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Manifestantes mantêm paralisação
após pronunciamento de Bolsonaro
Após o pronunciamento oficial do presidente Jair Bolsonaro, na tarde 
de ontem, manifestantes que estão mobilizados na rodovia PR-323, em 
frente ao Parque de Exposições Dario Pimenta da Nobrega, decidiram 
manter o protesto. Os líderes do movimento ressaltaram que seguem 
as determinações apresentadas pela Polícia Militar liberando a pas-

sagem de veículos pequenos, ônibus, ambulâncias e os que transpor-
tam cargas vivas e perecíveis, mas reforçam que “o recado foi dado 
e aguardam uma intervenção federal, com a destituição do STF e a 
instituição do Supremo Tribunal Militar, para a convocação de novas 
eleições em 90 dias. l 6
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Aumento de
gastos públicos

pode elevar
a inflação

l 2

Projeto na Alep
identifica
pacientes

desconhecidos
l 3

Bairro limpo

As fortes chuvas do final de semana também afetaram moradores da zona rural em Umuarama. As casas de 
algumas famílias que residem em propriedades rurais nos distritos de Santa Eliza e Vila Nova União foram 
parcialmente destelhadas e uma delas desabou com a força dos ventos. Felizmente ninguém se feriu. O 
atendimento foi prestado pela Defesa Civil e pela Secretaria de Assistência Social. Em outros locais atingidos, 
foram entregues lonas e telhas de fibrocimento para cobertura. 

TRE-PR repudia
contestações
do resultado

das urnas 
l 4

     

Após dois meses de 
competição com equi-

pes aguerridas e jogos 
bastante disputados, a 

equipe da Zona Sete foi 
a grande vencedora do 
Campeonato Interbair-
ros de Futebol Infantil 

– categoria sub-13, pro-
movido pela Smel. l 7 

Vendaval

l 8
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Palavras cruzadas

O feriado será perfeito para se divertir e curtir mo-
mentos descontraídos ao lado das pessoas que ama. 
Além de destacar seu lado simpático e encantador, 
os astros também enviam uma dose extra de sorte, 
inclusive para quem tem planos de viajar. E ainda é 
um bom astral para fazer uma festinha!

Aproveite o feriado para sair da rotina e conhecer 
novos lugares. Vale fazer um passeio de última 
hora, conhecer um restaurante ou uma loja nova 
com os amigos, enfim, sair de casa e respirar 
novos ares. Mas as estrelas avisam que não dá 
pra descuidar da saúde, encontre um meio-termo 
para não comprometer a diversão nem se arriscar 
demais.

Se depender das estrelas, você vai contar com exce-
lentes energias para cuidar de assuntos financeiros 
neste feriadão. Há boas chances de encher o bolso 
se tiver que encarar as tarefas de rotina e botar as 
mãos na massa. Tá de boa? Então, aproveite o astral 
favorável para organizar o orçamento familiar.

Apesar do feriado, seu lado ambicioso segue em 
destaque e o dia tem tudo para ser produtivo, mas 
as estrelas também avisam que será preciso paci-
ência para lidar com gente chata. Se está de folga, 
pode aproveitar para adiantar algumas coisas em 
casa mesmo, ou anotar as boas ideias para colo-
car em prática mais tarde.

Aproveite o feriado para sair por aí livre, leve e 
solta/o curtindo os momentos de folga! Mas com 
Mercúrio e Plutão se estranhando logo cedo, use o 
bom-senso para não correr riscos desnecessários. 
Se não for possível curtir uma viagem ou passeio, 
o jeito é encontrar novas maneiras de se divertir e 
dar um chega pra lá no estresse do dia a dia.

Seus instintos estarão ainda mais afiados hoje e 
o feriadão tem tudo para ser movimentado. Mas 
nem tudo é perfeito, e você vai evitar problemas 
se ficar na sua, quanto mais segredo fizer sobre 
os seus planos e ideias, mais longe vai chegar. Se 
já vinha se desentendendo com alguém da turma, 
uma amizade pode chegar ao fim agora.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 02 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Capricórnio. 
Levam as coisas muito a sério e apreciam a verdade e a Justiça. Gostam do trabalho e são eficientes 
naquilo que fazem.  Seu número principal, do dia do nascimento é o 10, formado de 1, número 
do Sol e de zero. O número do Sol que lhe dá individualismo, egocentrismo, mas de altruísmo e 
generosidade ao mesmo tempo, quando há razão para isso e quando se trata de fazer justiça. O 1, 
que representa o poder, a autoridade, a liderança e a solidão ao mesmo tempo.

Horóscopo nascido em 2 de novembro

Logo cedo, é melhor ficar na sua porque há risco 
de mal-entendidos e boatos. Se puder, aproveite 
para dormir até mais tarde nesse feriado, o astral 
fica mais leve no resto do dia, e preste atenção 
aos avisos do seu sexto sentido. Curtir o lar pode 
ser uma ótima pedida para descansar, repor as 
energias e reunir a família.

Neste feriado, assuntos familiares podem ocupar 
a maior parte da sua atenção. Reunir todo mundo 
será uma delícia, mas cuidado para não deixar al-
guns cuidados básicos de lado, tá? Pode ser um 
bom momento para cuidar de consertos em casa 
ou iniciar uma reforma se não deu pra viajar.

Apesar do feriado, os assuntos do dia a dia e as 
obrigações continuam em destaque. Ainda bem 
que você não terá dificuldade para terminar algu-
mas tarefas cotidianas, bote logo as mãos na mas-
sa pra curtir os momentos de folga mais tarde! O 
desejo de se divertir estará mais evidente, mas os 
astros mandam um recado: respeite seus limites 
ou sua saúde pode pagar o preço. 

O feriadão chegou e você tem tudo para se divertir 
mais se tiver companhia! Mas nem tudo é festa e, 
se precisa terminar algo que ficou pendente, jun-
te forças com colegas ou pessoas próximas logo 
cedo, mas sem baixar a guarda. É que Mercúrio e 
Plutão vão brigar bem cedinho, avisando que co-
branças e críticas darão o tom nessa manhã.

Nesse feriadão, a dica é abusar do seu charme e en-
canto pessoal em tudo o que fizer. Você vai contar 
com a sorte, que sorri para o seu signo: aproveite 
para se envolver em sorteios, inclusive nas redes 
sociais. Você pode se surpreender. Mas nem tudo 
corre às mil maravilhas com a família e alguns atritos 
podem evoluir para brigas e discussões. 

Hoje, vai sobrar disposição para colocar em prá-
tica seus planos mais ousados! Vai ser muito di-
vertido retomar contatos, ampliar os horizontes e 
tentar algo fora do comum nesse feriadão. Essas 
energias maravilhosas dos astros deixam as ami-
zades em alta, inclusive com quem está longe.
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URA
ALTOASTRAL
DIGNIDADE

RAMODNOITE
MORASSIM

MARCADORBACO
DESDOBREI

PAIERMBAR
SDEEVASE
CEMCRAD
APAGAABI
MONUMENTAL

FLERTEÕIAT
IUPESADELOS

AGUASBULL
SALAZSARADO

Assim, em
espanhol

Elemento
valorizado
no amor-
próprio 

Objeto pa-
ra assina-
lar a pági-
na do livro

Césio
(símbolo)

Curral
para gado
lanígero

Exale
(perfume)

Dígrafo de
"guerra"

Estádio do
River Plate
em Buenos
Aires (fut.)

Sonhos a-
terradores
e angus-
tiantes

Sistema de
freios com 

maior
aderência

Salário de
militares

Hiato de
"ruim"

WhatsApp
(pop.)

Capital africana onde
está localizada a

Catedral da
Santíssima Trindade 

D. Manuel II (Hist.)

Diz-se de 
quem é ale-
gre (bras.)

Romance de Alexan-
dre Dumas Filho am-
bientado na Paris do
séc. XIX

Súplica
Jorge (?), 
dramaturgo
brasileiro

Amansar
Período 

que sucede
ao ocaso 
Portanto

Fator esti-
mulante 
no cio

Retumbar
Deus sau-
dado com

"Evoé!" 

Atriz que interpreta a
Vera na comédia

"Happy Hour – Verda-
des e Consequências"

(Cinema)

Gênero
derivado

do
hardcore
(Mús.)

Dividi em 
duas partes
Vítima do
parricida

Secretaria
de Desen-
volvimento 
Econômico 

Modelo de saia que
disfarça os quadris 

Autor do poema 
épico "Os Lusíadas"

O
Itamaraty

(sigla)
Botequim

Musculoso
(gíria)

John (?),
alcunha
com que

se designa
o povo
inglês

O mestre na técnica 
do claro-escuro (Pint.)

Aqui está! Congrega
jornalistas

Anno Domini (abrev.)

Faixa de gaze que
protege ferimentos

Perde a
vivacidade

(pop.)

A raiz
quadrada
de dez mil

(Mat.)

Lascivo;
libertino

(?) de
Lindoia,
estância
termal

Afinidade 
momentâ-
nea entre 
adversários
políticos

(fig.)

3/así. 4/bull. 5/evasê — redil — salaz.
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S U J
M E R I D I A N O

R E C U P E R A Ç Ã O
T R I A R S Ã O S

A R E C R O U R O

T I Ç O N A D O B I O

C Ã S M I R R A
A O T E N O E L

R E C A U C H U T A D A
R O L E E S O L
I R A R I M R

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

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

M A L E V O L O S R O R

Canal de
energia vi-
tal para a 
acupuntura

Elementos 
essenciais

de um
soneto

Tipo de
cerveja de
alto teor
alcoólico

Escritor 
de "Viva 
o Povo

Brasileiro"

Chance do
aluno no

fim do ano
escolar

Cidade
gaúcha do

Parque
Eólico

Fazer a
seleção

(dos can-
didatos)

(?) e
salvos:

sem feri-
mentos

Museu  
de (?), 
atração
londrina

Forma de 
pagamento
exigida em
sequestros

Resina
usada em 
perfumaria

Submetida
à cirurgia
estética

(fem. pop.)

Cabo de
reboque 

de embar-
cações

Código da
Romênia 

na internet

Astro na
bandeira
uruguaia

Órgão que
produz 

a eritro-
poetina

Averiguar;
investigar

Parte do
remo que
mergulha
na água

(?) 
Landau,

físico
soviético

Estado do
Parque do
Jalapão
(sigla)

Edifício
(abrev.)

Grande 
quantidade

Suor 
Governador
da Bahia
(2020)

Denomina-
ção popu-
lar do AVC

(Med.)

Extrema-(?): sacra-
mento dos enfermos

Princípio ativo da
aspirina (sigla)

Metal
amarelo
"Falou"

com Deus
"Biografia",
no Twitter

Diretas

Chamus-
cado

Cabelos
brancos

Alumínio
(símbolo)

Sergio (?),
cineasta
de "Por
Um Pu-

nhado de
Dólares"

Meninos,
no falar do
lusitano
Enxergar

Pecado
capital
(Catol.) 

Inadiáveis

Rita (?),
cantora

Deus grego
da guerra 

Uísque
apreciado
nos EUA
Âmago

Perversos

Dar a mão
à (?): re-
conhecer-
se vencido

O oposto
da ordem
(Filos.)

3/ipa. 5/leone. 6/osório. 7/bourbon. 8/tiçonado.
   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 2/11/2022

Sol

Paranaguá
max 16
min 14

max 19
min 13

Cascavel
max 19
min 6

Foz do Iguaçu
max 21
min 9

max 16
min 12

Curitiba
max 12
min 8

FASES 
DA LUA

Quinta 3/11/2022

Sol
Sexta 4/11/2022

Sol

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
16/11 - 10h29
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Dia de Sorte
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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 % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,29 - 4,09 7,17
IGP-M (FGV) -0,95 -0,97 5,58 6,52
IGP-DI (FGV) -1,22 - 5,54 7,94

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0859 1,0825 1,0652
IGP-DI (FGV) 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

25/9 a 25/10 0,6520 0,6520 0,1512
26/9 a 26/10 0,6797 0,6797 0,1788
27/9 a 27/10 0,6779 0,6779 0,1770
28/9 a 28/10 0,6777 0,6777 0,1768
1/10 a 1/11 0,6501 0,6501 0,1494

Ações % R$
Petrobras PN +0,17% 29,86 
Vale ON +3,04% 69,17 
ItauUnibanco PN +0,25% 30,46 
Magazine Luiza ON +2,01% 4,56 
Cielo ON -7,73% 5,49 
Copel PNB +8,92% 8,06

IBOVESPA: +0,77% 116.928 pontos

Iene 148,11
Libra est. 0,87
Euro 1,01
Peso arg. 157,24

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 5,1180 5,1190 -0,9%

PTAX  (BC) -2,0% 5,1494 5,1500 -2,0%

PARALELO -1,1% 5,0000 5,4300 -1,1%

TURISMO -1,1% 5,0000 5,4100 -1,1%

EURO -2,2% 5,0825 5,0851 -2,2%

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 01/11

Iene R$ 0,0348
Libra est. R$ 5.90
Peso arg. R$ 0,033
R$1: 1.410,64 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/11 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 1.435,75 28,75 5,2%
FARELO dez/22 424,80 -3,30 5,4%
MILHO dez/22 697,75 6,25 3,0%
TRIGO dez/22 902,50 20,25 -2,1%

SOJA 171,50 -0,5% 2,4% 170,00
MILHO 78,07 -0,7% 1,8% 77,00
TRIGO 102,91 0,2% 11,8% 103,00
BOI GORDO 279,46 -1,0% -2,4% 270,00
SUINO 6,79 -0,4% 12,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 01/11 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 01/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 -0,6% 1,7%
SOJA Paranaguá 191,00 3,2% 0,5%
MILHO Cascavel 87,00 0,0% 4,8%

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

Aumento de gastos públicos pode  
elevar a expectativa de inflação

O Comitê de Política 
Monetária (Copom), do Banco 
Central (BC), alertou que o 
aumento dos gastos públicos e 
a incerteza sobre as contas em 
2023 podem elevar as expecta-
tivas de inflação e informou que 
retomará o ciclo de alta da taxa 
básica de juros, a Selic, caso o 
processo de desinflação não 
transcorra como esperado.

Em reunião na semana 
passada, diante da queda da 
inflação dos últimos meses, 
o Copom manteve a Selic em 
13,75% ao ano.

“O Comitê avalia que o 
aumento de gastos de forma 
permanente e a incerteza sobre 
sua trajetória a partir do pró-
ximo ano podem elevar os prê-
mios de risco do país e as expec-
tativas de inflação à medida 
que pressionem a demanda 
agregada e piorem as expec-
tativas sobre a trajetória fiscal. 
O Comitê reitera que há vários 
canais pelos quais a política 
fiscal pode afetar a inflação, 
incluindo seu efeito sobre a 
atividade, preços de ativos, 
grau de incerteza na economia 
e expectativas de inflação”, 
disse a ata da última reunião 
do Copom, divulgada hoje (1º), 
em Brasília.

JUROS
Ao optar pela manutenção 

da taxa de juros, o colegiado 
reforçou a necessidade de 
avaliação, ao longo do tempo, 
dos impactos acumulados “do 

Inflação
A taxa Selic é o principal instrumento usado pelo Banco Central para al-
cançar a meta de inflação. A elevação da Selic, que serve de referência 
para as demais taxas de juros no país, ajuda a controlar a inflação, por-
que a taxa causa reflexos nos preços, já que juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a poupança, contendo a demanda aquecida. Em 
setembro, houve deflação de 0,29%, o terceiro mês seguido de queda 
no indicador. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,09% no ano e 

7,17% em 12 meses, segundo o IBGE.

intenso e tempestivo ciclo de 
política monetária já empreen-
dido”. A taxa continua no maior 
nível desde janeiro de 2017, 
quando também estava em 
13,75% ao ano.

Essa foi a segunda vez seguida 
em que o BC não mexe na taxa, 
que permanece nesse nível 
desde agosto. Anteriormente, o 
Copom tinha elevado a Selic por 
12 vezes consecutivas, num ciclo 
que começou em meio à alta dos 
preços de alimentos, de energia e 
de combustíveis.

“O Comitê reforça que irá 
perseverar até que se conso-
lide não apenas o processo de 
desinflação como também a 
ancoragem das expectativas em 
torno de suas metas. O Comitê 
enfatiza que não hesitará em 
retomar o ciclo de ajuste caso 
o processo de desinflação não 
transcorra como esperado”, 
esclarece a ata.

Para o Copom, já são percep-
tíveis os impactos do aumento 
dos juros nos dados de crédito e 
atividade econômica. “Nota-se 
um impacto nos dados recentes 
referentes tanto à composição 
das concessões de crédito para 

as famílias quanto ao aumento 
moderado da inadimplência, 
em parte associados a uma dinâ-
mica na renda real disponível que 
sugere retração”, avaliou.

Ainda assim, para o cole-
giado, a inflação ao consumidor 
segue elevada, apesar da queda 
recente e dos efeitos do corte de 
impostos em itens como com-
bustíveis e energia elétrica.

“As divulgações recentes 
foram fortemente influencia-
das pela redução de preços 
administrados, em função tanto 
da queda de impostos quanto, 
em menor medida, das quedas 
dos preços internacionais de 
combustíveis. Além disso, itens 
relacionados a bens industriais, 
refletindo a queda mais intensa 
dos preços ao produtor e a dis-
tensão das pressões nas cadeias 
globais de valor, também apre-
sentaram desaceleração. No 
entanto, os componentes mais 
sensíveis ao ciclo econômico e à 
política monetária, que apresen-
tam maior inércia inflacionária, 
mantêm-se acima do intervalo 
compatível com o cumprimento 
da meta para a inflação”, escla-
rece a ata do Copom.
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Projeto na Alep facilita
identificar pacientes
desconhecidos no PR

Os deputados estaduais 
aprovaram a proposta que 
determina a divulgação de 
informações de pacientes que 
estejam internados desacom-
panhados de familiares ou res-
ponsáveis, e sem identificação, 
por parte de hospitais públicos 
e particulares do Estado.

A ideia do projeto de lei 
é instituir um mecanismo 
capaz de contribuir para a 
identificação de pessoas 
em situação excepcional de 
vulnerabilidade, como por 
exemplo, aqueles que derem 
entrada na emergência em 
estado inconsciente, sem 

documentos ou desacom-
panhadas. As instituições 
de saúde, diz a proposição, 
deverão disponibilizar em 
site na internet estas infor-
mações sobre os pacientes.

Segundo o texto, os dados 
a serem publicados deverão 
constar a idade aparente, 
cor da pele, olhos e cabelos, 
altura, peso, físico e outros 
traços que possam contri-
buir para sua identificação. 
Para preservar o direito à 
intimidade, o projeto des-
taca que não será divulgado o 
estado de saúde do paciente 
e os procedimentos médicos 

executados.
A matéria, segundo o autor, 

tem a finalidade de auxiliar a 
localização de familiares ou 
responsáveis pelo paciente 
internado nestas condições. 
A ideia é contribuir com os 
familiares que encontram difi-
culdade para descobrir uma 
internação imprevista. A pro-
posta não apresenta maio-
res despesas para abreviar a 
angústia de muitos que peram-
bulam pelas cidades em busca 
de seus parentes. O texto avan-
çou em primeiro turno durante 
a sessão antecipada de ontem 
(terça-feira, 1).

MTST vai enviar militantes para
atuar no desbloqueio de estradas

O  M o v i m e n t o  d o s 
Trabalhadores Sem Teto (MTST), 
coordenado pelo deputado eleito 
Guilherme Boulos (PSOL-SP), 
anunciou ontem (1º), que vai 
enviar militantes para atuar no 
desbloqueio de estradas no País. 
Desde domingo, 31, caminhonei-
ros alinhados ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL) têm bloqueado 
rodovias em protesto à vitó-
ria do petista Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) na eleição para o 
Palácio do Planalto.

“Desde domingo, obser-
vamos no País travamentos 
que contestam o resultado 
eleitoral e pedem intervenção 
militar. Tais protestos aconte-
cem com a complacência de 
forças de segurança, como a 
PRF”, diz nota do movimento. 
“Diante desse fato, a coordena-
ção nacional do MTST orienta 
sua militância nos Estados a 
organizar manifestações para 
desbloquear as principais vias 
de acesso, exigindo o respeito 
ao resultado eleitoral”, afirma 
outro trecho do texto.

Na nota, o MTST também diz 
esperar ser “tão bem recebido 
quanto os bolsonaristas” pelas 
forças de segurança. “Nos últi-
mos quatro anos, observamos 
no Brasil a construção de um 
governo autoritário e fascista. 
Foram inúmeras as manifesta-
ções de desrespeito aos prin-
cípios democráticos, com ata-
ques à imprensa, ao livre direito 
de manifestação, às instituições 

e ao sistema eleitoral”, afirma o 
movimento.

Na noite da segunda (31), o 
ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou o desblo-
queio de rodovias A Corte já 
tinha maioria para confirmar a 
decisão do ministro. O ministro 
da Justiça, Anderson Torres, tam-
bém se manifestou. “Situação 
das paralisações nas estradas 
sendo monitorada minuto a 
minuto pela @PRFBrasil e @
gov_pf. Acabo de determinar um 
reforço de efetivo, e de meios de 
apoio, a todas as ações possí-
veis para normalização do fluxo 

nas rodovias, com a brevidade 
que a situação requer”, escreveu 
Torres ontem, no Twitter. Ontem, 
o ministro disse que a PRF atua 
“ininterruptamente”.       

Em nota, a Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA) afirmou 
ontem que as paralisações de 
rodovias por caminhoneiros que 
ocorrem em vários locais do País 
podem gerar desabastecimento 
e impactar a cadeia produtiva. A 
bancada ressaltou que respeita 
o direito à manifestação, mas 
pediu que as rodovias sejam libe-
radas para cargas vivas, ração, 
ambulâncias e produtos de pri-
meira necessidade.

Alinhando
Enquanto isso, o líder do governo na Câmara, Reginaldo 
Lopes (PT-MG), conversa com o presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), sobre as pautas de campanha petista para a 
Presidência. A preocupação do partido é garantir orçamento 
para promessas de campanha de Lula. Foram dois contatos, 
ambos por telefone, na tarde da segunda (31), onde foram 
reforçadas pautas como a manutenção do Auxílio Brasil em 
R$ 600 e o reajuste do salário mínimo acima da inflação. A 
busca de caminhos para assegurar estes pontos dentro do 
Orçamento 2023, cuja lei está em discussão no Congresso, 
foi reafirmada ontem por Gleisi Hoffmann. Na ocasião ela 
confirmou o nome de Geraldo Alckmin (PSB) para coordenar a 
equipe de transição do governo.

Clima quente
Por outro lado, a divulgação de um eventual encontro entre 
os ministros do STF com o presidente Jair Bolsonaro, que 
seria realizado ontem (1º), teria causado irritação em alguns 
magistrados da Corte, que optaram por cancelar a reunião. Após 
a informação ter sido vazada à imprensa, os ministros ficaram 
preocupados com a possível imagem que isso poderia ter. 
Estavam pré-confirmados Rosa Weber, Kassio Nunes Marques, 
Gilmar Mendes e Luiz Fuz. Alexandre de Moraes e André 
Mendonça não iriam pelo fato de estarem fora de Brasília. A 
intenção do presidente era demonstrar seu descontentamento 
com relação à condução do processo eleitoral e, com o 
cancelamento, seu juízo negativo deve aumentar, o que pode 
deixar o clima político ainda mais tenso na capital federal.

Inquérito
Integrantes da 7ª Câmara 
de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público 
Federal pediram a abertura 
de inquérito contra o 
diretor-geral da PRF, Silvinei 
Vasques, por crime de 
prevaricação por não ter 
atuado para conter os 
protestos de manifestantes 
inconformados com o 
resultado das eleições. 
Segundo informações que 
chegaram aos procuradores, 
a PRF já tinha conhecimento 
sobre pontos de bloqueio do 
domingo à noite. Mas o órgão 
passou a adotar posturas 
mais incisivas para liberar 
as rodovias apenas a partir 
da noite de segunda, após 
determinação do ministro do 
STF Alexandre de Moraes.

Reunião
Jair Bolsonaro realizou ontem 
pela manhã uma reunião de 
emergência com ministros 
militares e aliados para 
discutir o fim dos bloqueios 
nas estradas brasileiras. 
Desde domingo à noite, 
manifestantes inconformados 
como resultado das urnas estão 
interrompendo o trânsito em 
rodovias federais. Estiveram no 
Palácio da Alvorada o ministro 
da Justiça, Anderson Torres; o 
chefe da AGU, Bruno Bianco 
e o ex-ministro da Defesa e candidato a vice Braga Netto. O 
comandante da Aeronáutica, o Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos 
de Almeida Baptista Junior, o ex-ministro Rogério Marinho, o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do PL, 
Valdemar Costa Neto, também participaram.

DIVULGAÇÃO

Determinação do TSE
Ontem, a PRF afirmou que 
não sabe quem está por 
atrás das manifestações que 
bloqueiam rodovias. No 
pedido, os subprocuradores 
argumentam que 
Vasques desobedeceu às 
determinações do TSE, 
que proibiu operações 
relacionadas à transporte 
de eleitores, no domingo. “A 
conduta do diretor-geral da 
PRF, ao deixar de orientar as 
ações da instituição para o 
exercício de suas atribuições, 
no sentido de impedir o 
bloqueio das rodovias federais 
pode caracterizar o crime do 
artigo 319 do CP”, afirmam 
os subprocuradores Elizeta 
de Paiva Ramos, José Adônis, 
Luiza Frischeisen e Francisco 
Sanseverino.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

AVISO N.º 163/2022 – DER SEDE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 025/2022 DER/DOP

GMS 085/2022 (CP)
RESULTADO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 
OBJETO: Execução de serviços de conservação e manutenção, sob responsabilidade da 
Diretoria de Operações (DOP), visando reparar ou sanar defeitos no pavimento, totalizando 
238,25 km de rodovias da Superintendência Regional Noroeste, denominado “Lote C”.
Modalidade e Tipo de Licitação: Concorrência - Menor Preço.
Após análise pela Comissão de Julgamento, comunicamos às empresas participantes do 
processo de licitação do Edital de Concorrência n.º 025/2021 DER/DOP, GMS n.º 85/2022 
(CP), o resultado da análise dos documentos de habilitação e classificação final, conforme 
segue:

Classi-
ficação

Empresa
Preço

Proposto (R$)
Preço Corrigido 

(R$) Resultado

1º

COMPASA DO 
BRASIL 
DISTRIBUIDORA DE 
DERIVADOS DE 
PETRÓLEO LTDA.

36.333.943,86 36.333.943,86 Vencedora

2º
ECO SUL BRASIL 
CONSTRUTORA 
EIRELI

37.516.685,06 37.516.685,06 Habilitada

3º
ASPHALT 
PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA LTDA.

38.895.000,02 38.895.000,02 Habilitada

Verificar subitem 17.2 do Edital, referente ao prazo para interposição de recursos, que se 
encerrará em 10/11/2022, às 17:00 h.

Curitiba, 1º de novembro de 2022.
Thais Volttani Koyama 

Presidente da Comissão de Julgamento
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Coimbra de Moura
repudia contestações
do resultado das urnas

O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR), emitiu uma nota 
oficial ontem (terça-feira, 1º), 
repudiando qualquer ques-
tionamento que venha a ser 
feito s respeito do resultado 
das urnas no Estado.

“Domingo passado, dia 30 de 
outubro, as eleitoras e os eleito-
res brasileiros voltaram às urnas 
para a eleição de segundo turno 
entre dois candidatos à presi-
dência da República. 

A Justiça Eleitoral do 
Paraná organizou e acompa-
nhou a votação que transcor-
reu dentro da esperada rapi-
dez, segurança, normalidade 
e transparência, comprovada 
por testes de autenticidade 
e integridade realizados sem 
constatar discrepância alguma 
nos resultados”.

No mesmo comunicado, o 
presidente do Tribunal reforça 
que a segurança foi reforçada 
durante o pleito, a fim de 
garantir tranquilidade ao cida-
dão paranaense no momento 
do voto.

PR discute isenção de ICMS sobre
absorventes nas compras públicas

Um Projeto de Decreto 
Legislativo, que isenta o 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS) sobre absor-
ventes higiênicos femini-
nos, começou a tramitar na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná. A proposta vale para 
compras feitas por órgãos 
públicos (federais, estaduais e 
municipais) ou fundações.

“É mais uma etapa impor-
tante da nossa luta pela dig-
nidade menstrual. Tornar 
esse item básico mais acessí-
vel é fundamental para a efe-
tividade da lei que garante 
a distribuição gratuita de 
absorventes em escolas e uni-
dades de saúde do Paraná”, 
comenta a deputada estadual 
e procuradora da mulher da 
Assembleia Legislativa, Cristina 
Silvestri (PSDB).  A lei estadual 
20.717/2021, de combate à 
pobreza menstrual, foi apresen-
tada em 2019 e sancionada em 

A proposta em discussão na Alep vale para compras feitas por órgãos públicos (federais, 
estaduais e municipais) ou fundações
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outubro de 2021.
A proposta de desonera-

ção da carga tributária enca-
minhada pelo Governo é uma 
resposta ao Requerimento 
1932/2022, enviado ao secretá-
rio de Estado da Fazenda, Renê 
Garcia Junior. O pedido foi 
feito no último mês de junho.

“A nossa solicitação teve 
como base um estudo con-
tábil feito pela Procuradoria 
da Mulher de Guarapuava e 

pela Secretaria de Políticas 
Públicas para Mulheres de 
Guarapuava. Agradecemos ao 
Governo pela sensibilidade 
de entender a nossa causa”, 
diz Cristina Silvestri.  Nos pró-
ximos dias, o projeto deve 
ser votado na Casa, primeiro 
pelas Comissões permanen-
tes para depois pela Comissão 
de Finanças e finalmente em 
Plenário, por todas as deputa-
das e deputados.

 “Todas as medidas foram 
tomadas, com o apoio da 
Polícia Federal, da Polícia 
Militar do Paraná, Ordem do 
Advogados do Brasil, Ministério 
Público Federal, Ministério 
Público do Paraná, entre 
outros órgãos de segurança, 
para garantir o livre exercício 
da cidadania”.

Coimbra cita em um tre-
cho, palavras do professor José 
Afonso da Silva, que em seu 
curso de Direito Constitucional 
Positivo ressalta: “a doutrina 
afirma que a democracia 
repousa sobre três princípios 
fundamentais: o princípio da 
maioria, o princípio da igual-
dade e o princípio da liberdade”.

“O princípio da maioria é 
aquele que faz valer a vontade 
da maioria. Já o princípio da 
igualdade pressupõe a igual-
dade de direitos. E o princípio 
da liberdade permite a livre 
manifestação. O resultado da 
eleição realizada dia 30 de 
outubro deixou evidente o 
cumprimento desses três prin-
cípios. O que vem ocorrendo 

desde a noite do domingo 
passado em muitas estradas 
do Brasil agride frontalmente 
esses princípios.

A Justiça Eleitoral para-
naense repudia qualquer ação 
que questione a vontade da 
maioria e que agrida e limite o 
direito constitucional de livre 
locomoção de cidadãs e cida-
dãos. O dicionário tem uma 
palavra bem diferente de “liber-
dade” como significado para 
essas ações. Que a lei, portanto, 
seja cumprida e a ordem restau-
rada”, conclui.

PRESIDENTE do Tribunal reforça que 
a segurança foi reforçada durante o pleito, 
a fim de garantir tranquilidade ao cidadão 
paranaense no momento do voto
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Diplomação
O TSE informou que a 
diplomação dos candidatos 
eleitos Luiz Inácio Lula da 
Silva e Geraldo Alckmin – 
presidente e vice-presidente 
– deve ocorrer até 19 de 
dezembro, conforme a 
legislação eleitoral.

Assim não dá ne
Após a derrota do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) no último 
domingo (30), o deputado 
federal Sandro Alex (PSD) 
publicou um vídeo em suas 
redes sociais repudiando 
os bloqueios realizados 
nas estradas. De acordo 
com o parlamentar, os 
manifestantes não podem 
cometer ‘o mesmo erro que a 
esquerda cometia’.

Voo direto
A partir desta terça-feira (1), 
Curitiba passa a contar com 
um voo direto até Santiago, 
no Chile. O voo da Latam 
decolou do Aeroporto Afonso 
Pena, em São José dos 
Pinhais. Esta é a primeira 
operação internacional 
da companhia na capital 
paranaense e o terceiro voo a 
esse país da América do Sul.

“Brasil precisa 
ser um só“
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ademar 
Traiano (PSD), comentou 
o resultado das eleições 
presidenciais deste domingo 
(30). “O país está dividido 
ao meio, mas a partir de 
hoje precisa ser um só. A 
democracia consiste em ter o 
poder de escolha e respeitar 
a decisão da maioria, de 
forma pacífica. Hora de 
somar esforços para que o 
Brasil continue avançando. 
E que o nosso Paraná receba 
do novo presidente atenção 
e cuidado, acima das 
divergências políticas. Que 
seja um bom governo para 
todos nós!”.

Prazos de matrículas 
O período de matrícula escolar para o ano letivo de 2023 

nos colégios da rede estadual do Paraná foi estendido 
para 8 de novembro. O prazo é válido tanto para a 

matrícula inicial quanto para rematrícula de estudantes. 
Os responsáveis legais dos alunos devem fazer o 

procedimento de forma online na area do aluno (https://
www.areadoaluno.seed.pr.gov.br/)

Ratinho Junior
O jornalista Fernando Tupan 
registra que com a vitória de 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
no segundo turno da eleição, 
o governador Ratinho Júnior 
(PSD) surge como uma das 
principais opções para 
entrar na corrida presidencial 
de 2026.

Ajuda financeira
A Noruega retomará a 
ajuda financeira contra o 
desmatamento da Amazônia 
no Brasil, congelada durante 
a presidência de Jair 
Bolsonaro (PL), anunciou o 
ministro norueguês do Meio 
Ambiente após a vitória de 
Lula (PT). “Em relação a Lula, 
observamos que, durante 
a campanha, ele enfatizou 
a preservação da floresta 
amazônica e a proteção dos 
povos indígenas da Amazônia”, 
disse Espen Barth Eide.

Ausência
Os eleitores que não 
compareceram às urnas no 
segundo turno das eleições e 
nem justificaram a ausência 
têm até 9 de janeiro de 
2023 para apresentar a 
justificativa que deve ser 
feita, preferencialmente, 
pelo aplicativo e-Título, da 
Justiça Eleitoral.

Indústria paranaense
Está no ar a maior pesquisa 
feita anualmente junto ao 
setor industrial paranaense 
para avaliar as expectativas 
e intenções dos empresários 
para 2023. O questionário 
da 27ª Sondagem Industrial 
tem cerca de 21 perguntas e 
o respondente leva em torno 
de 20 minutos para confirmar 
sua participação. O prazo 
para responder a pesquisa 
vai até 7 de dezembro .Os 
empresários podem acessar 
a pesquisa neste link (https://
sondagemindustrial.org.
br) ou pelas redes sociais da 
Federação das Indústrias.
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Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Inadimplência do
IPVA 2022 cai para
16,9% em outubro

Os contribuintes para-
naenses estão cada vez mais 
em dia com o Imposto sobre 
Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). Um balanço 
divulgado ontem (terça-feira, 
1º), pela Secretaria da Fazenda 
e Receita Estadual do Paraná 
mostra que o percentual de ina-
dimplentes, que era de 19,21% 
ao fim de agosto, caiu para cerca 
de 16,9% em outubro.

Os veículos tributados que 
seguem inadimplentes neste 
ano representam pendência de 
R$ 887 milhões frente ao valor 
lançado no começo do ano. O 
total lançado de IPVA/2022 foi 
de aproximadamente R$ 5,2 
bilhões para 4,6 milhões de 
veículos tributados, e R$ 4,3 
bilhões já foi arrecadado.

Os prazos oficiais de paga-
mento do IPVA 2022 já encer-
raram, mas há possibilidade 
para quitar o imposto devido 
em até 12 vezes pelo cartão de 
crédito.

Em relação aos exercícios 
anteriores, o Estado possibi-
lita o parcelamento da dívida 
em até 10 vezes, respeitando o 
limite mínimo de uma Unidade 
Padrão Fiscal do Paraná (UPF) 
por parcela, que atualmente 
está em R$ 127,31.

Nesse caso, o parcelamento 

Brasil deve vacinar 161 milhões de
bovinos e bubalinos contra aftosa

Começou ontem (1º) e 
segue até o próximo dia 30 a 
segunda etapa da Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
a Febre Aftosa 2022. Ao todo, 
cerca de 161 bovinos e buba-
linos devem ser imunizados. 
Em dez estados – Alagoas, 
Amazonas, Ceará, Maranhão, 
Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Roraima e Rio Grande do 
Norte - a imunização ocorrerá 
em animais de até 24 meses, 
conforme o calendário nacio-
nal de vacinação.

CRONOGRAMA
Segundo o Ministério 

da Agricultura e Pecuária 
(Mapa), para as 11 unidades 
da Federação que compõem o 

Bloco IV do Plano Estratégico do 
Programa Nacional de Vigilância 
da Febre Aftosa (PE-PNEFA) - 
Bahia, Espírito Santo, Goiás, 
Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, 

Sergipe, São Paulo, Tocantins e 
o Distrito Federal –, a vacinação 
em novembro será para bovinos 
e bubalinos de todas as idades. 
O bloco totaliza 141 milhões de 
animais a serem vacinados.

SEGUNDO o Mapa, nas 11 unidades da Federação que compõem o Bloco IV, 141 milhões 
de animais deverão ser vacinados
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deve ser pago por meio de 
Guia de Recolhimento (GR-
PR), com a possibilidade de 
pagamento via PIX, já que a 
guia agora é emitida com um 
QR Code para este fim. A prin-
cipal vantagem desta forma 
de pagamento é que o con-
tribuinte pode pagar a GRPR 
em qualquer banco, inclusive 
nos digitais, não se restrin-
gindo aos conveniados com o 
Estado. O parcelamento pode 
ser feito pelo portal do IPVA, 
com emissão de cada parcela 
em seu mês de referência.

A inadimplência do IPVA 
impossibilita também obter 
o licenciamento. Após o ven-
cimento, que é definido pelo 
Detran/PR, o veículo estará em 
situação irregular perante a 
legislação de trânsito, e o pro-
prietário poderá sofrer sanções 
previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), inclusive com a 
apreensão do veículo.

O contribuinte que deixou 
de recolher o imposto está 
acumulando multa de 0,33% 
por dia de atraso e juros de 
mora com base na taxa Selic. 
Passados 30 dias, o percentual 
da multa é fixado em 10% do 
valor do imposto.

Permanecendo a inadim-
plência, o débito poderá ser 
inscrito na Dívida Ativa, além 
da inclusão do nome do pro-
prietário no Cadin Estadual, 
o que o impede de aproveitar 
eventual crédito no programa 
Nota Paraná e resulta em outros 
impedimentos, como o nome 
“negativado” junto aos órgãos 
de proteção ao crédito, dificul-
dade de acesso a empréstimos e 
outras modalidades de crédito, 
além do impedimento de assu-
mir cargo público. 

PERMANECENDO a inadimplência, o débito poderá ser inscrito na Dívida Ativa, além 
da inclusão do nome do proprietário no Cadin Estadual

ALEX MIRANDA

Casa, salário e advogados
Jair Bolsonaro cuidou de seu futuro. Como revelou a 

Coluna ontem em sua versão online, na reunião que teve 
com o ‘dono’ do PL, seu partido, Valdemar da Costa Neto, 

ele tratou de se blindar a partir de janeiro. E só então 
se pronunciou à nação no Alvorada. Segundo fontes do 

Governo, a blindagem caberá a Valdemar através do PL. O 
partido deve dar garantias a Bolsonaro a partir de 1º de 
janeiro, como uma casa alugada no Lago Sul em Brasília, 

um pagamento mensal como conselheiro do partido e 
defesa jurídica, disponibilizando uma conhecida banca 

advocatícia da capital para cuidar dos atuais 58 processos 
que ele responde no STF, e os quais devem “descer” para a 
1ª instância. Bolsonaro não tem onde morar em Brasília, se 
quiser ficar na capital. Mas tem outros destinos os quais a 

família sugere, a fim de submergir por alguns meses.

Poderoso Renan
Renan Calheiros terá em 
primeira mão a radiografia do 
novo governo em tempo real. 
Seu apadrinhado no Tribunal 
de Contas da União, ministro 
Bruno Dantas, sugeriu e o PT 
topou a criação de inédita 
comissão de acompanhamento 
do governo de transição. 
Renan, que não vai ficar de 
fora da gestão Lula, saberá 
antes quem é quem na futura 
administração. E poderá 
negociar os ministérios e 
cargos que deseja. Com um 
trunfo forte: ele elegeu o filho 
senador, e Paulo Dantas para o 
Governo de Alagoas.

PM na pista 
O Brasil tem cerca de 13 mil 
agentes da Polícia Rodoviária 
Federal, e destes, 12 mil são 
filiados à FenaPRF – que está 
rachada. A corporação está 
rachada, como um todo. 
Entre policiais bolsonaristas, 
lenientes com os bloqueios 
dos caminhoneiros, e os 
apartidários, que pedem 
solução à direção. Bolsonaro 
perdeu a oportunidade 
ontem de pacificar o País 
e mandar seus seguidores 
aloprados desbloquearem 
as estradas. Agora, só 
o cassetete das polícias 
militares deverá resolver.

Outra do Freitas
O deputado estadual eleito 
pelo PT do Paraná Renato 
Freitas aprontou mais uma. 
Atacou em suas redes sociais, 
classificando como fascistas, 
crianças do conhecido 
Colégio Marista, de Curitiba, 
pelo simples fato de se 

manifestarem em prol de 
Bolsonaro no intervalo das 
aulas na última segunda-
feira. No pátio, havia também 
bandeiras do PT e coleguinhas 
pró-Lula. Freitas é o vereador 
que retomou o mandato numa 
canetada do ministro Barroso 
(STF), alegando que foi vítima 
de racismo institucional na 
cassação pela Câmara da 
capital. Balela. Ele invadiu uma 
missa numa igreja católica, 
fez baderna e desrespeitou o 
culto, o padre e os fiéa.

Festa dos grileiros 

Causou surpresa entre 
advogados – até defensores 
de sem-terra e sem-teto – 
a decisão monocrática do 
ministro do STF Luís Roberto 
Barroso para que os tribunais 
de Justiça dos Estados criem 
comissões de conflitos 
fundiários para auxiliar na 
decisão dos magistrados 
sobre ocupações de terras, 
irregulares ou não. A decisão 
pode prejudicar proprietários 
de terras em centenas de 
processos no País com a já 
conhecida procrastinação por 
parte da defesa de invasores. 
Prevê até a análise pelo 
conselho de decisões de 1ª 
instância que determinem 
o despejo. Grileiros 
comemoram.  
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Manifestantes seguem a paralisação
após pronunciamento de Bolsonaro

Após o pronunciamento 
oficial do presidente Jair 
Bolsonaro, manifestantes 
que estão paralisados na 
rodovia PR-323, em frente ao 
Parque de Exposições Dario 
Pimenta da Nobrega, deci-
diram manter o protesto. Os 
líderes do movimento res-
saltaram que permanecerão 
seguindo as determinações 
apresentadas pela Polícia 
Miltiar durnate a manhã de 
ontem (terça-feira, 1º).

“O recado foi dado, esta-
remos aguardando o pedido 
pelo artigo 142 da Constituição 
Federal, ou a intervenção 
federal – que é a destitui-
ção do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e a instituição 
do Supremo Tribunal Militar 
(STM) que terá como presi-
dente o próprio Jair Bolsonaro 
e depois a convocação, em 
um prazo de 90 dias, de 
novas eleições”, salientou o 

Aciu aguarda decisão da Faciap
Até o final da tarde de ontem, a Associação Comercial Industrial e 
Agrícola de Umuarama (Aciu) ainda aguardava um posicionamen-

to da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do 
Estado do Paraná (Faciap) para definir qual será a orientação aos 
empresários do município, quanto a um eventual fechamento de 
estabelecimentos comerciais, em apoio as manifestações contrá-
rias ao resultado das eleições de domingo (30). De acordo com o 

presidente, Miguel Fuentes Romero Neto, a diretoria da Associação 
se reuniu ontem durante a manhã para conversar sobre o assunto. 
“Estamos aguardando um posicionamento da Faciap que deve vir 
assim que o presidente da república Jair Bolsonaro se manifeste a 

respeito do resultado das eleições”, afirmou.

veterinário Stefano Demczuk, 
um dos líderes.

A manifestação continua 
e caminhoneiros prometem 
manter a paralisação em um 
movimento pacífico à beira da 
rodovia PR-323.

Stefano ressalta que a partir 
de agora, novos grupos podem 
ser formados em frente aos 
quartéis do Exército Brasileiro 
e também nas ruas.

“Pedimos a intervenção 
e deixamos claro, em alto e 
em bom som, que não quere-
mos um descondensado nos 
governando”.

A paralisação tem ganhado 
cada vez mais apoio da popu-
lação em Umuarama. Centenas 
de pessoas estiveram ontem 
no local, com carros, motos, 
além dos caminhões e tratores.

Parte do comércio e empre-
sas da cidade também aderi-
ram à paralisação, e encerra-
ram seus expedientes às 12h 

da terça-feira. Houve has-
teamento de uma bandeira 
do Brasil gigante e o Hino 
Nacional foi tocado. 

TRÁFEGO LIBERADO
Devido a ordem judicial da 

Justiça Federal para desblo-
queio imediato das rodovias, 
os caminhões agora permane-
cem nos acostamentos e a pas-
sagem está livre para o trân-
sito. A decisão foi cumprida 
pela Polícia Militar por volta 
das 10h30, tão logo havia sido 
anunciado que haveria o blo-
queio da passagem de carros 
baixos, o que não aconteceu.

A  m a n i f e s t a ç ã o  e m 
Umuarama começou na manhã 
da segunda-feira (31). Desde 
então, os manifestantes vêm 
recebido a ajuda da população 
que agilizou um espaço para ser-
vir refeições e receberam tam-
bém doações de cobertores, 
produtos de higiene e alimentos.

BPFron apreende mais de
uma tonelada de maconha

PM apreende carregador e
munições para venda ilegal

Um homem de 33 anos 
foi preso, no início da noite 
da última segunda-feira (31) 
em Altônia (85 quilômetros 
de Umuarama), depois que 
foi flagrado dentro de um 
Volkswagen Fusca, portando 
um carregador de pistola e 22 
munições de calibre 9milíme-
tros. Segundo o detido, seriam 

Integrantes do Batalhão 
de Policiamento de Fronteira 
(BPFron) apreenderam na 
noite da última segunda-feira, 
mais de uma tonelada de 
maconha. A droga estava em 
um esconderijo. Segundo os 
policiais militares, na mesma 
ocasião, um homem de 27 
anos foi preso no local.

No total, foram encontrados 
fardos da droga que pesaram 
1.044 quilos. No mesmo local 
também foram encontrados 

11 carregadores para fuzil e 30 
coronhadas para a arma. A ocor-
rência foi registrada no municí-
pio de Francisco Alves (a 70 qui-
lômetros de Umuarama).

Ainda de acordo com o 
BPFron, o entorpecente estava 
divido em 115 volumes dentro 
de uma residência. O homem 
alegou ser o responsável pela 
droga e os acessórios das 
armas. Ele foi detido e enca-
minhado à delegacia da Polícia 
Federal, em Guaíra.
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PARALISAÇÃO em 
Umuarama continua após 
pronunciamento do presidente 
Jair Bolsonaro e manifestantes 
querem intervenção federal

DANILO MARTINS/OBEMDITO

DROGA e acessórios bélicos estavam em uma residência que era usada 
como deposito de entorpecentes

destinados à venda ilegal.
A situação aconteceu depois 

que a Polícia Militar (PM) rece-
beu informações de que o sus-
peito teria acabado de colocar 
uma mulher contra a vontade 
dentro do automóvel após uma 
discussão em via pública. As 
equipes realizaram buscas pela 
cidade, até que conseguiram 
abordar o denunciado.

O casal revelou que estava 
tudo bem e que somente 
haviam discutido. Mesmo assim, 
uma busca foi feita no carro.

O carregador e as munições 
foram encontrados dentro de 
uma embalagem plástica. O 
homem recebeu voz de pri-
são e foi entregue junto com 
as munições à Delegacia de 

Polícia Civil, onde responderá 
pela posse irregular de muni-
ção e, caso confirmado que as 
munições seriam destinadas à 
venda, pelo comércio ilegal de 
munição.

O carregador, junto com a munição 
apreendida, foi entregue na Delegacia de 
Polícia Civil
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Meninos atletas da equipe Zona Sete
vencem Interbairros de Futebol Sub-13

Após dois meses de com-
petição com equipes aguer-
ridas e jogos bastante dis-
putados, a equipe da Zona 
Sete foi a grande vencedora 
do Campeonato Interbairros 
de Futebol Infantil – cate-
goria sub-13, promovido 
pela Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (Smel). A 
decisão do terceiro lugar e a 
final do certame foram realiza-
das no último sábado (29), no 
Estádio Municipal Lúcio Pipino, 
e o prefeito Hermes Pimentel 
fez questão de entregar os tro-
féus para os times vencedores.

A rodada final começou às 
9h, com a disputa do 3º lugar 
entre as equipes de Lovat e 

TIME vencedor comemora a conquista do campeonato em Umuarama
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Pia Sundhage convoca seleção
para amistosos contra Canadá

Brasil vai à final por equipes do
Mundial de Ginástica Artística

O Brasil garantiu pre-
sença na final por equipes do 
Mundial de Ginástica Artística, 
que é disputado em Liverpool 
(Inglaterra). O feito foi alcan-
çado após a seleção brasileira 
terminar a fase classificatória 
na 7ª posição. A decisão será 
hoje (quarta-feira, 2).

Além disso, o país será 
representado por Caio Souza 
e Diogo Soares na final do 
individual geral. Caio tam-
bém está na final do salto, 
enquanto Arthur Nory vai 
buscar uma medalha na 
barra fixa, aparelho que ven-
ceu no Mundial de 2019, em 
Stuttgart (Alemanha).

“Todos os nossos objetivos 
foram alcançados. O primeiro 
era voltarmos à final por equi-
pes. Colocamos ainda dois 
brasileiros na final do indivi-
dual geral. Quase consegui-
mos colocar dois também 
na final da barra [Caio é o 
segundo reserva – foi o décimo 

A técnica Pia Sundhage con-
vocou ontem (terça-feira, 1º) a 
seleção brasileira feminina de 
futebol para dois amistosos 
contra o Canadá nos próximos 
dias 11 e 15 de novembro, no 
estado de São Paulo. Entre as 
novidades na lista está a late-
ral-direita Bruninha, ex-joga-
dora do Santos, atualmente no 
OL Reign (Estados Unidos), que 
volta a ter uma oportunidade 
na equipe. Sundhage também 
chamou a atacante Debinha 
(North Carolina Courage-EUA) 
e a goleira Lorena (Grêmio), 
ambas recuperadas de lesão.

Os jogos são preparató-
rios para a Copa do Mundo 
Feminina, com início em 23 
de julho do ano que vem, na 
Austrália e Nova Zelândia. 
Boa parte da equipe convo-
cada nesta terça (1º) perma-
nece a mesma que atuou na 
última Data Fifa – vitórias do 
Brasil diante da Itália (1 a 0) e 

Ouro Branco, respectivamente, 
comandadas pelos técni-
cos Roberto Barbosa (o Bé) e 
Milton Laurindo. “O primeiro 
tempo foi bem equilibrado, 
com placar de 1 a 0 para o Ouro 
Branco. Na etapa final o time 
fez mais três gols e venceu a 
partida por 4 a 0, levando o 3º 
lugar”, detalhou o secretário de 
Esportes, Jeferson Ferreira.

Mas as emoções estavam 
reservadas para a decisão, que 
colocou em campo as equipes 
Camisa 10/Jardim Global e Zona 
Sete, comandas pelos técnicos 
Murilo Silva e Milton Laurindo. 
“A disputa foi minuto a minuto 
em ambos os tempos, mas ao 
final os meninos da Zona Sete 

conquistaram o título pelo pla-
car de 3 a 1, ficando assim o 
Camisa 10/Jardim Global com o 
2º lugar”, informou o secretário.

A competição premiou tam-
bém o goleiro menos vazado 
– Bernardo Alves Castro, do 
Camisa 10/Jardim Global –, que 
levou para casa troféu e um 
par de luvas, e o artilheiro da 
competição – Felipe Guimarães 
Santos, com 11 gols marcados, 
da equipe Zona Sete –, que 
levou para casa troféu e um par 
de chuteiras novinhas.

“Nosso prefeito Hermes 
Pimentel, que sempre nos dá 
total apoio, esteve presente 
no dia da final para fazer 
as premiações às equipes e 

prestigiar a garra e determi-
nação dos pequenos atletas 
nos jogos finais. O Interbairros 
de Futebol é um evento da 

Prefeitura de Umuarama, reali-
zado pela equipe da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer”, 
completou Jefinho.

da Noruega (4 a 1) - incluindo 
as Palestrinas, atuais campeãs 
da Libertadores, Ary Borges e a 
Bia Zaneratto.

O embate no dia 11 de 
novembro será na Vila Belmiro, 
em Santos, às 15h15 (horá-
rio de Brasília). Quatro dias 
depois, no mesmo horário, o 
Brasil volta a duelar contra o 
Canadá na Neo Química Arena, 
estádio do Corinthians, na 

colocado]. E o Caio também 
conseguiu ir para a final do 
salto”, declarou o coordena-
dor da seleção Masculina, o 
técnico Marcos Goto.

DECISÃO FEMININA
Antes da final masculina 

o Brasil marca presença na 
decisão feminina por equipes, 
que será disputada na próxima 
terça-feira (1). Depois de ter-
minar a classificatória numa 
histórica terceira posição, o 
Brasil volta a medir sua força 
com as melhores ginastas do 
mundo. “Temos uma equipe 
com algumas meninas novas 
e cometemos alguns erros na 
classificatória. Acho que temos 
margem de melhora”, afirmou 
a treinadora Iryna Ilyashenko.

Caso o Brasil repita a posi-
ção da classificatória, ficando 
entre as três melhores equipes 
do mundo, garantirá a classi-
ficação olímpica de forma 
antecipada.

capital paulista.
A seleção brasileira soma 

dez vitórias consecutivas, com 
33 gols marcados e somente 
um sofrido. O Brasil disputará 
a primeira fase do Mundial 
Feminino de 2023 no grupo 
F, junto com França, Jamaica 
e a equipe que se classificar 
na repescagem (China Taipei, 
Panamá, Paraguai ou Papua 
Nova-Guiné).

ENTRE as novidades na lista, está a lateral-direita Bruninha, ex-jogadora do Santos, atu-
almente no OL Reign (Estados Unidos)
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Forte vendaval derrubou uma casa
inteira na zona rural de Umuarama

As fortes chuvas do final 
de semana também afetaram 
moradores da zona rural em 
Umuarama. As casas de algu-
mas famílias que residem em 
propriedades rurais nos distritos 
de Santa Eliza e Vila Nova União 
foram parcialmente destelha-
das e em uma delas as paredes 
desabaram com a força dos 
ventos. Felizmente ninguém se 
feriu. A família atingida se alojou 
com familiares próximos.

O atendimento foi pres-
tado pela Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil, 
que faz parte da Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram), em conjunto com a 
equipe da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. Os estra-
gos ocorreram após uma forte 
ventania na tarde do último 

Escolas e CMEIs recebem livros infantis
A rede municipal de ensino 

de Umuarama recebeu cerca 
de 5 mil livros para crianças 
da educação infantil, nas fai-
xas do berçário ao primeiro 
ano fundamental. A entrega, 
na manhã desta terça-feira, 
1º, contou com a presença 
do prefeito Hermes Pimentel, 
da secretária da Educação, 
Mauriza de Lima Menegasso, 
e do gerente-geral PABs do 
Banco Itaú, Maurício Skura, 
no Centro Municipal de Ensino 
Infantil (CMEI) São Paulo 

Encontro deve 
reunir comunidade

para falar sobre 
síndrome de Down

 A Secretaria Municipal 
de Educação é parceira 
da Apae no 1° Encontro 
Vamos Down Uma Volta no 
Shopping?, que será reali-
zado a partir das 14h do dia 
12, na praça de alimenta-
ção do Shopping Palladium 
de Umuarama. O evento é 
gratuito e aberto a toda a 
comunidade, com atrações 
especiais para famílias que 
tenham filhos com sín-
drome de Down.

A empresária Josi Batista 
Alves da Silva, mãe de João, 
de um ano e quatro meses, é 
quem está na coordenação 
do encontro. “A ideia é levar 
informação e acabar cada 
vez mais com a desinfor-
mação acerca das pessoas 
com síndrome de Down, 
desta forma pensamos em 
reunir mamães, papais, 
imprensa e todas as pessoas 
interessadas em conhecer 
um pouco mais sobre esse 
mundo encantador que uma 
criança com Down pode nos 
levar. Mais que uma luta 
contra o preconceito, é um 
evento sobre emoção, infor-
mação e amor”, define.

Prorrogadas as inscrições do curso
de auxiliar de manutenção predial

Trabalhadores que desejam 
realizar um curso de qualifica-
ção profissional de auxiliar 
de manutenção predial têm 
mais uma chance para efeti-
varem a inscrição. A Agência 
do Trabalhador adiou o início 
das aulas para 21 de novem-
bro, no Serviço Nacional da 
Indústria (Senai). Com isso, 
haverá mais tempo para cap-
tar interessados.

As inscrições continuam 
abertas e deverão ser feitas 
na agência. Para matrícula os 
candidatos devem apresen-
tar cópias dos documentos de 
RG e CPF e um comprovante 

atualizado de residência. O 
objetivo é atender trabalhado-
res que buscam melhorar suas 
chances no mercado de traba-
lho. As aulas serão segunda a 
sexta-feira, das 19h às 23h, e 
os candidatos devem cumprir 
apenas dois requisitos: idade a 
partir de 18 anos e ensino fun-
damental completo.

Por meio de parceria entre o 
Senai e o município, represen-
tado pela Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio e 
Agência do Trabalhador, foram 
disponibilizadas 25 vagas.

O conteúdo do curso com-
preende noções de alvenaria 

(corte e preparo de paredes), 
chapisco, emboço, reboco, 
aplicação de massa corrida e 
gesso; substituição de azulejo 
e pisos; reparos de trincas e 
fissuras; carpintaria – noções 
sobre peças de madeiras 
(medir, riscar, serrar, aplainar, 
esquadrejar, fazer encaixes, 
colar, pregar, parafusar).

Ainda uso das ferramen-
tas básicas, ajuste de portas e 
janelas, substituição e coloca-
ção de fechaduras; noções prá-
ticas sobre tubos e conexões 
(PVC, FG, cobre), regulagem de 
válvulas e desentupimentos, 
instalações elétricas e pintura.

Já o curso de estofador 
teve o início confirmado para 
o próximo dia 7, mas ainda 
restam algumas vagas a serem 
preenchidas. Umuarama é um 
dos maiores polos de fabrica-
ção de móveis do Estado, com 
dezenas de indústrias dos 
mais variados portes, e sem-
pre há oferta de empregos na 
área, porém as contratações 
acabam sendo dificultadas 
devido à falta de qualificação 
dos trabalhadores.

Maiores  informações 
podem ser obtidas na Agência 
do Trabalhador, pelo fone (44) 
3621-1100.

Apóstolo, proximidades da 
Praça Anchieta (Zona V).

Agora os livros serão distri-
buídos para todos os CMEIs e 
escolas com educação infan-
til de 4 e 5 anos. A doação é 
parte do projeto “Leia como 
uma criança” do Programa 
Itaú Social, que atende esco-
las públicas, privadas ou enti-
dades educacionais com o 
repasse de publicações dire-
cionadas às crianças no está-
gio inicial da alfabetização. Os 
livros são levados para casa e 

o objetivo é fazer com que os 
pais ou familiares leiam as his-
tórias e mostrem as ilustrações 
às crianças.

“Foi uma festa a entrega 
dos livros. A alegria ficou 
estampada nos sorrisos e olha-
res das crianças. Este é um pre-
sente e tanto que recebemos 
do Itaú Social e que vai ajudar 
a envolver um pouco mais os 
pais na educação dos seus 
filhos”, comentou a secretária 
Mauriza Lima.

O  p r e f e i t o  P i m e n t e l 

agradeceu a parceria e disse 
que o município está aberto a 
iniciativas voltadas ao desen-
volvimento educacional. 
“Recebemos essa doação com 
grande alegria. Temos inves-
tido bastante na modernização 
das estruturas e equipamentos 
para a educação e esses livros 
são muito bem vindos para 
auxiliar nesse processo. O Itaú 
Social está de parabéns pela 
iniciativa e esperamos firmar 
novas parcerias no futuro”, 
apontou.

domingo, 30. Uma casa foi pra-
ticamente destruída e outras 
ficaram destelhadas, além da 
queda de árvores e galhos.

“O município prestou 
socorro imediato. Foram 
entregues lonas e telhas de 
fibrocimento para cobertura 
e uma assistente social acom-
panhou a visita, atendendo às 
necessidades mais imediatas 
das famílias”, acrescentou o 
agente Claudemir Vasconcelos, 
da Defesa Civil. Felizmente não 
houve nenhuma vítima com 
ferimentos. “Uma senhora foi 
levada para o hospital pelos 
filhos, mas foi liberada após 
o atendimento sem complica-
ções”, completou.

A secretária da Assistência 
Social, Adnetra Vieira dos 
Prazeres Santana, disse que 
foram distribuídos cobertores e 

colchões. “A família da casa que 
desabou esteve no Centro de 
Referência da Assistência Social 
– Cras 2 – no final da manhã da 

RESIDÊNCIA foi derrubada por inteiro em um dos distritos. Defesa Civil e Assistência Social acolheram moradores

segunda-feira. Eles perderam 
tudo que tinham na casa, pois as 
paredes caíram sobre os móveis 
e eletrodomésticos com o 

vento. Vão precisar de doações. 
Atendemos emergencialmente 
e estamos apurando as demais 
necessidades”, informou.
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Palavras cruzadas

O feriado será perfeito para se divertir e curtir mo-
mentos descontraídos ao lado das pessoas que ama. 
Além de destacar seu lado simpático e encantador, 
os astros também enviam uma dose extra de sorte, 
inclusive para quem tem planos de viajar. E ainda é 
um bom astral para fazer uma festinha!

Aproveite o feriado para sair da rotina e conhecer 
novos lugares. Vale fazer um passeio de última 
hora, conhecer um restaurante ou uma loja nova 
com os amigos, enfim, sair de casa e respirar 
novos ares. Mas as estrelas avisam que não dá 
pra descuidar da saúde, encontre um meio-termo 
para não comprometer a diversão nem se arriscar 
demais.

Se depender das estrelas, você vai contar com exce-
lentes energias para cuidar de assuntos financeiros 
neste feriadão. Há boas chances de encher o bolso 
se tiver que encarar as tarefas de rotina e botar as 
mãos na massa. Tá de boa? Então, aproveite o astral 
favorável para organizar o orçamento familiar.

Apesar do feriado, seu lado ambicioso segue em 
destaque e o dia tem tudo para ser produtivo, mas 
as estrelas também avisam que será preciso paci-
ência para lidar com gente chata. Se está de folga, 
pode aproveitar para adiantar algumas coisas em 
casa mesmo, ou anotar as boas ideias para colo-
car em prática mais tarde.

Aproveite o feriado para sair por aí livre, leve e 
solta/o curtindo os momentos de folga! Mas com 
Mercúrio e Plutão se estranhando logo cedo, use o 
bom-senso para não correr riscos desnecessários. 
Se não for possível curtir uma viagem ou passeio, 
o jeito é encontrar novas maneiras de se divertir e 
dar um chega pra lá no estresse do dia a dia.

Seus instintos estarão ainda mais afiados hoje e 
o feriadão tem tudo para ser movimentado. Mas 
nem tudo é perfeito, e você vai evitar problemas 
se ficar na sua, quanto mais segredo fizer sobre 
os seus planos e ideias, mais longe vai chegar. Se 
já vinha se desentendendo com alguém da turma, 
uma amizade pode chegar ao fim agora.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 02 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Capricórnio. 
Levam as coisas muito a sério e apreciam a verdade e a Justiça. Gostam do trabalho e são eficientes 
naquilo que fazem.  Seu número principal, do dia do nascimento é o 10, formado de 1, número 
do Sol e de zero. O número do Sol que lhe dá individualismo, egocentrismo, mas de altruísmo e 
generosidade ao mesmo tempo, quando há razão para isso e quando se trata de fazer justiça. O 1, 
que representa o poder, a autoridade, a liderança e a solidão ao mesmo tempo.

Horóscopo nascido em 2 de novembro

Logo cedo, é melhor ficar na sua porque há risco 
de mal-entendidos e boatos. Se puder, aproveite 
para dormir até mais tarde nesse feriado, o astral 
fica mais leve no resto do dia, e preste atenção 
aos avisos do seu sexto sentido. Curtir o lar pode 
ser uma ótima pedida para descansar, repor as 
energias e reunir a família.

Neste feriado, assuntos familiares podem ocupar 
a maior parte da sua atenção. Reunir todo mundo 
será uma delícia, mas cuidado para não deixar al-
guns cuidados básicos de lado, tá? Pode ser um 
bom momento para cuidar de consertos em casa 
ou iniciar uma reforma se não deu pra viajar.

Apesar do feriado, os assuntos do dia a dia e as 
obrigações continuam em destaque. Ainda bem 
que você não terá dificuldade para terminar algu-
mas tarefas cotidianas, bote logo as mãos na mas-
sa pra curtir os momentos de folga mais tarde! O 
desejo de se divertir estará mais evidente, mas os 
astros mandam um recado: respeite seus limites 
ou sua saúde pode pagar o preço. 

O feriadão chegou e você tem tudo para se divertir 
mais se tiver companhia! Mas nem tudo é festa e, 
se precisa terminar algo que ficou pendente, jun-
te forças com colegas ou pessoas próximas logo 
cedo, mas sem baixar a guarda. É que Mercúrio e 
Plutão vão brigar bem cedinho, avisando que co-
branças e críticas darão o tom nessa manhã.

Nesse feriadão, a dica é abusar do seu charme e en-
canto pessoal em tudo o que fizer. Você vai contar 
com a sorte, que sorri para o seu signo: aproveite 
para se envolver em sorteios, inclusive nas redes 
sociais. Você pode se surpreender. Mas nem tudo 
corre às mil maravilhas com a família e alguns atritos 
podem evoluir para brigas e discussões. 

Hoje, vai sobrar disposição para colocar em prá-
tica seus planos mais ousados! Vai ser muito di-
vertido retomar contatos, ampliar os horizontes e 
tentar algo fora do comum nesse feriadão. Essas 
energias maravilhosas dos astros deixam as ami-
zades em alta, inclusive com quem está longe.
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URA
ALTOASTRAL
DIGNIDADE

RAMODNOITE
MORASSIM

MARCADORBACO
DESDOBREI

PAIERMBAR
SDEEVASE
CEMCRAD
APAGAABI
MONUMENTAL

FLERTEÕIAT
IUPESADELOS

AGUASBULL
SALAZSARADO

Assim, em
espanhol

Elemento
valorizado
no amor-
próprio 

Objeto pa-
ra assina-
lar a pági-
na do livro

Césio
(símbolo)

Curral
para gado
lanígero

Exale
(perfume)

Dígrafo de
"guerra"

Estádio do
River Plate
em Buenos
Aires (fut.)

Sonhos a-
terradores
e angus-
tiantes

Sistema de
freios com 

maior
aderência

Salário de
militares

Hiato de
"ruim"

WhatsApp
(pop.)

Capital africana onde
está localizada a

Catedral da
Santíssima Trindade 

D. Manuel II (Hist.)

Diz-se de 
quem é ale-
gre (bras.)

Romance de Alexan-
dre Dumas Filho am-
bientado na Paris do
séc. XIX

Súplica
Jorge (?), 
dramaturgo
brasileiro

Amansar
Período 

que sucede
ao ocaso 
Portanto

Fator esti-
mulante 
no cio

Retumbar
Deus sau-
dado com

"Evoé!" 

Atriz que interpreta a
Vera na comédia

"Happy Hour – Verda-
des e Consequências"

(Cinema)

Gênero
derivado

do
hardcore
(Mús.)

Dividi em 
duas partes
Vítima do
parricida

Secretaria
de Desen-
volvimento 
Econômico 

Modelo de saia que
disfarça os quadris 

Autor do poema 
épico "Os Lusíadas"

O
Itamaraty

(sigla)
Botequim

Musculoso
(gíria)

John (?),
alcunha
com que

se designa
o povo
inglês

O mestre na técnica 
do claro-escuro (Pint.)

Aqui está! Congrega
jornalistas

Anno Domini (abrev.)

Faixa de gaze que
protege ferimentos

Perde a
vivacidade

(pop.)

A raiz
quadrada
de dez mil

(Mat.)

Lascivo;
libertino

(?) de
Lindoia,
estância
termal

Afinidade 
momentâ-
nea entre 
adversários
políticos

(fig.)

3/así. 4/bull. 5/evasê — redil — salaz.
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S U J
M E R I D I A N O

R E C U P E R A Ç Ã O
T R I A R S Ã O S

A R E C R O U R O

T I Ç O N A D O B I O

C Ã S M I R R A
A O T E N O E L

R E C A U C H U T A D A
R O L E E S O L
I R A R I M R

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

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

M A L E V O L O S R O R

Canal de
energia vi-
tal para a 
acupuntura

Elementos 
essenciais

de um
soneto

Tipo de
cerveja de
alto teor
alcoólico

Escritor 
de "Viva 
o Povo

Brasileiro"

Chance do
aluno no

fim do ano
escolar

Cidade
gaúcha do

Parque
Eólico

Fazer a
seleção

(dos can-
didatos)

(?) e
salvos:

sem feri-
mentos

Museu  
de (?), 
atração
londrina

Forma de 
pagamento
exigida em
sequestros

Resina
usada em 
perfumaria

Submetida
à cirurgia
estética

(fem. pop.)

Cabo de
reboque 

de embar-
cações

Código da
Romênia 

na internet

Astro na
bandeira
uruguaia

Órgão que
produz 

a eritro-
poetina

Averiguar;
investigar

Parte do
remo que
mergulha
na água

(?) 
Landau,

físico
soviético

Estado do
Parque do
Jalapão
(sigla)

Edifício
(abrev.)

Grande 
quantidade

Suor 
Governador
da Bahia
(2020)

Denomina-
ção popu-
lar do AVC

(Med.)

Extrema-(?): sacra-
mento dos enfermos

Princípio ativo da
aspirina (sigla)

Metal
amarelo
"Falou"

com Deus
"Biografia",
no Twitter

Diretas

Chamus-
cado

Cabelos
brancos

Alumínio
(símbolo)

Sergio (?),
cineasta
de "Por
Um Pu-

nhado de
Dólares"

Meninos,
no falar do
lusitano
Enxergar

Pecado
capital
(Catol.) 

Inadiáveis

Rita (?),
cantora

Deus grego
da guerra 

Uísque
apreciado
nos EUA
Âmago

Perversos

Dar a mão
à (?): re-
conhecer-
se vencido

O oposto
da ordem
(Filos.)

3/ipa. 5/leone. 6/osório. 7/bourbon. 8/tiçonado.
   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 2/11/2022

Sol

Paranaguá
max 16
min 14

max 19
min 13

Cascavel
max 19
min 6

Foz do Iguaçu
max 21
min 9

max 16
min 12

Curitiba
max 12
min 8

FASES 
DA LUA

Quinta 3/11/2022

Sol
Sexta 4/11/2022

Sol

Nova
25/10 - 07h48

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 675
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 08 07 09 03 06 06

Super Sete concurso: 314C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

SETEMBRO

04 07 08 10 17 20 26

Loterias
Megasena

01 03 04 05 06 08 10 12 
14 15 16 17 19 24 25 concurso: 2534Megasena
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Quina
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TIME DO
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Yoga traz o equilíbrio para o corpo e a mente
Praticar yoga pode ser 

uma excelente estratégia para 
lidar com o estresse e cuidar 
do coração. A yoga permite 
que você exercite o corpo, a 
mente, controle a respiração 
e aprenda a relaxar.

A yoga é uma antiga forma 
de exercício que aplica força, 
flexibilidade e respiração com 
o objetivo de aumentar o bem-
-estar físico e mental. A yoga 

está relacionada a um risco 
menor de obesidade, pressão 
alta e colesterol elevado. A prá-
tica traz um efeito calmante. 
Por isso, é uma estratégia para 
redução do estresse. A combi-
nação de exercícios envolve o 
corpo e a mente, com controle 
da respiração e relaxamento.

Há estudos que mostram 
que o yoga pode melhorar vários 
componentes da síndrome 

metabólica, como pressão alta, 
colesterol, circunferência abdo-
minal. A yoga pode ser efetiva 
para pacientes com doenças 
cardíacas, pois ajuda a reduzir o 
estresse e, com isso, pode redu-
zir a pressão arterial e melhorar a 
qualidade de vida. Entretanto, a 
prática deve ser combinada com 
exercícios aeróbicos.

Um dos principais objetivos 
da prática do yoga é alcançar 

a tranquilidade da mente, per-
mitindo uma sensação de bem-
-estar e relaxamento. Quando 
este objetivo é alcançado, per-
cebe-se uma capacidade acres-
cida da mente ao nível da sua 
eficácia, contribuindo para o 
aumento da autoconfiança e 
da atenção. Ao mesmo tempo 
assiste-se a uma diminuição 
da irritabilidade, criando uma 
visão mais otimista da vida.
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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

 Nos dicionários Pulse seria 
o imperativo do verbo pulsar e 
significa movimentar-se num 
determinado ritmo por meio 
de impulsos. No entanto, há 
um ano a Fiat deu um novo 
significado para a palavra, 
mais precisamente em forma 
de SUV. Em outubro de 2021, 
o Fiat Pulse chegou ao mer-
cado brasileiro e esse mês 
completa um ano. Para com-
pletar, o modelo já alcançou 

65 mil unidades produzidas e 
comercializadas em 13 países 
da América do Sul (incluindo 
o Brasil).

“O Pulse foi um dos maiores 
representantes de todo o movi-
mento de reposicionamento da 
Fiat no Brasil. Além disso, é o 
primeiro SUV da marca desen-
volvido e produzido no país. Sua 
chegada também contribuiu 
muito para a consolidação e lide-
rança da Fiat em toda a América 

Latina. Ele era muito esperado 
e seu sucesso foi imediato por 
inúmeros fatores, como seu 
design, performance, tecno-
logia e segurança. Os núme-
ros de vendas e o nível de 
satisfação dos nossos clien-
tes comprovam sua força. Para 
completar, foi reconhecido em 
importantes premiações do 
setor e vem conquistando 
cada vez mais espaço na dis-
putada e crescente categoria 

de SUVs”, afirma destaca Her-
lander Zola, vice-presidente 
sênior da Fiat na América do 
Sul. “Para completar, o Pulse 
demonstrou um potencial 
tão grande que vai inaugurar 
um momento muito impor-
tante também para a marca 
Abarth aqui no Brasil. Tenho 
certeza que vamos continuar 
conquistando cada vez mais 
o coração dos nossos clientes”, 
conclui Zola. 

 Os clientes da Aston Martin 
São Paulo tiveram seu primeiro 
contato com o DBX707, o SUV 
de luxo com 707 cv de potên-
cia. A apresentação do modelo 
aconteceu no último sábado 
(29), durante um café da manhã 
realizado no showroom locali-
zado no bairro do Itaim Bibi, em 
São Paulo. A unidade apresen-
tada, na cor Plasma Blue, tem 
vários itens de acabamento em 
fibra de carbono e preço de R$ 
3.650.000,00.

Produzido na linha de mon-
tagem de Saint Athan, no País de 
Gales, o DBX707 eleva a Aston 
Martin ao auge do segmento de 
SUVs de luxo com uma combi-
nação única de desempenho 
empolgante, dinâmica suprema, 
estilo inconfundível e luxo abso-
luto. O motor V8 biturbo de 4 
litros (3.982 cm³) entrega potên-
cia máxima de 707 cv (520 kW) 
a 6.000 rpm e torque de 900 
Nm. Esses números tornam o 
DBX707 ser capaz de ir de zero a 
100 km/h em 3,3 segundos e de 
atingir uma velocidade máxima 
de 310 km/h. É o SUV definitivo 
em todos os aspectos: extrema-
mente rápido, muito potente e 
de excelente dirigibilidade.

Tomando o design ampla-
mente aclamado do DBX, a 
dinâmica e o caráter agradá-
vel ao motorista como ponto 
de partida, o DBX707 se baseia 
brilhantemente nesses atribu-
tos autenticamente esportivos. 
Cada área do carro foi aprimo-
rada para aumentar o desem-
penho, intensificar o prazer de 
dirigir e ampliar sua presença 
na estrada. O câmbio automá-
tico de 9 velocidades propor-
ciona mudanças de marcha 
imediatas, dando ao moto-
rista uma maior sensação de 
controle e capacidade de res-
posta. Para destacar o desem-
pelho do DBX707, o Aston Mar-
tin DBX707 possui “Race Start” 
disponível nos modos GT Sport 
e Sport+ para maximizar a ace-
leração a partir da imobilidade 
e mostrar verdadeiramente o 
desempenho aprimorado.

O DBX707 apresenta um 
console revisado contendo 
novos interruptores de sele-
ção de modo de direção. Em 
vez de entrar em um submenu 
dentro do sistema de infoen-
tretenimento, o motorista tem 
controle imediato, e na ponta 
dos dedos, dos principais 
modos dinâmicos e configu-
rações. Estes incluem botões 
dedicados para o modo de 

O SUV Aston Martin DBX707
é apresentado em São Paulo

 A marca Ram apresen-
tará seu conceito de veículo 
elétrico a bateria (BEV) Ram 
1500 Revolution no evento 

de tecnologia mais influente 
do mundo – CES 2023 – em 

Las Vegas, nos Estados 
Unidos, em 5 de janeiro.

Equipada com recursos 
exclusivos de tecnologia 

avançada, a Ram Revolution 
BEV Concept é um roteiro 
visionário e um vislumbre 

do futuro, mostrando como 
a marca líder de caminhões 

mais uma vez redefinirá 
o segmento de picapes. A 

mudança da Ram em direção 
à eletrificação apoia o plano 

estratégico Stellantis Dare 
Forward 2030 para liderar a 
maneira como o mundo se 
move, fornecendo soluções 
de mobilidade inovadoras, 

limpas, seguras e acessíveis.
A Ram oferecerá soluções 

eletrificadas na maioria de 
seus segmentos até 2025, 0e 
em todos os seus segmentos 

até 2030. Os veículos elétricos 
da Ram – incluindo a Ram 

1500 BEV de produção, que 
estreará em 2024 – superarão 
a concorrência como líderes 

em uma combinação das 
áreas que os clientes de pica-
pes mais se preocupam: auto-

nomia, reboque, carga útil 
e tempo de carregamento.

suspensão, ESP, modo de sele-
ção manual de marchas (que 
agora mantém o manual como 
um carro esportivo, em vez de 
voltar ao automático) e interrup-
tor de escapamento ativo, que 
abre as válvulas do novo sis-
tema de escapamento esportivo 
com tubo de escape quádruplo 
sem a necessidade de estar no 
modo de condução Sport.

O estilo e o acabamento 
interno também possuem 
exclusividades. O novo trata-
mento frontal faz com que o 
DBX receba uma grade frontal 
maior, um novo design de DRL 
(faróis de rodagem diurna, na 
sigla em inglês), novas entradas 
de ar e dutos de resfriamento 
de freio, além de um novo perfil 
de divisor frontal. A grade cro-
mada acetinada (ampliada para 
aumentar significativamente 
o fluxo de ar de refrigeração 
para o V8 de alto desempenho 
e para a nova transmissão de 

9 velocidades) possui palhetas 
duplas, com as seis barras hori-
zontais agora divididas para 
criar mais interesse visual e tor-
nar esta versão topo de linha 
imediatamente identificável.

Na traseira, tanto a forma 
estética quanto a função aero-
dinâmica foram aprimorados. 
Novo spoiler adicionado à asa 
do teto, difusor traseiro duplo 
significativamente ampliado 
para atender ao novo sistema 
de escape quádruplo de grande 
diâmetro e novo para-choque 
traseiro com aberturas de painel 
integradas acentuam o aspecto 
musculoso do DBX707. Por den-
tro, o DBX707 possui bancos 
Sport de série (bancos Comfort 
estão disponíveis como opção 
sem custo). Todas as opções de 
bancos vêm com ajuste elétrico 
de 16 posições e aquecimento 
na frente e atrás como equipa-
mento de série. Existem três 
opções de ambientes internos: 

a de série, Accelerate, que apre-
senta uma mistura de couro e 
Alcantara; e as opcionais Ins-
pire Comfort e Inspire Sport, que 
apresentam couro Semi-Aniline 
completo com emblemas Aston 
Martin bordados nos apoios de 
cabeça, faixa contrastante no 
centro do assento e padrão 
de perfuração no encosto e na 
almofada da base.

Para os clientes que procu-
ram ampliar a natureza exclu-
siva do DBX707 e criar algo 
verdadeiramente único, o Q 
by Aston Martin, o serviço sob 
medida da marca, oferece o 
máximo em personalização. 
Com uma ampla gama de 
opções, desde gráficos exclu-
sivos até carbonos coloridos 
e materiais personalizados 
no interior e no exterior, cada 
carro “Q by Aston Martin – 
Comission” pode ultrapassar 
os limites do desejo e ser total-
mente adaptado ao cliente. 

O Aston Martin 
DBX707 irá custar  

R$ 3.650.000,00 no Brasil 

DIVULGAÇÃO

Ram 1500 
Revolution 

Concept será 
lançada na 
CES 2023

Fiat Pulse completa um ano
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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$ 239.900,00
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 LTZ 2 TURBO 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 104.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 PRETO COMPLETO R$ 67.900,00
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 HIGH COUNTRY 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 269.900,00
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 1.2 TURBO PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 22/23 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 154.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 214.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Proprietários de imóveis na APA do
Piava devem responder questionário

A Área de Preservação 
Ambiental (Apa) do Rio Piava 
possui 1.677 propriedades – 
entre rurais e urbanas – e, deste 
total, 650 proprietários ainda 
não responderam ao ques-
tionário que vai possibilitar à 
Secretaria de Meio Ambiente 
de Umuarama a preparar atua-
lização do Plano de Manejo. 
Segundo os profissionais técni-
cos e engenheiros da empresa 
Ambiente-se!, responsável pelo 
estudo, a maioria das ausên-
cias foi registrada na região do 
Parque das Jabuticabeiras.

Rubens Sampaio, secretário 
municipal de Meio Ambiente, 
alerta que é fundamental que 
todos os proprietários rece-
bam os entrevistadores, pois 
o estudo dessa região é para 
diagnosticar questões sociais 
e ambientais para o estabe-
lecimento de um modelo de 
gestão de uma área que tem 
83.594.807 m². “Para fazer o 
Plano de Manejo da Apa do 
Piava, os profissionais preci-
sam conversar com os mora-
dores, saber as condições em 
que vivem, suas realidades 

e co n ô m i c a s  e  s o c i a i s . 
Baseados nessas informações 
é que vamos ter nosso modelo 
de gestão da Apa”, explica.

Ele relata que os enge-
nheiros estarão devidamente 
identificados – com veículo 
adesivado, uniformes e cra-
chás –, por isso não é preciso 
os moradores terem receio 
em responder ao questioná-
rio, que terá algumas pergun-
tas simples. “Serão perguntas 
objetivas sobre condições de 
saúde, escolaridade, aspectos 

sociais, condições das mora-
dias, enfim, dados que não vão 
comprometer a segurança das 
famílias. Vale destacar que os 
profissionais jamais vão pedir 
número de documentos, 
números de contas, cartões 
etc.”, afirma.

O secretário detalha ainda 
que o Plano de Manejo é um 
instrumento norteador das 
atividades a serem desenvol-
vidas em toda a Apa. “Esse 
documento técnico vai reunir 
conhecimentos sobre o meio 

físico e biológico da área. 
Principalmente nesta fase 
precisamos da colaboração 
dos moradores, pois eles nos 
darão a base para a constru-
ção desse diagnóstico”, pon-
tua, indicando para que quem 
não se sentir confortável em 
receber os entrevistadores, 
que entrem em contato com a 
Secretaria do Meio Ambiente 
pelo telefone (44) 3621-4141, 
falar com Fernanda Periard 
Mantovani, chefe da Divisão 
de Controle Ambiental.

Operação Bairro Limpo 
chega aos bairros 

Alvorada e San Gaetano

A região compreendida 
entre a avenida Zaeli e a rodo-
via PR-323 será a próxima a 
receber a “Operação Bairro 
Limpo’, idealizada e realizada 
pela administração do pre-
feito Hermes Pimentel. Nesta 
nova fase no programa, os 
bairros contemplados serão 
o Jardim Alvorada, o Mutirão 
do Alvorada e o San Gaetano. 
Os trabalhos começam já na 
próxima quinta-feira (3) com a 
poda de árvores.

A Operação Bairro Limpo 
envolve várias secretarias 
municipais e leva uma série 
de serviços públicos que trans-
formam o bairro. O primeiro 
bairro a receber o programa 
foi o Conjunto Habitacional 
Sonho Meu, depois foi a vez 
do Jabuticabeiras, do Parque 
Industrial, do Dom Bosco e o 
distrito de Santa Eliza. “Aos 
poucos e com planejamento 
vamos atingir todas as áreas 
da cidade, levando serviços 
de varrição e recolhimento de 
galhos, limpeza de galerias 
pluviais e bocas de lobo, troca 

de tampas quebradas e muito 
mais”, observa Pimentel.

O secretário de Serviços 
Públicos, João Paulo dos 
Santos, relata que o início ofi-
cial dos trabalhos está agen-
dado para o dia 16 de novem-
bro, a quarta-feira após o 
feriado. “Nós vamos começar 
agora, dia 3, com as podas 
de árvores, porque é um tra-
balho que exige mais tempo 
das equipes. Depois, no dia 16 
chegam as outras equipes das 
outras secretarias. A previsão 
é de quase duas semanas de 
trabalho intenso, mas a data 
de encerramento ainda não 
foi programada”, relatou.

Ele lembrou que além 
de sua pasta, a ação conta 
com equipes das secreta-
rias de Saúde, de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana, 
de Obras, Agricultura, Meio 
Ambiente, Habitação, Cultura 
e da Smel (Esporte e Lazer). 
“A determinação do prefeito é 
que essa Operação seja desen-
volvida em todas as regiões de 
Umuarama”, afirmou.

NA nova fase no programa, os bairros contemplados receberão inicialmente o trabalho de 
poda de árvores
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni Amar não é aceitar tudo. Aliás: onde tudo 

é aceito, desconfio que há falta de amor.
(Vladimir Maiakóvski)

@tribunahojenewsumuarama

NATAL
A campanha Natal de Luz Aciu, uma das maiores promoções do Paraná, está sendo muito bem recebida pelo empresariado e 
tem recebido diversos elogios. Não é para menos. Afinal, são nada menos que 915 prêmios: cem poupanças Sicoob de R$ 500, 
700 seladinhas de R$ 100, 75 seladinhas de R$ 200, 30 seladinhas de R$ 500 e 10 celulares Iphone 13. E você, já aderiu?
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39 anos do Rotary Catedral!
A presidente do Rotary Clube Catedral,  Valdete Sperandio da Cruz, recepcionou 

com um rotarianos, amigos e familiares para celebrar o aniversário do clube 
que comemora também  muitas ações e projetos humanitários sustentáveis em 
diversas áreas . Nestes 39 anos, destaque para a  Campanha para aquisição do 

terreno e doação a Escola Agrícola de Umuarama, projetos voltados a instalação 
do Hospital Uopeccan de Umuarama, projeto para instalação do Banco de Leite 
humano de Umuarama em fase de conclusão -, e o Movimento Umuarama Rosa 

com 10 anos de atuação, em prol da promoção da saúde da mulher. No clique: a 
presidente do Rotary Clube Catedral,  Valdete Sperandio da Cruz e rotarianos.

ENFIM!
Após seis meses de idas e vindas, 
Elon Musk concluiu a compra do 

Twitter na noite da última quinta-
-feira e anunciou ontem que será o 
novo presidente-executivo da rede 

social, depois de ter demitido o CEO 
e outros executivos. Segundo o New 
York Times, mais funcionários serão 
dispensados ao longo dos próximos 

dias. O valor do acordo foi de US$ 44 
bilhões, sendo US$ 54,20 por ação. 
Os próximos passos do homem mais 
rico do mundo para o Twitter ainda 
são incertos, mas Elon Musk já indi-
cou algumas mudanças. O bilionário 
anunciou na semana passada que o 

Twitter terá um conselho para decidir 
sobre moderação de conteúdo. Além 
disso, existe a possibilidade de os 

usuários terem que pagar para serem 
verificados na rede social. O plano é 
estimado em US$ 20 mensais (cerca 

de R$ 106). (The Verge)

FALHA
Na manhã da segunda-feira (31), 
usuários ao redor do mundo foram 

afetados por uma falha no Instagram 
que suspendeu perfis na plataforma. 

Influenciadores chegaram a per-
der mais de 200 mil seguidores e 

contas de anônimos também foram 
bloqueadas. Em nota, o Instagram, 
que pertence à Meta, confirmou que 
houve uma falha global em seus sis-
temas que causaram os problemas. A 
empresa não confirmou quais contas 
foram suspensas, mas as queixas dos 
usuários começaram a diminuir no 

começo da tarde. (g1)

FRANGO, oba!
Programada para o dia 6 novembro 
( próximo domingo), a 23ª edição 

da Festa do Frango da Telha. O 
Rotary Clube Umuarama, entidade 
organizadora, reverterá os recursos 
obtidos com a venda do prato típico 
para o custeio das reformas da nova 
sede da Casa da Paz - instituição que 
disponibiliza cursos de informática, 

música e artesanato, além de acolher 
e direcionar jovens carentes para o 

mercado de trabalho.

 ONDE COMPRAR?
Os convites stão sendo comercializa-
dos em vales de R$ 100. Segundo os 
organizadores, a porção é composta 

pelo frango cozido na telha com 
acompanhamentos, e serve 4 pes-

soas. A entrega será exclusivamente 
pelo sistema drive thru. As porções 
devem ser retiradas na Casa da Ami-
zade ( avenida Rotary). Reservas pelo 

telefone  (44) 99976-0543.

 ROTARY CLUBE

INGREDIENTES
6 tranches (postas) de robalo sem 
pele
3 tomates
1 pimentão amarelo grande
1 pimentão verde grande
1 ½ cebola
2 dentes de alho pequenos
2 pimentas dedo-de-moça pequenas
1 pimenta de cheiro
8 ramos de coentro (folhas e talos)
200 ml de leite de coco
¼ de xícara (chá) de azeite de dendê
2 colheres (sopa) de azeite
Sal a gosto
Folhas de coentro a gosto para servir

MODO DE PREPARO
Lave e seque os pimentões, os toma-
tes, as pimentas e o coentro. Corte os 
pimentões ao meio, descarte as se-
mentes e corte cada metade em qua-
drados de 3 cm. Corte os tomates em 
quartos, descarte as sementes e cor-
te cada quarto ao meio na diagonal. 
Descasque e corte a cebola em cubos 
de 2 cm. Descasque e pique fino o 
alho. Fatie a pimenta de cheiro em 
rodelas. Corte a pimenta dedo-de-mo-
ça ao meio, raspe as sementes com 
a ponta da faca e pique fino as me-

MOQUECA DE PEIXE!
tades. Dica: para evitar acidentes com 
dedos apimentados nos olhos, passe 
óleo ou azeite nas mãos depois de cor-
tar as pimentas — a gordura dissolve a 
capsaicina, substância responsável pelo 
ardor. Depois, lave as mãos. No liqui-
dificador, bata o leite de coco com o 
azeite de dendê e ½ colher (chá) de 
sal por 1 minuto até ficar bem emulsio-
nado — assim o caldo da moqueca fica 
mais aveludado e a gordura do dendê 
e do coco não se separam do líquido. 
Tempere o peixe com sal a gosto.Leve 
uma panela grande ao fogo médio para 
aquecer. Regue com o azeite, adicione 
a cebola, tempere com uma pitada de 
sal e refogue por 3 minutos até mur-
char. Junte os pimentões e refogue por 
mais 3 minutos. Acrescente o alho e as 
pimentas e mexa por 1 minuto para per-

fumar. Abaixe o fogo, junte o coentro 
e o leite de coco batido com dendê. 
Adicione os tomates e misture bem. 
Com uma pinça, coloque as tranches 
de peixe entre os legumes — assim 
o peixe fica parcialmente imerso pelo 
caldo para cozinhar.Tampe a panela 
e deixe cozinhar por 15 minutos, ou 
até o peixe ficar cozido, mas ainda 
úmido, e os legumes macios. Sirva a 
seguir com folhas de coentro a gosto.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA
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