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Decisão do TJ-PR pode colocar
Pozzobom de volta à Prefeitura
O ex-prefeito de Umuarama Celso Pozzobom aguarda a publicação 
de uma decisão tomada pelo Colegiado da 4ª Câmara Cível, de um 
agravo interno que pede a suspensão do efeito da decisão da Câmara 
Municipal, referente à cassação do mandato. A decisão dos desem-

bargadores pode reconduzir Pozzobom, mesmo que temporaria-
mente, de volta ao cargo de prefeito da cidade. A previsão era de que 
ainda nesta terça-feira, fosse publicado, mas um pedido de vistas 
adiou o julgamento para novembro. l 3

l 9

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Brasil renova
parceria com
a ONU para

a Agricultura
l 2

Estado mantém
equilíbrio nas  

contas e aumenta
investimentos

l 4

Finalistas do
Femucam Kids

A Acesf informa que as famílias têm até o domingo (23 de outubro) para realizar serviços de revestimentos, pin-
turas, obras e reformas nos túmulos do Cemitério Municipal de Umuarama. Já os serviços de limpeza poderão ser 
feitos até às 18h do dia 31. Um diferencial neste ano é que os trabalhos podem ser feitos inclusive aos sábados e 
domingos, sempre das 8h às 18h. O feriado cai em uma quarta-feira, porém, a Sestram vai desviar e interromper 
o trânsito na Avenida Parigot de Souza, em frente ao Cemitério, já na segunda-feira, dia 31 de outubro. 

IAT padroniza
ações na fauna 
silvestre nos 
municípios

l 5

Prazo para o 
Dia de Finados

l 7

    

Os adeptos da zumba 
têm encontro marcado 
no Shopping Palladium 
na próxima sexta (14), 
a partir das 18h30. A 
Smel programou para 
esta data um “aulão” 
em comemoração ao 

Outubro Rosa. A parti-
cipação será aberta a 

interessados de ambos 
os sexos. l 11

Zumba do 
Outubro Rosa

l Pág. 3
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PREVISÃO DO TEMPO

Palavras cruzadas

Ainda que a Lua peça cautela e discrição, outros 
astros brilham forte no seu paraíso astral e deixam 
você ainda mais extrovertida do que já é. Uma boa 
dica é não confiar demais nas pessoas e ouvir a 
sua intuição em qualquer situação. Namoro a dis-
tância pode ficar mais firme. A dois, fase repleta 
de romantismo, carinho e sedução.

A Lua no ponto alto do seu Horóscopo deixa você 
ainda mais ambiciosa. Vai querer ainda mais 
sucesso no trabalho e fará tudo que puder para 
conquistar o reconhecimento das pessoas. Boa 
lábia vai ajudá-la na conquista e na vida a dois. 
Se estiver de olho em alguém, vai querer se de-
clarar. Na vida a dois, o diálogo vai fluir com muita 
facilidade e a sintonia será incrível.

Você vai mostrar ainda mais interesse e vontade 
de aprender no trabalho. Procure investir em tudo 
que possa contribuir para o seu crescimento e para 
melhorar o seu currículo. Vigie, também, as opor-
tunidades de aumentar seus ganhos. Na conquista, 
você vai querer segurança e tudo indica que pode se 
envolver com colega ou conhecido (a).

Os astros revelam o lado mais ambicioso e 
confiante do seu signo. Tudo indica que você 
vai investir todas as suas fichas na carreira, 
ainda mais se souber que existe uma chance 
de promoção ou de assumir novas responsa-
bilidades no emprego. Na paquera, você vai 
caprichar no visual e vai investir pesado para 
conquistar alguém influente. 

Seu signo atravessa uma fase muito favorável para 
os estudos. Isso indica que você pode se entu-
siasmar com a ideia de voltar a estudar e aprimo-
rar seus conhecimentos. Quem planeja viajar para 
curtir o feriado recebe todo apoio do céu. Vai des-
cobrir muitas afinidades com alguém na paquera. 
Invista! Sintonia de corpo e alma com seu amor.

Você vai sentir um desejo enorme de mudar al-
gumas coisas na sua vida, principalmente para se 
livrar de coisas e situações que não acrescentam 
nada, só ocupam espaço. Ótimo momento para 
dialogar e se reconciliar com pessoas queridas. 
No campo sentimental, sua sensualidade será ir-
resistível e você só ficará sozinha se quiser. 

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 11 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. São 
originais e criativos, espertos, comunicativos e populares. Possuem inteligência acima da 
média. Eles poderão aprender tudo o que quiserem aprender, com facilidade. Seu número 
principal é o 18, formado de 1, do Sol e 8, de Saturno. A soma dos dois é 9, de Marte, que 
gera violência, agressividade e imposição, com autoritarismo e coloca ordem nas coisas, à 
força. O 9, é coragem, otimismo e confiança em si.

Horóscopo nascido em 11 de outubro

A Lua indica que você pode fazer boas parcerias e 
se dar muito bem numa sociedade. Sol e Mercúrio 
na Casa 12 acentuam a sua intuição e avisam que 
você deve confiar ainda mais em seus instintos. 
Aproveite para trocar confidências e curtir o colo 
dos parentes. A dois, um pouco de privacidade 
fará bem ao casal.

A Lua estimula as parcerias e indica que você deve 
buscar o apoio dos colegas para conquistar os ob-
jetivos em comum. Parentes também estarão ao seu 
lado e vão defender seus interesses com todo em-
penho. Quem terminou um namoro há pouco tempo 
talvez queira procurar o(a) ex para uma boa conversa. 
Na vida a dois, você vai sentir firmeza na relação. 

Se depender do estímulo do céu, trabalho e car-
reira terão prioridade absoluta para você neste 
momento. Você vai batalhar pelo sucesso e sabe 
que bons resultados dependem de muito empe-
nho, dedicação e disciplina. No campo sentimen-
tal, pessoas conhecidas terão mais chance de 
ganhar o seu coração 

Sol e Mercúrio na Casa 7 indicam uma fase in-
crível para fazer parcerias. No trabalho, procure 
somar forças com os colegas de confiança, prin-
cipalmente aqueles que têm metas em comum 
com você. No amor, o desejo de viver uma relação 
séria e duradoura vai aumentar e você vai querer 
investir em compromisso. 

Sol e Mercúrio brilham intensamente no seu sig-
no e realçam todos os seus pontos fortes. Mestre 
na elegância e na diplomacia, você vai conseguir 
tudo que quiser com seu charme discreto e equi-
librado. Na vida a dois, invista no romantismo, no 
diálogo e no jogo da sedução. Seus desejos esta-
rão à flor da pele.

Sol e Mercúrio na Casa 11 indicam que você 
vai lutar com unhas e dentes pelos seus ideais 
e projetos para o futuro. Você vai querer mais li-
berdade para correr atrás do que deseja. Aproveite 
qualquer oportunidade de sair e conhecer gente 
nova. Numa dessas, as paqueras também podem 
surpreender. 
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Crescente
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PREVISÃO DO TEMPO
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com pancadas de chuva
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FASES 
DA LUA
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Minguante
17/10 - 14h16
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2375Lotomania

26.949
21.878
03.284
84.547
67.331

33 46 48 56 70 76 79
BRASIL/RS TIME

13 20 29 38 77
concurso: 5970

08 19 29 38 48 56 

05 14 24 30 31 33 34 35 36 37
44 47 48 56 65 67 74 75 87 89

concurso: 2634Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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FTA
COAGULAÇÃO

NRPITUF
PISEIOCRE

BAREMANAR
UORADORT

OSASCOEGO
ERHSAIR

ESTRAGAMI
PEDUESO

RAPTOANO
CRSEDAS

TIRANOOU
AUTENTICO

SALMOOSMAR

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

Bebida
popular
cubana

Thiago
Silva,

zagueiro
(fut.)

(?) entre
nós: em
segredo

(?) Prado,
ator

brasileiro

Andei por
cima de 

Balcão de
bebidas

Sequestro

Apodre-
cem (as
frutas)

Letra com
cedilha
O gover-

nante cruel

Legítimo; 
verdadeiro

Texto
bíblico

Aquele que
discursa

Arte,
em inglês

Camarão de
rios (bras.)
Enganos; 
desacertos

Exalar
(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.
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B T D L
A E L O G I A R

P I R R A C E N T O
L E R E N F I M

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

R E N O M E I P A
C T M A T A R

F A M O S A I C E
R A O T A V I O

E N C A N A D O R
A P D R E R P
V I T A M I N A DO

M A I O R I D A D E
L I S M O T O R

Evento no
qual o

folião se
diverte

Fenômeno
também
chamado
de cismo 

(?)
grande:
pessoas
adultas

Forma do
verbo não
conjugado
(Gram.)

Aquele
que tem
cabelos
escuros

Corrida
disputada
no jóquei

Aditivo
do sal de
cozinha

(símbolo)

São
Caetano,
no ABCD
paulista

Museu 
de Artes

de Niterói
(sigla)

Ter o
direito de

Enrique-
cido com
nutrientes

Natural
(abrev.)

Condição
alcançada

aos 18
anos

Flor-de-
(?):

açucena

Peça que
move
carros

A atriz de
sucesso

Bombeiro
hidráulico

Antecede
o "E"
Boa

reputação

Consoantes
de "poda"

3, em
romanos 

Capazes

(?) Mesqui-
ta, apre-
sentador

Afinal; 
finalmente
Barulho;

ruído

Terno
(fig.)
Ali

adiante

Vaso
para água
Termina a
costura

Gelo,
em inglês
Grudado;
colado

Cometer
homicídio
Indagar

com cautela

Enaltecer

Redação
(abrev.)

Relativo
ao latim
A cidade

do Coliseu

Sílaba de
"papel"
Obsti-
nado

A 2a nota
musical
O "eu"
oblíquo

Vitamina 
da cenoura
Teimoso;
birrento

Consumir
(o jornal) 
Matriz da
firma (pl.)

3/ice — mac. 4/doce. 5/poder. 6/renome.

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Chuva Chuva

@tribunahojenewsumuarama

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 - 4,39 8,73
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

5/9 a 5/10 0,6809 0,6809 0,1800
6/9 a 6/10 0,6809 0,6809 0,1800
7/9 a 7/10 0,6817 0,6817 0,1808
8/9 a 8/10 0,7097 0,7097 0,2087
9/9 a 9/10 0,6818 0,6818 0,1809

Ações % R$
Petrobras PN -1,13% 33,25 
Vale ON -2,01% 73,99 
ItauUnibanco PN -1,06% 29,01 
Bradesco PN -1,51% 20,16 
Magazine Luiza ON +0,19% 5,32 
Cosan ON -7,51% 15,40 

IBOVESPA: -0,37% 115.940 pontos

Iene 145,73
Libra est. 0,91
Euro 1,03
Peso arg. 149,20

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,1900 5,1910 -3,8%

PTAX  (BC) -0,5% 5,1935 5,1941 -3,9%

PARALELO -0,4% 5,0700 5,5000 -3,8%

TURISMO -0,4% 5,0700 5,4800 -3,9%

EURO -1,4% 5,0382 5,0409 -4,7%

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 10/10

Iene R$ 0,0356
Libra est. R$ 5,74
Peso arg. R$ 0,035
R$1: 1.366,68 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/10 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. AGOSTO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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 1.374,00 7,00 -2,7%
FARELO out/22 410,70 5,80 -1,0%
MILHO dez/22 698,25 15,00 1,9%
TRIGO dez/22 938,00 57,75 7,9%

SOJA 165,23 1,4% -0,6% 164,00
MILHO 76,57 1,1% 0,0% 76,00
TRIGO 92,49 0,6% -4,8% 95,00
BOI GORDO 284,30 0,0% -2,0% 280,00
SUINO 6,45 1,1% 2,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/10 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 174,00 1,8% -1,1%
SOJA Paranaguá 185,00 -2,1% -3,1%
MILHO Cascavel 86,00 1,2% 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//0099  ffííssiiccaass  1155//0099  ddoommééssttiiccooss  0066//0099

Brasil renova parceria com a ONU
para a Agricultura e Alimentação

Líder mundial na produção 
de grãos e responsável por 
produzir um em cada cinco 
pratos de comida que chegam 
à mesa da população do pla-
neta, o Brasil renovou por mais 
cinco anos o acordo de coo-
peração com a Organização 
das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação 
(FAO). Um dos projetos que 
serão continuados é o de 
“Apoio ao Aprimoramento e 
a Consolidação da Política 
de Segurança Alimentar e 
Nutricional”, realizado pelo 
Ministério da Cidadania.

Em Roma, na reunião com 
o diretor-geral da FAO, o chinês 
Qu Dongyu, o ministro Ronaldo 
Bento destacou a importância 
das políticas públicas bra-
sileiras no enfrentamento à 
pobreza e à fome. Também 
participou do encontro o dire-
tor da Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), o embai-
xador Rui Pereira.

“O Ministério da Cidadania 
é o responsável pela promo-
ção da agricultura familiar e 
pelo enfrentamento à insegu-
rança alimentar. Colocamos 
o Brasil à disposição para a 
extensão dessa parceria, como 
também das boas práticas que 
temos adotado no país. Temos 
tido sucesso na questão do 
enfrentamento à insegurança 
alimentar e no combate à erra-
dicação da pobreza”, frisou 

Ronaldo Bento.

ALIMENTA BRASIL
Uma das iniciativas que 

contribuem para a erradicação 
da fome no país é o Alimenta 
Brasil, programa que garante 
a compra da produção de agri-
cultores familiares e permite 
que esses alimentos cheguem 
às mesas de escolas, hospi-
tais, restaurantes comunitá-
rios, creches e instituições de 
assistência social.

BRASIL FRATERNO
O ministro da Cidadania 

citou, ainda, o Brasil Fraterno, 
Comida no Prato, que faz a 
conexão entre bancos de ali-
mentos e reduz a burocra-
cia para que empresários do 
setor alimentício consigam 
fazer doações. “Outro foco 
também é em relação à dimi-
nuição das perdas e do des-
perdício de alimentos e, com 

isso, otimizarmos a entrega de 
alimentos e enfrentar a inse-
gurança alimentar”, pontuou 
Ronaldo Bento.

AUXÍLIO BRASIL
Outra frente de ação do 

Ministério da Cidadania na 
redução da insegurança ali-
mentar é o Auxílio Brasil. O 
programa de transferência de 
renda chega, em outubro de 
2022, a mais de 21,1 milhões 
de famílias beneficiárias, o 
maior patamar da história dos 
programas de transferência de 
renda no país.

Além de garantir  um 
mínimo de R$ 600 para os 
contemplados, o programa 
conta com benefícios comple-
mentares. Um deles é o Auxílio 
Inclusão Produtiva Rural, que 
paga um valor adicional de R$ 
200 para pequenos produto-
res interessados em dar escala 
para sua produção.

NA reunião com o diretor-geral da FAO, o chinês Qu Dongyu, o ministro Ronaldo Bento 
destacou a importância das políticas no enfrentamento à pobreza e à fome

ASSESSORIA
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A empresa abaixo torna público que requereu a Licença de Operação para o empreendimento 
abaixo solicitado: EMPRESA: Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. 
ATIVIDADE: Sistema de Tratamento de Esgoto no Distrito de PORTO CAMARGO (ETE). 
ENDEREÇO: ETE: Lote Chácara nº 03-A (destacada da Chácara nº 03) no Distrito de Porto 
Camargo. MUNICÍPIO: Icaraíma – PR.

Retorno

O vereador Renato Freitas (PT) reassumiu ontem (segunda-
feira, 10) o mandato na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), 

após obter no Supremo Tribunal Federal (STF) uma liminar 
que suspendeu a cassação contra ele por participação em 

um protesto contra o racismo na Igreja do Rosário, em 5 de 
fevereiro. O ministro Luis Roberto Barroso acatou argumento da 
defesa de que o processo não cumpriu os prazos regimentais. A 

Câmara anunciou recurso contra a decisão.

Acusações
Renato Freitas também 
voltou à Casa na condição 
de deputado estadual eleito 
com 57.880 voto. E seu 
retorno foi marcado pela 
troca de acusações entre ele 
e parlamentares da bancada 
evangélica. O vereador abriu 
seu discurso afirmando que 
viveu uma “batalha contra o 
racismo, contra a hipocrisia 
e contra a maldade”. “Quero 
agradecer aos vereadores 
que tentaram me cassar, 
afundados em sua própria 
cobiça, cegueira e ódio. [Eles] 
tornaram possível e pública 
uma questão importante, 
[sobre] qual o papel da igreja 
na luta contra o racismo, 
das Casas Legislativas contra 
o racismo, da sociedade 
curitibana contra o racismo”, 
declarou.

Fora do contexto
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Paulo de 
Tarso Sanseverino suspendeu as peças de propaganda 
do candidato do PT à Presidência, Lula, que associam o 
seu adversário nas eleições, o presidente Jair Bolsonaro, 
à prática de canibalismo. A decisão liminar atende a um 
pedido da campanha de Bolsonaro. O ministro considerou 
que as falas de Bolsonaro gravadas em vídeo durante 
uma entrevista para um jornalista estrangeiro foram 
tiradas de contexto. “Nessas circunstâncias, entende-se 
que, na forma em que divulgadas as mencionadas falas 
do candidato Bolsonaro, retiradas de trecho de antiga 
entrevista jornalística, há alteração sensível do sentido 
original de sua mensagem”, diz Sanseverino na decisão.

Contexto específico
No vídeo, Bolsonaro afirma que durante uma visita a uma 
comunidade indígena, se dispôs a participar de um ritual em 
que, segundo ele, um indígena morto seria cozinhado e servido 
com bananas. “É a cultura deles... e eu me submeti àquilo”, diz 
Bolsonaro no vídeo original da entrevista, conforme transcrição 
que consta na liminar.  Para o ministro, as declarações do 
candidato dizem respeito a um contexto específico. “A 
reportagem se refere a uma experiência específica dentro de 
uma comunidade indígena, vivida de acordo com os valores e 
moralidade vigentes nessa sociedade”, afirma na decisão.

 Sem racismo
“Aquele que não ama o seu 
próximo é sete vezes maldito, 
enquanto aquele que faz do 
seu próximo um inimigo é 70 
vezes maldito. Os homens de 
ódio só conseguem amar a si 
próprios, os de orgulho não 
suportam os seus iguais, os de 
cobiça querem ouro e títulos, 
os de rapina espreitam os 
fracos para despojá-los, não 
para lhes assegurar a saúde”, 
disse Freitas. Vereadores 
da bancada evangélica 
reagiram. “O que tem que 
ficar claro é que ele não foi 
cassado por ser negro, mas 
por ser um experimento 
da esquerda para quebrar 
limites da sociedade. Quem 
vê os vídeos, vê Freitas 
invadindo a igreja e que o 
padre para a missa cinco 
vezes”.

DIVULGAÇÃO

Decisão do TJ pode
colocar Pozzobom
de volta à Prefeitura

O prefeito cassado de 
Umuarama Celso Pozzobom 
aguarda a publicação de 
uma decisão tomada pelo 
Colegiado da 4ª Câmara Cível, 
de um agravo interno que pode 
colocá-lo, mesmo que tempo-
rariamente, de volta ao cargo 
de prefeito do município.

O resultado do julgamento 
no Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR) é sobre um agravo 
interno, pedindo a suspensão 
dos efeitos da sessão de cassa-
ção do mandato de Pozzobom. 

A expectativa era de que 
a publicação do resultado do 
julgamento deveria sair ainda 
hoje (terça-feira, 11), mas 
um pedido de vistas de uma 
desembargadora adiou o jul-
gamento, que tem data pre-
vista para ser realizado entre 

os dias 31 de outubro e 7 de 
novembro. 

Em 22 de janeiro de 2022, 
foi realizada a sessão entre os 
vereadores, que foram unâni-
mes em cassar o mandato do 
prefeito.

Inicialmente a defesa 
do ex-prefeito ajuizou em 
Umuarama,  na Vara de 
Fazenda Pública, um pedido 
de nulidade da sessão de cas-
sação realizada na Câmara 
Municipal naquela data.

Á ocasião, foram apresen-
tadas as fundamentações e foi 
feito ainda um pedido de ante-
cipação de tutela, para que o 
juiz liminarmente, concedesse 
a suspensão dos efeitos da 
decisão da Câmara. À época, 
o magistrado em Umuarama, 
indeferiu tal pedido.

Posteriormente a defesa 
de Celso entrou com recurso. 
Um agravo de instrumento foi 
apresentado no Tribunal de 
Justiça do Paraná, contra a 
decisão tomada pela Justiça 
em Umuarama.

Por sua vez o TJ também 
indeferiu, mas concedeu o 
efeito suspensivo do processo.

Essa decisão culminou 
com um recurso chamado 
de agravo interno, que busca 
reverter a decisão do próprio 
Tribunal, que não concedeu o 
efeito suspensivo ativo.

Caso a decisão seja em 
favor de Pozzobom, os efeitos 
da sessão de cassação ficam 
suspensos até o julgamento do 
mérito de seu resultado, que 
por sua vez, foi a cassação do 
mandato de prefeito.

Voto antecipado de vereador é uma das
fundamentações da defesa de Pozzobom

Ainda em janeiro, na sexta-
-feira, (21), antecedendo à ses-
são de julgamento do pedido 
de cassação de Pozzobom, a 2ª 
Vara da Fazendo Pública havia 
negado o pedido feito pelos 
advogados de defesa do pre-
feito afastado de Umuarama, 
para que o vereador Mateus 
Barreto não participasse 
da Sessão de Julgamento 
Especial, caso ele mantivesse 
publicações sobre seu voto em 
rede social.

A defesa de Celso sustentou 
que Barreto adiantou o con-
teúdo de seu voto (favorável à 
cassação) por meio de várias 
publicações em seu perfil na 
rede social Instagram, impor-
tando tal conduta em emissão 
de prejulgamento e incitação 
de possível pressão popular em 
relação a outros vereadores. Tal 
sustentação faz parte das funda-
mentações que fazem parte do 
pedido de suspensão dos efeitos 
da sessão de cassação.

Á época ainda a juíza Sandra 
Lustosa Franco destacou na 
decisão que “não é possível afe-
rir parcialidade do réu pela mera 
antecipação do voto momentos 
antes da votação e quando já 
encerrada, em tese, a produção 

de provas, porque, nesta fase 
do procedimento, é o momento 
em que os vereadores devem, 
de fato, formar convencimento 
sobre a procedência ou não da 
acusação, ou seja, no momento 
em que se encontra o processo, 
os vereadores devem se posi-
cionar quanto ao resultado do 
processo”. E que, “o fato de ele 

anunciar seu voto nas redes 
sociais, ao que parece, é exercí-
cio do seu direito de liberdade”.

A mesma estratégia de 
defesa do prefeito afastado 
também foi utilizada no iní-
cio da Sessão Especial de 
Julgamento. O requerimento 
foi indeferido pelo presidente 
do Legislativo.

DIVULGAÇÃO

A partir de sábado 
(15), e até 48 horas 
após o pleito marcado 
para o dia 30 deste 
mês, nenhum dos can-
didatos que disputam 
o segundo turno das 
eleições poderá ser 
preso, a não ser que 
seja pego em flagrante 

delito. A outra exceção é se pesar condenação por crime inafiançável, caso 
no qual a polícia poderá cumprir a ordem de prisão determinada pela Justiça. 
Também pode ser preso quem descumprir o salvo-conduto dos candidatos. 
A regra que veda a prisão de candidatos nos 15 dias antes das eleições vale 
também para fiscais eleitorais, mesários e delegados de partidos. A norma 
também se aplica a eleitores, porém, com intervalo menor, de cinco dias antes 
até 48 horas após o pleito.
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Emprego e renda
A indústria a ser implantada 
também contribuirá para 
um aumento significativo 
na arrecadação de tributos, 
gerando mais de 100 empregos 
diretos e cerca de 300 
indiretos. “Entendemos que a 
implantação de uma moderna 
indústria de esmagamento de 
soja para a produção de óleo 
degomado e farelo possibilitará 
o crescimento sustentável da 
cooperativa, através de práticas 
modernas e ambientalmente 
corretas, proporcionando 
o desenvolvimento de toda 
região”, afirma o presidente da 
cooperativa, Julinho Tonus.

Produção paranaense
Das cinco chamadas capitais 
brasileiras da produção de 
proteína animal, quatro estão 
no Paraná. E três delas são 
da região Oeste, depois que 
Cascavel ultrapassou Santa 
Maria do Jetibá (ES) como líder 
na produção de aves do País. As 
outras são Toledo (suínos), Nova 
Aurora (peixes) e Castro (leite). 
Fora do Paraná, a única campeã 
é São Félix do Xingu, maior 
produtora de carne bovina, com 
2,4 milhões de cabeças.

Ponte Velha
A centenária Ponte Velha, de 
Morretes, no Litoral do Paraná, 
ficará interditada a partir de 
17 de outubro para reforma. 
Construída em 1912, a tradicional 
ponte metálica do Porto de Cima 
fica sobre o rio Nhundiaquara, 
fazendo a conexão entre a 
Estrada da Graciosa e a cidade 
de Morretes. A ponte está há 
mais de 30 anos sem receber 
manutenção. A interdição para 
reparos é uma recomendação 
do Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER-
PR). O período previsto para a 
obra é de 90 dias.

Modernização
O aeroporto de Londrina 
vai receber um pacote de 
modernização inclui instalação 
do Sistema de Pouso por 
Instrumento (ILS),  tecnologia 
ALS, a extensão do pátio 

PR mantém equilíbrio
nas contas e aumenta
os investimentos

A Secretaria de Estado da 
Fazenda apresentou ontem 
(10), na Assembleia Legislativa, 
o resultado fiscal do segundo 
quadrimestre do Paraná. A 
receita corrente teve aumento 
nominal de 24% e aumento 
real de 14% entre janeiro e 
agosto de 2022, na compara-
ção com o mesmo período de 
2021. A arrecadação de impos-
tos (ICMS, IPVA e ITCMD), taxas 
e contribuições apresentou um 
crescimento de 21% (R$ 22,4 
bilhões) em valores nominais 
e 11% (R$ 18,5 bilhões) em 
valores reais, descontados 
da inflação, em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado.

Esse cenário atípico de arre-
cadação é decorrente da infla-
ção acumulada de 8,73% nos 
últimos doze meses (IPCA) e de 
programas de recuperação fis-
cal (Refis) que aconteceram no 
período, mas ele já está sendo 
alterado com as mudanças 
na tributação do ICMS sobre 
combustíveis, energia elétrica 
e telecomunicações, com per-
das de quase R$ 450 milhões 
aos cofres públicos com a Lei 
Complementar 194/2022 e pro-
jeção de perdas mais severas 
a partir de 2023, na casa de R$ 
3,2 bilhões.

Segundo a apresentação, 
somente em agosto deste ano 
a arrecadação no setor de com-
bustíveis teve redução de R$ 
72 milhões, no setor de ener-
gia elétrica de R$ 213 milhões 
e no setor de telecomunica-
ções de R$ 34 milhões. Esse 
impacto do ICMS não fica inte-
gralmente com o Estado, pois 
parte do valor arrecadado com 

Cenário econômico
O PIB paranaense mostrou aumento da movimentação econô-
mica e crescimento de 2,94% no segundo trimestre de 2022. 

Essa expansão é reflexo do desempenho positivo em todos os 
segmentos – indústria (5,64%), agropecuária (6,42%) e serviços 
(0,57%) –, segundo relatório divulgado na última semana pelo 

Ipardes. Outra boa notícia é a recuperação do mercado de traba-
lho, com recordes a nível estadual e federal de novas contrata-

ções pelas empresas.

o tributo deve ser repassado 
para os municípios e demais 
Poderes, dentre várias outras 
vinculações obrigatórias.

“Houve aumento em fun-
ção da arrecadação normal 
do Estado e transferências da 
União. A Receita Patrimonial 
do Estado também cresceu 
em função da taxa básica de 
juros. Essa melhora é subs-
tantiva, mas se observarmos 
a evolução a partir de julho, 
com as mudanças nas alíquo-
tas, há perda de arrecadação 
na comparação com o ano pas-
sado”, afirmou o secretário da 
Fazenda, Renê Garcia Junior.

DESPESAS
As despesas correntes do 

Governo do Paraná também 
tiveram um aumento real, de 
cerca de 6% em comparação 
ao mesmo período do ano pas-
sado. Entre janeiro a agosto 
deste ano as despesas foram 
de R$ 29,5 bilhões, ante R$ 25,6 
bilhões do mesmo período do 
ano passado.

As despesas com Pessoal 
e Encargos Sociais (ativo) 
representaram um aumento 
em 7% devido aos reajustes, 
reestruturações de carreiras, 
além do pagamento de pro-
moções e progressões. Outras 
despesas correntes (despesas 
comuns da gestão) tiveram um 

aumento de 18%, chegando a 
R$ 9,7 bilhões.

Os gastos com educação 
(R$ 8,7 bilhões no quadrimes-
tre) e saúde (R$ 2,2 bilhões no 
mesmo período) estão perto 
dos limites constitucionais. As 
despesas com pessoal (fun-
cionalismo) representaram 
39,48% no período.

O nível de investimento 
público no Paraná em obras 
e programas sociais superou 
R$ 3,5 bilhões em 2022, o que 
representa um aumento real 
de 74% em relação aos R$ 
1,8 bilhão registrados no pri-
meiro quadrimestre de 2021, 
ainda impactado pela pande-
mia da Covid-19 e o começo 
da campanha de imunização. 
Esse número também leva 
em consideração a execução 
dos financiamentos tomados 
em 2021, como o programa 
Avança Paraná, que está viabi-
lizando a Revitalização da Orla 
de Matinhos. A dívida pública 
está na faixa de R$ 24 bilhões.

Com as contas equilibradas e 
em dia, o Paraná também con-
tinua entre os estados aptos a 
receber garantias da União para 
novos empréstimos. A capaci-
dade de pagamento (Capag) 
paranaense segue com nota B 
– numa escala de A a D –, com 
boas perspectivas de chegar na 
nota A para o próximo exercício.

SECRETÁRIO de Fazenda apresentou aos deputados o resultado fiscal do segundo quadrimestre do Paraná
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Cooperar
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 

assinou protocolos de intenção para financiamento com 
cooperativas do Sudoeste do Paraná que somam aproximadamente 
R$ 55 milhões. Um deles é o da Cooperativa Agropecuária Tradição 
– Coopertradição, que apresentou projeto para a primeira etapa de 
implantação de indústria de esmagamento de soja, em Pato Branco, 

com estrutura de armazenagem associada.

de manobra e da área de 
estacionamento das aeronaves 
(em formato C); a ampliação 
em 145 metros da pista de 
pouso e decolagem; a reforma 
e ampliação do terminal de 
passageiros; implantação de 
dois novos pontos de embarque 
e desembarque; construção 
do novo pátio de aeronaves; 
e a adequação do acesso de 
aeronave ao hangar e da largura 
das pistas de táxi aéreo existente.

Modernização II
O anúncio da modernização 
foi feito pela CCR Aeroportos, 
empresa que administra o 
Aeroporto Governador José 
Richa, de Londrina. Segundo 
a administração, a tecnologia 
ILS aumentará a capacidade de 
operação de pousos e decolagens 
em condições meteorológicas 
adversas. Já a ALS, um conjunto 
de luzes coloridas ou piscantes, 
trará mais segurança aos 
poucos e decolagens pois 
define claramente a pista e a 
zona de pouso.

Fusão
O Pros e o Solidariedade 
estão em conversa adiantada 
sobre uma fusão entre os 
partidos. E a articulação deve 
se intensificar na próxima 
semana em Brasília, quando 
estão marcadas reuniões entre 
os caciques das duas legendas. 
Pros e Solidariedade são só dois 
exemplos de partidos que não 
conseguiram atingir a chamada 
cláusula de barreira e isoladas 
não terão direito a partir do ano 
que vem aos recursos do fundo 
partidário, além do horário 
eleitoral no rádio e na TV.

Cláusula de barreira
A regra da cláusula de barreira 
existe desde as eleições de 2018, 
e vai aumentado até 2030, e 
exige que os partidos elejam um 
número mínimo de deputados. 
Para esta eleição de 2022, a 
cláusula exigia que cada partido 
conseguisse ao menos 2% dos 
votos válidos, com um mínimo 
de 1% em nove estados ou que 
elegesse ao menos 11 deputados 
federais em um terço das 
unidades da federação.
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IAT padroniza ações
na fauna silvestre
nos municípios

O atendimento, o resgate 
e a destinação adequada da 
fauna silvestre em áreas urba-
nas e periurbanas (localidade 
de transição entre as áreas 
urbanas e rurais) ganharam 
novas diretrizes com uma 
resolução publicada no mês 
passado. As normativas foram 
estabelecidas com valida-
ção do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama).

As orientações são desti-
nadas aos municípios, que 
se tornam os responsáveis 
pelo atendimento e resgate 
de animais vitimados que 
circulem nas cidades e nas 
áreas periurbanas. O IAT, o 
Batalhão de Polícia Ambiental 
– Força Verde (BPAmb-FV), 
o Corpo de Bombeiros e a 
Defesa Civil podem ser acio-
nados para apoiar o resgate, 
translado e soltura de fauna 
silvestre em situações emer-
genciais, de risco ou de crítico 
atendimento.

A resolução prevê, ainda, 
que as prefeituras terão 
suporte de outros órgãos 
envolvidos no cuidado com a 
fauna silvestre, a partir da sua 
adesão junto ao IAT até o mês 
de março do ano que vem. O 
objetivo é padronizar o atendi-
mento das demandas que têm 
sido cada vez mais crescentes 
no Paraná.

“A gestão da fauna silves-
tre é uma ação fundamental 
para elaboração de políticas 
públicas voltadas à preserva-
ção da biodiversidade, pois os 
animais silvestres são parte 
do nosso patrimônio natu-
ral e devem ser protegidos. 
Entre as atribuições da Sedest 
está justamente a formula-
ção, acompanhamento, arti-
culação e monitoramento da 
política estadual de proteção 
à fauna nativa”, afirma o dire-
tor de Políticas Ambientais da 
Sedest, Rafael Andreguetto.

A bióloga e chefe do Setor 
de Fauna do IAT, Paula Vidolin, 
explica que o acionamento de 
outros órgãos para o atendi-
mento e resgate é feito diante 
de situações como desastre 
ambiental ou outros casos 
específicos.

PREFEITURAS terão suporte de outros órgãos envolvidos no cuidado com a fauna silves-
tre, a partir da sua adesão junto ao IAT até o mês de março do ano que vem

SEDEST

“Pode ser em casos de os 
animais estarem em áreas 
de difícil acesso que exijam 
técnicas específicas, como 
escalada, ou que dependam 
do uso de equipamentos de 
segurança, ou até mesmo 
quando o resgate é de animais 
de médio e grande porte com 
comportamento agressivo ou 
que possam causar ferimentos 
e morte”, explica.

Todas as atividades reali-
zadas pelos órgãos envolvi-
dos devem ser notificadas ao 
órgão ambiental estadual. “O 
Instituto Água e Terra deve 
sempre orientar as ativida-
des a serem executadas pelos 
municípios no tocante ao res-
gate de fauna, com base no 
Protocolo de Resgate de Fauna 
Silvestre (PRFAU)”, explica o 
diretor-presidente do IAT, José 
Volnei Bisognin.

O protocolo é um instru-
mento de gestão, construído 
de forma participativa, que 
deve orientar o estabeleci-
mento de procedimentos 
básicos para o atendimento de 
animais que estejam em situa-
ção de risco ou que potencial-
mente necessitem de resgate.

O diretor-presidente des-
taca, ainda, que é um avanço 

para toda a biodiversidade 
padronizar desse tipo de aten-
dimento. “Há anos enfrenta-
mos problemas de não ter para 
onde encaminhar ou destinar 
os animais. Essa realidade 
mudou nos últimos três anos 
e hoje estamos num caminho 
claro e objetivo quanto à sal-
vaguarda da fauna silvestre 
vitimada. Quando falamos em 
fauna, todo cuidado é pouco 
e essas regulamentações são 
fundamentais para cuidar da 
nossa biodiversidade”, afirma.

ESTADO
Além de providenciar, arti-

cular e coordenar as atividades 
relativas à elaboração e execu-
ção do Protocolo de Resgate de 
Fauna Silvestre, ao IAT cabe pro-
mover atividades de capacita-
ção para técnicos ou tratadores 
de animais silvestres que atuem 
ou que vierem a atuar no res-
gate de fauna silvestre junto aos 
municípios; indicar a destinação 
dos animais resgatados utili-
zando sua rede de Centros de 
Apoio à Fauna Silvestre (CAFS, 
CETRAS e CRAS) e empreen-
dimentos licenciados, bem 
como apontar o melhor local 
para soltura daqueles aptos a 
retornar à natureza.

Banco de dados
Também é de competência do órgão estadual manter o banco 

de dados dos municípios de forma integrada, solicitar apoio das 
prefeituras para destinações que ocorreram no território urbano e 
inserir nas atividades de licenciamento de competência do Estado 
as exigências quanto aos procedimentos relativos ao manejo de 

fauna silvestre (levantamento, monitoramento, salvamento, resgate 
e destinação). Os municípios e o IAT, de forma isolada ou conjunta, 
deverão orientar e promover ações de educação ambiental relacio-
nadas ao convívio pacífico com animais silvestres em meios urbanos 

e periurbanos, e aos eventos de resgate e atendimento à fauna.

Jogo aberto 
Com dois gritões 
da forte bancada 
evangélica – Damares 
Alves e Magno Malta 
– será mais difícil 
para o lobby dos 
jogos de azar aprovar 
a volta dos bingos e 
cassinos no Senado 
de 2023. A turma 
corre para girar a 
roleta nos corredores 
para votação até a 
primeira semana 
de dezembro. O PL 
442/91, que foi aprovado em fevereiro pelo plenário da Câmara 
dos Deputados, segue na Casa Alta à espera de designação de 
um relator, em regime de tramitação. Falta pouco para avançar 
– e a perspectiva de aprovação é grande, nas contas do setor. 
Em jogo, estão a criação de milhares de empregos, bilhões em 
impostos para a União e Estados, e mais turismo.

Trio parada dura
Sergio Moro já monta equipe 
para Brasília em tabelinha 
com a esposa Rosângela, 
eleita deputada federal por 
São Paulo. O agora senador 
eleito quer investir na parceria 
com ela pelo mesmo discurso: 
combate à corrupção. Junta-
se ao time o ex-procurador 
Deltan Dallagnol, eleito 
também federal. O trio vai 
esboçar novamente o pacote 
de leis anticorrupação, que 
caiu no Congresso. Agora, 
de dentro, acham que a 
pauta anda. 

Ei, Óh nós aqui!
Nos últimos dois meses, um 
grande empresário paulista 
do setor de tecnologia 
foi obrigado a bloquear 
contatos, de tantas ligações 
que recebeu – chegaram a 
12 num só dia – de um ex-
deputado federal pidão por 
dinheiro. Nem candidato ele 
foi, o mais estranho. Outro, 
que só disputará em 2026, 
também andou telefonando. 
O empresário, elegantemente 
recusou: saiu do Brasil por 
umas semanas e desligou 
o aparelho. 

Sinais dos tempos
A despeito de termos ou 
não novo presidente ano 
que vem, o Congresso vai 
ferver no debate entre dois 
nomes eleitos para a Câmara 
dos Deputados. Ex-ministra 
do Meio Ambiente e voz no 
combate ao desmatamento, 

Marina Silva (Rede) teve 
menos votos (237.526) que 
Ricardo Salles (PL) (640.918), 
outro ex-ocupante da 
pasta, ligado a madeireiros 
e garimpeiros. Ambos vão 
duelar sobre o discurso sobre 
a Amazônia.

Nas ruas 
As mortes por ideologia 
política expostas na mídia 
são apenas a ponta do 
iceberg no qual a sociedade 
se chocou e pelo qual 
afunda. Um levantamento 
da UniRio revelou que os 
casos de violência política 
cresceram 335% no Brasil 
nos últimos três anos. No 
1º semestre de 2022 foram 
identificados 214 registros 
– e no mesmo período 
de 2019, ano em que o 
estudo começou, foram 
contabilizados 47 casos.

Na praça
As pequenas e médias 
empresas estão em alta. 
Segundo levantamento 
da Associação Brasileira 
de Desenvolvimento, até 
setembro desde ano cerca 
de R$ 97,8 bilhões foram 
financiados pelo Programa 
Emergencial de Acesso a 
Crédito para as micro e 
pequenas. Pelo Programa 
Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte foram 
contratados R$ 91,5 bilhões 
para firmas de menor porte 
até o início deste mês.
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FAÇA DA PREVENÇÃO
UMA ROTINA EM SUA VIDA.

O câncer de mama e o do colo do útero 
têm muitas chances de cura, se 
descobertos precocemente. Se você tem 
entre 25 e 69 anos, redobre a atenção. 
Consulte seu médico ou procure a Unidade 
de Saúde e pergunte sobre os exames 
preventivos disponíveis em todo o Estado. 
A saúde da mulher é prioridade no A saúde da mulher é prioridade no Paraná. 

O CÂNCER
DE MAMA TEM ATÉ

DE CHANCE
DE CURA*

QUANDO
DESCOBERTO

PRECOCEMENTE:
95%

PREVINA-SE CONTRA
O CÂNCER DE MAMA

E O DO COLO DO ÚTERO.

*DADO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Atletas de Umuarama garantem 5 pódios
em campeonato de jiu-jitsu em Curitiba

Atletas de Umuarama par-
ticiparam do Curitiba Spring 
International Open IBJJF Jiu-
Jitsu Championship 2022 e 
garantiram excelentes colo-
cações. Gabriela Gonçalo, 
Fernanda de Freitas e Davi Willy 
Grasel conquistaram 5 pódios, 
com 2 medalhas de ouro, 2 de 
prata e uma de bronze.

Os três são atletas da 
escola de jiu-jitsu Trevus 
Martial Arts, do professor 
Vander Carlini. O evento teve 
competição de jiu-jitsu com 
kimono e sem kimono.

O torneio ocorreu no 
último final de semana (dias 
8 e 9), em Curitiba. O campeo-
nato é de nível internacional 
e conta com vários atletas 
de todos estados do Brasil e 
alguns de fora do país.

Gabriela Gonçalo, 34 anos 
– lutou na categoria Pesado 
Master 1, ficando em 1º lugar 
com kimono e vice-campeã na 
categoria Pesado Adulto Sem-
Kimono na faixa azul.

“Fiquei muito feliz com a 
conquista, ainda mais com as 
dificuldades em trabalhar e ter 

que treinar por não viver do 
esporte. Depois de 1 ano sem 
competição, foi muita dedica-
ção e treino para ir para essa 
competição. Foi menos de 1 
mês de muito treinamento e 
musculação, para alcançar 
esses resultados”, disse.

Fernanda de Freitas, 30 anos 
– lutou categoria Leve Master 
1, ficando como vice-campeã 
com Kimono e 1º na categoria 
Leve Adulto Sem-Kimono na 
faixa marrom. Para Fernanda, 
recém-graduada a faixa mar-
rom foi uma experiência nova e 
bastante diferente. “Muita coisa 
muda nessa etapa e entendo 
que os treinamentos têm que 
ser ainda mais intensos agora”.

Davi Willy Grasel, 23 anos – 
lutou categoria Leve, ficando 
em 3º Lugar com Sem-Kimono 
na faixa azul. Para Davi “foi muito 
treinamento sendo todos os 
dias, 3 vezes ao dia bem focado. 
Foi muita alegria pegar pódio, 
depois de todas as dificuldades!”.

Os atletas agora se prepa-
ram para a próxima competição 

que será em São José dos 
Pinhais/PR em novembro.

OS atletas da escola Trevus Martial Arts, do professor Vander Carlini participaram do cam-
peonato disputando contra atletas brasileiros e internacionais

ARQUIVO PESSOAL
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Obras e reformas nos túmulos devem
ser feitas somente até o próximo dia 23

A Acesf (Administração 
de Cemitérios e Serviços 
Funerários) informa que as 
famílias têm até o dia 23 de 
outubro (um domingo) para 
realizarem serviços de revesti-
mentos, pinturas, obras e refor-
mas nos túmulos do Cemitério 
Municipal de Umuarama. Já os 
serviços de limpeza poderão 
ser feitos até às 18h do dia 31. 
Um diferencial neste ano é que 
os trabalhos podem ser feitos 
inclusive aos sábados e domin-
gos, sempre das 8h às 18h.

Neste ano o Dia de Finados 
(2 de novembro) cai em 
uma quarta-feira, porém a 
Sestram (Secretaria Municipal 
de Segurança, Trânsito de 
Mobilidade Urbana), que 
engloba a Guarda Municipal 
e a Diretoria de Trânsito 
(Umutrans) vai desviar e inter-
romper o trânsito na avenida 
Parigot de Souza, no trecho 
em frente ao Cemitério, já na 
segunda-feira, dia 31 de outu-
bro. “Precisamos desse tempo 
para garantir segurança aos 
comerciantes ambulantes 
que irão montar suas barra-
cas naquela área”, conta Édipo 
Turisco, diretor da Acesf.

Ele conta que as atividades 
de poda, limpeza, pintura de 

Famílias são qualificadas para acolher crianças e adolescentes
O Serviço de Acolhimento 

Fa m i l i a r  d a  S e c r eta r i a 
Municipal de Assistência Social 
iniciou, na última sexta-feira, 
7, a capacitação on-line para 
interessados no Programa 
Família Acolhedora. Serão qua-
tro encontros às sextas-feiras 
para as famílias que querem 
conhecer o serviço e que, após 
a formação, poderão dar con-
tinuidade no processo para 
cadastro no programa e pode-
rem assim acolher crianças e 
adolescentes que por medida 
judicial forem afastadas dos 
seus responsáveis, garantindo 
seus direitos fundamentais, 
entre eles a convivência fami-
liar e comunitária.

A secretária da Assistência 
Social, Adnetra Vieira dos 
Prazeres Santana, explica 
que o acolhimento familiar 
é definido pelo Estatuto da 
Criança e Adolescente como 
preferencial, sendo que, por 

estar apoiado em diretrizes 
nacionais e internacionais que 
visam a reintegração familiar, 
faz parte de um movimento 
que é trabalhado desde a 
CF/1988 que é o cuidado, a pro-
teção e o olhar especial para 
crianças e adolescentes como 
sujeitos de direito, e o fortale-
cimento da família como um 
todo, na tentativa de que os 
vínculos familiares, afetivos e 
sanguíneos não se rompam, e 
que cada núcleo familiar tenha 
condições e seja responsável 
pelos seus, explica.

De acordo com a coordena-
dora do programa, Juvani Cirino 
Gonçalves, é importante desta-
car que diferente da adoção, o 
acolhimento tem caráter provi-
sório e excepcional. “O objetivo 
é a proteção e a garantia dos 
direitos da criança e do adoles-
cente, visando a reintegração 
familiar, que também é traba-
lhada pela equipe do programa. 

Somente na impossibilidade 
desta reintegração é sugerido o 
encaminhamento para família 
substituta. Desde o acolhimento 
até o desacolhimento, tudo se 
dará através do Judiciário, que, 
com as informações da equipe 
técnica, da rede de proteção do 
município e outras diligências 
cabíveis, bem como a atua-
ção do Ministério Público e da 
Defensoria Pública do Estado, 
direciona e determina os pas-
sos a serem dados e os atos 
processuais”.

O Serviço de Acolhimento 
Familiar faz parte da Política 
Pública de Assistência Social, 
que dispõe sobre todo o fun-
cionamento do Programa nos 
municípios, sendo integrante 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e estando 
legalizado no município atra-
vés da Lei Complementar nº 
4259/2018, que dispõe sobre os 
critérios para ser uma Família 

Acolhedora, bem como sobre a 
bolsa-auxílio disponibilizada às 
famílias cadastradas no período 
em que estiverem acolhendo.

As próximas etapas da 
capacitação serão realizadas 
nos dias 14 e 21 de outubro 
de forma on-line e em 4 de 
novembro o encerramento 
será presencial.

A terceira semana de outu-
bro, no Estado do Paraná, é 
dedicada à conscientização 
sobre o acolhimento familiar, 
conforme a Lei 19.510/2018. 

“Por conta da importância e 
da necessidade deste serviço, 
convidamos a população que 
tem interesse em conhecer o 
programa para que entre em 
contato com a equipe de aco-
lhimento familiar, esclareça 
quaisquer dúvidas e, havendo 
identificação com a dinâmica 
e a importância do programa, 
torne-se uma família acolhe-
dora”, acrescenta a chefe da 
Divisão de Proteção Especial 
da Assistência Social, Sandra 
de Sousa Oliveira Prates.

meios-fios e retirada de entu-
lhos já foram iniciados e equi-
pes da Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos chega na 
próxima semana para deixar 
tudo preparado para a data. 
“É sempre bom lembrar a 
todos os familiares para que 
nos ajude a cuidar da questão 
do combate à dengue: ao levar 
vasos de flores que venham 
com plásticos, façam a retirada 
e joguem nos latões de lixo que 
estão espalhados pelo cemi-
tério. Os plásticos que envol-
vem os vasos podem acumu-
lar água, o que é um risco para 
a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti”, alerta.

O diretor relata que haverá 
duas missas solenes pelos fina-
dos, porém a Mitra Diocesana 
ainda não divulgou os horá-
rios oficiais. “Na próxima 
semana já teremos informa-
ções sobre as missas e comu-
nicaremos nas redes sociais 
da Prefeitura”, afirma, lem-
brando que para a realização 
das obras nos túmulos é pre-
ciso solicitar e retirar o alvará 
na secretaria de Acesf. “Já os 
pedidos de segundas gavetas e 
demais serviços afins só pode-
rão ser feitos após o dia 4 de 
novembro”, pontua.

Vendedores ambulantes
A Prefeitura de Umuarama não definiu uma quantidade de limite máximo de participantes como 

vendedores ambulantes no Dia de Finados é preciso solicitar o alvará na divisão de Código de Pos-
tura apresentando documentos pessoais, requerimento e contrato (no caso de empresas), além de 
pagar as taxas. “Para a venda de alimentos é preciso atenção especial com armazenamento e con-
servação, conforme a legislação da Vigilância Sanitária. E vale a pena frisar que é proibido vender 

quaisquer tipos de bebidas alcoólicas”, destaca.

FAMÍLIAS têm até o dia 23 para realizar serviços de revestimentos, pinturas, obras e reformas nos túmulos do Cemitério. A limpeza pode 
ser feita até às 18h do dia 31

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Cursos feitos para você
O conhecimento não cabe em uma caixa. Com 

as inovações constantes na agricultura e na pecuária, 
a família rural paranaense precisa estar sempre 
atualizada para não perder o bonde da produtividade. 
É por isso que o SENAR-PR, além de oferecer mais de 
250 títulos fixos em seu catálogo de cursos, também 
desenvolve capacitações sob medida para atender a 
alguma demanda pontual de um grupo de produtores de 
determinada região do Paraná.

Já são muitos os exemplos bem-sucedidos de cursos 
criados de maneira customizada, como, por exemplo, o de 
cultivo de orquídeas, noz pecã, rã-touro e muitos outros 
que estão contribuindo para trazer mais renda para os 
produtores rurais e diversificando a produção agropecuária 
nas propriedades do Estado.

Algumas dessas iniciativas foram responsáveis pelo 
início de uma nova atividade produtiva em uma região, 
contribuindo para a economia local e gerando benefícios 
também na esfera social. 

O caminho para essas capacitações sob medida são 
os sindicatos rurais, que identificam e encaminham essas 
demandas para o SENAR-PR. Entretanto, para que o pedido 
seja atendido, é preciso que já haja um número razoável 
de produtores interessados na atividade relacionada à 
solicitação. Em relação ao catálogo fixo de capacitações 
do SENAR-PR, os produtores e trabalhadores rurais 
podem consultar as capacitações disponíveis no site www.
sistemafaep.org.br. Todos os cursos do SENAR-PR são 
gratuitos e com certificados para os concluintes.

Dessa forma, a produção agropecuária paranaense 
pode seguir o seu próprio caminho, respeitando as 
vocações regionais, a vontade de produzir e a sede de 
conhecimento dos produtores rurais paranaenses. Conte 
com o SENAR-PR para realizar seus sonhos! 

sistemafaep.org.br

Policiais civis receberam uniformes do
Governo pela primeira vez em 169 anos

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) finalizou a entrega dos 
kits de uniformes operacionais 
para os seus profissionais em 
todo o Estado. Historicamente, 
os policiais civis do Paraná 
sempre tiveram de comprar 
com recursos próprios as ves-
timentas necessárias para o 
uso em operações. Agora, pela 
primeira vez, a PCPR forneceu 
um kit completo com cami-
seta, suéter, calça, cinto e bota, 
atualizados com a nova identi-
dade visual da instituição.

Em menos de um mês, 
todos os delegados, escrivães, 
investigadores e papilosco-
pistas, que fizeram a solicita-
ção, receberam o conjunto. 
A entrega foi concluída em 
setembro.

O uniforme tem como obje-
tivo modernizar e ampliar a 
segurança, além de garantir aos 
servidores um equipamento de 

Motorista de Civic invade
residência na madrugada

Um homem de 41 anos foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia Umuarama no início 
da noite do último domingo 
(9) depois que perdeu o con-
trole da direção de um veí-
culo e invadiu uma residência 
no Parque Metropolitano de 
Umuarama. O condutor do 
carro se recusou a passar pelo 
teste do bafômetro.

A Polícia Militar (PM) foi 
acionada por moradores e no 
local verificou que o automó-
vel – um Honda/Civic – teria 
colidido e entrado no espaço 
da residência.

Em conversa com as equi-
pes policiais, os ocupantes do 
veículo afirmaram que não 

qualidade para o uso diário na 
execução das ações policiais. O 
novo uniforme está de acordo 
com o Manual de Identidade 
Visual da PCPR, contendo o 
novo projeto gráfico estabele-
cido pela instituição. O uniforme 
integra uma série de iniciativas 
dentro do plano estratégico 
que busca a padronização e 
normatização da identidade 
visual da corporação.

Assim como nos uniformes, 
a presença da nova identidade 
visual também já pode ser 
vista nas viaturas, na sinaliza-
ção das unidades, na papelaria 
e também no site e nas redes 
sociais da PCPR.

Os policiais civis do Paraná 
agora contam também com 
uma nova identidade funcio-
nal. A novidade foi anunciada 
oficialmente pelo delegado-ge-
ral, Silvio Jacob Rockembach, 
na celebração dos 169 anos 

da PCPR, no último dia 28 de 
setembro, em Curitiba. Na 
ocasião, os chefes das divi-
sões da PCPR receberam das 
mãos do diretor do Instituto 
de Identificação do Paraná 
( I IPR),  delegado Marcus 
Vinicius Michelotto, as pri-
meiras cédulas emitidas atra-
vés do novo sistema.

Fabricada em forma de car-
tão plástico, a nova identidade 
funcional contém, além da foto 
e dos dados já disponíveis no 
modelo anterior, informações 
adicionais como Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) e a data 
de validade do documento, pro-
porcionando a imediata identi-
ficação do portador. Também 
conta com a tecnologia do QR 
Code, que permite comprovar 
os dados do documento, o que 
evita fraudes e proporciona 
mais segurança não só ao poli-
cial civil, mas à população.

Os policiais aposentados 
também terão suas identida-
des funcionais substituídas pelo 
novo modelo, já que as inova-
ções não alcançam somente 

quem está na ativa, mas tam-
bém aqueles que contribuíram 
no passado para que a PCPR se 
tornasse referência nacional em 
segurança e modernidade.

OS policiais civis do Paraná agora contam também com uma nova identidade funcional

FABIO DIAS/EPR

precisavam de atendimento 
médico. Porém, o condutor 
apresentava visíveis sinais de 
embriaguez e por isso foi ofe-
recido a ele a oportunidade 

de passar pelo teste do etilô-
metro, porém ele se recusou. 
Diante da recusa, ele recebeu 
voz de prisão e foi conduzido à 
Delegacia de Polícia Civil.

Um morador de Umuarama 
que teve a caminhonete Hilux 
roubada no último sábado (8). 
Ele foi liberado horas depois 
em meio a uma plantação as 
margens da rodovia BR-272, 
em Guaíra, região de fron-
teira com o Paraguai. A vítima 
havia sido rendida por dois 

Umuaramense mantido refém e
libertado na região da fronteira

homens armados quando 
estava na praça Mascarenhas 
de Moraes.

Segundo informações do 
19º Batalhão de Polícia Militar, 
após passar momentos de 
terror nas mãos dos crimino-
sos, o homem foi libertado. 
Somente depois que caminhou 

por alguns minutos, conseguiu 
chegar em um Motel e acionou 
os policiais.

Apesar de realizarem ron-
das pela região, os policiais 
militares que at4enderam ao 
umuramense, não encontra-
ram os bandidos, nem sequer 
o veículo levado pela dupla

VEÍCULO invadiu residência e deixou prejuízos aos moradores no Parque Metropolitano)
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Palavras cruzadas

Ainda que a Lua peça cautela e discrição, outros 
astros brilham forte no seu paraíso astral e deixam 
você ainda mais extrovertida do que já é. Uma boa 
dica é não confiar demais nas pessoas e ouvir a 
sua intuição em qualquer situação. Namoro a dis-
tância pode ficar mais firme. A dois, fase repleta 
de romantismo, carinho e sedução.

A Lua no ponto alto do seu Horóscopo deixa você 
ainda mais ambiciosa. Vai querer ainda mais 
sucesso no trabalho e fará tudo que puder para 
conquistar o reconhecimento das pessoas. Boa 
lábia vai ajudá-la na conquista e na vida a dois. 
Se estiver de olho em alguém, vai querer se de-
clarar. Na vida a dois, o diálogo vai fluir com muita 
facilidade e a sintonia será incrível.

Você vai mostrar ainda mais interesse e vontade 
de aprender no trabalho. Procure investir em tudo 
que possa contribuir para o seu crescimento e para 
melhorar o seu currículo. Vigie, também, as opor-
tunidades de aumentar seus ganhos. Na conquista, 
você vai querer segurança e tudo indica que pode se 
envolver com colega ou conhecido (a).

Os astros revelam o lado mais ambicioso e 
confiante do seu signo. Tudo indica que você 
vai investir todas as suas fichas na carreira, 
ainda mais se souber que existe uma chance 
de promoção ou de assumir novas responsa-
bilidades no emprego. Na paquera, você vai 
caprichar no visual e vai investir pesado para 
conquistar alguém influente. 

Seu signo atravessa uma fase muito favorável para 
os estudos. Isso indica que você pode se entu-
siasmar com a ideia de voltar a estudar e aprimo-
rar seus conhecimentos. Quem planeja viajar para 
curtir o feriado recebe todo apoio do céu. Vai des-
cobrir muitas afinidades com alguém na paquera. 
Invista! Sintonia de corpo e alma com seu amor.

Você vai sentir um desejo enorme de mudar al-
gumas coisas na sua vida, principalmente para se 
livrar de coisas e situações que não acrescentam 
nada, só ocupam espaço. Ótimo momento para 
dialogar e se reconciliar com pessoas queridas. 
No campo sentimental, sua sensualidade será ir-
resistível e você só ficará sozinha se quiser. 

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 11 de outubro são do signo de Libra com a personalidade de Sagitário. São 
originais e criativos, espertos, comunicativos e populares. Possuem inteligência acima da 
média. Eles poderão aprender tudo o que quiserem aprender, com facilidade. Seu número 
principal é o 18, formado de 1, do Sol e 8, de Saturno. A soma dos dois é 9, de Marte, que 
gera violência, agressividade e imposição, com autoritarismo e coloca ordem nas coisas, à 
força. O 9, é coragem, otimismo e confiança em si.

Horóscopo nascido em 11 de outubro

A Lua indica que você pode fazer boas parcerias e 
se dar muito bem numa sociedade. Sol e Mercúrio 
na Casa 12 acentuam a sua intuição e avisam que 
você deve confiar ainda mais em seus instintos. 
Aproveite para trocar confidências e curtir o colo 
dos parentes. A dois, um pouco de privacidade 
fará bem ao casal.

A Lua estimula as parcerias e indica que você deve 
buscar o apoio dos colegas para conquistar os ob-
jetivos em comum. Parentes também estarão ao seu 
lado e vão defender seus interesses com todo em-
penho. Quem terminou um namoro há pouco tempo 
talvez queira procurar o(a) ex para uma boa conversa. 
Na vida a dois, você vai sentir firmeza na relação. 

Se depender do estímulo do céu, trabalho e car-
reira terão prioridade absoluta para você neste 
momento. Você vai batalhar pelo sucesso e sabe 
que bons resultados dependem de muito empe-
nho, dedicação e disciplina. No campo sentimen-
tal, pessoas conhecidas terão mais chance de 
ganhar o seu coração 

Sol e Mercúrio na Casa 7 indicam uma fase in-
crível para fazer parcerias. No trabalho, procure 
somar forças com os colegas de confiança, prin-
cipalmente aqueles que têm metas em comum 
com você. No amor, o desejo de viver uma relação 
séria e duradoura vai aumentar e você vai querer 
investir em compromisso. 

Sol e Mercúrio brilham intensamente no seu sig-
no e realçam todos os seus pontos fortes. Mestre 
na elegância e na diplomacia, você vai conseguir 
tudo que quiser com seu charme discreto e equi-
librado. Na vida a dois, invista no romantismo, no 
diálogo e no jogo da sedução. Seus desejos esta-
rão à flor da pele.

Sol e Mercúrio na Casa 11 indicam que você 
vai lutar com unhas e dentes pelos seus ideais 
e projetos para o futuro. Você vai querer mais li-
berdade para correr atrás do que deseja. Aproveite 
qualquer oportunidade de sair e conhecer gente 
nova. Numa dessas, as paqueras também podem 
surpreender. 
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
09/10 - 17h54

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 11/10/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 23
min 18

max 25
min 19

Cascavel
max 20 
min 17

Foz do Iguaçu
max 22
min 17

max 26
min 17

Curitiba
max 24
min 13

FASES 
DA LUA

Quarta 12/10/2022

Chuva
Quinta 13/10/2022

Chuva

Nova
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Minguante
17/10 - 14h16
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2375Lotomania

26.949
21.878
03.284
84.547
67.331

33 46 48 56 70 76 79
BRASIL/RS TIME

13 20 29 38 77
concurso: 5970

08 19 29 38 48 56 

05 14 24 30 31 33 34 35 36 37
44 47 48 56 65 67 74 75 87 89

concurso: 2634Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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popular
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Parte da missa antes
da comunhão (Catol.)
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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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B T D L
A E L O G I A R

P I R R A C E N T O
L E R E N F I M

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

R E N O M E I P A
C T M A T A R

F A M O S A I C E
R A O T A V I O

E N C A N A D O R
A P D R E R P
V I T A M I N A DO

M A I O R I D A D E
L I S M O T O R

Evento no
qual o

folião se
diverte

Fenômeno
também
chamado
de cismo 

(?)
grande:
pessoas
adultas

Forma do
verbo não
conjugado
(Gram.)

Aquele
que tem
cabelos
escuros

Corrida
disputada
no jóquei

Aditivo
do sal de
cozinha

(símbolo)

São
Caetano,
no ABCD
paulista

Museu 
de Artes

de Niterói
(sigla)

Ter o
direito de

Enrique-
cido com
nutrientes

Natural
(abrev.)

Condição
alcançada

aos 18
anos

Flor-de-
(?):

açucena

Peça que
move
carros

A atriz de
sucesso

Bombeiro
hidráulico

Antecede
o "E"
Boa

reputação

Consoantes
de "poda"

3, em
romanos 

Capazes

(?) Mesqui-
ta, apre-
sentador

Afinal; 
finalmente
Barulho;

ruído
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(fig.)
Ali

adiante

Vaso
para água
Termina a
costura

Gelo,
em inglês
Grudado;
colado

Cometer
homicídio
Indagar

com cautela

Enaltecer
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(abrev.)
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ao latim
A cidade

do Coliseu

Sílaba de
"papel"
Obsti-
nado

A 2a nota
musical
O "eu"
oblíquo

Vitamina 
da cenoura
Teimoso;
birrento

Consumir
(o jornal) 
Matriz da
firma (pl.)

3/ice — mac. 4/doce. 5/poder. 6/renome.

CINE VIP
U M U A R A M A

Com lançamento toda
semana por um valor único
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@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

Femucam Kids já tem seus 20 classificados; final será domingo
A Fundação Cultural de 

Umuarama acaba de divulgar 
a lista com os 20 classificados 
para a final do 1° Festival de 
Música Capital da Amizade 
(Femucam) – Versão Kids. 
Crianças e adolescentes, com 
idade entre 5 e 14 anos, foram 
escolhidos por um corpo de 
jurados composto por profis-
sionais de várias áreas liga-
das à arte e à música. A etapa 
final acontece a partir das 20h 
do próximo domingo (16) no 

Teatro Vera Schubert.
Entre os finalistas estão 14 

meninas e seis meninos das 
cidades de Umuarama, Mariluz, 
Cruzeiro do Oeste e Perobal, 
além de candidatos dos distri-
tos de Lovat, Serra e Santa Eliza. 
“Com relação aos estilos, vamos 
ter sertanejo e popular. Todos 
os artistas vão ensaiar e serão 
acompanhados na final por 
músicos profissionais. Temos 
certeza de que a etapa final 
será um espetáculo bastante 

emocionante e que poderá ser 
prestigiado de graça, sem a 
necessidade de retirada ante-
cipada de ingressos”, detalha 
Rosana Palhoto Dias, diretora 
superintendente da Fundação 
Cultural de Umuarama.

Será entregue uma premia-
ção de R$ 7.600 em dinheiro, 
mais troféus e medalhas, para 
os 10 primeiros colocados. “O 
primeiro colocado ganha R$ 2 
mil, o segundo leva R$ 1.700, o 
terceiro R$ 1.400, o quarto R$ 

900 e o quinto R$ 600, sendo que 
esses cinco primeiros ganham 
também um troféu especial. Do 

sexto ao décimo colocado, cada 
um levar R$ 200 para casa mais 
uma medalha”, explica Rosana.
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Equipamentos adequados podem
salvar vidas de crianças no trânsito

Amanhã se comemora o 
Dia das Crianças. Um alerta 
pode ajudar a salvar vidas, 
quando o assunto é o trans-
porte dos pequenos nos veí-
culos. Itens de segurança 
como bebê conforto, cadei-
rinha e assento de elevação 
são exigidos pela lei e devem 
ser instalados de forma ade-
quada, pois podem reduzir 
em até 71% o risco de morte 
em um acidente, de acordo 
com a ONG Criança Segura.

O Código de Trânsito 
Brasileiro estabelece que 
transportar crianças em veí-
culo automotor sem obser-
vância das normas de segu-
rança especiais estabelecidas 
neste Código configura infra-
ção gravíssima com multa de 
R$ 293,47, mais sete pontos na 
CNH. Pode ainda ocasionar a 
retenção do veículo até que a 
irregularidade seja sanada.

De acordo com uma reso-
lução do Conselho Nacional 
de Trânsito (CONTRAN), todas 
as crianças de até 10 anos 
que não tenham atingido 1,45 
metro devem andar no banco 
de trás do carro. Importante 
ressaltar que, até que se com-
plete esta idade, a criança tam-
bém não pode andar nas garu-
pas de motos. 

Para os automóveis, o tipo 
de equipamento obrigatório 
depende da idade e do tama-
nho da criança: primeiro o 
bebê conforto, depois a cadei-
rinha, seguida do assento de 
elevação e, por último, apenas 
o cinto de segurança.  

Desenvolvido para ser o 
melhor aplicativo para quem 
dirige, o Zul+ traz aqui algumas 

dicas de segurança para as 
famílias que querem trans-
portar as crianças com tran-
quilidade e sem o risco de 
serem multadas.

“Para a segurança das 
crianças, os equipamentos 
devem ser utilizados adequa-
damente. Mais do que cumprir 
a lei, pais, mães e responsáveis 
devem seguir as exigências 
para assegurar que as crianças 
estejam protegidas em caso de 
acidentes. Lembrando sem-
pre que, após ultrapassar 1,45 
metro de altura ou os 10 anos 
de idade, a utilização do cinto 
é obrigatória”, relata André 
Brunetta, CEO do Zul+.

Confira tudo o que deve 
ser checado antes de iniciar 
o transporte das crianças nos 
carros:

LUGAR E POSIÇÃO 
DA CADEIRINHA

Para as mães e pais que 
acham que o local mais seguro 
para seu filho é ao seu lado, no 
banco da frente, é importante 
salientar que é totalmente ina-
dequado. Os equipamentos 
devem ser colocados apenas 
no banco traseiro. Mesmo após 
não necessitarem mais do 
assento de elevação, crianças 
de até dez anos devem sen-
tar sempre no banco de trás, 
com cinto de segurança, como 
prevê a legislação.

No caso do bebê conforto, 
o correto é colocar o equipa-
mento de segurança no banco 
traseiro atrás do banco do pas-
sageiro. Vale reforçar aos pais e 
mães que é fundamental veri-
ficar se o equipamento foi ins-
talado corretamente.

TESTE A SEGURANÇA
Após instalar a cadeirinha, 

tenha certeza de que não 
é possível mover o equipa-
mento mais de 2,5 centíme-
tros. Quando bem colocada, 
essa é a distância máxima 
que ela deve se movimen-
tar. Ao posicionar a criança, 
verifique se ela está segura 
como deveria de acordo com 
o manual do equipamento 
adquirido. Por fim, verifi-
que se não há “sobras” de 
cinto na altura do ombro da 
criança. Se bem afivelado, o 
cinto tem que ser esticado e 
não deve ser possível segu-
rar o excesso com as mãos, 
em movimento de pinça. Em 
caso de crianças maiores, que 
já utilizam o assento de ele-
vação, tenha certeza de que 
o cinto de segurança está 

Escolha do equipamento
Altura, peso, idade e data de validade: todos esses itens 
devem ser cuidadosamente avaliados ao comprar um equipa-
mento de segurança para a criança. Vale lembrar que todos 
os equipamentos no Brasil devem passar por inspeção do 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro), ou seja, utilize somente aqueles que possuem tal 
certificação.
Bebê conforto: crianças de 0 a 1 ano ou com peso inferior a 
13 quilos;
Cadeirinha: de 1 a 4 anos ou até 18 quilos;
Assento de elevação: crianças de 4 a 7 anos e meio ou com 
até 1,45m de altura e 36kg;
Banco traseiro com cinto: entre 7 e meio e 10 anos ou quem 
não atingiu 1,45m.

INSTALAÇÃO correta do bebê conforto, cadeirinha e do assento de elevação são determinantes para evitar riscos

REPRODUÇÃO/INTERNET

posicionado corretamente 
para evitar enforcamentos e 
para que não fique frouxo.

MANUTENÇÃO
A manutenção e a troca 

das cadeirinhas devem ser 

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

feitas assim como se faz 
com o carro. O condutor não 
deve andar com um carro 
sem revisão de freios, por 
exemplo. Tampouco deixar 
uma criança solta no banco 
traseiro.
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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

Vagas Professor(a) –
Ensino Médio*

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

17/10/2022.

*Cadastro Reserva
Vagas para Umuarama

Professor(a) de: Artes nº 378/2022; 
Biologia nº 413/2022;  Educação Física

n˚ 373/2022; Filosofia nº 408/2022; Física 
n˚ 418/2022; Geografia nº 398/2022; 

História nº 393/2022; Inglês nº 383/2022; 
Língua Portuguesa n˚ 368/2022; 

Matemática nº 388/2022; Química 
n˚ 423/2022; Sociologia nº 403/2022

Pré-Requisitos: Conforme consta em Edital.

Pimentel recebe diretor geral da
Sejuf e discute novas parcerias

O prefeito Hermes Pimentel 
recebeu em seu Gabinete, na 
manhã de ontem (10), a visita 
do diretor geral da Secretaria 
de Estado da Justiça, Família 
e Trabalho (Sejuf), Márcio 
Marcolino – ex-prefeito de 
Brasilândia do Sul –, que 
estava acompanhado do coor-
denador dos escritórios regio-
nais da Sejuf, Marco Aurélio 
Zandoná, e do chefe do escri-
tório regional de Umuarama, 
Francisco José Bochi.

Acompanharam a visita, 
ainda, o secretário munici-
pal de Indústria e Comércio, 
Marcelo Adriano Lopes da 
Silva, e o gerente da Agência 
do Trabalhador, Reginaldo 
Barros. “Conversamos sobre 
as parcerias entre o Estado e 
o município, os projetos para 
a sequência do trabalho do 
governador Ratinho Júnior, 
reeleito para mais quatro 
anos no governo, e o trabalho 

Zumba do Outubro 
Rosa será sexta-feira 

no shopping
Os adeptos da zumba, uma 

prática que mistura movimen-
tos aeróbicos com ritmos e 
coreografias latinas, como a 
salsa, mambo e merengue, tem 
encontro marcado no Shopping 
Palladium na próxima sexta-
-feira, 14, a partir das 18h30. A 
Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer (Smel) programou para 
esta data um aulão de zumba 
em comemoração ao Outubro 
Rosa – mês voltado à prevenção 
em saúde da mulher. Mas a par-
ticipação será aberta a interes-
sados de ambos os sexos.

A prática da zumba pro-
move o condicionamento físico 
de forma geral, com maior des-
taque para o treino cardiovas-
cular e a região das pernas. 
Engana-se quem pensa que a 
zumba é só diversão. “Iniciar 
a prática de atividades físicas 
representa uma mudança de 
hábito com reflexo direto na 
saúde e na qualidade de vida. 
E além de melhorar a condição 
física, a pessoa passa a viver de 
forma mais saudável e feliz”, 
aponta o secretário de Esporte 

prestado na assistência aos 
idosos, crianças e adolescen-
tes, bem como na qualifica-
ção de trabalhadores”, disse 
Pimentel, agradecendo a 
visita da equipe da Sejuf.

Marcolino colocou a estru-
tura da secretaria à disposi-
ção do município, apresentou 
alguns projetos e enalteceu 
o trabalho realizado pelo 
município na intermediação 
de mão de obra e no aco-
lhimento às famílias mais 
vulneráveis.

D u r a n t e  a  v i s i t a  a 
Umuarama, o diretor geral 
da Sejuf assinou termos de 
fomento com duas entidades 
locais, que foram contem-
pladas por ter participado 
do edital 01/2021 da secre-
taria. O Centro de Apoio e 
Integração Social Bem Viver, 
que fica no Bairro Industrial, 
receberá um repasse de R$ 
58.591 e a Assistência Social 

Lar Betel, do bairro Dom 
Pedro I, foi contemplada com 
R$ 145.851,48.

“Essas entidades já pres-
tam um bom trabalho e 
atuam dentro dos critérios 
previstos no edital, por isso 
foram aprovadas pelo Estado 
e serão contempladas com 
recursos para melhorar ainda 
mais o atendimento”, com-
pletou o chefe regional da 
Sejuf, Francisco Bochi.

e Lazer, Jeferson Ferreira.
Além disso, lembra ele, os 

aulões costumam reunir muitos 
amigos, ou seja, estimula a con-
vivência e um acaba apoiando 
o outro para continuar em ativi-
dade. “Isso tudo e mais o ritmo 
contagiante da música fazem da 
zumba um sucesso de público 
e de resultados, atraindo tantos 
praticantes”, completou Jefinho. 
Não é necessário inscrição, 
basta comparecer e se movi-
mentar. O aulão será em frente 
a loja Centauro, pelo acesso ‘B’.

FORAM assinados termos de fomento com o Centro de Apoio Bem Viver, que receberá R$ 
58.591 e a Assistência Social Lar Betel, que foi contemplada com R$ 145.851,48

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
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“Não lance a sua rede onde outros 
pescadores já fizeram a sua pesca: jogue 

a sua, onde nenhum peixe ainda foi 
pescado e terá mais sucesso.” 

Helgir Girodo

@tribunahojenewsumuarama

SHOPPING PALLADIUM

ADIADO
A Secretaria de Meio Ambiente transferiu o  1º Torneio Infanto-juvenil de Pesca do Lago Tucuruvi para o próximo domingo, 
dia 16, no mesmo horário. São apenas 300 vagas. As inscrições poderão ser feitas até o dia 14, com a apresentação de docu-
mentos pessoais (dos participantes, dos pais ou responsáveis) e a doação de um quilo de ração, que será destinada à Saau. 
O Lago Tucuruvi, que fica no parque  Dom Pedro II. Das 10h às 14h.

META
A Meta, controladora do Facebook, está 
alertando mais de 1 milhão de usuários 
da rede social que seus dados podem ter 
sido comprometidos por conta de apli-
cativos maliciosos. A companhia identi-
ficou mais de 400 aplicativos maliciosos 
para Android e iOS que têm o objetivo 
de roubar informações de login dos 

usuários no Facebook. Em comunicado, 
a Meta disse que os aplicativos podem 

ser encontrados na loja de aplicativos da 
Apple e na Google Play Store como jo-

gos, editores de fotos, serviços de saúde, 
entre outros. (UOL)

FALHAS
Por falar na gigante de mídia so-

cial, nem os funcionários envolvidos 
no Horizon Worlds, o metaverso da 
companhia, estão frequentando o 

ambiente virtual. É isso o que apontam 
os documentos internos da Meta e que 
foram obtidos pelo The Verge. Vishal 

Shah, vice-presidente do metaverso da 
empresa, disse que pequenas falhas 
e instabilidades “dificultam à nossa 

comunidade experimentar a magia do 
Horizon”, e que era necessário “garan-
tir que corrijamos a falta de qualidade 
e problemas de desempenho antes de 

abrirmos o Horizon para mais pessoas”. 
A Meta tem investido mais de US$ 50 

milhões no projeto. (The Verge)

PRESENTES
O Dia das Crianças tende a movimentar mais 
a economia em 2022. Após dois anos de res-
trições, por conta da pandemia de Covid-19, 
as pessoas estão mais dispostas a comprar 

presentes aos pequenos para celebrar a data. 
A pesquisa também questionou quanto os 
adultos pretendem gastar na compra de 

presentes paras as crianças: 27% afirmaram 
que devem investir mais de R$ 200; já 23% 
pretendem gastar entre R$ 100 e R$ 200, 

enquanto 19% querem encontrar presentes 
que custem entre R$ 50 e R$ 100.

POSSE
A psicóloga Celia Paulino  Lira 
tomou posse na última reunião fes-
tiva, na Casa da Amizade, e agora é 
membro do Rotary Club Catedral. O 
Clique é com a presidente Valdete 
Sperandio Cruz e o maridão Marcos 
Augusto Renaud.
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FRALDINHA ASSADA NA CERVEJA
INGREDIENTES
1 peça de fraldinha com cerca de 1 kg
350 ml de cerveja escura (1 lata)
2 cebolas
2 pimentões vermelhos
3 dentes de alho
2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
2 colheres (sopa) de extrato de tomate
1 colher (sopa) de vinagre de vinho tinto
6 ramos de tomilho
2 colheres (sopa) de azeite
Sal e pimenta-do-reino moída na 
hora a gosto

MODO DE PREPARO
Prepare a marinada: com a lateral da lâmina 
da faca amasse e descasque os dentes de 
alho. Numa tigela grande, coloque o alho, 
o extrato de tomate, o açúcar mascavo, o 
vinagre, a cerveja e misture bem. Com uma 
faca afiada faça cortes superficiais na gordura 
da carne – assim a carne absorve melhor a 
marinada e a gordura derrete ao assar deixan-
do a carne suculenta. Coloque a fraldinha e os 
ramos de tomilho na tigela com a marinada, 
cubra com o filme mantenha na geladeira por 
no mínimo 2 horas  (se preferir, marine a car-

INTERNET

ne de um dia para o outro na geladeira). Passa-
do o tempo da marinada, preaqueça o forno a 
200º C (temperatura média). Retire a fraldinha 
da geladeira e transfira para uma peneira sobre 
uma tigela. Deixe por alguns minutos para 
escorrer o excesso da marinada e perder o gelo 
enquanto o forno fica preaquecido. Reserve 
a marinada para assar a carne. Corte a cebola 
ao meio, descasque e corte as pontas. Corte 
cada metade em gomos de 1 cm, para formar 
pétalas. Lave, seque e corte o pimentão ao 
meio, no sentido do comprimento. Descarte as 
sementes e corte cada metade em tiras finas, 
de 0,5 cm, no sentido do comprimento. Numa 
assadeira grande, disponha as cebolas para 
formar uma cama para a carne. Tempere as 
cebolas com sal e pimenta a gosto. Disponha 
a carne sobre as cebolas, com a gordura para 
cima, tempere com sal e pimenta a gosto, 
regue com 1 colher (sopa) de azeite e espalhe 
com as mãos sobre toda a peça. Distribua as ti-
ras de pimentão, os dentes de alho e os ramos 
de tomilho da marinada ao redor da fraldinha. 
Tempere os legumes com sal, pimenta e 1 
colher (sopa) de azeite. Preencha a assadeira 
com o líquido da marinada, com o cuidado de 
não colocar sobre a carne – assim ela fica bem 

dourada ao assar. Leve ao forno para assar 
por cerca de 35 minutos até a carne ficar 
bem dourada, e os legumes macios. Retire a 
assadeira do forno e, com uma pinça, transfi-
ra a carne para uma tábua e os legumes para 
uma travessa. Deixe a carne descansar em 
temperatura ambiente por 10 minutos antes 
de fatiar – nesse tempo os sucos da carne se 
redistribuem, o que garante um assado mais 
úmido e saboroso. Enquanto isso, prepare o 
molho com o líquido da assadeira. Na hora 
de servir: corte a parte mais fina da peça 
de fraldinha em 3 pedaços, no sentido da 
largura, e fatie cada pedaço no sentido 
do comprimento. Já a parte mais grossa 
(com a gordura), corte ao meio no sentido 
do comprimento e corte cada metade 
em fatias. Sirva a seguir com os legumes 
assados e o molho.
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