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Quadrilha distribuía agrotóxicos
contrabandeados para todo país
Integrantes da organização criminosa desarticulada pela Polícia Fede-
ral durante a Operação Terra Envenenada, desencadeada ontem, leva-
vam uma vida de luxo e ostentavam o poderio econômico em cama-
rotes de boates, tudo devidamente postado nas redes sociais. A ação, 
centralizada na delegacia da PF de Guaíra, resultou na prisão de 18 

pessoas (sete delas em Umuarama), durante o cumprimento de man-
dados judiciais cumpridos também em Terra Roxa, Amaporã, Iporã, 
Jardim Alegre e Campo Mourão, no Paraná; Mundo Novo, no Mato 
Grosso do Sul; Nova Prata, no Rio Grande do Sul; Palmas, no Tocantins 
e em Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. l 8
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Intenção de
consumo

cresceu 2,1%
em outubro

l 2

Federação
pede cassação
da candidatura
de Sergio Moro

l 3

Lançamento oficial

A arte na educação 
infantil é um dos 
principais pilares 
para a formação das 
crianças. Para valorizar 
e estimular a produção 
cultural, a Secretaria 
de Educação preparou 
o Festival de Arte 
2022. Música, teatro e 
exposições apresentam 
toda a criatividade 
dos alunos das séries 
iniciais do município. 
O evento contou 
com a participação 
de alunos das 22 
escolas e 20 Centros 
Municipais de Educação.                                                          
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Brasil inicia
a campanha
de combate

à dengue
l 4

     

Policiais rodoviários 
de Iporã apreenderam 

ontem quase 400 
quilos de maconha que 

eram transportados 
em um Jeep Renegade, 
com placas de Jundiaí-
-SP. O motorista tentou 

fugir da abordagem, 
foi perseguido e captu-
rado. Ele e o acompa-
nhante foram presos 
em flagrante e autua-

dos por tráfico 
de drogas.                                      

Colheita do
trigo avança

pouco devido às
chuvas no PR

l 6
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Palavra
insultu-

osa;
desaforo

O público
que com-
parece à
bilheteria

Cada
porção do

oceano

Categoria
do curso
universi-

tário

Preste 
atenção

em

Nathalia
Timberg,

atriz
brasileira

Sorte;
destino
(fam.)

A cor 
da paz

"Também",
na lingua-
gem da
internet

Doce de
melado
típico do
Nordeste

"Peter (?)",
conto

infantil

Frequentar
festas

diversas
(pop.) 

"Quem
não deve
não (?)"

(dito) 

Parte
inferior de
calçados

Arte mar-
cial japo-
nesa de 

autodefesa

Muito
pessoal
Sem im-
portância 

Chá, em
inglês

Pelada;
despida

Prancha
de salto

na piscina

Realiza;
executa 

Carros de 
uso militar

Colorir a
roupa 

A metade
de 24

Ligada (a
lâmpada)
Código da 
pilha "palito"

O dente
do juízo
Cantor
de funk

(?) line:
conectado

Porém;
contudo

Comida
de bebê

Descama-
ção capilar

Bebida
cubana

(?) de fruta:
antiácido

Sufixo de
"rinite"
A baleia 

"assassina"

Musculo-
so; forte
Hiato de
"voar"

Conta de
mentiroso

(dito)

Alimento
servido

com açaí

As doen-
ças como

a gripe

Liguei
com arga-

massa
Nêutron

(símbolo)

Consoantes
de "nata"
Post-(?), 
adesivo

3/aaa — tea. 6/íntimo. 7/viroses. 8/cimentei.
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Palavras cruzadas

Você pode somar forças com os colegas no 
trabalho para aumentar a sua produtividade e 
superar as metas em comum. Há sinal de mu-
danças também em sua casa ou na família. Um 
namoro recente tem boas chances de se firmar 
e ficar mais sério. 

Vênus na Casa 2 indica uma boa fase para ga-
nhar dinheiro e equilibrar o orçamento. Terá que 
trabalhar mais para aumentar seus ganhos, mas 
todo esforço vai valer a pena. No romanve, boa 
sintonia. Estimule o diálogo e cubra seu amor 
de carinho e atenção.

Você pode ganhar um bom dinheiro trabalhan-
do em casa ou com serviços e produtos do-
mésticos.  A sorte também soprará a seu favor: 
não deixe de fazer uma fezinha. As paqueras 
recebem bons estímulos, mesmo que seja só 
para fazer contato a distância. 

Trabalhe com garra e explore os seus talentos, 
mas sem fazer alarde. Preocupe-se em mos-
trar a sua competência apenas para os chefes. 
Aprenda tudo que puder e invista no seu pro-
gresso.Pode descobrir muitas afinidades com 
alguém e querer investir num romance.

O Sol incentiva você a pensar mais na sua evo-
lução pessoal e profissional. No emprego, a Lua 
aconselha a mexer seus pauzinhos para atingir 
seus objetivos, sem revelar seus planos aos ou-
tros. No amor, se vive um romance é secreto, 
dobre o cuidado para evitar fofocas.

Se você quer mudar os rumos da sua carreira 
ou sente que precisa repensar os seus objeti-
vos de vida. Não tenha medo das mudanças e 
planeje com cuidado para chegar onde deseja. 
Os astros indicam que uma amizade pode se 
transformar em amor. 

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 a 21 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Capricórnio. 
Podem ser contraditórios e viverem em dúvida entre o certo e o errado, entre o bem e o 
mal, entre o bom e o ruim. Seu número principal é o 28, formado de Lua, 2 e de 8, Sa-
turno. A soma dá o 10, que resumido dá o 1, do Sol, que lhes confere liderança e poder, 
depois da meia idade, mas que pode provocar também, muita solidão.

Horóscopo nascido em 21 de outubro

Lua e Mercúrio vão realçar o seu poder de co-
municação e você vai mostrar muita habilidade 
para conversar. No fim da tarde, seu coração 
pode se alegrar ao ter contato ou receber boas 
notícias relacionadas a amigos. Nas paqueras, 
boa popularidade: converse mais. 

A Lua estimula a cooperação e você deve se 
unir a pessoas de confiança para realizar seus 
projetos ou conquistar seus objetivos.Vênus 
está toda serelepe na sua Casa da Comunicação 
e vai facilitar todo tipo de conversa.Urano pode 
trazer um romance promissor.

A Lua está na Casa das Transformações e em 
harmonia com o Sol na Casa 6. Este aspecto 
também é bom para iniciar uma dieta, repen-
sar seus hábitos, cuidar melhor da saúde e do 
visual. No amor, quem namora a distância deve 
intensificar os contatos.

As tensões ficarão para trás e você terá um dia 
bem mais tranquilo. Vários astros vão beneficiar 
a sua carreira e indicam que você pode ter boas 
oportunidades de se destacar na profissão. Na-
moro a distância ou com alguém de outra cida-
de recebe bons estímulos. 

Terá muita facilidade para conversar e negociar, 
o que garantirá bons acordos no trabalho e nos 
seus relacionamentos em geral. A Lua ingres-
sa na sua Casa 4 e traz boas vibrações para o 
convívio com a família. Na paquera, o Sol pode 
aumentar a sua popularidade. 

A Lua começa um rolê em sua Casa 2, anun-
ciando uma fase de boas vibrações para as suas 
finanças. É preciso fazer acontecer, trabalhar 
duro e ter persistência para ver os resultados. 
No campo sentimental, você saberá direitinho 
o que quer e será bem exigente nas escolhas. 

   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
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FASES 
DA LUA

Sábado 22/10/2022

Sol
Domingo 23/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
17/10 - 14h16
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SFB
MACEDONIA

MORUBIXABA
LUCRARICI

LOREGIFT
SIMCEREBELO

NABONORA
ARDILIR

OEICONES
TRUKCAVIP
IGARAPERA

EPISTOLA
OSALAL

ASTERISCO
PIERARENA

Objetivo
da terapia

Sina;
destino

Diva do
Teatro fa-
lecida em
2019 (BR)

Aqui, em
francês

A vítima
do conto

do vigário
(fem.)

(?) card:
cartão-

presente
(inglês)

Controla o
equilíbrio
do corpo
(Anat.)

Naná Vas-
concelos, 
percus-
sionista

Clínica que
oferece 

massagens
relaxantes

Região da
Grécia
Antiga

Lei Orça-
mentária

Anual
(sigla)

Desinência
dos verbos
de segunda
conjugação

Segmento
interno de

partido
político

"(?) Conta
Zumbi",

de Boal e
Guarnieri

País
balcânico

Líder
indígena

Câncer comum em
portadores de HIV

Cabaré retratado por
Toulouse-Lautrec

Dois sintomas da
gastroenterite

Gás essencial aos
processos aeróbicos

O desejo do
investidor
Alpercata
(bras. AL)

Resposta
positiva
Raiz rica
em cálcio 

Imagens
da Igreja
Ortodoxa

Em (?):
erguido

(?) Güdel,
filósofo

austríaco

Angariar 
verba para
o projeto

Leopoldi-
na, em

relação a
Carlota

Joaquina

Estrata-
gema

"Três", em
"triciclo"

O cliente de
prestígio
Classe do
iatismo

"(?) aos 
Romanos",

livro
bíblico

Cais
acostável

Sinal grá-
fico para 
a nota de
rodapé

Instituto
(?): atua

na preven-
ção e re-
dução da
violência
no Brasil

Amapá
(sigla)

3/ici. 4/gift — kurt — lore. 5/laser. 6/nacibo.
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PREVISÃO DO TEMPO

SolChuva Sol

Cheia
08/11 - 08h02

Nova
25/10 - 07h48

Crescente
01/11 - 03h38

Minguante
17/10 - 14h16

h

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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

Ações % R$
Petrobras PN +2,96% 36,47 
Vale ON +1,28% 72,02 
ItauUnibanco PN +1,55% 30,06 
Bradesco PN +1,15% 20,30 
Magazine Luiza ON -2,39% 4,09 
Americanas ON -13,77% 14,15

IBOVESPA: +0,77% 117.171 pontos

Iene 149,84
Libra est. 0,89
Euro 1,02
Peso arg. 153,51

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,1% 5,2170 5,2180 -3,3%

PTAX  (BC) -1,2% 5,2170 5,2176 -3,5%

PARALELO -1,1% 5,1000 5,5300 -3,3%

TURISMO -1,1% 5,1000 5,5100 -3,3%

EURO -0,8% 5,1236 5,1263 -3,1%

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 20/10

Iene R$ 0,0348
Libra est. R$ 5,89
Peso arg. R$ 0,034
R$1: 1.383,51 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/10 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 1.391,50 19,00 -5,9%
FARELO dez/22 413,30 11,60 -5,9%
MILHO dez/22 684,00 5,75 -1,2%
TRIGO dez/22 849,25 8,00 -5,0%

SOJA 170,22 1,6% 1,5% 169,00
MILHO 77,64 1,1% 3,6% 77,00
TRIGO 95,92 0,7% 3,1% 97,00
BOI GORDO 283,52 0,0% -1,8% 280,00
SUINO 6,68 0,1% 4,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 20/10 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 20/10 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 20/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 -0,6% 0,6%
SOJA Paranaguá 189,00 -0,8% 0,0%
MILHO Cascavel 86,00 -1,1% 2,4%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Intenção de Consumo das Famílias
cresceu 2,1% no Brasil em outubro

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) cresceu 2,1% em 
outubro deste ano, na com-
paração com o mês anterior, 
e atingiu 87 pontos em uma 
escala de 0 a 200. A pesquisa 
foi divulgada ontem (20) pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

Essa foi a nona alta conse-
cutiva do indicador e, segundo 
a CNC, pode ser explicada por 
fatores como a deflação dos 
últimos meses, o crescimento 
do emprego formal, as transfe-
rências de renda e as contrata-
ções de crédito.

Entre os sete componen-
tes da ICF, as maiores altas 
foram apresentadas pelo 
nível de consumo atual (4,1%) 
e a perspectiva de consumo 
(2,5%). Os demais componen-
tes também tiveram cresci-
mento: momento para a com-
pra de bens duráveis (2,1%), 

renda atual (2,1%), acesso ao 
crédito (1,9%), emprego atual 
(1,5%) e perspectiva profissio-
nal (1,2%).

N a  co m pa ra çã o  co m 
outubro de 2021, o cresci-
mento chegou a 18,9%, com 
destaques para renda atual 
(28,2%), perspectiva profis-
sional (25,3%), emprego atual 
(25,1%) e nível de consumo 

atual (22,3%).
A intenção de consumo 

cresceu mais nas famílias com 
renda mais baixa (até dez salá-
rios mínimos): 2,2% na compa-
ração com setembro e 20,4% 
em relação a outubro do ano 
passado. Entre quem ganha 
mais de dez salários mínimos, 
os crescimentos foram de 1,7% 
e 13,7%, respectivamente.

Caixa Econômica antecipa parcelas
dos auxílios Caminhoneiro e Taxista

A Caixa Econômica Federal 
antecipou as datas das parce-
las de novembro e de dezem-
bro dos auxílios Caminhoneiro 
e Taxista. A parcela de novem-
bro será paga no dia 19. A de 
dezembro, no dia 10.

Originalmente, os benefícios 

seriam pagos em 26 de novem-
bro e 17 de dezembro. Paga na 
terça-feira (18), a parcela de outu-
bro também foi antecipada. O 
calendário inicial previa o paga-
mento da parcela deste mês ape-
nas no próximo sábado (22).

Criados pela emenda 

constitucional que criou o 
estado de emergência por causa 
da alta do preço dos combustí-
veis, os auxílios Caminhoneiro e 
Taxista serão pagos até dezem-
bro. A emenda elevou benefícios 
sociais e instituiu auxílios emer-
genciais até o fim do ano.

ESSA foi a nona alta consecutiva do indicador e, segundo a CNC, pode ser explicada por 
fatores como a deflação dos últimos meses
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Federação pede ao
TSE a cassação da
candidatura de Moro

A Comissão Provisória da 
Federação Brasil da Esperança 
no Paraná (PT, PC do B e PV), 
protocolou ontem (quinta-
-feira, 19) recurso no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) reque-
rendo a cassação da candida-
tura do ex-juiz federal Sérgio 
Moro (União Brasil), eleito 
no início do mês para uma 
cadeira no Senado Federal 
pelo Paraná.

“A Federação entende que é 
necessária a reforma da deci-
são do TRE-PR, pois Moro não 
cumpre as condições de elegi-
bilidade exigidas a quem vai 
pleitear um cargo público”, 
disse o deputado estadual 
Arilson Chiorato, presidente 
do PT-PR.

No recurso, são apontados 
o descumprimento do requi-
sito de filiação partidária até 
o dia 2 de abril de 2022, já que 
na data limite para as filiações 
Moro não estava vinculado ao 

Moraes fala em desastre de fakes
e quer poder de polícia ao TSE

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Alexandre de Moraes, quer 
ampliar o poder de polícia da 
Justiça Eleitoral. Uma reso-
lução sobre o assunto está 
pronta e a intenção do minis-
tro é colocá-la em votação 
na Corte. A ideia é que o TSE 
possa agir de ofício, ou seja, 
sem ser acionado por alguma 
das campanhas, para remover 
fake news das redes sociais.

O assunto foi debatido em 
reunião com representantes de 
plataformas digitais na última 
quarta-feira (19), durante a 
qual o ministro reclamou da 
demora para a remoção de 
conteúdos falsos.

No encontro com Google, 
Kwai, Linkedin, Meta – que 
inclui WhatsApp, Facebook e 
Instagram –, TikTok, Twitch 
e Twitter, Moraes disse que a 
“desinformação neste segundo 
turno está um desastre”.

O ministro lamentou a 
demora na remoção dos 

conteúdos, reclamando do 
fato de as plataformas esta-
rem levando mais de quatro a 
cinco horas para removerem os 
conteúdos, após as denúncias 
do tribunal. O ministro teria 
dito, ainda, que somente um 
trabalho conjunto pode evitar 
a disseminação das informa-
ções falsas.

NA REUNIÃO
A Corte tem agido durante 

o processo eleitoral determi-
nando a remoção de conteú-
dos considerados inverídicos 
e descontextualizados. Na 
terça-feira (18), por exem-
plo, o ministro Benedito 
Gonçalves determinou a 
suspensão da monetização 
de canais bolsonaristas e 
a proibição da exibição do 
documentário intitulado 
“Quem mandou matar Jair 
Bolsonaro?”, produzido pelo 
site Brasil Paralelo, até 31 de 
outubro. Gonçalves disse na 
decisão ver indícios de que há 

uma atuação “massificada” 
para difundir desinformação 
contra o candidato Lula (PT), 
com possíveis impactos na 
votação do ex-presidente. O 
coordenador de comunica-
ção da campanha do petista, 
Edinho Silva, citou a divulga-
ção de informações falsas na 
véspera da eleição e possível 
uso da máquina pública por 
Jair Bolsonaro (PL).

A Corte mandou suspen-
der a propaganda eleitoral 
de Lula que associa o chefe 
do Executivo à prática de 
canibalismo. A propaganda 
resgatou uma declaração de 
2016 em que Bolsonaro diz 
que “comeria um índio sem 
problema nenhum”. A cam-
panha de Bolsonaro disse 
que o petista usou de “grave 
e intencional descontextua-
lização” como “estratégia 
publicitária”. Também diz que 
a fala do presidente mostra 
a sua “deferência” à “cultura 
indígena”.

União Brasil do Paraná, bem 
como sua inelegibilidade por 
ter requerido sua exoneração 
da magistratura federal na 
pendência de feitos disciplina-
res que poderiam levar a sua 
demissão do serviço público.

Moro filiou-se, em novem-
bro de 2021, ao Podemos. Em 
março de 2022, mudou seu 
domicílio eleitoral para São 
Paulo e se filiou ao União Brasil 
por esse município, fato reco-
nhecido pelo TSE-SP quando 
negada sua transferência 
àquele estado. No mesmo 
ato, desfiliou-se de seu par-
tido de origem, mas, como foi 
amplamente divulgado, o pre-
sidente do Podemos informou 
que havia ficado sabendo da 
desfiliação pela imprensa. No 
Paraná, local pelo qual Moro 
concorreu, não havia registro 
de sua filiação no prazo legal.

“Temos muita segurança no 
provimento do recurso. Moro 

descumpriu a lei ao mudar de 
modo açodado de partido e 
domicílio eleitoral. Comunicou 
sua saída do Podemos fora do 
prazo legal e não se filiou em 
órgão partidário na circunscri-
ção do Paraná, o que desres-
peita o entendimento do TSE 
vigente até hoje. Temos segu-
rança que a Corte não mudará 
sua jurisprudência para salvar 
Moro”, segundo o advogado da 
Federação Luiz Peccinin.

NO recurso, são apontados o descumpri-
mento do requisito de filiação partidária até 
o dia 2 de abril de 2022

DIVULGAÇÃO

‘Busão’ na eleição
A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) saiu 
em defesa do transporte gratuito no dia da eleição, mas 
ponderou que cada gestor deverá tomar a decisão de acordo 
com a realidade do seu município. Cidades que já oferecem 
o serviço gratuito aos domingos ou dias de eleições, 
devem seguir a decisão do STF e manter o transporte. Para 
Paulo Ziulkoski, presidente da CNM, a medida “fortalece a 
democracia” e pode “evitar crimes eleitorais”. “A medida é de 
grande relevância, beneficia toda a sociedade e fortalece a 
democracia, pois votar é um ato de cidadania. Além disso, o 
transporte público gratuito no dia das eleições pode ser uma 
maneira de evitar crimes eleitorais, como transporte pago de 
eleitores para beneficiar determinado candidato”.

O tempo e o fake
O plenário do TSE aprovou, na sessão de ontem (20), 
proposta de resolução que permite à corte eleitoral acelerar 
a retirada de conteúdos classificados como desinformação 
das redes sociais. O texto também limita o acesso de 
anúncios em sites antes do segundo turno. A norma permite 
a retirada de conteúdos de desinformação vinculados à 
integridade eleitoral e ao resultado das eleições. O texto, 
apresentado pelo presidente Alexandre de Moraes, diminui 
de 24 horas para 2 horas o prazo para que o conteúdo 
definido como desinformação saia do ar, sob pena de multa 
de R$ 100 mil por hora. Entre a antevéspera das eleições e as 
72 horas seguintes à eleição, o prazo cai para uma hora.

340 comerciais
O ex-presidente Lula terá 340 comerciais de televisão a 

mais do que Jair Bolsonaro na reta final da campanha, após 
decisão do TSE que condenou a campanha do presidente a 
conceder 184 direitos de resposta para o petista. A ministra 
Maria Bucchianeri entendeu que a campanha de Bolsonaro 

veiculou fatos sobre Lula “sabidamente inverídicos por 
descontextualização”. Ela mencionou propagandas que 
associavam Lula ao crime organizado, ao afirmar que o 

petista foi o mais votado em presídios. Em contrapartida, 
a campanha bolsonarista conseguiu apenas 14 comerciais 

após os petistas veicularem propaganda com “grave 
descontextualização aviltante a imagem do candidato à 

reeleição Jair Messias Bolsonaro”. Por essa razão, das 225 
inserções que Bolsonaro teria na televisão na reta final da 
campanha, ele ficou com apenas 55 inserções. Já Lula terá 
direito a 395 propagandas às vésperas do segundo turno.

Próximo alvo
A campanha do ex-
presidente Lula pretende 
intensificar a propaganda 
destinada para o eleitor 
da classe média nesta reta 
final de campanha eleitoral. 
Integrantes da campanha 
afirmaram que o petista 
precisa “urgentemente 
furar a bolha do eleitor” 
com renda per capita de até 
R$ 1 mil. Por isso, o PT vai 
exibir novas propagandas 
com promessas como 
a correção da tabela 
de imposto de renda e 
reafirmar o compromisso 
com o reforço da Polícia 
Federal, como tática para 
combater a corrupção. Os 
últimos levantamentos 
divulgados pelo Datafolha e 
Ipec (ex-Ibope) acendeu o 
alerta na campanha petista. 
A principal conclusão é com 
o retorno do sentimento 
antipetismo.

Barreiras sanitárias
Dois anos depois após 
determinação do STF, o 
governo mantém ações 
voltadas à proteção de 
povos indígenas da Covid-19 
executadas de maneira 
temporária. Ontem (20) 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
presidente do Congresso, 
promulgou a lei que retoma 
as barreiras sanitárias 
em terras indígenas. O 
texto deriva de uma MP 
que tem sido reeditada 
desde outubro de 2020. 
A lei terá validade até 
dezembro. Essas barreiras 
controlam o trânsito de 
pessoas e mercadorias 
direcionadas a essas 
áreas. Serão compostas 
de servidores públicos 
federais, prioritariamente, 
ou de militares. Caberá à 
Funai o planejamento e 
operacionalização das ações 
de controle das barreiras. 
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Anna Borghetti
Com profundo pesar, a 
família Stieven Borghetti 
comunica a morte da 
senhora Ires Anna Stieven 
Borghetti na madrugada 
desta quinta-feira (20). Dona 
Ires, mãe da ex-governadora 
do Paraná, Cida Borghetti, 
uma religiosa dedicada à 
família, tinha 96 anos, foi 
casada com Ivo Borghetti 
e teve 13 filhos, 23 netos e 
13 bisnetos.

Volta ao Legislativo
Em sua volta à Assembleia 
Legislativa, em fevereiro de 
2023, o deputado estadual 
eleito Marcelo Rangel (PSD) 
pretende usar a experiência 
que acumulou como prefeito 
de Ponta Grossa para ampliar 
o diálogo com os gestores 
municipais. Municipalista, 
Rangel foi prefeito da cidade 
dos Campos Gerais de 2013 
a 2020.

Portos paranaenses
As iniciativas da Portos 
do Paraná para o 
desenvolvimento sustentável 
foram destaque no primeiro 
dia do Fórum Nacional de 
Logística e Infraestrutura 
Portuária Brasil Export, 
realizado na quarta-feira 
(19), em Brasília. A empresa 
pública apresentou os 
avanços do Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas.

Ações na saúde
O Governo do Estado liberou 
mais de R$ 100 milhões em 
recursos para programas 
já em andamento. O 
documento foi assinado 
durante o 36º Congresso 
do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde em 
Foz do Iguaçu. Ao todo, 
serão três grandes repasses, 
que contemplam desde 
a vigilância em saúde 
até ações para pesquisa 

Governo federal lança
campanha de combate
ao mosquito da dengue

Com o tema “Todo dia é 
dia de combater o mosquito”, 
o Ministério da Saúde lan-
çou ontem (20) a Campanha 
Nacional de Combate ao 
Mosquito Aedes Aegypti, trans-
missor de doenças como den-
gue, Zika e chikungunya. 

Segundo o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, a 
campanha busca mobilizar os 
cidadãos a participarem efeti-
vamente do combate. “Nós não 
temos como fazer isso sozinhos. 
Se não houver colaboração da 
sociedade, todos os anos vamos 
ter casos e casos de dengue”, 
ressaltou Queiroga no evento 
em Brasília.

Ainda segundo o ministro, a 
prevenção é a melhor forma de 
combater a doença e todo local 
de água parada deve ser elimi-
nado, já que é lá que o mosquito 
transmissor coloca os seus ovos.

A campanha será vinculada 
na televisão, rádio e internet 
e trará informações sobre os 
principais focos de prolifera-
ção do mosquito e orientações 
sobre prevenção.

Ações simples podem 

STF mantém lei do Paraná
sobre a cobrança do IPVA

Por unanimidade, o ple-
nário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) julgou impro-
cedente o pedido formu-
lado na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 
5282, que questionava disposi-
tivos de lei paranaense sobre o 
Imposto Sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA).

O objeto da ação é a Lei 
estadual 18.371/2014, editada 
em 15/12/2014, que alterou a 
incidência do fato gerador do 
IPVA para 1º de abril de 2015, 
ao invés de 1º de janeiro.

Na ação, o Partido dos 
Trabalhadores (PT)  e  o 
Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB) argumentavam que 
a mudança contrariava as 
regras do artigo 150, inciso 
III, da Constituição Federal. O 
dispositivo proíbe a cobrança 
de imposto em relação a fatos 

geradores anteriores ao início 
da vigência da lei que os hou-
ver instituído ou aumentado, 
no mesmo exercício financeiro 
em que tenha sido publicada 
a norma e antes de decorridos 
90 dias da data de publicação 
da lei, observado o princípio 
da anualidade.

ANTERIORIDADE
Em voto que conduziu o 

julgamento, o relator da ação, 
ministro André Mendonça, 
explicou que o IPVA é um tri-
buto sujeito duplamente à 
anterioridade de exercício e ao 
prazo de 90 dias. Nesse caso, a 
lei só será eficaz no exercício 
financeiro seguinte ao de sua 
publicação e após decorridos 
90 dias da sua divulgação em 
meio oficial. Logo, a contar da 
publicação, os prazos transcor-
rem simultaneamente, e não 

sucessivamente. No caso da lei 
paranaense, Mendonça cons-
tatou que essas regras foram 
respeitadas.

TRATAMENTO 
DIFERENCIADO

André Mendonça tam-
bém rebateu a alegação de 
que a lei trata de forma dife-
renciada veículos antigos e 
novos comercializados entre 
1º de janeiro e 31 de março de 
2015. Em seu entendimento, 
é viável e bastante comum a 
diferenciação da tributação 
do IPVA de acordo com objeti-
vos constitucionais, como, por 
exemplo, estimular a compra 
de veículos novos, visando ao 
desenvolvimento e à industria-
lização no Brasil. A seu ver, a 
medida converge com mode-
los adotados por outros esta-
dos e pelo Distrito Federal.

ajudar no combate ao mos-
quito, principalmente, no quin-
tal de casa. Entre as medidas 
que podem ser adotadas estão: 
evitar água parada em peque-
nos objetos, pneus, garrafas e 
vasos de planta; manter a caixa 
d’água sempre fechada e reali-
zar limpezas periódicas; vedar 
poços e cisternas; descartar o 
lixo de forma adequada.

O número de casos de 
dengue no Brasil subiu quase 
185% este ano, na compara-
ção entre janeiro a outubro de 
2022 e o mesmo período do ano 

passado. Em 2021, foram regis-
trados 478,5 mil casos, número 
que subiu para 1,3 milhão neste 
ano. Levantamento do Ministério 
da Saúde aponta ainda 909 óbi-
tos confirmados pela doença. 

Em 2022, os casos de chikun-
gunya também tiveram um 
aumento expressivo, 89,9%, 
em relação ao ano passado. 
Até outubro deste ano, 168,9 
mil casos já haviam sido noti-
ficados no país. Já a Zika indi-
cou um aumento de 92,6% em 
2022, mas nenhum óbito foi 
registrado pela virose.
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CAMPANHA de combate ao mosquito da dengue será veiculada na TV, no rádio e na 
internet

Voos diretos
Três aeroportos do Paraná – Curitiba, Londrina e Foz do 
Iguaçu – terão novos voos em dezembro e janeiro para 

atender a demanda na alta temporada. São 11 novas rotas 
fazendo a conexão direta com alguns dos principais destinos 
turísticos do país: Cuiabá, Goiânia, Salvador, Florianópolis, 
Maceió, Natal, Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro.

de doenças graves e 
financiamento hospitalar.

Empresas paranaenses
Segundo sondagem realizada 
pela Fecomércio e pelo 
Sebrae, 20,2% das empresas 
paranaenses pretendem 
contratar funcionários 
temporários neste ano. Em 
2021 esse percentual foi 
de 37,5% e em 2020 foi de 
25,5%, volumes acima da 
média dos anos anteriores, 
pois visavam suprir as 
demissões ocorridas durante 
a pandemia.

Novo conselheiro
O presidente do Tribunal de 
Contas, conselheiro Fabio 
Camargo, deliberou que 
Mauricio Requião permaneça 
em disponibilidade do órgão 
para aproveitamento na 
primeira vaga de conselheiro 
a ser aberta reservada à 
Assembleia Legislativa, 
em conformidade com 
a decisão exarada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, que foi 
publicada no último 
sábado (16).

Usina da Copel
A usina hidrelétrica da 
Copel Bento Munhoz da 
Rocha Netto, no centro-
sul do Paraná, deve ser 
desestatizada por um 
valor mínimo de R$ 1,8 
bilhão. O custo da outorga 
foi publicado em portaria 
nesta quarta-feira (19) 
pelo Ministério de Minas e 
Energia, do governo federal.

Indicação Geográfica
Os vinhos de Bituruna, 
Sul do Paraná, receberam 
terça-feira (18) o selo de 
Indicação Geográfica (IG). É o 
11º produto feito no estado 
a receber a certificação. O 
título, emitido pelo Instituto 
Nacional de Propriedade 
Industrial.
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Natal de Luz da Aciu
é uma das maiores do
PR com 915 prêmios

A Campanha Natal de Luz 
2022, lançada na manhã de 
ontem (quinta-feira, 20) pela 
Aciu (Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola) é uma 
das maiores do Estado, dispo-
nibilizando nada menos que 
915 prêmios.

Segundo o presidente 
Miguel  Fuentes Romero 
Neto, as empresas associa-
das podem optar entre cinco 
tipos de pacotes especiais para 
participar. “Contamos com o 
empenho das diretorias e dos 
conselhos para realizarmos 
mais uma campanha memo-
rável, seguindo uma tradição 
de décadas”, ressalta.

A campanha distribuirá 100 
mil em vales-compra, R$ 50 mil 
sob a forma de cadernetas de 
poupança Sicoob e dez Iphone 
13. “No caso dos vales e das 
cadernetas, o consumidor será 
premiado instantaneamente 
através de ‘seladinhas’, ao 
estilo abriu, achou, ganhou”, 
complementa.

Serão 700 vales-compra de 
R$ 100, 75 de R$ 200 e 30 de 
R$ 500. Os valores poderão 
ser gastos em qualquer esta-
belecimento participante. 
Cem consumidores serão 
contemplados com cader-
netas de poupança Sicoob 
de R$ 500. Seguindo a legis-
lação vigente, os dez Iphone 
13 – no valor de aproximada-
mente R$ 5 mil cada – serão 
sorteados em datas que a 
Aciu divulgará em breve.

“Toda seladinha corres-
ponde necessariamente a um 
cupom, que deverá ser preen-
chido e depositado nas urnas 
dos estabelecimentos partici-
pantes”, destaca o presidente 
da Aciu.

KITS
Para facilitar a aquisição 

dos kits, compostos por lotes 
de 500 a 10 mil seladinhas, o 
empresariado pode parcelar o 
pagamento em até três vezes no 
cartão de crédito. A modalidade 
Pix também está disponível. 

“Como em outros anos, o 
objetivo é impulsionar as ven-
das na data mais importante 
para o comércio varejista. A 
premiação foi definida a par-
tir de uma criteriosa consulta 
aos filiados”, explica o vice-
-presidente da Aciu, Alisson 
Rafael Rodrigues.

As empresas interessadas 
em adquirir os kits podem ligar 
para (44) 3621-6700/98422-
1805 (Edson).

ATRATIVOS
O prefeito Hermes Pimentel 

prestigiou a cerimônia e enfati-
zou a importância da parceria 
com a Aciu para a viabilização 
de uma campanha recheada 
de atrativos e novidades. Mais 
de 250 portais serão instalados 
nas avenidas Paraná, Maringá, 

Rolândia e algumas ruas da 
área central. Os equipamen-
tos já estão sendo fabricados 
no Pátio Rodoviário.

A Aciu adquiriu as ferra-
gens e outros equipamentos 
e a administração municipal 
contratou um metalúrgico 
para coordenar os trabalhos 
de confecção dos conhecidos 
‘Portais de Luz’. 

Além dos portais, árvo-
res das vias centrais tam-
bém devem receber ilumina-
ção especial e o Papai Noel 
vai ganhar mais uma casa, 
que será construída na Praça 
Miguel Rossafa. “Diversas 
outras novidades estão a 
caminho e serão divulgadas 
em breve”, destacou Pimentel.

O presidente da Aciu, 
Miguel Fuentes Romero Neto, 
fez um agradecimento especial 
ao Sicoob Arenito, represen-
tado pelo diretor-superinten-
dente Fábio Viar. “Reeditamos 
uma parceria que sempre 
rende bons frutos e contribui 
para campanhas referenciais 
no Estado”, finalizou.

Chuva afeta abastecimento
de água na região Noroeste

As fortes chuvas que atin-
giram a região Noroeste do 
Estado estão afetando o abas-
tecimento de água em vários 
sistemas desde ontem (quin-
ta-feira, 20). As cidades de 
Altamira do Paraná e Campina 
da Lagoa, os distritos de 
Salles de Oliveira e Bela Vista 
do Piquiri, em Campina da 
Lagoa, e os distritos de Santo 
Rei e Geremias Lunardelli, 

em Nova Cantu, sofreram 
com falta de água devido ao 
comprometimento do forne-
cimento de energia nas uni-
dades de produção e distribui-
ção da Sanepar.

As equipes da Copel inicia-
ram ainda durante a manhã, os 
trabalhos para restabelecer o 
mais rápido possível o forne-
cimento de energia às cen-
trais de distribuição de água. 

A princípio, a previsão é que 
a normalização no abasteci-
mento de água ocorra somente 
no final da manhã de hoje (sex-
ta-feira, 21).

De acordo com a Companhia, 
todo maquinário e equipamen-
tos dos sistemas de abasteci-
mento precisam do forneci-
mento de energia, incluindo 
motores, bombas, válvulas e 
sistemas de automação.

PRESIDENTE, Miguel Fuentes Romero lançou oficialmente a campanha de Natal da Aciu, 
divulgou a estratégia e a lista de prêmios que serão distribuídos aos consumidores

ASSESSORIA

Eles & Elas
No 1º turno foram eleitos 1.029 
deputados estaduais, e destes 
somente 180 são mulheres. 
Segundo levantamento da Coluna 
com dados do TSE, os Estados 
que mais elegeram homens são 
São Paulo (69), Minas Gerais (62) 
e, empatados em 3º, com 55 
parlamentares cada, estão Bahia 
e Rio de Janeiro. São Paulo é o 
que terá maior representação 
feminina na Assembleia 
Legislativa, com 25 deputadas, 
seguido por Minas e Rio de 
Janeiro com 15, cada. Mato 
Grosso (1), Mato Grosso do Sul 
(2), Acre (3), Santa Catarina (3) e 
Tocantins (3) são os que menos 
elegeram deputadas estaduais.

Calor do jogo
O prefeito de Barra Mansa 
(RJ), Rodrigo Costa, passou 
um sufoco num camarote do 
Estádio Maracanã na final da 
Copa do Brasil entre Flamengo 
x Corinthians. No calor da 
comemoração de um gol, ele 
abraçou uma mulher que se 
sentiu assediada. Costa foi 
levado pela PM à sala do JECRIM 
(Juizado Especial Criminal) dentro 
do estádio, e por lá ficou até às 
5h em depoimento. Ele foi citado 
por importunação e assinou 
um acordo de não persecução 
penal com o Ministério Público 
do Estado, depois foi liberado. 
Mas perdeu a festa. Este acordo 
prevê um pacto pré-processual 
e negociável entre as partes em 
casos de infração sem violência 
ou sem ameaça grave, mas 
ainda punível.

Água de Passos
O ministro do Meio Ambiente, 
Joaquim Leite, baixou na cidade 
de Passos (MG) no dia 11 de 
outubro para visita técnica ao 
Parque Nacional da Serra da 
Canastra – famosa pelo seu 
queijo patrimônio imaterial. 
O lugar é chamativo, desde 

Alerta vermelho
Duas novas pesquisas nacionais divulgadas acenderam o alerta 

vermelho no comitê de Lula da Silva (PT). O candidato petista que 
liderava com folga as sondagens no 1º turno agora vê o presidente 

Jair Bolsonaro (PL) colado em seu nome nos índices. A despeito de o 
Datafolha de quarta (18) cravar 49% para Lula e 45% para Bolsonaro, 

a margem de erro já surge como um fantasma no staff. O susto se 
confirmou ontem com a nova rodada da Paraná Pesquisas – o instituto 

é o que menos tem errado nas análises desde 2016, e acertou o 
cenário no 1º turno num dos levantamentos antes da eleição. A Paraná 
cravou ontem empate técnico entre os dois, com leve vantagem para 
Lula na estimulada (46,9%), contra Bolsonaro (44,5%), com margem 

de erro de 2.2 pontos percentuais. Os staffs de ambos não vão mudar 
a estratégia. Continuarão ataques entre eles no programa nas TVs 

e viagens a capitais do Sudeste atrás dos indecisos e para converter 
votos de quem votou nos adversários, em branco ou anulou o voto.

meados do ano, por outro 
assunto: sediará a nova fábrica da 
cervejeira Heineken, que investirá 
R$ 2 bilhões na planta. Passos 
é a terra natal do presidente 
do Congresso, Rodrigo Pacheco 
(PSD), que comemorou a escolha. 
Mas é rica por suas fontes 
aquíferas – necessárias para a 
fabricação da cerveja. O governo 
está de olho na mina (mineral 
e tributária).

Óleo na areia

Voltou a aparecer muito piche 
em pelotas de diferentes 
tamanho nas areias das praias de 
Porto Seguro – de Arrail D’Ajuda, 
passando por Trancoso até 
Caraíva. A região sobrevive do 
turismo e mais uma vez, em dois 
meses, os turistas sofrem com a 
sujeira vinda do mar. A Marinha 
do Brasil corre para investigar e 
descobrir de qual embarcação é 
a origem, enquanto moradores 
ficam reféns de navios cargueiros 
que jogam sujeira na costa do 
Atlântico e partem para atracar 
em seus portos de origem em 
outro continente.

Milho$ 
As exportações de milho 
atingiram a marca de 26,66 
milhões de toneladas de 
janeiro a setembro. Segundo 
o Boletim Logístico da Conab, 
foi um aumento de 92,3% em 
comparação com o mesmo 
período de 2021, quando as 
vendas externas alcançaram o 
patamar de 12,82 milhões de 
toneladas. 
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Colheita do trigo avança pouco com
chuvas intermitentes em todo Estado

As chuvas intermitentes, que caem 
em todo o Paraná, não ajudaram a 
avançar de forma razoável na colheita 
do trigo na última semana. Com isso, 
houve piora na qualidade do que ainda 
permanece nos campos do Estado. A 
análise desta e de outras culturas está 
no boletim Semanal de Conjuntura 
Agropecuária, referente ao período 
de 14 a 20 de outubro, elaborado pelo 
Departamento de Economia Rural 
(Deral), da Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento.

Na semana anterior, o levanta-
mento de campo mostrava que 7% 
das lavouras de trigo estavam em con-
dições ruins. Agora, esse percentual 
subiu para 12%, com redução de 69% 
para 60% daquelas consideradas boas 
e aumento de 24% para 28% das que 
estão em situação mediana.

Devido às chuvas, a colheita evoluiu 
apenas 4 pontos percentuais durante 
a semana, chegando a 54% da área. 
O ritmo é bastante lento, apesar de 
cada vez mais lavouras estarem plena-
mente maduras. No ano passado, nesta 
mesma 42ª semana, a área colhida já 

chegava a 74%.
A previsão de institutos meteoro-

lógicos é de que o sol prevaleça entre 
sábado (22) e quarta-feira (26). Se isso 
se confirmar, será a melhor janela de 
trabalho nas culturas de inverno desde 
meados de agosto, e deve acarretar ati-
vidade intensa nas lavouras tanto em 
pulverizações, dessecações e, principal-
mente, colheitas. Além de possibilitar 
uma melhor avaliação da intensidade 
dos problemas até agora, tanto em 
volume quanto em qualidade do trigo.

SOJA, MILHO E FEIJÃO
O documento do Deral aponta, 

ainda, que as lavouras de soja e milho 
também apresentaram leve piora nas 
condições de campo. No entanto, ainda 
permanece a projeção de boa safra 
para ambas as culturas.

A primeira safra de feijão do Paraná 
deve render 243 mil toneladas. Dos 122 
mil hectares, 60% já estão semeados, 
com previsão de se concluir até o final 
de outubro. Segundo os produtores, o 
excesso de chuva e as baixas tempera-
turas estão atrapalhando o plantio e o 

desenvolvimento das lavouras.

FRUTICULTURA
O boletim traz também uma análise 

sobre o reposicionamento da agricul-
tura do Norte do Paraná após a geada de 
julho de 1975, que dizimou os cafezais. 
No Núcleo Regional de Jacarezinho flo-
resce hoje a produção de cafés especiais 
e de frutas com alta qualidade, atestadas 
e creditadas por certificações de reconhe-
cimento nacional e internacional.

Segundo o documento, na região 
há 2,9 mil hectares de pomares, com 
produção de 55,9 mil toneladas de 
21 frutas diferentes. A goiaba e o 
morango são as de maior destaque, 
responsáveis por 67,1% dos R$ 209,5 

milhões do Valor Bruto da Produção 
(VBP) regional das frutas.

PECUÁRIA DE CORTE
Se as chuvas não têm ajudado os pro-

dutores de grãos a desenvolver seus tra-
balhos, para as pastagens trazem bene-
fícios. Com mais alimento no campo, os 
produtores de gado de corte aliviam um 
pouco os custos de produção.

Mesmo com as exportações recordes 
em setembro, a demanda interna fraca e 
a boa oferta estão segurando os preços 
da arroba bovina. Cotada a R$ 283,52 no 
Paraná, apresenta queda de 1% desde o 
fim de setembro e se mantém abaixo dos 
R$ 300,00, patamar em que esteve boa 
parte do tempo em 2021.

DEVIDO às chuvas, a colheita evoluiu apenas 4 pontos percentuais durante a semana, chegando a 54% da área. O 
ritmo é considerado bastante lento
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Conservação da rodovia entre Cidade 
Gaúcha e Nova Olímpia na fase final

As obras de conservação das rodo-
vias do Noroeste do Paraná seguem 
a todo vapor. O Departamento de 
Estradas de Rodagem do Paraná (DER/
PR) está quase concluindo o trecho da 
PR-082, entre os municípios Cidade 
Gaúcha e Nova Olímpia, com extensão 
de 18,89 quilômetros.

Já foram feitos os serviços de fre-
sagem do antigo pavimento para rea-
lização dos remendos necessários, 
aplicação de uma capa asfáltica com 
4 centímetros de espessura utilizando 
asfalto modificado com polímeros que 
abrangerá todo o trecho, bem como os 
serviços de recomposição das sarjetas 
de concreto. Para entrega das obras, 
está sendo finalizada a pintura da sina-
lização horizontal.

A obra na PR-082 faz parte de um 
pacote de conservação e manutenção 
de 307,56 quilômetros de rodovias do 
Noroeste. O contrato teve início em 
novembro de 2021, com serviços pre-
vistos até o fim de 2023. O Governo do 
Paraná investiu R$ 53.254.177,99 para 
recuperar as estradas de toda a região.

Com a atual gestão do Governo do 
Paraná, as obras de conservação na 
região estão saindo do papel. A manu-
tenção das estradas estava prevista em 
uma licitação do governo anterior, um 
antigo lote do programa Conservação 
de Pavimentos do DER/PR, que foi sus-
penso e teve contrato rescindido sem 
que fossem executados os serviços.

“A conservação dessas rodovias 
estava sendo aguardada há muitos 

anos pelos moradores do Noroeste do 
Paraná. São pelo menos 16 municípios 
beneficiados, que juntos somam mais 
de 200 mil habitantes. Para nossa ges-
tão é uma enorme satisfação poder rea-
lizar a recuperação das rodovias dessa 
região trazendo mais segurança e con-
forto aos usuários”, afirma o secretário 
estadual de Infraestrutura e Logística, 
Fernando Furiatti.

Além da PR-082, estão em execu-
ção ou previstas obras na PR-182, 
PR-180, PR-479, PR-482, PR-498, 
PR-554, PR-555 e PR-576. As rodovias 
beneficiam diretamente os muni-
cípios de 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.
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Quadrilha distribuía agrotóxicos
contrabandeados para todo o país

Integrantes da organização 
criminosa desarticulada pela 
Polícia Federal no âmbito da 
Operação Terra Envenenada, 
desencadeada ontem (20) pela 
manhã, levavam uma vida de 
luxo e ostentavam o poderio 
econômico em camarotes de 
boates, tudo devidamente 
postado nas redes sociais.

A operação, centralizada na 
delegacia da Polícia Federal 
de Guaíra, resultou na prisão 
de 18 pessoas (sete delas em 
Umuarama), durante o cumpri-
mento de mandados judiciais. 
Quatro pessoas foram detidas 
em estado de flagrante.

Os mandados judiciais de 
busca e apreensão e prisão 
foram cumpridos por cerca 
de 200 policiais nas cidades 
de Umuarama, Terra Roxa, 
Amaporã, Iporã, Jardim Alegre 
e Campo Mourão, no Paraná; 
Mundo Novo, no Mato Grosso 
do Sul; Nova Prata, no Rio 
Grande do Sul; Palmas, no 
Tocantins; e Luís Eduardo 
Magalhães, na Bahia

O delegado Mateus Correia 
Sá classificou o grupo crimi-
noso como “extremamente 
perigoso”, tendo em mãos 
um arsenal de armas de fogo 
de grosso calibre. Na ficha 

criminal de um dos alvos da 
operação, consta a troca de 
tiros com a Polícia Militar. O 
delegado não informou de 
qual cidade é o suspeito.

O grupo desmantelado 
vinha atuando na importa-
ção, transporte e comercia-
lização de cigarros e agrotó-
xicos contrabandeados, em 
todo o País. Conforme a PF, a 
investigação durou cerca de 
sete meses. 

PREJUÍZOS AMBIENTAIS
A Operação foi batizada de 

Terra Envenenada em razão 
das atividades de introdução, 

CASAS de luxo, foram vistoriadas pelos policiais federais durante cumprimento dos man-
dados de busca e prisão
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Líderes do bando mantinham
sede no Noroeste do Paraná

Membros teriam enriquecido
através da atividade criminosa

Ainda segundo a Polícia 
Federal, a organização se divi-
dia em três camadas A pri-
meira delas tinha como base 
a cidade de Terra Roxa, onde 
residiam os principais líderes 
e integrantes operacionais do 
grupo. Eles eram responsáveis 
por trazer agrotóxicos pelo rio 
Paraguai, na fronteira entre o 
Paraguai e o Brasil, e escon-
der a mercadoria em chácaras 
e sítios da região.

A segunda camada era 
composta por intermediários, 
sediados em municípios um 
pouco mais afastados da fron-
teira e com a incumbência de 
prospectar a demanda e pro-
mover o transporte e segu-
rança das mercadorias.

De acordo com os levan-
tamentos feitos pela Polícia 
Federal de Guaíra, as ativida-
des delituosas promovidas 
pelos integrantes do grupo, 
teriam gerado grande quan-
tidade em valores ilícitos o 

transporte e revenda de agro-
tóxicos ilegais, os quais cau-
sam prejuízos ambientais e 
trazem riscos gravíssimos às 

pessoas que manuseiam esse 
tipo de produto e à população 
que consome os alimentos nos 
quais são utilizados.

Por fim, a terceira camada, 
formada basicamente por 
empresas agropecuárias, 
adquiria os defensivos dos 
contrabandistas para revenda.

A Polícia Federal informou 
que a distribuição dos produtos 

ilícitos era feita em empresas 
do oeste do Paraná. Também 
foi identificado o transporte 
de uma grande quantidade de 
carregamentos para empre-
sas da Bahia, do Tocantins, do 
Maranhão e de Minas Gerais.

que provocou forte enrique-
cimento de seus integrantes. 
Este fator é que permitiu a 
compra de imóveis e automó-
veis de luxo, além vários outros 
bens de alto valor.

“Portanto, além dos man-
dados de busca e de prisão 
preventiva, a operação tem 
como objetivo descapitalizar a 
organização criminosa, tendo 
sido determinado o seques-
tro de bens móveis e imóveis 
ligados a 36 investigados, bem 
como o bloqueio de contas em 
nome das pessoas físicas e jurí-
dicas vinculadas, em especial 
dos líderes”, afirmou o dele-
gado Correia Sá.

Os envolvidos deverão res-
ponder pela prática de contra-
bando, comércio e transporte 
de agrotóxicos em descumpri-
mento às exigências estabele-
cidas na legislação pertinente 
e participação em Organização 
Criminosa. Esses crimes pos-
suem penas máximas que, 
somadas, podem ultrapassar 
16 anos de prisão.

Dupla armada executou morador 
de Ivaté com tiros à queima roupa

Um morador de Ivaté foi 
assassinato à tiros na noite 
da quarta-feira (19), por dois 
homens, ainda desconhecidos 
da polícia. Os autores do crime 
ocupavam uma motocicleta 
Honda 150 CC de cor prata, e 
se aproximaram do estabele-
cimento onde o alvo estava. 
A lanchonete fica situada em 
uma das saídas do município.

A vítima, identificada como 
André Mingote, de 31 anos de 
idade, residia em Ivaté e tra-
balhava em uma empresa 
prestadora de serviços para 
a Prefeitura Municipal. Ele 
estava com um grupo de 

amigos no estabelecimento 
quando foi surpreendido pelos 
assassinos. Um dos criminosos 
desembarcou da garupa da 
moto, sacou uma pistola e ati-
rou repetidas vezes à queima 
roupa contra a vítima, fugindo 
logo na sequência.

A ocorrência foi atendida 
por volta das 21h por PMs do 
25º Batalhão, porém, após a 
chegada as equipes receberam 
a informação de uma profis-
sional do Pronto Atendimento 
Municipal (PAM) que a vítima já 
estava em óbito. Foram encon-
tradas várias cápsulas da arma 
de fogo próximo ao corpo do 

morador.
O local foi isolado até a che-

gada dos peritos da Criminalística 

e do Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama, que fez o recolhi-
mento do corpo.

DURANTE as buscas, a PF prendeu pessoas em flagrante e apreendeu grande quantidade 
de agrotóxicos contrabandeados
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ARMAMENTO de grosso calibre foi apreendido em vários pontos averiguados pelos agen-
tes da PF

O corpo da vítima foi coberto com um cobertor térmico depois que a morte foi constatada 
por equipes de saúde do Pronto Atendimento do município
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO33

I P A
X I N G A M E N T O

N T G RA N O L A
S I N A S E T E

C I M E N T E I T B
G O T I N G I R
N D E O R C A

V I R O S E S O N
F A Z R U M C

J I P E S P A P A
C A A C E S A

B A D A L A R N T
N U A S I SO E
T R A M P O L I M

T E A C A R A T E

Palavra
insultu-

osa;
desaforo

O público
que com-
parece à
bilheteria

Cada
porção do

oceano

Categoria
do curso
universi-

tário

Preste 
atenção

em

Nathalia
Timberg,

atriz
brasileira

Sorte;
destino
(fam.)

A cor 
da paz

"Também",
na lingua-
gem da
internet

Doce de
melado
típico do
Nordeste

"Peter (?)",
conto

infantil

Frequentar
festas

diversas
(pop.) 

"Quem
não deve
não (?)"

(dito) 

Parte
inferior de
calçados

Arte mar-
cial japo-
nesa de 

autodefesa

Muito
pessoal
Sem im-
portância 

Chá, em
inglês

Pelada;
despida

Prancha
de salto

na piscina

Realiza;
executa 

Carros de 
uso militar

Colorir a
roupa 

A metade
de 24

Ligada (a
lâmpada)
Código da 
pilha "palito"

O dente
do juízo
Cantor
de funk

(?) line:
conectado

Porém;
contudo

Comida
de bebê

Descama-
ção capilar

Bebida
cubana

(?) de fruta:
antiácido

Sufixo de
"rinite"
A baleia 

"assassina"

Musculo-
so; forte
Hiato de
"voar"

Conta de
mentiroso

(dito)

Alimento
servido

com açaí

As doen-
ças como

a gripe

Liguei
com arga-

massa
Nêutron

(símbolo)

Consoantes
de "nata"
Post-(?), 
adesivo

3/aaa — tea. 6/íntimo. 7/viroses. 8/cimentei.
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Palavras cruzadas

Você pode somar forças com os colegas no 
trabalho para aumentar a sua produtividade e 
superar as metas em comum. Há sinal de mu-
danças também em sua casa ou na família. Um 
namoro recente tem boas chances de se firmar 
e ficar mais sério. 

Vênus na Casa 2 indica uma boa fase para ga-
nhar dinheiro e equilibrar o orçamento. Terá que 
trabalhar mais para aumentar seus ganhos, mas 
todo esforço vai valer a pena. No romanve, boa 
sintonia. Estimule o diálogo e cubra seu amor 
de carinho e atenção.

Você pode ganhar um bom dinheiro trabalhan-
do em casa ou com serviços e produtos do-
mésticos.  A sorte também soprará a seu favor: 
não deixe de fazer uma fezinha. As paqueras 
recebem bons estímulos, mesmo que seja só 
para fazer contato a distância. 

Trabalhe com garra e explore os seus talentos, 
mas sem fazer alarde. Preocupe-se em mos-
trar a sua competência apenas para os chefes. 
Aprenda tudo que puder e invista no seu pro-
gresso.Pode descobrir muitas afinidades com 
alguém e querer investir num romance.

O Sol incentiva você a pensar mais na sua evo-
lução pessoal e profissional. No emprego, a Lua 
aconselha a mexer seus pauzinhos para atingir 
seus objetivos, sem revelar seus planos aos ou-
tros. No amor, se vive um romance é secreto, 
dobre o cuidado para evitar fofocas.

Se você quer mudar os rumos da sua carreira 
ou sente que precisa repensar os seus objeti-
vos de vida. Não tenha medo das mudanças e 
planeje com cuidado para chegar onde deseja. 
Os astros indicam que uma amizade pode se 
transformar em amor. 

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 a 21 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Capricórnio. 
Podem ser contraditórios e viverem em dúvida entre o certo e o errado, entre o bem e o 
mal, entre o bom e o ruim. Seu número principal é o 28, formado de Lua, 2 e de 8, Sa-
turno. A soma dá o 10, que resumido dá o 1, do Sol, que lhes confere liderança e poder, 
depois da meia idade, mas que pode provocar também, muita solidão.

Horóscopo nascido em 21 de outubro

Lua e Mercúrio vão realçar o seu poder de co-
municação e você vai mostrar muita habilidade 
para conversar. No fim da tarde, seu coração 
pode se alegrar ao ter contato ou receber boas 
notícias relacionadas a amigos. Nas paqueras, 
boa popularidade: converse mais. 

A Lua estimula a cooperação e você deve se 
unir a pessoas de confiança para realizar seus 
projetos ou conquistar seus objetivos.Vênus 
está toda serelepe na sua Casa da Comunicação 
e vai facilitar todo tipo de conversa.Urano pode 
trazer um romance promissor.

A Lua está na Casa das Transformações e em 
harmonia com o Sol na Casa 6. Este aspecto 
também é bom para iniciar uma dieta, repen-
sar seus hábitos, cuidar melhor da saúde e do 
visual. No amor, quem namora a distância deve 
intensificar os contatos.

As tensões ficarão para trás e você terá um dia 
bem mais tranquilo. Vários astros vão beneficiar 
a sua carreira e indicam que você pode ter boas 
oportunidades de se destacar na profissão. Na-
moro a distância ou com alguém de outra cida-
de recebe bons estímulos. 

Terá muita facilidade para conversar e negociar, 
o que garantirá bons acordos no trabalho e nos 
seus relacionamentos em geral. A Lua ingres-
sa na sua Casa 4 e traz boas vibrações para o 
convívio com a família. Na paquera, o Sol pode 
aumentar a sua popularidade. 

A Lua começa um rolê em sua Casa 2, anun-
ciando uma fase de boas vibrações para as suas 
finanças. É preciso fazer acontecer, trabalhar 
duro e ter persistência para ver os resultados. 
No campo sentimental, você saberá direitinho 
o que quer e será bem exigente nas escolhas. 

   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
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bíblico

Cais
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a nota de
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Instituto
(?): atua

na preven-
ção e re-
dução da
violência
no Brasil
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(sigla)

3/ici. 4/gift — kurt — lore. 5/laser. 6/nacibo.
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Na Coluna conheça as 7 dicas de saúde para viver bem
1. Faça metas possíveis – 

Decida onde quer ir e como vai 
chegar lá. Escolha metas que 
façam sentido com a sua reali-
dade! Avalie o que quer mudar 
na vida para aprender como 
viver bem. Também coloque 
tudo no papel.

2. Tenha boas noites de 
sono – Para viver bem, você 
precisa dormir bem. Para uma 
vida saudável, o descanso é 
fundamental. Isso vai te garan-
tir mais energia para enfrentar 
o próximo dia, sem falar na 
saúde do corpo. Durma sempre 

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

no mesmo horário, e nada de 
dormir menos de 8h.

3. Melhore a alimentação – 
Mais do que emagrecer ou ter 
o corpo da moda, você precisa 
adquirir melhores hábitos ali-
mentares para cuidar da saúde 
e melhorar sua qualidade de 
vida. Beba mais água, coma 
mais frutas, verduras e legu-
mes. Diminua frituras, gorduras 
e açúcares. Busque o equilíbrio.

4. Faça exercícios físicos – 
Alongamentos, caminhadas, 
ioga, ou qualquer outra coisa 
que você consiga fazer e te 

traga prazer. Exercitar o corpo 
traz benefícios para saúde física 
e mental. Comece aos poucos 
e sinta a diferença na sua vida.

5. Tenha tempo para você 
– Pare, respire fundo! Na cor-
reria do dia a dia deixamos 
nosso bem estar de lado, às 
vezes parece que não dá tempo 
para nada. Uns minutos para 
leitura de livro, ouvir uma 
música, qualquer coisa, ainda 
que pareça pouco. Encontre 
um hobby.

6. Planejamento finan-
ceiro – O dinheiro é um ponto 

de atenção para saber como 
viver bem. A vida financeira 
influencia muito na saúde 
física e mental. Ninguém 
dorme direito com os bole-
tos atrasados. Sem falar no 
estresse causado pelas ques-
tões financeiras. Faça uma 
planilha, controle os gastos e 
tente juntar dinheiro.

7. Planeje seu futuro – O 
que quer fazer quando se 
aposentar? Quer ter hobbies, 
viajar, mudar para praia? Para 
isso, você precisa de organi-
zação. Envolve o equilíbrio 

financeiro; a vida não se 
resume apenas ao dinheiro, 
mas ele impacta diretamente 
sua saúde física e mental.
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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

Toyota completa portfólio
de picape média no Brasil

A Toyota apresenta ao 
mercado brasileiro uma nova 
versão da picape líder em seu 
segmento: a Hilux SRX Limited. 
Com a ampliação do portfólio, 
a gama ganha uma opção que 
agrega mais itens exclusivos 
que oferecem mais conforto 
e comodidade aos usuários, 
atributos que se somam aos 
muitos outros já reconheci-
dos pelos clientes da picape, 
como qualidade, durabilidade 
e a confiabilidade da marca 
Toyota. A venda da versão 
Limited começou ontem para 
todo o território brasileiro ao 
preço de R$ 337.990,00.

Versátil, a Hilux Limited 
herda as mesmas caracterís-
ticas da configuração topo 
de linha SRX, com design 
moderno, desde os faróis dian-
teiros, grade e para-choques. 
Internamente se destaca pelo 
áudio totalmente integrado 
ao painel de instrumentos. 
Entretanto, seu grande diferen-
cial está na inclusão de itens 
de conforto, para melhor expe-
riência de condução e passeio.

CONFORTO E 
COMODIDADE

Para se destacar, a versão 
especial Limited focou no apri-
moramento da experiência de 
condução para uma maior 
praticidade no uso. Com isso, 
novos acessórios incorporam 
o modelo:

Retrovisor externo com 
rebatimento automático: além 
dos itens já conhecidos de sua 
versão base (SRX), como o indi-
cador de direção e o rebati-
mento elétrico acionado por 
meio de um botão, a Limited 

possui o rebatimento auto-
mático após o travamento e 
destravamento do veículo via 
alarme, trazendo ainda mais 
conforto e praticidade.

 
Capota rígida: do tipo 

esteira manual com trava, que 
facilita o manuseio para aber-
tura e fechamento. Prática, 
transforma o compartimento 
traseiro em porta-malas, 
garantindo segurança no 
transporte de cargas.

Tampa traseira: na nova 
v e rs ã o,  co m pa r t i m e n to 
recebe assistência de aber-
tura e fechamento e trava elé-
trica, acionada remotamente. 
A adição desses itens facilita 
a utilização da carga no dia a 
dia, tornando o manuseio mais 
prático e suave. 

MOTOR E TRANSMISSÃO
A Hilux SRX Limited traz o 

motor diesel 2.8L 16V, que gera 
204 cv de potência e torque 

de 50,9 kgfm a 2800 rpm. 
Acoplado transmissão auto-
mática sequencial de seis velo-
cidades, este motor alia força 
e economia, sendo o motor 4 
cilindros mais potente e econô-
mico da categoria. Participante 
do PBEV – Programa Brasileiro 
de Etiquetagem Veicular do 
INMETRO 2022 – o modelo 
apresenta dados de 10,1 km/l 
no percurso urbano e 11,3 km/l 
no percurso rodoviário.

SEGURANÇA
Como segurança é um dos 

principais pilares da Toyota, 
vale destacar que a versão 
Limited incorpora todas as 
características e sistemas que 
fazem da picape uma das mais 
completas do país.

O seu pacote incorpora o 
sistema de monitor de visão 
360º (Panoramic View Monitor 
– PVM), que vai agregado no 
modo de exibição do display 
como suporte ao motorista na 

identificação de movimentos ao 
redor de todo o veículo, combi-
nando uma câmera frontal, uma 
em cada lateral e uma traseira, 
totalizando quatro dispositivos 
para abranger todos os ângulos 
do veículo. O sistema atua como 
um auxiliar de visibilidade das 
áreas de pontos cego, com ima-
gens nítidas e linhas de suporte 
na tela que ajudam a delimitar a 
distância entre obstáculos. 

A nova versão também 
conta com o sistema de segu-
rança ativa, o Toyota Safety 
Sense (TSS), que traz a função 
que detecta pedestres e ciclis-
tas, por meio do Sistema de 
Pré-Colisão Frontal (PCS). O 
TSS é complementado pelas 
funções: Controle de Cruzeiro 
Adaptativo (ACC) e Sistema de 
Alerta de Mudança de Faixa 
com condução assistida (LDA). 
É importante observar que 
esses sistemas são projetados 
para auxiliar o motorista e não 
para substituí-lo.

Vale destacar que, desde 
a versão cabine simples, vol-
tada para o trabalho, a Hilux 
já vem dotada de dois airbags 
frontais e um de joelho para o 
motorista, bloqueio do diferen-
cial traseiro (com acionamento 
elétrico), freios ABS e sistema 
auxiliar EBD (distribuição ele-
trônica de força de frenagem) 
nas quatro rodas, cintos de 
segurança de três pontos para 
todos os bancos, com pré-ten-
sionador e limitador de força 
para o condutor e passageiro.

A linha ainda tem assistente 
de subida (HAC), controle ele-
trônico de estabilidade (VSC), 
controle eletrônico de tração 
(A-TRC) e luz de frenagem emer-
gencial automática. Nas versões 
cabine dupla, a Hilux ainda vem 
com mais quatro airbags, sendo 
dois laterais e dois de cortina, 
sistema universal ISOFIX® para 
fixação de cadeirinha para crian-
ças no banco traseiro e assis-
tente de reboque.

TABELA DE PREÇOS
Com a chegada da versão 
SRX Limited, os preços da 
gama Hilux ficam assim:

Versão   Preço R$
GR-S R$ 354.790,00
SRX Limited R$ 337.990,00
SRX A/T R$ 325.490,00  
SRV A/T R$ 290.690,00 
SR A/T R$ 273.090,00
STD Power Pack R$ 244.390,00
Cabine Simples R$ 228.490,00
Chassi R$ 220.690,00

A versão especial da Hilux SRX Limited começou a ser comercializada ontem e traz itens exclusivos para aprimorar conforto e comodidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 194.900,00

S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 246.900,00

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

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

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

ORIENTADOR DE ATIVIDADES 
na área de Arte-Educação

Vaga nº  486/2022  para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior completo ou 
cursando com Licenciatura em: Arte-Educação, 
Artes Cênicas, Artes Plásticas, Artes Visuais, 

Educação Artística ou Música, em instituição de 
ensino superior credenciada pelo MEC. 

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se .

Inscrições até 04/11/2022.

Evento valoriza produção artísticas de
alunos da rede municipal de educação

A arte na educação infan-
til é um dos principais pilares 
para a formação das crianças. 
E foi para valorizar e estimu-
lar a produção cultural que 
a Secretaria Municipal de 
Educação preparou o Festival 
de Arte 2022, realizado durante 
ontem (20) no Teatro Vera 
Schubert. Música, teatro e 
exposições apresentam toda 
a criatividade dos alunos das 
séries iniciais do município.

O evento contou com 
a participação de alunos 
das 22 escolas e 20 Centros 
Municipais de Educação 
(CMEIs), que foram recepcio-
nados pela secretária muni-
cipal de Educação, Mauriza 
Gonçalves de Lima Menegasso. 
Ela elogiou a dedicação de 
todos os envolvidos na reali-
zação do festival, destacando 
o trabalho de Andréa Pinesso 
da Silva, coordenadora peda-
gógica da disciplina de Artes 
do município.

Ela destacou que propor-
cionar o contato das crianças 
com as diversas formas de 
manifestação artística, ainda 
na primeira infância, é algo 
fundamental. 

A plateia, composta por 

mais de 800 alunos nos dois 
períodos, estava empolgada 
com os apresentadores, nada 
menos que o Capitão América 
e a Mulher Maravilha. No palco, 
apresentações musicais, dança 
do arco-íris, frevo e funk, pot-
-pourri dos anos 60 e dança 
das palmas, coral e maculelê, 
além de capoeira, street dance, 
poemas, dança de catira, ence-
nações, apresentações musi-
cais, coral e fanfarra.

No hall de entrada do 
Centro Cultural os visitantes 
podem apreciar exposições 
com releitura das obras de 
arte de Abraão Hachicho, fan-
toches e mamulengos, tribos 

africanas, autorretratos, ecos-
sistema animais (dobradura, 
modelagem e fantoches), ofi-
cina de artesanato – mulher 
na frente do sol, a arte pelo 
mundo, cores quentes/frias, 
flor de cerejeira, fotografia, 
logística reversa e a lenda 
dos ipês.

A plateia, composta por mais de 800 alu-
nos nos dois períodos, estava empolgada 

com os apresentadores, nada menos que o 
Capitão América e a Mulher Maravilha
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Copa Amizade movimenta futebol
varzeano de Umuarama e distritos

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Smel) está 
realizando a terceira edição 
da Copa Amizade de Futebol 
Amador, que vem agitando as 
equipes varzeanas em uma das 
atividades esportivas mais pra-
ticadas na cidade e nos distritos. 
A competição, que conta com 
total apoio do prefeito Hermes 
Pimentel, prevê premiação em 
dinheiro do campeão ao terceiro 
colocado, nas categorias titular 
e aspirante.

Participam equipes do 
município (bairros, distritos 
e zona rural), com atletas a 

Macrorregional do Paraná Bom de 
Bola acontece em quatro municípios

Mais de 250 atletas, de 15 municípios, participam da etapa estadual de 
atletismo dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS). As competições começam 
nesta sexta-feira (21), seguem até domingo (23) e serão realizadas no 
Centro Nacional de Treinamento em Atletismo (CNTA), em Cascavel. Os 
Jogos Abertos do Paraná – Etapa Estadual de atletismo são promovidos 
pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral do Esporte, 
e contam com o apoio da Prefeitura de Cascavel. O coordenador, Emerson 
Venturini “Milico” acredita que a etapa pode revelar novos talentos. Na 
etapa de atletismo serão disputadas 24 provas: 1.500m rasos; 10.000m 
rasos; 100m rasos; 110m com barreira; 200m raso; 3.000m com obs-
táculos; 400m rasos com barreira; 400m rasos; 5.000m marcha atlética; 
5.000m rasos; 800m rasos; arremesso de peso; decatlo; heptatlo; lança-
mento do dardo; lançamento do disco; lançamento do martelo; revezamento 
4x100m; revezamento 4x400m; revezamento 4x400m misto; salto com 
vara; salto em altura; salto em distância e salto triplo.

partir dos 16 anos. No pró-
ximo domingo será realizada 
a terceira rodada da compe-
tição, com dois jogos entre as 
equipes Três Placas e Serra 
dos Dourados, no campo da 
comunidade Três Placas – na 
divisa com o município de 
Maria Helena. Os aspirantes 
jogam às 14h30 e os titulares 
se enfrentam às 16h.

No último domingo, 16, os 
confrontos da segunda rodada 
da Copa Amizade ocorreram no 
campo de futebol do distrito de 
Vila Nova União, com vitórias 
do time de Carboneira contra 

Lovat por 5 a 2 nos aspirantes 
e 2 a 1 nos titulares. “A Copa 
Amizade faz parte das iniciati-
vas da Smel para aumentar os 
níveis de cidadãos fisicamente 
ativos na cidade. Quanto mais 
pessoas praticando esportes 
e atividades físicas, melhor 
será a saúde e qualidade de 
vida da população”, destaca o 
secretário de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

Segundo ele, é também 
uma forma de garantir calen-
dário para os times do fute-
bol varzeano de Umuarama, 
compostos por atletas que se 

reúnem nos finais de semana 
para praticar o futebol amador. 
As partidas são disputadas no 
Estádio Municipal Lúcio Pipino 
e também em campos dos 

A partir de hoje (sexta-
-feira, 21) até domingo (23), 
Arapongas, Moreira Sales, 
Palotina e São Mateus do Sul 
recebem a fase macrorregio-
nal do Paraná Bom de Bola. 
A etapa regional terminou em 
julho e foi dividida em quatro 
finais de semana, que classi-
ficaram representantes para 
esta nova fase da competição.

Ao todo, a competição vai 
reunir 1.236 atletas, em quatro 
categorias: feminino sub 16, 

masculino sub 16, masculino 
sub 21 e master (50+). “Estamos 
chegando na macrorregional do 
Paraná Bom de Bola, que acon-
tecerá em quatro sedes. As equi-
pes de cada categoria dispu-
tam as vagas para a fase final”, 
informa o diretor de Esportes 
da Superintendência Geral do 
Esporte, Cristiano Barros d’El 
Rei.

Criado em 2021, o Paraná 
Bom de Bola é uma compe-
tição de futebol de campo 
organizada pelo Governo 

do Estado, por meio da 
Superintendência do Esporte, 
e engloba disputas entre sele-
ções municipais em diferentes 
faixas etárias.

A macrorregional encerra 
no dia 23 de outubro, quando 
serão decididas as oito equipes 
classificadas para a fase final, 
que acontecerá, no município 
de Goioerê, entre 10 a 15 de 
novembro.

O coordenador dos Jogos 
de Rendimento do Paraná, 
Emerson Venturini “Milico”, 

conta que é a primeira vez que é 
realizada uma fase macrorregio-
nal. Também destaca que nos 

bairros e distritos das equipes 
inscritas na competição. A pri-
meira edição da copa aconte-
ceu em 2019 e reuniu nove 
equipes.

NO próximo domingo acontece a terceira rodada, com dois jogos entre Três Placas e Serra 
dos Dourados

ASSESSORIA/SECOM

últimos anos houve a inclusão 
do futebol feminino nos jogos 
oficiais e de rendimento.
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AO todo, a competição vai reunir 1.236 atletas, em quatro categorias: feminino sub 16, 
masculino sub 16, masculino sub 21 e master (50+)
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