezes, informou ontem (11) 
que já foram registrados 41 
boletins de ocorrência por víti-
mas do golpe e o valor somado 
do prejuízo deixado pelo acu-
sado, chega a R$ 5.373.000,00.

Ainda de acordo com 
Menezes, as vítimas que regis-
tram boletins relataram que 
ainda existem outras pes-
soas que não procuraram a 
Delegacia. Desta forma, o valor 
ainda deve aumentar. Marcos 
Eleandro da Costa é acusado 
de captar valores com a pro-
messa de investimento na 
Bolsa de Valores e devolução 
do mesmo montante, acres-
cido de 6% de taxa de juros.

As vítimas informaram que 
o suposto pastor operava no 
sistema Day Trade – quando o 
operador investia e desinvestia 
no mesmo dia, com aplicações 
diárias.

CELULARES
A Polícia Civil de Umuarama 

está em contato com a Delegacia 
de Arapongas, cidade onde 

Acusado de atentado em
Goioerê segue foragido

Um homem suspeito de uma 
tentativa de homicídio praticada 
na última segunda-feira (11), em 
Goioerê, está foragido.

Segundo a polícia, depois 
que desferiu um golpe com 
um facão em outro homem, de 
51 anos de idade, enquanto a 
vítima passeava com a esposa 
de 46 anos, o acusado teria 
se escondido na casa de um 
parente e depois fugido para 
uma mata ao lado do Jardim 
América.

Ainda de acordo com os 
levantamentos feitos pelos 
policiais, a tentativa de homi-
cídio ocorreu por volta das 
13h30 na esquina da Rua 
Canadá com a Rua Jamaica, 
naquele mesmo bairro e teria 
sido provocada por ciúmes, já 

foram apreendidos dois apa-
relhos celulares que seriam 
de propriedade de Marcos 
Eleandro.

“Serão realizadas tratativas 
para encaminhar esses apare-
lhos celulares a Umuarama. 
Em seguida, será solicitada 
autorização judicial para aná-
lise e busca de informações 
que possam contribuir com 
as investigações. Pelo que foi 
repassado, esses aparelhos 
foram encontrados aban-
donados no município de 
Arapongas, em via pública, 
no interior de uma caçamba. 
A pessoa que os encontrou fez 
a entrega dos aparelhos na 
delegacia daquele município”, 
informou Gabriel Menezes.

O CASO
No dia 3 de outubro, Gabriel 

Menezes foi informado de que 
Marcos Eleandro da Costa se 
apresentava como Pastor, e 
que seria integrante de uma 
denominação evangélica do 
município. Os relatos indicam 
que os repasses de dinheiro ao 
suposto estelionatário come-
çaram em janeiro de 2022.

As vítimas informam ter 
repassado valores varia-
dos para o pastor e que ele 
faria investimentos na Bolsa 
de Valores. A promessa aos 

investidores era de retorno do 
valor aplicado acrescido de 
uma taxa de juros de cerca de 
6% ao mês. Menezes comentou 
que o caso se assemelha ao do 
Sentinel Bank, que foi alvo de 
operação da Polícia Federal 
recentemente.

O delegado-chefe explica 
ainda que as narrativas das 
vítimas eram diferentes, mas 
chegam ao mesmo fato. Alguns 
disseram que foram procura-
dos pelo pastor, repassavam 
o dinheiro para aplicação e 

recebiam uma nota promissó-
ria como garantia. Em outros 
casos teriam firmado contratos 
e houve ainda quem relatasse 
que fez a negociação através da 
empresa M. Costa Financeira, de 
propriedade do acusado.

Menezes informou tam-
bém que a Polícia Civil rece-
beu um boletim de ocorrência 
de ex-funcionários do acusado 
que também teriam sido víti-
mas. O suposto pastor teria 
desaparecido sem fazer paga-
mentos de verbas trabalhistas, 

com as quantias recolhidas 
das vítimas e sem fazer outros 
pagamentos.

O delegado acredita que a 
investigação deve se estender 
por alguns meses, pois trata-
-se de um caso complexo pelo 
volume de vítimas, volume 
financeiro e de documentos. 
Sobre os antecedentes criminais 
do Marcos Eleandro, a Polícia 
Civil fez a averiguação e consta 
somente um registro de pertur-
bação do sossego do ano de 
2020. (Colaboração – Obemdito)

que a vítima teria ‘mexido’ com 
a esposa do acusado.

A vítima sofreu cortes nos 
braços e no peito, mas não corre 
riscos de perder a vida, segundo 
averiguação médica poste-
rior ao fato. Ele foi socorrido 
por uma equipe do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) e encaminhado à Santa 
Casa de Goioerê.

Policiais do 7º BPM atenderam a uma 
ocorrência de ameaça e violência doméstica 
na tarde de segunda (10), em Moreira 
Sales (58 quilômetros de Umuarama). Um 
adolescente teria chegado em casa agressivo, 
destruindo a mobília e ameaçando uma mulher 
com uma faca. De acordo com a mãe do 
jovem, o rapaz chegou à residência extrema-
mente alterado e arrastou uma mulher para 
dentro de um dos quartos, mantendo-a em 
cárcere sob ameaça de uma faca. Quando os 
PMs chegaram, verificaram que o jovem estava 
em posse de um celular que havia sido furtado 
no mesmo dia, por volta das 1h30. O Con-
selho Tutelar foi acionado, para que o jovem, 
junto com a mãe, fosse encaminhado à 14ª 
Delegacia Regional de Polícia de Goioerê.

DIVULGAÇÃO

DELEGADOS Adaílton ribeiro Junior e o chefe Gabriel Menezes, investigam o caso considerado complexo pela grande
quantidade de vítimas

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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Mayra Aguiar faturou o inédito
tricampeonato mundial de judô

A gaúcha Mayra Aguiar fez 
história ontem (terça-feira, 
11) ao faturar o inédito tri-
campeonato mundial de judô 
para o Brasil. A façanha ocor-
reu no Mundial da modalidade 
em Tashkent (Uzbequistão), 
após Mayra derrotar a chinesa 
Zhenzhao Ma, por waza-ri, na 
final do meio-pesado (78 qui-
los). O Mundial seguiu hoje (12) 
com as lutas dos pesos-pesa-
dos (+78kg e +100kg) Rafael 
“Baby” Silva e Beatriz Souza 
e teve transmissão ao vivo 
pelo site do Canal Olímpico 
do Brasil. As eliminatórias 
começaram às 3h (horário de 
Brasília) e as finais às 9h.

Após a conquista de ontem, 

JUDOCA brasileira é a 1ª do país, entre homens e mulheres, a somar três ouros

DIVULGAÇÃO

a brasileira soma ao todo, sete 
mundiais: ouro (2014 e 2017), 
prata (individual em 2010, e 
por equipes em 2013), e bronze 
(2011, 2013 e 2019). Mayra tam-
bém colecionais três bronzes 
olímpicos (Londres 2012, Rio 
2016, Tóquio 2020).

O ouro de Mayara é o 
segundo do país na competi-
ção: no último sábado (8), a 
carioca Rafaela Silva se sagrou 
bicampeã nos 57 kg. Também 
no peso leve, o gaúcho Daniel 
Cargnin foi bronze nos 73kg. 
Com as três conquistas, o 
Brasil subiu para a vice-lide-
rança no quadro de medalhas.

No caminho para assegu-
rar o  tricampeonato, Mayra 

Aguiar, atual número seis do 
mundo, estreou com vitória 
diante da croata Petrunjela 
Pavic. Na sequência, despa-
chou por ippon a cazaque 
Aruna Jangeldina. Nas quar-
tas de final, derrotou a cam-
peã olímpica Hamada Shori 
(Japão). Com o moral alto, a 
brasileira foi para a semifinal 
contra a alemã Alina Boehm, 
campeã europeia, e venceu 
mais uma, assegurando pre-
sença na final contra chinesa 
Zhenzhao Ma.

OUTROS RESULTADOS
No masculino, o paulista 

Rafael Buzacarini (100 kg) 
se despediu ontem (11) do 

Mundial. Após vencer na estreia 
o cazaque Islam Bizbayev, ele 
perdeu do holandês Michael 
Korrel nas oitavas de final.  

Amanhã (13) a disputa é por 

equipes, à 1h30, a seleção brasi-
leira estreia contra Coreia do Sul. 
Caso se classifique, enfrenará 
Israel, Áustria ou Uzbequistão 
nas quartas de final.

AlphaTauri vence a Red Bull nos pit stops
A Red Bull Racing tem um 

histórico de pit stops mais rápi-
dos na F1. Os pit stops tiveram 
um papel essencial no reinício 
da corrida no Japão, porque 
depois de apenas algumas 
voltas, vários pilotos decidiram 
trocar seus pneus de chuva 
para os intermediários. No 
entanto, desta vez quem ficou 
com a marca mais rápida foi a 
AlphaTauri.

Após o GP em Suzuka, o 
assunto mais falado era a con-
quista do segundo título de 
Max Verstappen, da Red Bull. 
Assim, o tema dos pit stops 
ficou um pouco esquecido. A 
equipe austríaca parecia estar 
a caminho de seu quinto título 
consecutivo por pit stops mais 
rápidos, porém, o recorde ficou 
com a AlphaTauri.

A equipe de Faenza, Itália, 
fez a troca de pneus de Pierre 
Gasly em 2,45 segundos. A 

Aston Martin ficou em segundo 
lugar com o pit stop de Lance 
Stroll. Já o terceiro lugar, foi 
novamente da AlphaTauri com 
a parada de Yuki Tsunoda que 
durou apenas 2,52 segundos.

Na classificação do Fastest 
Pitstop Award, a Red Bull 
ampliou sua liderança contra a 

rival McLaren. Os austríacos pos-
suem 460 pontos, que são 135 a 
mais do que a adversária britâ-
nica. Sendo assim, a Red Bull já 
pode levar o prêmio para casa 
nos Estados Unidos. Para que a 
McLaren impeça isso, ela precisa 
somar pelo menos seis pontos 
no Circuito das Américas.

Nesta temporada, uma nova polêmica no Paris Saint-Germain surge a cada 
nova semana. Dessa vez, Kylian Mbappé, principal estrela da companhia 
após a renovação de seu contrato, estaria insatisfeito e se sentindo traí-
do pelo clube e planeja deixar a França em janeiro. O clube francês teria 
descumprido com diversas promessas feitas durante as negociações para a 
renovação do jogador. Desde julho que Mbappé planeja deixar o PSG, mas 
essas condições – não cumpridas pelo clube nos últimos meses - o convence-
ram a permanecer.

DIVULGAÇÃO

QUEM ficou com a marca mais rápida foi a AlphaTauri, que fez a troca de pneus de Pierre 
Gasly em 2,45 segundos
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Primeiro encontro do programa Bairro  
Empreendedor no Jardim São Cristóvão

Ser um empreendedor 
de sucesso é uma decisão. 
Com essa frase, o prefeito de 
Umuarama, Hermes Pimentel, 
definiu os trabalhos iniciados 
no bairro São Cristóvão com o 
lançamento do programa Bairro 
Empreendedor, realizado na 
noite da última segunda-feira 
(10). O objetivo do projeto é 
apoiar e fortalecer micros e 
pequenos empresários daquela 
localidade, em uma parceria 
da Secretaria de Indústria e 
Comércio com o Sebrae.

Neste primeiro encontro, 
promovido no pátio da Escola 
Municipal São Cristóvão, a 
consultora Sirley ‘Batatinha’ 
de Souza, apresentou a pales-
tra “Como ser um empreende-
dor de sucesso”. Ela afirmou 
que uma das maiores qua-
lidades de um empreende-
dor é reconhecer e identificar 
oportunidades. “É claro que 
o fenômeno da pandemia de 

Novos encontros
As próximas etapas do programa acontecem dia 17 (Como admi-

nistrar suas finanças), 19 (Atendimento e Vendas), 24 (Vendas pela 
Internet), 26 (Visual de Loja – sua empresa mais bonita e venden-

do mais, 7/11 (Tendências e Inovação), 9/11 (Como diminuir a 
inadimplência) e 14/11 (O que saber antes de buscar crédito junto 
aos bancos). “Além das orientações e conhecimentos específicos 
para o empreendedorismo, a Casa do Empreendedor participará 

do programa aproximado os empresários do acesso ao crédito para 
capital de giro e investimentos, junto a instituições financeiras e de 

fomento”, acrescenta o secretário.

Enfermeiros são capacitados em rastreamento de câncer feminino
Em referência ao Outubro 

Rosa, a médica mastologista 
Josiane Saab Rahal foi convi-
dada para qualificar enfermeiros 
que atuam na Atenção Primária 
em Saúde (APS) de Umuarama, 
abordando a importância do 
rastreamento do câncer femi-
nino, especificamente de mama 
e de colo de útero. A capacita-
ção foi realizada no auditório 
do Procon ontem (terça-feira, 
11) pela manhã.

A qualificação dos enfer-
meiros teve foco na relevân-
cia dos exames clínicos das 
mamas e na coleta do exame 
de Papanicolau, além de sen-
sibilizar a equipe para solicita-
ção da mamografia na popu-
lação de 25 a 64 anos. “De 
acordo com o Inca (Instituto 
Nacional do Câncer), só no 
ano de 2020, 66.280 mulhe-
res foram diagnosticadas com 
câncer de mama e 16.710 
com câncer de colo de útero. 
Vocês, profissionais de saúde, 
são fundamentais nas etapas 
de busca ativa, agendamento, 
coleta, informações e enca-
minhamento nas citologias 
alteradas. Quanto antes iden-
tificado e iniciados os trata-
mentos, maiores as chances 
de cura”, pontou.

coronavírus levou muita gente 
a se reinventar, transformando 
quem tinha vínculo emprega-
tício em microempreende-
dor individual (MEI). Alguns 
se descobriram verdadeiros 
empreendedores, outros nem 
tanto. Mas o que importa é que 
fique claro: se você tem uma 
boa ideia, um bom produto ou 
presta um serviço com algum 
diferencial, existem maneiras 
de você crescer e frutificar”, 
declarou.

O Bairro Empreendedor 
traz um conjunto de ações para 
estimular o empreendedorismo 
com cursos, palestras e rodadas 
de negócios, conforme detalha 
o secretário Marcelo Adriano 
Lopes da Silva. “De hoje até 
dia 14 de novembro vamos 
trazer aqui para o [bairro] São 
Cristóvão, sem custo algum, 
muitas informações impor-
tantes tanto para quem já tem 
uma empresa – não importa o 

tamanho –, quanto as pessoas 
que sonham em abrir o próprio 
negócio. Teremos profissionais 
para apresentar todos os cami-
nhos para mostrar que é possível 
vencer, basta ter planejamento 
e conhecimentos de como gerir 
um negócio”, pontuou.

O próximo encontro será 
amanhã (quinta-feira, 13), 
às 19h, com uma Rodada de 
Negócios, que será aberta 
a todos os empresários do 
bairro. “A Rodada de Negócios 
é um evento onde são promo-
vidas reuniões de negócios 
entre empresários que pre-
cisam e ofertam serviços e 
produtos, facilitando novos 
contatos. Cada participante 
apresenta seu produto ou ser-
viço, estimulando parcerias e 
facilitando a aproximação e o 
intercâmbio comercial entre 
as empresas”, detalha Adriano 
Pereira da Silva, consultor do 
Sebrae Umuarama.

A médica acrescentou que o 
exame das mamas, por exem-
plo, deve ser feito por todas as 
mulheres com idade a partir dos 
40 anos ou com histórico fami-
liar – tia, mãe, irmã. “O início da 
realização dos exames preventi-
vos (citopatológicos) devem ser 
realizados com um ano após o 
início das relações sexuais. E 
quaisquer achados e alterações 
na coleta devem ser imediata-
mente comunicados”, indicou.

Entre os objetivos da capa-
citação, está a determinação 
em reduzir a mortalidade por 
esse tipo de câncer, conforme 
comentou a enfermeira Rafaela 
Hasegawa Misse, coordena-
dora do Programa de Saúde 
da Mulher. “As capacitações 
dos profissionais que atuam 
na Secretaria Municipal de 
Saúde são constantes, porém, 
em datas especiais, como é o 
caso do Outubro Rosa, bus-
camos investir ainda mais em 
ações que tragam melhoria na 
qualidade de vida da popula-
ção”, comentou.

Rafaela conta ainda que o 
“Dia D” do Outubro Rosa será 
na quarta-feira, 19 de outubro, 
porém todas as unidades de 
saúde de Umuarama vão ficar 
abertas em horário especial, 

no período noturno, das 17h às 
20h, até o dia 31. “As mulheres 
podem desde já entrar em con-
tato com a sua UBS para reali-
zar o agendamento de preven-
tivos. Caso sejam identificadas 
alterações, elas serão automa-
ticamente encaminhadas para 
a realização de novos exames, 
como a mamografia”, explica.

O Bairro Empreendedor traz um conjunto de ações para estimular o empreendedorismo com 
cursos, palestras e rodadas de negócios

JOSÉ A. SABINO/SECOM

A qualificação dos enfermeiros também 
teve foco na relevância dos exames clínicos 

das mamas e na coleta do exame de 
Papanicolau
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Em virtude das previsões de 
chuvas para esta quarta-feira, 12 
de outubro, de acordo com os 
principais institutos de meteo-
rologia do país, a Prefeitura de 
Umuarama decidiu adiar a festa 
do Dia das Crianças, que seria 
realizada das 13h às 17h no 
Bosque Uirapuru. A nova data 
já foi definida e será o dia 23 de 
outubro, um domingo, no mesmo 
local e horário. Estão confirmadas 
todas as atrações, entre as quais o 
toboágua gigante, os brinquedos 
e a distribuição de sorvetes, pipo-
ca e algodão-doce. A Secretaria 
de Esportes e Lazer (Smel) pro-
mete a mesma animação na nova 
data, com a expectativa de céu 
aberto e dia quente para a alegria 
da criançada.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Festa adiada
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Palavras cruzadas

A Lua na Casa 12 convida você a aproveitar o dia 
para descansar e recarregar as energias. Também 
é um bom momento para dar um tempo de tudo 
e se isolar um pouco para refletir sobre a vida, 
sobre suas preocupações e reorganizar as ideias. 
Na área afetiva, você vai esbanjar simpatia. 

A Lua na Casa 10 acentua a sua vaidade. Que tal 
aproveitar o dia livre para fazer aquele tratamen-
to de beleza? Pode até se entusiasmar em mudar 
algo no visual. No campo sentimental, Marte na 
Casa 11 pode fazer você se apaixonar por alguém 
da turma. A união pede novos estímulos: seja 
criativa para apimentar a relação.

Lua e Urano indicam um bom dia para uma via-
gem, um passeio cultural ou mesmo para inves-
tir na sua espiritualidade. Outra possibilidade é 
aproveitar o feriado para estudar, principalmente 
se estiver de olho em algum concurso. Respirar 
novos ares também pode render novidades para a 
paquera: conheça gente nova. 

Prazer e diversão é tudo que você vai querer neste 
feriado. Com Lua e Urano no seu paraíso astral, você 
tem mais é que se render aos prazeres e às surpresas 
da vida. Cheia de charme e simpatia, você vai curtir 
momentos deliciosos na paquera e no romance. In-
vista no jogo da sedução e namore muito!

A Lua na Casa 4 deve aproximar mais você da 
família. Bom momento para curtir seu cantinho 
e reunir os parentes para um almoço ou um mo-
mento especial. Nos passeios, cuidado para não 
perder o controle dos gastos: não seja impulsiva. 
Quem está livre pode ser surpreendida por uma 
nova paixão. E quem já tem um amor vai arrasar 
na sedução. 

A Lua na Casa da Comunicação deixa você mais 
falante e extrovertida. Pode aproveitar este astral 
e o feriado para fazer alguns contatos, telefonar 
para amigos e parentes, seja para participar mais 
da vida deles ou para compartilhar suas histórias 
e deixar o papo em dia. O astral deve ser animado 
nas paqueras e 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 12 de outubro são do signo de Libra com a personalidade em escorpião. 
São dominadores e gostam de ser o centro das atenções. Seu talento para lidar com pesso-
as é altamente desenvolvido e encaixam-se bem em uma variedade de ambientes, simples 
ou refinados. Pode ser ótimo psicólogo, adaptando-se bem com crianças. Fará sucesso se 
conseguir canalizar suas emoções para romances e poesias. O trabalho com astrologia ou 
oráculos, lhe trará realizações.

Horóscopo nascido em 12 de outubro

Estar junto de quem ama vai deixar o seu dia 
muito mais gostoso. Procure as pessoas queri-
das e aproveite o feriado para fortalecer os vín-
culos com quem é especial em sua vida. Tente 
não pensar muito no trabalho e faça uma forcinha 
para deixar as preocupações de lado e aproveitar 
verdadeiramente o dia de folga.

Curtir a liberdade e passar um tempo com os ami-
gos serão ótimas opções para você nesta quar-
ta-feira. Talvez tenha que cancelar ou adiar uma 
viagem - não se aborreça com isso. No amor, 
quem está livre pode querer permanecer assim, 
sem assumir compromisso. A dois, companhei-
rismo total. Realize suas fantasias.

Mesmo sendo feriado, é bem provável que você 
queira a aproveitar o dia de folga para organizar 
algumas coisas ou para realizar alguns projetos 
e planos que sempre ficam para dois. Organize 
tudo, defina metas, mas procure aprender mais 
sobre o negócio antes de começar. Use e abu-
se do seu charme taurino para atrair e envolver 
quem deseja. 

Com a Lua na Casa das Finanças, talvez você quei-
ra aproveitar o feriado para rever seus gastos, fazer 
as contas do que está devendo e até arranjar um 
bico para faturar uma grana extra. Evite misturar 
dinheiro com amizade, pois isso pode te trazer 
problemas. No amor, você vai querer conversar e 
resolver qualquer dúvida ou pendência. 

Seu dia pode começar um tanto tumultuado, com 
mudanças e imprevistos. Ou pode ser que decida 
fazer uma viagem de última hora e se atrapalhe 
um pouco para organizar tudo. Nos assuntos do 
coração, a Lua na Casa 8 deixar sua sensualidade 
ainda mais forte e você vai envolver quem quiser 
com seu charme. 

Talvez você queira aproveitar o feriado para or-
ganizar as suas coisas ou mesmo para colocar 
em dia alguma tarefa pendente. Cuidado para 
não perder o dia todo trabalhando e acabar es-
tressada e esgotada. Romance com alguém que 
já conhece tem boas chances, ainda que não 
seja algo duradouro. 
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 12/10/2022

Chuva
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min 16
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Nova
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Minguante
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BANCO 13

AJA
PRECONCEITO

LIVRARIAKG
ROMANTIZAR

ARROBARASO
OEALISOH

OASMIL
FORÇATAREFA
ESNOBARNUS

SANETWORK
CAMPUSRAUL

PERIPLOSE
NERONINHO

PITITRAGEDIA
PATAVINAIM
CLOROBAAL

Motiva os
ataques 

de grupos
fascistas

Filósofo 
represen-
tante do

ceticismo

Cidade-
sede 

da Liga
Árabe

Ente fan-
tástico co-
mo o bi-

cho-papão
Local de 

lançamen-
to de obras
literárias

Quilo-
grama

(símbolo)

Criar
narrativa

fantasiosa

Medida
usada na
pesagem
do gado

Passo a
"chapi-

nha" nos
cabelos

Candela-
bro sím-
bolo do

Judaísmo

(?) Leñas,
estação 
de esqui
argentina

Assumir 
ar supos-
tamente
superior

Felina das
savanas

Prenome
do Maluco
Beleza da

MPB

Conjunto de
prédios de
uma uni-
versidade

Abstinên-
cia abso-
luta de

alimentos

(?) do
Urubu, CT
do Flamen-

go (fut.)
"Antígona",

por seu
gênero
teatral

Deus
adorado

pelos
cananeus

"(?) Bue-
nos Aires
Querido",

tango

Artista plástico nipo-
brasileiro, um dos

precursores do Abs-
tracionismo no país

Compõe a
paisagem
de parques
Desabitado

André
Rizek 

Atração 
de Meca

Banheira
O prato

próprio pa-
ra saladas

Liga
inoxidável 
Discordar;
dissentir

Expedição dos (?): 
foi empreendida por

Garibaldi 
Arte, em inglês

Desinfetan-
te de boxes
Investiga
corruptos

Chilique
(pop.)
Coisa

nenhuma

Navegação
em torno

de um país
Imperador romano

Etapa 
da Paixão
de Cristo

Rede de
contatos 

de trabalho
Tributo

Sem roupa
(pl.)

Errado, 
em inglês

Agência
Nacional
de Águas

(sigla)

Interjeição
para parar
a montaria

Equipe reunida para
executar
missões 

específicas

2mi. 3/art — las. 5/pirro — wrong. 6/abnuir — menorá. 7/network.
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C O A G U L A Ç Ã O

N R P I T U F
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S A L M O O S M A R

Antiga
rede de

TV

51, em 
algarismos
romanos

Unidade
básica da
molécula

(?) do san-
gue: evita
a hemor-

ragia

Ácido ri-
bonucleico

(sigla)

Cidade 
paulista às
margens
do Tietê

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

O "eu" de
cada

indivíduo
(Psican.)

Elba
Ramalho,
cantora

Imagem 
da carteira
de iden-
tidade

Bate
(as horas)

(?) Guedes,
apresen-
tador da

TV

Isso, em
espanhol

Líquido
expelido
na trans-
piração
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popular
cubana

Thiago
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(fut.)

(?) entre
nós: em
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(?) Prado,
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Andei por
cima de 

Balcão de
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frutas)
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O gover-
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verdadeiro
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Aquele que
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Camarão de
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desacertos
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(cheiro)
Encon-
trado

Tecido de
luxo (pl.)
Não é?
(pop.)

Período de
12 meses
Vontade

de dormir

A cor da
argila

Sufixo de
"vinhedo"

Parte da missa antes
da comunhão (Catol.)

Os ingredientes
do pé de moleque

Deixar o
local 

Dígrafo de
"mangue"

Foguete para viagens
interplanetárias

Armação; mentira 

3/art — eso. 4/tupi. 5/farsa — salmo. 6/osasco.

Secretaria entrega tablets aos 
agentes comunitários de saúde

Todos os 115 agentes 
comunitários de saúde (ACS) 
de Umuarama receberam, na 
manhã de ontem (11), um tablet 
Samsung Galaxy TAB A8 cada 
um, em um investimento de 
R$ 192.200. O prefeito Hermes 
Pimentel destacou a importân-
cia dos equipamentos para a pro-
moção do trabalho realizado por 
esses profissionais, que represen-
tam ‘a principal e fundamental 
ligação do cidadão com a Rede 
de Atenção à Saúde’.

O secretário municipal de 

Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, ressaltou a determinação 
do prefeito em buscar sempre 
oferecer melhores condições de 
vida aos cidadãos. “A chegada 
desses equipamentos repre-
senta muito, já que a partir de 
agora os ACS terão a possibili-
dade de oferecer um controle 
rigoroso no atendimento ao 
cidadão, centralizando dados 
dos trabalhos realizados. Desse 
investimento realizado, R$ 
148.800 foram aportados pela 
Secretaria de Estado da Saúde 

(Sesa) e R$ 43.400 em recur-
sos próprios da administração 
municipal. Vale destacar que 
a verba foi conquistada graças 
à solicitação que o vereador 
Newton Soares fez ao então 
secretário de Saúde Beto Preto”, 
detalhou.

Já a diretora de Saúde, 
Simony Rodrigues Bernardelli 
Rosa, comentou que o municí-
pio possui 24 Unidades Básicas 
de Saúde – 18 na sede e mais 
6 nos distritos – e que esta é a 
primeira vez que todos os ACS 

terão uma ferramenta capaz 
de aperfeiçoar e valorizar os 
trabalhos realizados junto à 
comunidade. “Em 2017 alguns 
equipamentos já haviam sido 
adquiridos, mas agora, com 

este importante investimento, 
a Secretaria de Saúde fortalece 
sua atuação e cumpre seu papel 
de manter o sistema do e-SUS 
atualizado com relação aos tra-
balhos realizados”.

DESSE investimento realizado, R$ 148.800 foram aportados pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) e R$ 43.400 em recursos próprios da administração municipal

JOSE A. SABINO/SECOM
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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

Pesquisa aponta que 60% dos
mortos no trânsito são idosos

A Fundación Mapfre divulga 
os dados de uma pesquisa 
inédita no Brasil sobre segu-
rança viária e hábitos de des-
locamento de pessoas ido-
sas. Com o apoio técnico dos 
pesquisadores do CEBRAP 
(Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento), o estudo Adeus 
às chaves: perfil, segurança e 
o momento da transição traz 
informações sobre os modos 
de transporte relacionados às 
questões sociais.

Cerca de 5% a 13% das pes-
soas entre 60 e 70 anos apresen-
tam uma diminuição expressiva 
da massa muscular. Já naqueles 
com 80 anos ou mais, a prevalên-
cia varia entre 11% e 50%. Essas 
perdas, então, podem acarretar 
numa diminuição da funcionali-
dade do indivíduo, aumentando 
o risco de acidentes e ocorrências 
no trânsito. “O ato de dirigir, para 
as pessoas idosas, é sinônimo de 
autonomia e independência para 
realizar atividades do dia a dia, 
como se locomover até o traba-
lho, ter momentos de lazer, auto-
cuidado e saúde. Contudo, com 
o processo natural de envelhe-
cimento, podem ocorrer perdas 
sensoriais e cognitivas importan-
tes, que influenciam na capaci-
dade do indivíduo idoso para 
dirigir”, afirma Fátima Lima, 
representante da Fundación 
Mapfre no Brasil.

A pesquisa levantou dados 
das cidades de São Paulo, 
Salvador, Rio de Janeiro, Recife 
e Porto Alegre, mostrando que 
mais de 70% dos idosos saíam 
de casa mais de três vezes por 
semana antes da pandemia e 
depois essa porcentagem cai 
para menos de 30%. Quando 
questionados sobre sair ou não 
de casa, praticamente todos os 
respondentes afirmaram ter o 
hábito de sair de casa antes da 
pandemia. Porém, no momento 
da pesquisa, mais de 10% afir-
maram não sair mais de casa.

A capital baiana se destaca na 
pesquisa por ser a cidade com 
menor percentual de idosos que 
relataram sair de casa mais de 
três vezes por semana, apenas 
16% durante a pandemia. Além 
disso, neste momento, 25% dos 
idosos de Salvador afirmam não 
saírem de casa.

Enquanto as ocorrên-
cias sem colisão ficam em 
menos de 10% entre os não 
idosos, entre as pessoas ido-
sas essa proporção chega a 
15%. Essas ocorrências são, 

principalmente, formadas por 
situações pessoais nas quais o 
indivíduo pode ter tido algum 
mal súbito, mas também por 
situações de queda em decor-
rência de infraestrutura ruim ou 
má sinalização.

Quando olhamos para os 
motivos de sair de casa, o tra-
balho era um dos motivos que 
mais aparecia para sair com 
frequência (mais de três vezes 
por semana) antes da pande-
mia, chegando a mais de 50% 
em algumas capitais como São 
Paulo, Recife e Porto Alegre. Com 
a pandemia, no momento da 
pesquisa, o mais comum se tor-
nou não sair de casa para traba-
lhar, chegando a 73% as pessoas 
idosas que não saem de casa 
por esse motivo em Salvador. 
Vale ressaltar que tanto os ido-
sos quanto os demais grupos da 
sociedade brasileira costumam 
trabalhar em empregos infor-
mais, que foram mais atingidos 
pela crise sanitária.

Como se movem para 
atividades de lazer?

Visitar parentes e amigos 
antes da pandemia era relativa-
mente comum entre as pessoas 
idosas. Mais de 50% dos idosos 

em todas as cidades saíam para 
visitar parentes e amigos até três 
vezes por semana. Com a pande-
mia, 71% dos idosos em Salvador 
já não saem por esse motivo e 
45% em Recife. Isso tem impacto 
tanto nos deslocamentos nas 
cidades quanto na sociabilidade 
e na rede de apoio das pessoas 
idosas, que ficam mais distantes 
dos familiares e amigos.

Já quando observamos os 
modos de transporte utiliza-
dos pelas pessoas idosas pelo 
menos uma vez por semana, 
o ônibus foi o que teve maior 
queda, chegando a ser utilizado 
por apenas 24% dos idosos em 
Porto Alegre. O uso de automó-
veis particulares e motos prati-
camente se manteve em todas 
as capitais analisadas.

USO DE TAXI E 
APLICATIVOS

O uso de taxi e aplicativos 
teve queda mais acentuada no 
Rio de Janeiro, passando de 45% 
para 23% das menções entre as 
pessoas idosas. Já a caminhada 
de pelo menos 500 metros, que 
já era mais mencionada pelas 
pessoas idosas, praticamente 
se manteve em todas as capi-
tais. Se considerarmos que os 

idosos passaram a sair menos 
de casa, manter em porcenta-
gens das caminhadas indica que 
esse hábito realmente continua 
sendo muito importante no dia 
a dia desta população.

A sensação de insegurança, 
como o medo de ser assaltado 
por exemplo, é um fator rele-
vante na decisão dos idosos entre 
sair ou não de casa. Em todas as 
capitais, a quantidade de idosos 

que se sentem inseguros é alta. 
Em Recife, 64% dos entrevista-
dos se diziam sempre ou quase 
sempre inseguros no momento 
da pesquisa. Em Salvador, quase 
metade dos idosos (47%) temem 
sair de casa, porcentual muito 
parecido com Rio de Janeiro 
(44%) e São Paulo (41%). A capi-
tal com menor número de idosos 
que relataram ter medo de sair 
de casa é Porto Alegre, com 34%.

ESTUDO da Fundación Mapfre mostra a importância de oferecer uma mobilidade segura 
para o público sênior, com um trânsito menos violento e mais acessível

FOTOS: DIVULGAÇÃO

MXF lança minimoto Para público infantil
A paixão pelo universo das 

duas rodas pode ser um incen-
tivo para as crianças. Afinal, 
ao estimular nelas o sonho de 
“explorar o mundo”, por meio 
do motocross, foco, disciplina 
e capacidade motora virão 
como “ganhos extras”. Neste 
sentido, apostando no público 
infantil, a MXF Motors acaba de 
lançar no mercado a minimoto 
Ferinha Electric.

Trata-se de uma moto 100% 
elétrica e, portanto, ecológica, 
que traz resistência, qualidade, 
durabilidade e baixo custo de 
manutenção como principais 
destaques.

A nova Ferinha Electric, 
como seu próprio nome indica, 
é uma verdadeira fera: dotada 
de um resistente motor elé-
trico, com autonomia e baixo 
ruído, ela consome bem pouca 
energia, independente de 
rodar na terra ou no asfalto, 
com autonomia de 15 km. 
Com três níveis de velocidade 
e câmbio que dispensa a troca 
de marchas por ser totalmente 
automática, ela é calçada por 
pneus off-road que garantem 

forte aderência. O resultado é 
maior segurança e controle na 
pilotagem.

Além disso, por ser elétrica, 
ela não demanda troca de óleo, 
velas de ignição, filtros e outros 
componentes, o que representa, 
além de economia para o bolso 
dos pais, uma contribuição ao 
meio ambiente.

Outro destaque da mini-
moto, que chega a uma veloci-
dade máxima de 25 km/h, é seu 
sistema de frenagem, com disco 
nas duas rodas, o qual garante 
menores perdas mecânicas ou 
deformações de peças.

Pensando na praticidade e, 
principalmente, na segurança 
dos pilotos mirins, o guidão 
foi desenvolvido no estilo “fat 

bar”, funcionando da mesma 
forma que uma moto conven-
cional, contando, ainda, com 
um botão de segurança, evi-
tando, assim, acidentes.

A Ferinha Electric, com 

capacidade de carga de 60 kg e 
altura do banco de 58 cm, tem 
peso bruto de 32 kg. O modelo, 
disponível na cor preta, está dis-
ponível desde já para compra, 
no valor de R$ 5.565 + frete.

O modelo totalmente elétrico, além de 
proporcionar lazer, incita foco, atenção e 
coordenação motora
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00

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

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

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

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

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

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
MOREIRA COSTA E FAGOTTI 
LTDA – ME, inscrita sob nº CNPJ 
21.689.552/0001-29, estabele-
cido na Avenida Rotary, 2741, 
Parque Presidente, CEP 87505-
030, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 32.181/2015. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

Após 270 milímetros de chuvas em
um mês, os estragos são inevitáveis

Embora a intensidade 
tenha diminuído nos últimos 
dias, o grande acumulado de 
chuvas das últimas semanas – 
quase 270 mm em 28 dias, de 
acordo com o Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cemaden) 
– deixou estragos na cidade 
que levarão um tempo con-
siderável para serem recu-
perados. Conforme o secre-
tário de Obras, Gleison Alves 
de Andrade, é difícil até esti-
mar o tempo de serviços 
porque a previsão é de que 
as chuvas persistam ainda 
por vários dias.

O ritmo de trabalho na 
recuperação de danos cau-
sados na malha viária, gale-
rias pluviais e bocas de lobo 
depende do tempo e das con-
dições do solo. “Enquanto a 
terra não secar bem, não é pos-
sível fazer muita coisa. Temos 
várias equipes realizando 
serviços de tapa-buraco no 
asfalto, reperfilamento, recu-
peração e desentupimento de 
galerias e bocas de lobo e até 
ampliação da capacidade de 
escoamento, em alguns pon-
tos. Mas o ritmo varia con-
forme o tempo, e diante das 
previsões da meteorologia é 
difícil fazer estimativas”, afir-
mou o secretário.

Neste ano as chuvas que 
ocorreram no mês passado 
e continuam neste início de 
outubro estão bem acima 
da média histórica. Segundo 
os dados climatológicos, a 
média para setembro é de 142 
mm e para outubro fica em 
torno de 195 mm. “Tivemos 

um dia em que choveu cerca 
de 80 mm e outros em que 
as chuvas ficaram perto de 
50 mm, totalizando 269.13 
mm num período de um 
mês. Além dos problemas do 
excesso de umidade, o clima 
também prejudica a execu-
ção dos reparos. Com esse 
tempo e o solo encharcado, 
só é possível realizar servi-
ços paliativos”, acrescentou 
Gleison Andrade.

Neste intervalo, obras 
maiores – como a duplica-
ção de um trecho da ave-
nida Vitória, a pavimentação 
de várias ruas no distrito de 
Serra dos Dourados e de tre-
chos urbanos (como a exten-
são da marginal da avenida 
Ivo Sooma e da perimetral da 
rodovia PR-323) também aca-
bam sendo prejudicadas.

Os problemas decorrentes 
do excesso de chuva na área 
urbana são agravados, ainda 
mais, por problemas histó-
ricos de infraestrutura. Com 
o crescimento da cidade e a 
impermeabilização do solo, 
devido à expansão das cons-
truções e da pavimentação, 
o fluxo de água direcionado 
às galerias pluviais aumentou 

bastante nos últimos anos, 
enquanto a capacidade de 
escoamento permanece pra-
ticamente a mesma.

“Por este motivo temos 
diversos pontos de alaga-
mento, locais que ‘afogam’ 
toda vez que ocorre uma chuva 
forte e outros onde a água 
corre sobre as vias públicas 
e até dentro de imóveis, cau-
sando inundações e focos 
de erosão, como nos bairros 

Tarumã e Industrial, entre 
outros. Tudo isso apesar dos 
investimentos recentes na 
expansão de alguns ramais de 
galerias”, completou. Segundo 
ele, esta é uma das prioridades 
determinadas pelo prefeito 
Hermes Pimentel.

O secretário reafirmou que 
a Prefeitura está elaborando 
projetos de expansão da rede 
e construção de novas galerias, 
porém as obras dependem 

de obtenção de recursos, 
licitação e bom tempo para 
a execução. A Secretaria de 
Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos tem qua-
tro equipes trabalhando em 
ações de tapa-buraco, reper-
filamento asfáltico e recupe-
ração de meio-fio e galerias. 
Uma empresa terceirizada exe-
cuta limpeza de bocas de lobo, 
poços de visita e desobstrução 
da rede pluvial.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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As religiões são caminhos diferentes 
convergindo para o mesmo ponto. Que 

importância faz se seguimos por caminhos 
diferentes, desde que alcancemos o mesmo 

objetivo?  Mahatma Gandhi

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

ALERTA
A campanha Outubro Rosa faz parte de um movimento global de combate ao Câncer de Mama. A iniciativa, que nasceu 
em Nova Iorque nos anos 90 e ganhou o mundo, fomenta campanhas coletivas para prevenir e estimular o diagnóstico 
precoce da doença. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil contabilizou mais de 66 mil casos 
novos da doença somente em 2021.

CONSCIENTIZE-SE!
Para conscientizar a população e salvar 

vidas, especialistas em todo mun-
do explicam como um estilo de vida 

saudável pode prevenir a doença. Além 
de exames periódicos, como a mamo-
grafia a partir de 40 anos, e do autoe-
xame das mamas, o fator alimentação 
saudável pode fazer toda a diferença. 
A especialista em Nutrição do Centro 
Universitário de Brasília (CEUB), Ana 
Salomon alerta que o cuidado diário 
na prevenção do câncer está ligado 

diretamente aos hábitos alimentares.

APLAUSOS!
O mundo vive o desafio global de com-

bater a fome e garantir acesso a uma ali-
mentação segura e nutritiva. Uma missão 
tão política quanto técnica, que envolve, 
sobretudo, os protagonistas na produção 
de alimentos mundial: os engenheiros 
e engenheiras agrônomas. Profissional 

indispensável para a atualidade, ele atua 
em todas as etapas da produção alimentar, 
desde o estudo das condições de plantio 
até a venda do produto final. A profissão 
é celebrada no Brasil neste 12 de outu-
bro, com o Dia Nacional do Engenheiro 
Agrônomo. Em todo o país, são 120.280 

profissionais com registro. No Paraná, onde 
a produção de alimentos é uma das forças 
econômicas estaduais, 17.711 profissionais 
registrados estão em atuação, sendo 1.816 

deles da regional de Curitiba.

***

O Brasil, como um dos maiores produ-
tores e exportadores de alimentos do 

mundo tem, neste cenário, o engenheiro 
agrônomo como um dos profissionais 

com maior participação nesse processo. 
Ou seja, seu trabalho está diretamente 
ligado na produção dos alimentos que 

chegam em nossas mesas, todos os dias. 
Presente com papel fundamental neste 
meio, a agricultura familiar conta, cada 
vez mais, com a presença dos profissio-

nais agrônomos.

ZOOM
Cacilda Zafanelli ficou em 2º lugar  
estadual na  categoria Rural no Prê-
mio Mulher de Negócios Sebrae. No 
clique com a consultora de desen-
volvimento de negócios do Sebrae, 
Jane Panaro Queiroz, na entrega do 
merecido prêmio.

ARQUIVO PESSOAL

ENCERRANDO CICLO!
Em parceria com o Senac & Sesc , a Câmara da Mulher Empreendedora de Umuarama encerrou o ciclo de cursos, workshops 
e palestras do ano 2022 com um excelente público de empresárias. A presidente Elizangela Mello agradeceu os parceiros e 

incentivadores pelo empenho. No clique: a diretoria, parceiros e a instrutora  Fernanda Ribelato.
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