
• O destaque para esta quinta-feira vai para a manu-
tenção das chuvas fracas e das temperaturas baixas 
entre o leste, sudeste e ao nordeste do Paraná. O 
risco de temporais diminui.

Mín:  15° C em Curitiba
Máx: 30° C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 30,00 para entrega em 
Sertanópolis e R$ 50,00 nos demais municípios, pelos Correios (Edição 
Comercial - Consultar valores para o Diário Oficial).
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
11/10/18 ................................. R$ 76,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/10/18 .................................R$ 29,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
11/10/18 ................................. R$ 43,00

Fonte: Deral/Seab

Trânsito no Brasil vitimou cerca de 
dez crianças por dia no ano passado
Dados do Seguro DPVAT revelam que, das indenizações pagas para vítimas de 0 a 7 anos, 72% ficaram 
com algum tipo de sequela permanente.

 Amanhã, dia 12 de outubro, é celebrado o 
Dia das Crianças. Além das comemorações, a data 
também deve servir para conscientizar a população 
sobre os cuidados com as crianças no trânsito. Da-
dos da Seguradora Líder, administradora do Seguro 
DPVAT, chamam a atenção para um cenário preo-
cupante sobre acidentes envolvendo os pequenos. 
No ano passado, foram 3.834 vítimas indenizadas, 
na faixa etária de 0 a 7 anos, em todo o país. Des-
se total, 72% passaram a conviver com algum tipo 
de invalidez permanente (aproximadamente 2,8 mil 
crianças). Outras 752 indenizações foram pagas 
para casos fatais.
 Os dados revelam ainda que a maior inci-
dência de acidentes são os atropelamentos: mais de 
2,4 mil vítimas pedestres (cerca de 63% do total). 
Somente neste ano, de janeiro a setembro, cerca de 
2,3 mil indenizações do Seguro DPVAT já foram pa-
gas para meninos e meninas de 0 a 7 anos de idade 
vítimas de acidentes no Brasil. As crianças são um 
dos grupos mais vulneráveis a ocorrências no trân-
sito. Para o especialista em segurança no trânsito, 
Rodolfo Rizzotto, a frágil condição física, ainda em 
desenvolvimento, comum distração e dificuldade de 
percepção dos perigos enfrentados, mesmo acom-
panhado de seus responsáveis, são fortes facilitado-

res dos incidentes com pedestres dessa faixa etária.
 "As crianças costumam repetir o comporta-
mento de seus pais e familiares e sofrem as conse-
quências disso. Quando os adultos não atravessam 
na faixa, não respeitam o semáforo ou não usam 
a passarela, a criança tende a repetir esses costu-
mes", alerta o especialista.
 Com relação aos passageiros, atitudes 
como o não uso dos equipamentos de segurança e 
imprudência dos adultos ao volante acabam se tor-
nando frequentes causas de acidentes envolvendo 
os mais jovens.
 "Muitos pais e responsáveis não usam, por 
exemplo, os equipamentos obrigatórios, como a ca-
deirinha. As justificativas são variadas, mas a falta 
de uso do equipamento, inclusive de forma adequa-
da, contribui para o agravamento dos acidentes", re-
força Rizzotto.
 O DPVAT é um seguro de caráter social que 
indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sem apu-
ração da culpa. Ele pode ser destinado a qualquer 
cidadão brasileiro – motorista, passageiro ou pedes-
tre. O seguro oferece três perfis de coberturas: morte 
(R$ 13.500), invalidez permanente (até R$ 13.500) e 
reembolso de despesas médicas e hospitalares da 
rede privada de saúde (até R$ 2.700).

Morre, aos 92 anos, a escritora 
Zibia Gasparetto
 Morreu, aos 92 anos, em São Paulo, a es-
critora Zibia Gasparetto. Ela lutava contra um câncer 
no pâncreas. O enterro será às 15h no Cemitério de 
Congonhas. O velório começa de manhã. Há cinco 
meses, ela perdeu um dos filhos, o apresentador 
Luiz Gasparetto, de 68 anos, que morreu de câncer 
no pulmão.
 Em 68 anos dedicados ao espiritismo, Zibia 
Gasparetto publicou 58 obras e teve mais de 18 mi-
lhões de livros vendidos. Os livros dela fazem uma 
espécie de ponte entre os vivos e os que já morre-
ram. Nas redes sociais, a equipe da escritora confir-
mou a morte.
 “O astral recebe com amor uma de suas re-
presentantes na Terra.”, diz o texto. “Zibia Gasparet-
to, 92 anos, completou hoje sua missão entre nós e 
parte para uma nova etapa ao lado de seus guias 
espirituais, deixando uma legião de fãs, amigos e fa-
miliares, que foram tocadas por sua graça, delicade-
za e por suas palavras sábias.”
 Em várias entrevistas, Zibia Gasparetto dizia 
ser médium consciente, quando recebia mensagens 

como se fosse alguém a sussurrar no ouvido dela 
sobre o que deveria ser escrito. Ela costumava es-
crever quatro vezes por semana, utilizando o compu-
tador.
 “Esse legado será eterno e os conhecimen-
tos de Zibia sobre as relações humanas e espirituais 
serão transmitidos por muitas e muitas gerações. Ela 
segue em paz ao plano espiritual, olhando por todos 
nós”, diz a equipe da escritora.

Eleitor que não votou tem 
60 dias para justificar 

ausência
 O eleitor que não 
pôde votar no primeiro 
turno das eleições e não 
conseguiu justificar a au-
sência ainda pode pre-
encher o formulário de 
justificativa eleitoral pela 
internet ou entregá-lo 
pessoalmente em qual-
quer cartório eleitoral. 
 Há também a 
possibilidade de enviar 
o formulário pelo correio 
para o juiz eleitoral da 
zona eleitoral. O prazo 
para justificar é de até 60 
dias após cada turno da 
votação. 
 Além do formulá-
rio, o eleitor deve anexar 
documentos que com-
provem o motivo que o 
impediu de comparecer 
no dia do pleito.
 Pela internet, 

o eleitor pode justificar 
a ausência utilizando o 
"Sistema Justifica" nas 
páginas do TSE ou dos 
tribunais regionais. No 
formulário online, o elei-
tor deve informar seus 
dados pessoais, declarar 
o motivo da ausência e 
anexar comprovante do 
impedimento para votar. 
 O requerimento 
de justificativa gerará um 
código de protocolo que 
permite ao eleitor acom-
panhar o processo até a 
decisão do juiz eleitoral. 
A justificativa aceita será 
registrada no histórico do 
eleitor junto ao Cadastro 
Eleitoral. 
 Quem não votou 
no primeiro turno e nem 
justificou não fica impedi-
do de votar no segundo 

turno, dia 28 de outubro. 
Eleitores no exterior 

 No caso dos 
brasileiros que estavam 
no exterior no dia da 
votação, eles também 
deverão encaminhar o 
formulário de justificati-
va pós-eleição e a docu-
mentação comprobatória 
até 60 dias após o turno 
ou em 30 dias contados 
a partir da data de retor-
no ao Brasil. 
 Se estiver inscri-
to em zona eleitoral do 
exterior, o eleitor deverá 
encaminhar o requeri-
mento diretamente ao 
juiz competente ou ainda 
entregar nas missões di-
plomáticas e repartições 
consulares localizadas 
no país ou enviar pelo 
sistema justifica. 

Consequências 
 O Tribunal Superior Eleitoral explica que a não regularização da situa-
ção com a Justiça Eleitoral pode resultar em sanções, como impedimento para 
obter passaporte ou carteira de identidade para receber vencimentos, remune-
ração, salário ou proventos de função ou emprego público. 

 A não 
justificativa 
t a m b é m 
pode im-
pedir que 
o eleitor 
participe de 
concorrên-
cia ou ad-
ministrativa 
da União, 
dos esta-
dos, Distri-
to Federal 
e municí-
pios, além 
de ficar 
imped ido 
de se ins-
crever em 
concurso 
público ou 
tomar pos-
se em car-
go e função 
pública.


