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Saúde de Umuarama registrou
71 casos de Covid em 24 horas
Depois de registrar 108 casos da doença nos dois últimos dias de novembro, 
a Secretaria de Saúde do Município confirmou, ontem, 71 novos casos. São 42 
mulheres, 27 homens e duas crianças, uma de oito anos, que tomou uma dose 
da vacina, e uma de 11 anos que tomou duas doses. É o maior número de casos 

diários desde 15 de maio deste ano. O informativo comunicou também que 420 
pessoas seguem em isolamento domiciliar, sendo 333 casos ativos e 87 suspeitos. 
A orientação é de que os umuaramenses usem máscaras em farmácias, hospitais 
e postos de saúde e continuem seguindo protocolos de vacinação. l 9
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ASSESSORIA/SECOM

Equoterapia 
premiada

Um VW Gol e um Citroen 
C4 colidiram frontalmente 
na rodovia PR-323 ontem 
pela manhã. Após o 
choque, o Citroen saiu 
da pista e bateu contra 
uma estrutura de concreto 
usada como abrigo à 
beira da rodovia, entre 
Umuarama e o distrito 
de Lovat. Um segundo 
acidente também foi 
registrado segundos 
depois, quando um GM 
Tracker foi desviar do 
Gol que estava parado 
sobre a pista e ‘fechou’ 
um motociclista, que 
foi jogado para fora da 
rodovia. O piloto sofreu 
ferimentos, bem como o 
motorista do Gol. Ambos 
foram socorridos e levados 
para um hospital. l 6

A Secretaria de Serviços 
Rodoviários continua 

com o programa de 
readequação de estra-
das rurais, procurando 
melhorar as condições 

de tráfego na zona rural, 
garantindo o escoa-

mento da produção e 
o transporte escolar. O 
prefeito Hermes Pimen-

tel acompanhou pes-
soalmente o trabalho 

da patrulha mecanizada 
nos distritos. l 11 

Colisão 
frontal

RF atualiza
regras de controle

de entrada e
saída de dinheiro

l 2

Paraná terá o
maior ICMS
do país com

aprovação na Alep
l 3

Chuvas prejudicam
a safra de café e

o plantio de
soja e milho

l 5

     

Cascalhamento

Brasil espera
contar com

Neymar
nas oitavas

l 7
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Se pintar o desejo de ficar no seu canto e curtir 
seus passatempos preferidos à noite, siga seus 
instintos. As estrelas avisam que é melhor ter 
cautela com a possessividade se já encontrou 
a sua cara-metade.

Se anda se desentendendo com alguém no 
trabalho, é hora de esconder seus sentimentos 
e fazer um esforço para manter as aparências. 
Fazer negócios em segredo, pode ser mais 
produtivo do que você esperava. Um romance 
escondido pode se tornar irresistível. 

Tudo o que puder aprender será bem-vindo, in-
clusive as experiências pessoais. O clima tam-
bém será favorável para se aproximar do crush. 
Você poderá conhecer alguém interessante que 
mora longe, mas talvez o lance tenha que ficar 
virtual por enquanto. 

Reserve um tempinho para entrar em contato 
com pessoas que não encontra há algum tem-
po, reforce os laços antigos e deixe a solidão 
bem longe! No trabalho, tudo o que for feito 
com a colaboração dos colegas deve deslan-
char. O romantismo está no ar e você não vai 
escapar do desejo de viver um lance mais sério.

A saúde pede alguns cuidados extras, mas 
não há motivos para excesso de preocupação. 
Caso ande se sobrecarregando no serviço, a 
dica dos astros é reservar um tempinho para 
relaxar e curtir a sua casa. Pode faltar pique 
para a paquera.

No trabalho, você vai mostrar seu lado mais 
gentil e não terá dificuldade para expressar 
suas ideias. A sorte também vai sorrir para você 
nesta sexta e tudo indica que pode se dar bem 
em sorteio, inclusive em promoções nas redes 
sociais. A paquera conta com boas energias e 
será difícil alguém resistir ao seu magnetismo.

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 no dia 2 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade 
de Aquário. São inquietos, instáveis e se irritam e perdem o controle com facilidade. 
São influenciáveis e vulneráveis. Seu número principal, do dia do nascimento, na 
Astrologia Cabalística é o 11, número que não se simplifica e nem se reduz, porque 
é especial. Nomeia as pessoas originais, criativas, especiais, de grandes ideias e de 
muito idealismo também.

Horóscopo nascido em 2 de dezembro

Se surgir qualquer chance de fazer uma viagem 
ou um passeio de última hora com a galera, vá 
em frente! Nem precisa falar que não dá para 
deixar os cuidados com a saúde de lado. O ro-
mance conta com um clima de descontração.

Conte com os amigos, seja para firmar parceria, 
ouvir novos pontos de vista ou só ganhar aquele 
apoio do pessoal que está sempre do seu lado. 
Aproveite para se aproximar das pessoas que 
são importantes em sua vida. Nos assuntos do 
coração afaste a rotina e reforce os laços com o 
seu amorzinho. 

As estrelas podem alimentar o desejo de pas-
sear e sair da rotina, mas é melhor não exagerar 
na dose e colocar a saúde em primeiro lugar. Se 
for mais seguro adiar uma viagem ou um pro-
grama de lazer, paciência. 

Você gosta de dar ordens e garantir que tudo 
seja feito do seu jeito, mas talvez seja preciso 
rebolar esse jogo de cintura para conservar 
a paz em casa.  Se ainda não encontrou um 
“peixão” pra chamar de seu, melhor ter cui-
dado com o reaparecimento de alguém do 
passado.

A Lua sorri para Urano e promete favorecer 
planos mais ousados, especialmente se está a 
fim de tentar uma mudança radical no visual ou 
partir para um emprego novo. A vida amorosa 
se torna mais sólida, ainda mais se vocês dois 
têm planos para o futuro juntos. 

Como o astral favorece mudanças, vale a pena 
dar uma olhada na sua vida e ao seu redor para 
descobrir o que precisa ser jogado fora e o que 
não tem mais espaço na sua rotina. Seu signo é 
aventureiro por natureza e, hoje, seu lado deste-
mido ficará mais evidente. Com a Lua atiçando 
seu lado sensual, vai ser difícil alguém conse-
guir resistir ao seu poder de atração. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 2/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 22

max 33
min 21

Cascavel
max 30
min 20

Foz do Iguaçu
max 33
min 22

max 32
min 19

Curitiba
max 27
min 18

FASES 
DA LUA

Sábado 3/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 4/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 687
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 03 03 02 05 07 03 07

Super Sete concurso: 326C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

FEVEREIRO

03 06 07 13 15 18 31

Loterias
Megasena

02 06 08 09 11 13 14 15
16 18 19 21 22 23 25concurso: 2544Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio
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3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2398Lotomania

67.647
83.012
09.959
66.647
61.289

07 35 50 53 59 65 78 
MIRASSOL SP

20 23 29 39 54
concurso: 6012

25 38 45 53 55 56 

05 07 08 23 27 30 34 36 39 47 
59 61 65 72 74 76 81 85 87 94

concurso: 2676Lotofácil
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COA
BARCELONA

TOPARERIC
LIRICAMA
STSURFAR

BAUSROLE
FRESERVA
AGPOSTER
MICOTER

MINUCIATA
LALADOER

LISTMABR
ATURATRI

ARRISCADO
CASAATEOU

Ser vivo
que tem

esqueleto

Pôr (teste-
munhas)
frente a
frente 

Time
espanhol

(fut.)

Caixa do
tesouro

(pl.)

Deslizar na
onda de pé
sobre uma
prancha 

Qualquer
período
histórico

Elemento
que evita
a cárie

(símbolo)

Adriane
Galisteu, 
apresen-
tadora

Abaixou
(o que es-
tava sus-
penso)

Basta;
chega

(interj.)

Uma das
sobrinhas
da Marga-
rida (HQ)

Tribunal
de Contas
do Estado

(sigla)

Campeão
três vezes

(red.)

"(?) de
ferreiro,

espeto de 
pau" (dito)

Tacou 
(o fogo)

Amada de Bentinho em
"Dom Casmurro" (Lit.)
Extensão de arquivos 

compactados

(?) Clapton,
cantor

Série de
aulas

Engor-
durar 

Apelido de
"Cristina"

Programa de renda
mínima do

Governo federal  

Aceitar
(gíria) 

A poesia
cantada

Vexame
(gíria)

Detalhe;
pormenor

Lista, em
inglês

Aguenta;
suporta

Cartaz pu-
blicitário
Erudição;
instrução

Parque
florestal
Flávia 

Saraiva 

Tim (?),
cantor

Dígrafo de
"barro"

Causar o
mesmo

incômodo
da cólica 

Brado em
touradas
Perma-
nência

(?) sorte:
azar

Resistente;
robusto

Possuir
(bens)
1, em

romanos

Que apre-
senta
perigo

A 1a letra 

3/rar. 4/eric — list. 6/capitu — pôster. 7/minúcia.
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P V Q
I N S T I T U T O

B L U E T R A I R
H A R P A R T
A E L O T E S
S E N A R O A

D E S A P O N T A R
B M O N A R C A

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

T E S T A R E A
R E G O I S M O

P I PA U C T C
A P R I M O R A R

I S O L A R E R E

Significado
do "I" de

INSS

Essencial; 
indispen-

sável

Azul, em
inglês

Agir como
o parceiro

infiel 

Instrumento
dos anjos

(Folc.)

O mulato 
de cabelos

claros

Peça de
dominó

com seis
pintas

Decep-
cionar;

desiludir

(?)-line:
conectado
à internet

Agatha
Christie,
escritora

A argila
de cor

averme-
lhada

Brinquedo
de papel
de seda
que voa

Sentimento
de quem só
pensa em
si mesmo

(?) Bean, 
persona-
gem da

TV

Conteúdo
da bola de

futebol

Criança, 
no Can-
domblé
(bras.)

Desnuda;
despida

De forma
tranquila

Devem ser devolvidas ao
vendedor após usadas

O plano 
alternativo

Duplas;
casais

Tenente
(abrev.)
Experi-
mentar 

Aperfeiçoar
Deixar

afastado 
dos outros 

Rei; so-
berano
Cabeça
de gado

Letra do
infinitivo
Conversa

(pop.)

A segunda
vogal

Elza Soares,
cantora

Divisão de 
terreno (pl.)

Depois
de

Grande luxo
Animal
símbolo
dos EUA

Equivale 
a "tu" 

Em prol; 
a favor

Hiato de
"beata"

Sufixo de
"namorico"

Posto de 
Atendimen-
to Médico

(sigla)

Consoantes
de "rota"

Objeto co-
mo o colar

Compreende outubro, 
novembro e dezembro
Técnico da seleção

brasileira (fut.)

Que
Tony

Ramos,
ator

3/erê. 4/blue — ocre. 5/vital. 6/ornato. 9/aprimorar.

@tribunahojenewsumuarama
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PREVISÃO DO TEMPO
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Parcialmente nublado
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Cheia
08/12 - 01h09

Nova
23/12 - 07h17

Crescente
30/11 - 11h38

Minguante
16/12 - 19h57

h

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

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,59 - 4,70 6,47
IGP-M (FGV) -0,97 -0,56 4,98 5,90
IGP-DI (FGV) -0,62 - 4,89 5,59

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,0825 1,0652 1,0590
IGP-DI (FGV) 1,0794 1,0559 -
* 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:: 7ª parcela
vence em 30/11, com juros Selic de 6,31%.

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

28/10 a 28/11 0,6136 0,6136 0,1130
1/11 a 1/12 0,6515 0,6515 0,1507
2/11 a 2/12 0,6515 0,6515 0,1507
3/11 a 3/12 0,6792 0,6792 0,1783
4/11 a 4/12 0,6519 0,6519 0,1511

Ações % R$
Petrobras PN -4,01% 25,59 
Vale ON +0,55% 86,18 
Bradesco PN -1,16% 15,40 
Magazine Luiza ON -9,09% 3,10 
Hapvida ON -5,58% 4,91 
BRF ON -9,02% 8,57

IBOVESPA: -1,39% 110.925 pontos

Iene 135,94
Libra est. 0,81
Euro 0,95
Peso arg. 167,69

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,1960 5,1970 -0,1%

PTAX  (BC) -1,9% 5,1942 5,1948 -1,9%

PARALELO 0,0% 5,0700 5,5000 0,0%

TURISMO 0,0% 5,0700 5,4800 0,0%

EURO -0,1% 5,4472 5,4483 -0,1%

R$/m2 SET OUT %m %ano %12m
Paraná 2.212,10 2.212,71 0,03 10,45 11,34
Norte 2.172,65 2.174,01 0,10 11,94 3,66
Oeste 2.248,99 2.249,56 0,03 10,23 10,93

DÓLAR 01/12

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 6,37
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.381,79 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/12 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. OUTUBRO

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)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/23 1.429,75 -39,75 -1,2%
FARELO dez/22 420,90 3,20 -0,9%
MILHO dez/22 650,00 -12,00 -6,8%
TRIGO dez/22 758,75 -12,75 -15,9%

SOJA 167,40 -1,3% -2,4% 165,00
MILHO 75,20 -1,1% -3,7% 75,00
TRIGO 95,98 -1,8% -6,7% 96,00
BOI GORDO 278,88 -0,6% -0,2% 275,00
SUINO 6,62 -0,2% -2,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 01/12 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 01/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 -2,8% -1,7%
SOJA Paranaguá 186,50 0,8% -2,4%
MILHO Cascavel 82,00 -3,5% -5,7%

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..  1188//1111  ffííssiiccaass  1166//1111  ddoommééssttiiccooss  0077//1111

RF atualiza regras de controle
de entrada e saída de dinheiro

A Receita Federal atuali-
zou as regras de controle na 
entrada e saída de moeda em 
espécie do país. A medida visa 
alinhar o controle aduaneiro 
com as alterações promovi-
das pela nova Lei de Câmbio 
e Capitais Internacionais (Lei 
nº 14.286/2021), que passa a 
valer a partir de 30 de dezem-
bro de 2022.

A nova legislação foi publi-
cada em 30 de dezembro de 
2021 para entrar em vigor um 
ano após a sua publicação. Ela 
trata do mercado de câmbio 
brasileiro, o capital brasileiro 
no exterior, o capital estran-
geiro no Brasil e a obtenção de 
informações pelo Banco Central 
(BC), para a elaboração das 

estatísticas macroeconômicas 
oficiais. Da mesma forma que a 
Receita Federal, o BC também 
está atualizando os normativos 
para se adequar à lei.

Entre as principais mudan-
ças está o novo limite de 
entrada e saída de dinheiro 
em espécie, sem declara-
ção, que passa de R$ 10 mil 
para US$ 10 mil ou o equiva-
lente em outra moeda. Caso 
o viajante esteja com valor 
acima desse teto, deve fazer 
a Declaração Eletrônica de 
Bens de Viajantes (e-DVB). 
Houve também a exclusão de 
controle para o porte de che-
ques e cheques de viagem.

A Instrução Normativa nº 
2.117/2022, da Receita Federal, 

foi publicada no último dia 
28 no Diário Oficial da União. 
Com ela foram alterados pon-
tos específicos dos seguintes 
atos: Instrução Normativa 
nº 1.059/2010, que dispõe 
sobre os procedimentos de 
controle aduaneiro e o trata-
mento tributário aplicáveis 
aos bens de viajante; Instrução 
Normativa nº 1.082/2010, que 
institui a Declaração Eletrônica 
de Movimentação Física 
Internacional de Valores (e-D-
MOV); e Instrução Normativa nº 
1.385/2013, que dispõe sobre a 
Declaração Eletrônica de Bens 
de Viajante (e-DBV), sobre o 
despacho aduaneiro de baga-
gem acompanhada e sobre o 
porte de valores.

O Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os 
bens e serviços finais produzidos por um país em um 
ano) variou 0,4% no terceiro trimestre de 2022, 
na comparação com o segundo, na série com ajuste 
sazonal. O dado foi divulgado ontem (1º) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Na comparação com o mesmo período de 2021, 
o PIB cresceu 3,6%. No acumulado nos quatro 
trimestres, terminados em setembro de 2022, o PIB 
cresceu 3%, frente aos quatro trimestres imediata-
mente anteriores. O acumulado do ano foi de 3,2% 

em relação ao mesmo período de 2021. Em valores correntes, o PIB no terceiro trimestre de 2022 totalizou R$ 
2,544 trilhões, sendo R$ 2,202 trilhões referentes ao Valor Adicionado (VA) a preços básicos e R$ 342,1 
bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. No terceiro trimestre de 2022, a taxa de investimento 
foi de 19,6% do PIB, acima da observada no mesmo período de 2021 (19,4%). Já a taxa de poupança foi de 
16,2%, menor do que a do terceiro trimestre do ano passado (17,2%).

DIVULGAÇÃO
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Paraná passa a ter o
maior ICMS do país
com aprovação na Alep

D e p u ta d o s  e s ta d u a i s 
aprovaram na última quar-
ta-feira (30) projeto de lei 
que aumenta a chamada alí-
quota base do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias ou 
Serviços (ICMS), de 18% para 
19%. A proposta passou em 
segunda e terceira discussão 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep).

A votação foi rápida, em 
regime de urgência, sem os 
debates defendidos pelo setor 
produtivo, pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), por 
exemplo.

A redação final do projeto 
ainda precisa ser aprovada. 
A votação está prevista para 
a próxima terça-feira (6). Se 
aprovada, segue para sanção 
do governador Ratinho Junior.

Com o aumento, o ICMS do 
Paraná passa a ser o mais alto 
do país. Os deputados também 

Deputados aprovam criação de nove
secretarias e 450 cargos no Estado

Os deputados da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
aprovaram também na última 
quarta-feira (30) o projeto de 
lei que cria nove secretarias no 
Paraná e 450 cargos em comis-
são no Poder Executivo.

Com isso, em 2023, o pri-
meiro escalão do governo pas-
sará de 15 para 24 pastas.

A proposta passou em 
segunda e terceira discussão na 
Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), sob protestos nas galerias. 
A primeira aprovação ocorreu 
em 24 de novembro. Conforme 
o governo do estado, o impacto 
financeiro das novas secretarias 
será de R$ 95 milhões por ano.

A versão original do texto 
também propôs mudanças 
administrativas em órgãos do 
Estado, retirando, por exem-
plo, o status de órgão espe-
cial da Biblioteca Pública do 
Paraná (CPP). Na prática, signi-
fica que ela perderá autonomia 
e orçamento próprio.

EMENDAS
Após a primeira votação, na 

Composição no primeiro
 escalão do governo

Casa Civil; Secretaria da Administração e da Previdência; Secretaria 
das Cidades; Secretaria do Desenvolvimento Sustentável; Secretaria 

de Trabalho, Qualificação e Renda; Secretaria da Justiça e Cidada-
nia; Secretaria da Mulher e Igualdade Racial; Secretaria da Indús-
tria, Comércio e Serviços; Secretaria da Inovação, Modernização e 
Transformação Digital; Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior; Secretaria da Agricultura e do Abastecimento; Secretaria 
da Comunicação; Secretaria da Cultura; Secretaria da Educação; 

Secretaria do Esporte; Secretaria da Saúde; Secretaria de Turismo; 
Secretaria da Fazenda; Secretaria da Ação Social e Família; Secre-

taria da Segurança Pública; Secretaria de Infraestrutura e Logística; 
Secretaria do Planejamento Controladoria-Geral do Estado e Procu-

radoria-Geral do Estado.

aumentaram a alíquota sobre 
produtos específicos como 
refrigerantes, água mineral, 
joias e tabaco.

A justificativa do governo 
ao propor o aumento de 
impostos é cobrir o rombo nos 
cofres públicos, de mais de R$ 
3 bilhões só neste ano, deixado 
pela redução do ICMS sobre a 
gasolina e energia elétrica.

Os projetos fazem parte 
de um pacote de 22 medidas 
administrativas enviadas à 
Assembleia pelo Governo do 
Paraná entre 21 e 23 de novem-
bro, em regime de urgência. 
Uma delas, já sancionada, 
autoriza a venda parcial e dimi-
nuição do controle do Estado 
na Companha Paranaense de 
Energia (Copel).

OS deputados também aprovaram o aumento da alíquota sobre produtos específicos como 
refrigerantes, água mineral, joias e tabaco
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semana passada, o projeto que 
amplia a estrutura do governo 
recebeu seis emendas, voltando 
para avaliação da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). As 
emendas ao texto foram pro-
postas por deputados de situa-
ção e oposição e apreciadas 
nesta segunda.

Os documentos tentavam, 
entre outros pontos adminis-
trativos, impedir a retirada de 
autonomia orçamentária da 
Biblioteca Pública e Colégio 
Estadual. Destas, só a que impede 
a mudança do colégio foi acolhida 
pelo governo e prosperou.

EM 2023, governador administrará o Es-
tado com 24 secretarias. Proposta também 
retirou autonomia orçamentária da Biblio-
teca Pública
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Pedido público
A bancada do PSB na Câmara dos Deputados resolveu 
pedir publicamente para que o ex-governador de São Paulo 
Márcio França seja escolhido para comandar o Ministério das 
Cidades. O deputado Felipe Carreras (PSB-PE), que vai liderar 
os deputados federais eleitos pelo partido em 2022, disse 
que “o nome hoje prioritário se o PSB tiver um ministério é 
o nome de Márcio França”. No entanto, petistas dos grupos 
de cidades e da articulação política da transição de governo 
dizem que o nome de França não é consenso.

Retaliação
Durante a campanha eleitoral deste ano, o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) alegou que não tinha “nada a ver” com o 
orçamento secreto, esquema de transferência de recursos 
públicos sem transparência a Estados e municípios em troca 
de apoio no Congresso. Entretanto, nesta semana, o chefe 
do Executivo mandou suspender o pagamento das emendas 
de relator – base do mecanismo – após seus aliados no 
Congresso, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e 
do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), negociarem alianças 
com o presidente eleito.

Tomou!
O ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
pediu que o Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP) 
penhore a aposentadoria 
do ex-deputado federal e 
presidente nacional do PTB, 
Roberto Jefferson. Ele foi 
condenado a pagar uma 
indenização de R$ 159 mil ao 
magistrado em duas ações, 
mas apenas R$ 15 mil foram 
de fato desembolsados. Por 
isso, o pedido de Moraes 
é para que a corte paulista 
autorize a penhora de 30% 
dos valores recebidos por 
Roberto Jefferson da Câmara 
dos Deputados. A operação 
duraria quase 20 meses, já 
que o ex-deputado recebe 
cerca de R$ 23 mil mensais 
do Legislativo.

Moro na mira
A área técnica do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR) pediu a reprovação 
das contas de Sergio Moro, 
senador eleito pelo Paraná. 
Um parecer de 16 páginas 
que aponta inconsistências 
na prestação de contas do 
novo parlamentar do União 
Brasil integra o processo 
que será julgado pela 
corte estadual. Nele, os 
técnicos do TRE apontam 
que a campanha não 
resolveu inconsistências de valores em dezenas de contratos 
– a diferença dos valores entre as prestações de contas 
parcial e final chegou a R$ 521,9 mil, na análise do próprio 
tribunal. Os valores, argumentam os analisas, se referem a 
gastos eleitorais que teriam sido realizados antes do período 
eleitoral, como o contrato com uma gráfica de R$ 122 mil, e 
outro de R$ 105 mil para transportes. Mesmo após o prazo, 
as inconsistências não teriam sido resolvidas pela campanha. 
Houve também pagamento a cabos eleitorais sem contrato e 
contratos incompletos ou sem assinatura. Por isso, os técnicos 
recomendaram a reprovação das contas.

DIVULGAÇÃO

Articulação
Empreiteiras e outras 
empresas que firmaram 
acordos de leniência durante 
a Operação Lava Jato estão 
se articulando nos bastidores 
do governo de transição 
para conseguir a revisão 
desses acordos. A principal 
reclamação diz respeito às 
multas bilionárias acertadas 
em modelo semelhante 
aos acordos de delação 
premiada, mas envolvendo 
pessoas jurídicas. A CGU 
(Controladoria-Geral da 
União) deverá se encarregar 
dessas demandas. As 
empreiteiras argumentam 
que os acordos devem ser 
revistos devido à “evolução 
jurídica dos casos da Lava 
Jato”, em referência às 
absolvições de políticos 
denunciados.
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Melhores equipes
do Paraná estão 
na rodovia BR-376

Desaparecidos
A Polícia Científica segue auxiliando os trabalhos de levantamento 
de possíveis desaparecidos. Agora que grande parte da massa de 
terra da parte superior do incidente foi removida, a estimativa de 

potenciais vítimas foi reduzida para menos de 30 pessoas. Este 
número tem como base os dados concretos que o comando do inci-
dente possui, como a redução de veículos encontrados em relação 
às projeções iniciais, e pode ser alterado à medida que novas infor-
mações vão sendo coletadas. Por conta do grande volume de terra, 

ainda não é possível especificar com exatidão a quantidade de 
veículos e vítimas que podem estar soterrados no local. O maqui-
nário pesado de guincho e caminhões seguem no local, auxiliando 
na garantia dos acessos às áreas de busca e resgate pelas equipes 

especializadas. Também está em andamento o serviço de drenagem 
dos pontos alagados para mitigar riscos de novos desmoronamen-

tos no local do incidente.

Melhora no tempo ajuda nas buscas
 As equipes do Corpo de 

Bombeiros e da concessioná-
ria Arteris Litoral Sul consegui-
ram avançar, na madrugada de 
ontem (1), na limpeza da pista 
da BR-376 no sentido norte, o 
que deve permitir o avanço na 
operação.

Os serviços agora pas-
sam pela estabilização da 
segurança para os trabalhos 
das equipes. Elas irão iniciar 
a fase de busca por setores 
onde serão feitas varreduras 
em todos os veículos, além da 
continuidade no processo de 

O governador Ratinho 
Junior foi até a área afetada 
pelo deslizamento de terra na 
BR-376, na Serra do Mar, ontem 
(1) pela manhã. A operação de 
resgate e limpeza do local já 
dura mais de 50 horas ininter-
ruptas. Ratinho Junior desta-
cou o trabalho das equipes do 
Estado, da Polícia Rodoviária 
Federal e da concessionária 
que administra o trecho na 
operação. Durante a madru-
gada de quinta, os técnicos 
conseguiram avançar na lim-
peza da pista no sentido norte, 
o que deve permitir o avanço 
na operação. Até a tarde, cerca 
de 7 mil metros cúbicos de 
massa terrosa foram retirados.

“A Defesa Civil, o Corpo de 
Bombeiros, os policiais mili-
tares, os policiais científicos e 
todos os envolvidos estão tra-
balhando de forma incansável 
no resgate. A operação não 
pára em nenhum momento. 
Como o tempo firmou ontem, o 
Corpo de Bombeiros trabalhou 
de forma mais efetiva. Estamos 
junto das famílias atingidas 
nesta tragédia. O Governo do 
Estado não vai medir esforços 
para garantir rapidez no aten-
dimento”, disse.

O Corpo de Bombeiros já 
iniciou as operações na região 
mais sensível da ocorrência, 
que é a parte em que a massa 
de terra deslocou alguns veí-
culos, inclusive caindo sobre 
eles. A área conta com uma 

remoção de resíduos.
No ponto mais delicado 

encontram- se bombeiros, 
cães de buscas e o maquiná-
rio da concessionária. Esta 
missão é extremamente sen-
sível e demorada, por causa do 
constante risco que as equipes 
estão expostas.

APOIO
Os bloqueios de rodovias 

feitos pela PRF têm possibi-
litado a agilidade do serviço 
no local da ocorrência, pois 
garantem mais segurança às 

equipes e ainda evitam que 
a população fique exposta a 
novos incidentes. A Polícia 
Militar do Paraná tem atuado 
com máximo empenho atra-
vés das equipes do 9º BPM 
(Litoral) e 17º BPM (São José 
dos Pinhais). Elas atuam no 
serviço de proteção às vidas e 
às comunidades ao redor dos 
diversos incidentes da BR-376. 
Os policiais também garantem 
apoio às operações de remo-
ção da massa de terra e desdo-
bramentos logísticos de segu-
rança e resgate.

extensão de aproximadamente 
4,5 mil metros quadrados e o 
volume de terra a ser removido 
tem aproximadamente 5 mil 
metros cúbicos. No ponto mais 
sensível encontram-se bombei-
ros, cães de buscas e o maquiná-
rio da concessionária. Esta mis-
são é delicada e demorada, por 
causa do constante risco que as 
equipes estão expostas.

“Nos últimos dias os bom-
beiros tiraram algumas pis-
cinas de água em cima do 
morro, o que colocava em 
risco o trabalho dos bombei-
ros, devido ao peso de água. 
Essa drenagem ajudou a ace-
lerar essa operação”, afirmou. 
Ele ainda reforçou o empenho 
do Estado em agilizar o resgate 
de eventuais vítimas.

RATINHO Junior visitou o local onde aconteceu o deslizamento na rodovia BR-376 e acom-
panhou o trabalho das equipes

ALBARI ROSA/AEN

Projeto de destaque
O município foi avaliado 
a partir de seis pilares: 
Governança, Eficiência Fiscal 
e Transparência; Educação; 
Saúde e Bem-Estar; 
Infraestrutura e Mobilidade 
Urbana; Desenvolvimento 
Socioeconômico e 
Ordem Pública; e em 
Sustentabilidade. Pato 
Branco totalizou 91 
pontos em infraestrutura e 
mobilidade, tendo o projeto 
Pato Rotas no Campo, que 
gera código eletrônico (como 
um CEP) para propriedades 
rurais do município, citado 
como destaque no pilar.

UFPR
A UFPR informa aos 
candidatos convocados 
para a segunda fase do 
vestibular 2023 que as 
provas da segunda fase 
estão confirmadas nos 
dias 4 e 5 de dezembro em 
Curitiba, Matinhos, Palotina, 
Toledo e Jandaia do Sul 
.Está disponível no www.
nc.ufpr.br, o comprovante de 
ensalamento para as provas.

Desemprego
A taxa de desocupação, que 
mede o desemprego no país, 
foi de 8,3% no trimestre 
encerrado em outubro. Essa 
taxa representa queda de 0,8 
ponto porcentual, a menor 
para o período desde 2014.

Aumento
A Câmara Municipal de 
Marialva passará a ter mais 
quatro vereadores a partir 
da próxima legislatura 
em 2025. O aumento no 
número de cadeiras, de 9 
para 13, foi aprovado por 
unanimidade na sessão 
desta semana.

Cidades excelentes
Pato Branco é mais uma vez destaque em excelência, 
conquistando o 1º lugar na categoria Infraestrutura e 

Mobilidade, entre os municípios de 30 a 100 mil habitantes, 
no Prêmio Band Cidades Excelentes, fase nacional. 

Competiram com Pato Branco os municípios Pará de Minas 
(MG) e São João da Boa Vista (SP). “Pato Branco avançou 
muito nos últimos dois anos. São diversos projetos sendo 

desenvolvidos em todas as áreas que melhoram diariamente 
a nossa cidade, a vida do pato-branquense. Somos uma 

cidade excelente, que pensa no presente e no futuro da nossa 
população”, destaca o prefeito.

Projeto aprovado
A Frente Parlamentar da 
Agropecuária articulou a 
aprovação na Comissão de 
Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, o 
projeto que susta a solução 
de consulta interna da 
Receita Federal do Brasil 
que criava o imposto de 
exportação sobre suco 
de laranja. A medida foi 
aprovada com 30 votos 
favoráveis e oito contrários e 
segue agora para votação no 
plenário do legislativo.

Petrobras
A Petrobras pretende investir 
US$ 78 bilhões nos próximos 
cinco anos, segundo o plano 
estratégico da estatal para 
o período de 2023 a 2027, 
divulgado nesta semana. A 
quantia está 15% acima da 
média dos planos anteriores.

Recuperação
Em novembro de 2019, 
período anterior à pandemia 
e melhor ano de visitação, 
o parque recebeu 196.685 
visitantes. No comparativo 
com novembro deste ano, 
com 159.754 pessoas, o 
atrativo recuperou 81% da 
visitação. No acumulado do 
ano, de janeiro a novembro 
de 2022, a unidade de 
conservação recebeu 
1.274.458 visitantes. A 
recuperação do movimento 
foi de 70%, comparando com 
2019, ano em que 1.816.684 
pessoas estiveram no parque 
no mesmo período.

Nova concessão
Começou ontem a nova 
concessão do Parque 
Nacional do Iguaçu que terá 
um período de 30 anos e 
prevê investimentos de R$ 
500 milhões em cinco anos.
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Chuvas prejudicam
a safra de café e o
plantio de soja e milho

Com a colheita do café 
encerrada em outubro, o 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento do Paraná, 
calcula que os produtores 
retirarão aproximadamente 
498 mil sacas na safra 2022. 
O volume é 40,7% inferior às 
841 mil sacas colhidas no ano 
passado. Esse é um dos dados 
da Previsão Subjetiva de Safra 
(PSS) apresentada ontem (1), 
que também traz informa-
ções sobre a eminente fina-
lização do plantio de milho 
e soja e do quase término de 
colheita do trigo.

De acordo com o econo-
mista Paulo Sergio Franzini, 
analista de café no Deral, os 
números finais apenas con-
firmam a expectativa que já 
vinha se formando durante 
o desenvolvimento da cul-
tura. A área cafeeira também 
registrou perda de 17,3%, 
enquanto a produtividade 
média reduziu em 28,4%.

“Os principais fatores 
que levaram a essa redução 
são as questões climáticas, 
começando com as geadas no 
inverno de 2021 e, depois, a 
falta de chuvas e tempera-
turas muito altas na fase do 
ciclo reprodutivo da safra 
2022”, afirmou. A expecta-
tiva no início da safra era de 
que se pudesse chegar a 580 
mil sacas.

A qualidade do café tam-
bém decaiu. “A formação de 
grãos menores não é neces-
sariamente sinônimo de qua-
lidade menor, mas neste ano 
tivemos grãos mal granados, 
perdeu um pouco o aspecto 
sensorial da qualidade, a 
doçura”, explicou Franzini. 
“Não é tão significativo, mas 
em 2021 tivemos percentual 
de bebidas melhores, de quali-
dade bem superior em relação 
a este ano”.

A mesma situação atingiu 
os cafés especiais, dos quais o 
Paraná tem se revelado bom 
produtor. De acordo com o 
especialista do Deral, a média 

Trigo e cevada
O trigo já está quase totalmente colhido, restando cerca de 2% da 
área, sobretudo na região de Guarapuava, que sofreu mais com 
as chuvas. O prognóstico é que a qualidade do produto não será 

tão boa este ano, com provável queda de produtividade também. 
De acordo com os técnicos que acompanham a cultura, as condi-
ções climáticas prejudicaram o manejo mais adequado. A cevada 
está com a colheita totalmente terminada. Diferente do trigo, a 

qualidade do produto é considerada muito boa, com cerca de 90% 
padrão cervejeiro – a maior cotação qualitativa – nos dois principais 

núcleos de produção, Guarapuava e Ponta Grossa. Em termos de 
área plantada, o Estado acresceu 10 mil hectares para a safra que se 
encerra, com produção de 344,2 mil toneladas – 16% a mais que no 

ano passado – em 84,3 mil hectares.

Feijão
A safra das águas de feijão também está com o plantio pratica-

mente encerrado no Paraná, estendendo-se por 122 mil hectares, 
restando a região de Curitiba, onde as chuvas impediram maior 

progresso. “No campo há uma preocupação porque 31% está em 
floração e as últimas chuvas vão provocar algumas perdas”, afirmou 
o agrônomo Joabe Rodrigues Pereira. Dessa forma, o Deral já proje-
ta redução de 242 mil toneladas, prevista em outubro, para 230 mil 

toneladas, além de queda na qualidade.

crescente era de 15% da pro-
dução classificada como espe-
cial. “Acreditamos que na safra 
2022 esse percentual fique no 
máximo em 10%”, disse.

MILHO E SOJA
Os dados apontam que, em 

novembro, houve um pequeno 
reajuste de área para a safra de 
milho em comparação com o 
mês anterior, passando de 400 
mil para 395 mil hectares. A 
expectativa de produção está 
em 3,8 milhões de toneladas. 
No campo, o plantio está pra-
ticamente encerrado, restando 
alguns pontos isolados.

“O início do plantio foi em 
agosto, e esse milho sofreu 
bem mais devido ao excesso 
de chuvas em setembro e outu-
bro. O que foi plantado a partir 

de outubro tem uma situação 
melhor de campo e, provavel-
mente, terá maior produtivi-
dade”, destacou o analista 
da cultura, Edmar Gervásio. 
“Mas mesmo assim, deve ser 
boa safra”.

Sobre a soja, Gervásio 
informa que a semeadura tam-
bém está próxima de se encer-
rar, cobrindo 5,7 milhões de 
hectares, o que significa 1,2% 
a mais que na safra anterior. A 
produção esperada é de cerca 
de 21,5 milhões de toneladas. 
“O desenvolvimento da planta 
é muito bom porque, apesar de 
ter um atraso no plantio, plan-
tou-se em um período agro-
nomicamente melhor”, disse o 
técnico. “Boa parte do Estado 
teve um nível de sol, de radia-
ção, excelente”.

A expectativa no início da safra era de que se pudesse chegar a 580 mil sacas, mas técnicos 
calculam que os produtores retirarão aproximadamente 498 mil

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

Tereza e Marinho 
Enquanto uma ala bolsonarista investe no nome de Rogério 

Marinho (RN), ex- ministro do Desenvolvimento Regional para 
ser lançado candidato à Presidência do Senado pelo PL – que 

terá a maior bancada eleita para a Casa em 2023 – outro grupo 
articula o nome de Tereza Cristina (MT), ex-Agricultura (MT). 
Os dois ex-ministros estão em alta cota com os pares dentro 
do partido e vão duelar discretamente pela preferência de 

Valdemar da Costa Neto, quem vai decidir no final. Com um 
futuro Senado confirmadamente de maioria centro-direita, os 

bolsonaristas órfãos acreditam que, mesmo sem Bolsonaro 
no Poder, têm chances de fazer frente a Rodrigo Pacheco 

(PSD), que tentará a eleição com a possibilidade de acordo 
com o PT de Lula da Silva. 

Maior desafio
Advogado de Lula da Silva 
na Lava Jato, amigo de anos, 
Cristiano Zanin é o mais 
cotado para ser indicado à 
vaga de Ricardo Lewandowski 
quando este se aposentar 
em maio do ano que vem 
no STF. Mas não será nada 
fácil. Um petista fez as contas 
e notou que Zanin não tem 
(ainda) votos suficientes para 
ser aprovado numa sabatina 
na futura configuração do 
Senado. Aliás, Lula sonha 
com Lewandowski à frente 
do Ministério da Defesa no 2º 
semestre de 2023. 

Águas da discórdia

O Governo do Brasil vai quitar 
ano que vem a dívida decana 
com o Governo do Paraguai 
sobre a construção da usina de 
Itaipu, mas os representantes 
dos dois países ainda não 
terminaram o documento do 
Tratado final – e isso inclui 
os valores devidos aos sócios 
na partilha da produção. Há 
uma crítica velada no grupo 
de transição de Governo no 
CCBB de que os militares que 
comandaram a empresa no 
Governo Bolsonaro, desde 
2018, não avançaram em 
nada disso.

Construindo pontes
Governador reeleito 
do Paraná e potencial 

presidenciável em 2026 pelo 
PSD, Ratinho Junior começou 
o jeito morde e assopra que 
lhe garantirá trânsito político 
suficiente para acalentar 
boa articulação futura. 
Anunciou que será oposição, 
mas estará com o Governo 
Lula da Silva no que der e 
vier. Ratinho está de olho na 
verba das obras gigantescas 
de mobilidade do entorno 
da Usina de Itaipu, das 
contrapartidas da binacional, 
como mega ponte Paraná-
Mato Grosso do Sul e 
aeroportos regionais. 

Menu de verão
Um levantamento da 
Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes na 
seção Rio de Janeiro, 
realizado em outubro, 
indica que 61% dos 
estabelecimentos do Estado 
ainda não reajustaram 
os preços do cardápio 
seguindo a inflação em 
viés de alta. Destes, 30% 
fizeram aumentos abaixo 
da média nos últimos 12 
meses, 33% não conseguiram 
realizar nenhum ajuste e 8% 
informaram ter precificado 
o cardápio acima do índice 
oficial. Inevitavelmente virá 
uma alta de preços no menu 
para o verão. 

Conexão portenha 
Lula da Silva orientou a 
equipe a manter uma conexão 
portenha para monitorar o 
estado de saúde do amigo 
paraguaio e ex-senador 
Fernando Lugo. Ele está 
internado em tratamento 
contra um câncer em 
Buenos Aires. Ex-presidente 
do Paraguai, Lugo sofreu 
impeachment. O petista 
almeja ver o amigo em Brasília 
na sua posse.
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Acidentes simultâneos deixaram
duas pessoas feridas na PR-323

Bombeiros de Umuarama 
e patrulheiros rodoviários de 
Cruzeiro do Oeste registraram 
ontem pela manhã dois aci-
dentes simultâneos que dei-
xaram duas pessoas feridas. A 
primeira colisão aconteceu por 
volta das 7h30 e envolveu um 
veículo VW Gol e um Citroen 
C4. O Volkswagen seguia em 
direção à Umuarama, quando 
reduziu a velocidade para 
entrar em uma estrada vici-
nal, pretendendo fazer uma 
conversão à esquerda, quando 
foi colido frontalmente pelo 
Citroen que seguia no sentido 
contrário. Com o choque, o 
motorista do Citroen perdeu 
o controle da direção e saiu 

da pista à sua direita e colidiu 
contra uma estrutura de con-
creto que servia como ponto 
de abrigo do DER-PR. O carro 
teve muitas avarias, mas o 
condutor saiu ileso. Já o moto-
rista do Gol sofreu ferimentos 
moderados.

Segundos depois da coli-
são, um GM Tracker desviou 
dos veículos envolvidos no 
acidente e ‘fechou’ a passagem 
de uma motocicleta. O piloto 
foi jogado para fora da pista e 
sofreu ferimentos médios.

“Não deu tempo de frear”, 
explicou o condutor do C4, que 
é morador de Pérola. “Freei 
ainda, mas freei em cima dele, 
aí bati nele. Aí o carro bateu no 

ponto de ônibus de concreto, 
derrubou o ponto de ônibus e 
eu parei no morro”.

O Corpo de Bombeiros 
de Umuarama e duas ambu-
lâncias do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) atenderam a ocor-
rência e encaminharam o con-
dutor do VW Gol e o condutor 
da moto Honda Fan, para um 
hospital em Umuarama.

O tráfego ficou lento nos 
dois sentidos, até a retirada do 
Gol, que ficou no meio da pista. 
Para controlar a passagem de 
veículos, um caminhão do 
corpo de bombeiros também 
foi estacionado sobre a pista 
de rolamento e cones foram 

Homem procurado 
por furto é 
capturado 

e preso pela PM
 Um homem de 37 anos 

foi preso pela Polícia Militar 
(PM) de Umuarama na tarde 
da última quarta-feira (30). 
Contra ele havia um man-
dado judicial de prisão 
por furto expedido pela 
Comarca do Município.

Os policiais foram infor-
mados sobre o paradeiro 
de um homem que esta-
ria sendo procurado pela 
Justiça e deram início às dili-
gências a fim de localizá-lo.

Os PMs se deslocaram 
até uma revenda de celu-
lares situada na região 
central de Umuarama, por 
volta das 15h30.

No estabelecimento 
comercial eles se depararam 
com o homem procurado, 
que foi abordado.

Durante uma revista, 
nada de ilícito foi encon-
trado, porém, foi confir-
mado, através do sistema de 
informações da Secretaria 
de Segurança Pública do 
Paraná (Sesp) que contra ele 
havia realmente um man-
dado de prisão.

O homem, que não teve 
sua identidade revelada, 
recebeu voz de prisão e foi 
conduzido à Delegacia de 
Polícia Civil de Umuarama.

colocados em uma deter-
minada extensão nos dois 

Ladrão quebra porta de vidro e
furta eletrônicos de salão de beleza

Um bandido quebrou a porta 
de vidro a pedradas e furtou ele-
trônicos de um salão de beleza 
localizado na Rua Arapongas, 
no Centro de Umuarama. O 
crime foi descoberto pela pro-
prietária do estabelecimento 
comercial quando chegou 
para abrir o salão.

O furto aconteceu durante a 
madrugada e a ação foi flagrada 
por câmeras de monitoramento.

O equipamento mostrou que 

Traficante ‘maluco’ abandona sacola 
com mais de meio quilo de cocaína

A Polícia Militar (PM) apreen-
deu 650 gramas de substância 
com características de cocaína 
em Iporã (cidade localizada a 55 
quilômetros de Umuarama). De 
acordo com os policiais, a droga 
foi encontrada no local que, 
momentos antes da chegada 
da equipe, um homem gritava 
à plenos pulmões por socorro. 
A situação teve início por volta 
das 20h20, no centro da cidade.

Segundo a polícia, a infor-
mação chegou até os planto-
nistas através da denúncia de 
um homem. Ele explicou que 

um terceiro, não identificado, 
estaria gritando por socorro 
inúmeras vezes e, como não foi 
atendido, deixou uma sacola 
próximo à uma residência e 
saiu correndo.

Os policiais foram até o local 
apontado pelo denunciante e 
encontraram a sacola citada. 
Dentro dela havia uma balança 
de precisão, copos plásticos, 
plástico de embalagem e 650 
gramas de cocaína.

A droga foi encaminhada 
à Delegacia de Polícia Civil 
daquele município.

somente um homem teria inva-
dido o comércio e outros três 
comparsas o aguardavam do 
lado de fora. Um notebook e um 
celular Xiaomi foram levados. 
Além disso, a porta de vidro foi 
quebrada. De acordo com a pro-
prietária, o prejuízo com o con-
serto da porta será de R$ 2 mil.

Antes da fuga, o criminoso 
esqueceu uma sacola com 
várias peças de roupas no local, 
provavelmente furtadas.

PORTA de vidro do estabelecimento foi destruída pelo criminoso que fugiu acompanhado 
de comparsas

DROGA foi encontrada abandonada em frente a uma residência na cidade de Iporã
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sentidos, fatores que geraram 
um longo congestionamento.

CITROEN ficou completamente destruído depois do choque contra o Gol e a seguia colisão 
contra a estrutura de concreto que servi de abrigo instalado pelo DER à beira da pista

ALEX MIRANDA
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Brasil espera contar com Neymar
nas oitavas, diz auxiliar de Tite

A seleção brasileira espera 
ter Neymar de volta ao time 
para a fase eliminatória da 
Copa do Mundo, já que sua 
recuperação de uma lesão no 
tornozelo está indo bem, disse 
o auxiliar técnico Cléber Xavier, 
ontem (quinta-feira, 1). O ata-
cante de 30 anos do Paris Saint-
Germain esteve novamente 
ausente do treinamento da 
quinta-feira, enquanto o téc-
nico Tite preparava sua equipe 
para enfrentar Camarões na 
última partida do Grupo G, 
que será hoje (2). Com a vaga já 
garantida para a próxima fase 

Marrocos vence Canadá e volta às oitavas da Copa
O torcedor marroquino 

teve de esperar 36 anos para 
ver a seleção do país, enfim, ir 
além da primeira fase em uma 
Copa do Mundo. Ontem (1º), 
os Leões do Atlas derrotaram 
o Canadá por 2 a 1, no Estádio 
Al Thumama, em Doha, garan-
tindo vaga às oitavas de final 
do Mundial do Catar.  

Com a vitória, Marrocos 
encerrou o Grupo F na lide-
rança, com sete pontos, dois 
a frente da Croácia, atual vice-
-campeã, que empatou sem 
gols com a Bélgica no Estádio 
Ahmad bin Ali, em Al Rayyan. 
Os canadenses se despedem 
zerados, na lanterna do grupo. 
O país da América do Norte 
será uma das sedes da pró-
xima edição, em 2026, ao lado 
de Estados Unidos e México.

Nas oitavas, mesmo estágio 
em que se despediu da Copa 
em 1986, Marrocos terá pela 
frente o segundo colocado do 
Grupo E, que reúne Espanha, 
Alemanha, Costa Rica e Japão. 

A partida será na terça-feira (6), 
às 12h, no Estádio Cidade da 
Educação, em Doha.

O técnico marroquino, 
Walid Regragui, promoveu 
apenas uma mudança no 
4-3-3 que derrotou a Bélgica 
por 2 a 0, com a entrada de 
Abdelhamid Sabiri, que cobrou 
a falta que originou o primeiro 
gol do jogo, no lugar do tam-
bém meia Selim Amallah. O 
goleiro Yassine Bounou, que 
perdeu o último duelo ao se 
sentir mal instantes antes da 
bola rolar, retornou à meta, 
com Munir El-Kajoui de volta 
ao banco.

Os Leões do Atlas repetiram 
a postura dos jogos anteriores, 
marcando pressão no campo 
de ataque. Foi assim que, logo 
aos três minutos, Hakim Ziyech 
abriu o placar. Após recuo peri-
goso de Johnston, o goleiro 
Milan Borjan afastou mal a 
bola, nos pés do atacante mar-
roquino, que bateu por cober-
tura, de primeira, marcando 

um golaço.
Aos 22, porém, o lateral 

Achraf Hakimi encontrou uma 
brecha entre Miller e Vitória e 
lançou En-Nesyri. O atacante 
superou os zagueiros na velo-
cidade e chutou no canto 
esquerdo de Borjan.

Aguerd, impedido, ainda 
levou o árbitro brasileiro 
Raphael Claus a invalidar o que 
seria o terceiro de Marrocos, 
dos pés de En-Nesyri, já nos 
acréscimos.

após duas vitórias, Tite fará 
um rodízio em sua equipe para 
manter alguns jogadores des-
cansados para uma provável 
partida das oitavas de final na 
segunda-feira (5), caso a sele-
ção termine em primeiro do 
grupo. Os laterais Alex Sandro 
e Danilo, que também se recu-
peram de lesões, fizeram parte 
do grupo que treinou ontem e 
devem estar à disposição para 
a fase de mata-mata. “Estão 
em processo de evolução, a 
gente traz o foco para o jogo 
de Camarões e, depois, entra-
mos no processo de decisão. 

Já tem um projeto bem ela-
borado para o retorno desses 
atletas”, disse Xavier em entre-
vista coletiva, acrescentando 
que os jogadores serão reava-
liados no sábado (3).

O lateral-esquerdo da 
Juventus, Alex Sandro, sofreu 
uma lesão no quadril na vitó-
ria por 1 a 0 sobre a Suíça, 
enquanto Neymar e o lateral-di-
reito da Juve, Danilo, sofreram 
lesões no tornozelo na vitória do 
Brasil por 2 a 0 na estreia sobre 
a Sérvia. O médico da seleção 
brasileira, Rodrigo Lasmar, não 
deu um cronograma específico 

para o retorno dos jogadores.
O Brasil termina na lide-

rança do grupo com empate 
ou vitória. Se a seleção perder 
e a Suíça vencer a Sérvia, o pri-
meiro lugar será decidido pelo 
saldo de gols. Os suíços estão 
em segundo lugar com três 
pontos, dois à frente de Sérvia 
e Camarões, e podem avançar 
à próxima fase com uma vitó-
ria sobre os sérvios. Sérvia e 
Camarões devem vencer para 
ter alguma chance de seguir 
em frente e, se ambos tiverem 
sucesso, o segundo lugar será 
decidido pelo saldo de gols.

O atacante de 30 anos do PSG esteve no-
vamente ausente do treinamento da quin-
ta-feira, enquanto Tite preparava a equipe 
para enfrentar Camarões

FOTOS: DIVULGAÇÃO

LEÕES do Atlas avançam em 1º no grupo das favoritas Croácia e Bélgica

Atual vice-campeã mundial, a Croácia está nas oitavas 
de final da Copa. Ontem (1º), a seleção do leste 
europeu empatou sem gols com a Bélgica no Estádio 
Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, avançando com a 
vice-liderança do Grupo F. Os croatas finalizaram a 
chave com cinco pontos, dois atrás de Marrocos, que 
venceu o Canadá por 2 a 1 no Estádio Al Thumama, 
em Doha, garantindo a primeira colocação. Com quatro 
pontos, os belgas deram adeus ao Mundial na primeira 
fase, o que não ocorria desde 1998. Os Diabos Ver-
melhos tiveram ao menos três grandes chances na etapa 

final, todas com Romelu Lukaku, mas o centroavante, recém recuperado de uma lesão na coxa que quase o deixou 
fora da competição, acabou desperdiçando. Nas duas ocasiões anteriores em que passou da primeira fase, os croatas 
chegaram, pelo menos, às semifinais.
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Equoterapia oferecida pela Saúde em
Umuarama é referência no Paraná

A dedicação e o trabalho 
de uma equipe multidiscipli-
nar, coordenada pela fisio-
terapeuta Alline Marcondes 
Grejanin, coordenadora da 
Divisão de Fisioterapia da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
foi responsável por colocar 
Umuarama entre as únicas 
cidades do Paraná a inves-
tir em equoterapia, uma das 
principais terapias de apoio ao 
desenvolvimento e da melho-
ria da qualidade de vida de 
crianças com patologias diver-
sas, como a paralisia cerebral.

São 55 crianças e adoles-
centes atendidos pelo projeto 
“Equoterapia direcionada a 
pessoas com necessidades 

especiais”, realizado em espaço 
no Parque de Exposições Darío 
Pimenta Nóbrega e com cus-
teio integral pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde), em sessões 
que vão até o próximo dia 15 
e voltam em janeiro de 2023. 
“Para serem atendidas pelo 
projeto, a criança, com idade a 
partir de dois aninhos, deve ter 
sido encaminhada por médico 
especialista – pediatra, neuro-
logista ou neuropediatra – da 
Secretaria Municipal de Saúde. 
E deve chegar aqui [ao setor de 
Fisioterapia] com o chamado 
‘diagnóstico fechado’ da pato-
logia. Após passar por triagem 
e aprovada, já inicia as ses-
sões”, detalha Alline.

Ela relata que a equipe mul-
tidisciplinar conta com o tra-
balho do criador do projeto 
e fisioterapeuta executante 
Francisco Henrique Pereira 
da Silva, que tem apoio de 
Andrea Zimerman, também 
fisioterapeuta, e dos auxi-
liares Joel de Freitas, André 
Simão e Kenedy Correia. “Há 
pacientes da equoterapia que 
fazem de duas a três sessões 
por semana, outros já fazem 
a cada 15 dias, dependendo 
tanta da disponibilidade da 
agenda quanto das indicações 
recebidas. O que realmente 
importa é que o que buscamos 
– e temos comprovadamente 
conseguido – é melhorar a 
qualidade de vida do paciente 

Dia Mundial de Combate à Aids
ganha várias atividades na cidade

O Dia Mundial de Combate 
à Aids, comemorado ontem (1), 
ganhou atividades especiais 
desenvolvidas pelo Ambulatório 
de Infectologia da Secretaria 
Municipal de Saúde, como a 
apresentação de trabalhos e 
mostra cultural desenvolvida 
por alunos do Colégio Drª 
Zilda Arns, que foi prestigiada 
pelo prefeito de Umuarama, 
Hermes Pimentel.

Abordando o tema infecções 
sexualmente transmissíveis, 
a mostra faz parte de projeto 
desenvolvido pela psicóloga 
Lucinéia Ceolin, do Ambulatório 
de Infectologia, e marca o encer-
ramento das atividades desenvol-
vidas para estimular a prevenção 
e a promoção da saúde, dentro do 
‘Projeto Prevenção e Sexualidade 
nas Escolas’, que contou com 
apoio do secretário municipal 
de Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, e do médico infectologista 
Dr. Ricardo Delfini Perci.

Segundo a coordenadora 
do Ambulatório de Infectologia, 
Maria de Lourdes Gianini, desde 

Infecções em números
Segundo relatório atualizado apresentado neste dia 1º de dezembro 
pelo Ambulatório de Infectologia, 34 pessoas foram diagnosticadas 
com HIV em Umuarama neste ano, sendo que duas são gestantes. 
“É um número 35% menor que 2021, quando fechamos com 52 ca-
sos, mas, mesmo assim, é um dado preocupante, pois o ideal seria 

que não tivéssemos nenhum caso, pois trata-se de algo evitável, 
que se pode prevenir usando preservativos, por exemplo”, pontua 
o médico infectologista Dr. Ricardo Delfini Perci. Ele faz questão de 
ressaltar que HIV positivo não é o mesmo que ter aids. “A aids é o 
estágio mais avançado da doença, quando o sistema imunológico 
encontra-se bem debilitado. Cuidar constantemente do paciente 
com aids e combater o preconceito que ainda envolve a doença 

são desafios que ainda persistem desde a descoberta do vírus HIV e 
quando ganhou repercussão mundial, no final de 1982”, afirmou.

Trecho duplicado da Av. Vitória
já recebeu pavimentação asfáltica

A segunda pista do trecho 
final da avenida Vitória, entre 
as ruas Coelho Neto (que liga 
ao Parque Ibirapuera) e Tomás 
Antônio Gonzaga (acesso ao 
Parque Primeiro de Maio), já 
está pavimentado. A emprei-
teira contratada pela Prefeitura 
para a duplicação da via con-
cluiu na última semana os ser-
viços preparatórios (correção, 
compactação e aplicação de 
solo-cimento, meio-fio e sar-
jeta) e aplicou a capa asfáltica 
no início desta semana.

Antes da pavimentação – 
com extensão de aproximada-
mente 300 metros –, também 
foram realizados outros serviços 
preliminares, como implantação 
de galerias pluviais, bocas de 

o início de novembro várias 
ações foram programadas a rea-
lizadas para alertar a população 
sobre HIV/Aids, sífilis, hepatites 
virais e outras infecções sexual-
mente transmissíveis. “Foram 
realizadas palestras no Centro 
da Juventude (Ceju) tanto para 
crianças e adolescentes, quanto 
para idosos, também realizamos 
ações com testes rápidos em 
empresas e abordagens sobre 
o tema nas unidades de saúde, 
além, claro, dessa importante 
mostra no Colégio Cívico Militar 
Drª Zilda Arns”, detalhou.

Pimentel destacou a impor-
tância de projetos como este, 
capazes de despertar nas crian-
ças, adolescentes e jovens, 
o senso de responsabilidade 
com a saúde e com a própria 
vida. “É um tema fundamental, 
porque apresenta os meios de 
prevenção das infecções e a 
importância de cada um cuidar 
de si e do outro. A aids ainda é 
uma doença que não tem cura, 
então o melhor remédio ainda 
é a prevenção”, observou.

de acordo com o quadro exis-
tente”, observa a fisiotera-
peuta, que também é regula-
dora e auditora do projeto.

DEDICAÇÃO RECONHECIDA
O projeto “Equoterapia 

direcionada a pessoas com 
necessidades especiais” acaba 
de receber o 10° Prêmio Gestor 
Público do Paraná (PGP-PR), 
uma das premiações mais 
importantes do Brasil, orga-
nizado pelo Sindicato dos 
Auditores Fiscais da Receita do 
Estado do Paraná (Sindafep) 
com participação especial da 
Assembleia Legislativa e do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PR). O prefeito Hermes 
Pimentel esteve em Curitiba 

na semana passada, onde 
recebeu a honraria ao lado do 
secretário municipal de Saúde, 
Herison Cleik da Silva Lima.

Pimentel falou sobre a 
importância do prêmio, entre-
gue na Assembleia Legislativa 
do Paraná, em Curitiba, desta-
cando que é uma honra saber 
que Umuarama está entre as 
principais cidades brasileiras 
a investir na transformação 
da vida das pessoas. “Mas o 
mais importante é registrar 
meu agradecimento a todos 
os profissionais que dedicam 
suas vidas a fazer a vida de 
nossos cidadãos um pouco 
melhor. Esse projeto é motivo 
de orgulho para todos nós”, 
comentou o prefeito.

moradores, mas agora eles são 
os grandes beneficiários desta 
melhoria, que certamente trará 
mais conforto e segurança para 
o seu dia a dia”, disse o secretá-
rio de Obras, Gleison Alves de 
Andrade.

O investimento da duplica-
ção da Vitória foi de R$ 642,4 
mil em recursos do governo 
federal, liberados pela Caixa 
Econômica, para serviços de 
pavimentação, galerias, calça-
das e sinalização viária. A obra, 
executada pela Construtora 
Longuini, faz parte de um 
pacote de serviços que inclui 
também a pavimentação de 
várias ruas do distrito de Serra 
dos Dourados, já em adiantada 
fase de execução.

lobo e poços de visita, além do 
reposicionamento dos postes da 
rede elétrica e eventuais ajustes 
nas redes de água e esgoto, 
que poderão ser retomados 
posteriormente. A equipe 
está finalizando o plantio de 
grama no canteiro central, já 
executou calçamento do pas-
seio público e a última etapa é 
a sinalização viária.

Está é uma das obras de 
infraestrutura iniciadas recen-
temente pelo município para 
melhorar as condições de trá-
fego em regiões movimentadas 
da cidade, por onde são feitas 
conexões entre vários bairros. 
“Antes do asfalto foram neces-
sários serviços preliminares que 
geraram alguns transtornos aos 

O investimento foi de R$ 642,4 mil em recursos do governo federal, liberados pela CEF, para serviços de pavimentação, galerias, 
calçadas e sinalização viária
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Palavras cruzadas

Se pintar o desejo de ficar no seu canto e curtir 
seus passatempos preferidos à noite, siga seus 
instintos. As estrelas avisam que é melhor ter 
cautela com a possessividade se já encontrou 
a sua cara-metade.

Se anda se desentendendo com alguém no 
trabalho, é hora de esconder seus sentimentos 
e fazer um esforço para manter as aparências. 
Fazer negócios em segredo, pode ser mais 
produtivo do que você esperava. Um romance 
escondido pode se tornar irresistível. 

Tudo o que puder aprender será bem-vindo, in-
clusive as experiências pessoais. O clima tam-
bém será favorável para se aproximar do crush. 
Você poderá conhecer alguém interessante que 
mora longe, mas talvez o lance tenha que ficar 
virtual por enquanto. 

Reserve um tempinho para entrar em contato 
com pessoas que não encontra há algum tem-
po, reforce os laços antigos e deixe a solidão 
bem longe! No trabalho, tudo o que for feito 
com a colaboração dos colegas deve deslan-
char. O romantismo está no ar e você não vai 
escapar do desejo de viver um lance mais sério.

A saúde pede alguns cuidados extras, mas 
não há motivos para excesso de preocupação. 
Caso ande se sobrecarregando no serviço, a 
dica dos astros é reservar um tempinho para 
relaxar e curtir a sua casa. Pode faltar pique 
para a paquera.

No trabalho, você vai mostrar seu lado mais 
gentil e não terá dificuldade para expressar 
suas ideias. A sorte também vai sorrir para você 
nesta sexta e tudo indica que pode se dar bem 
em sorteio, inclusive em promoções nas redes 
sociais. A paquera conta com boas energias e 
será difícil alguém resistir ao seu magnetismo.

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 no dia 2 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade 
de Aquário. São inquietos, instáveis e se irritam e perdem o controle com facilidade. 
São influenciáveis e vulneráveis. Seu número principal, do dia do nascimento, na 
Astrologia Cabalística é o 11, número que não se simplifica e nem se reduz, porque 
é especial. Nomeia as pessoas originais, criativas, especiais, de grandes ideias e de 
muito idealismo também.

Horóscopo nascido em 2 de dezembro

Se surgir qualquer chance de fazer uma viagem 
ou um passeio de última hora com a galera, vá 
em frente! Nem precisa falar que não dá para 
deixar os cuidados com a saúde de lado. O ro-
mance conta com um clima de descontração.

Conte com os amigos, seja para firmar parceria, 
ouvir novos pontos de vista ou só ganhar aquele 
apoio do pessoal que está sempre do seu lado. 
Aproveite para se aproximar das pessoas que 
são importantes em sua vida. Nos assuntos do 
coração afaste a rotina e reforce os laços com o 
seu amorzinho. 

As estrelas podem alimentar o desejo de pas-
sear e sair da rotina, mas é melhor não exagerar 
na dose e colocar a saúde em primeiro lugar. Se 
for mais seguro adiar uma viagem ou um pro-
grama de lazer, paciência. 

Você gosta de dar ordens e garantir que tudo 
seja feito do seu jeito, mas talvez seja preciso 
rebolar esse jogo de cintura para conservar 
a paz em casa.  Se ainda não encontrou um 
“peixão” pra chamar de seu, melhor ter cui-
dado com o reaparecimento de alguém do 
passado.

A Lua sorri para Urano e promete favorecer 
planos mais ousados, especialmente se está a 
fim de tentar uma mudança radical no visual ou 
partir para um emprego novo. A vida amorosa 
se torna mais sólida, ainda mais se vocês dois 
têm planos para o futuro juntos. 

Como o astral favorece mudanças, vale a pena 
dar uma olhada na sua vida e ao seu redor para 
descobrir o que precisa ser jogado fora e o que 
não tem mais espaço na sua rotina. Seu signo é 
aventureiro por natureza e, hoje, seu lado deste-
mido ficará mais evidente. Com a Lua atiçando 
seu lado sensual, vai ser difícil alguém conse-
guir resistir ao seu poder de atração. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 2/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 22

max 33
min 21

Cascavel
max 30
min 20

Foz do Iguaçu
max 33
min 22

max 32
min 19

Curitiba
max 27
min 18
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DA LUA

Sábado 3/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 4/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
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Minguante
16/12 - 05h59
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2398Lotomania
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83.012
09.959
66.647
61.289

07 35 50 53 59 65 78 
MIRASSOL SP

20 23 29 39 54
concurso: 6012

25 38 45 53 55 56 
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concurso: 2676Lotofácil
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COA
BARCELONA

TOPARERIC
LIRICAMA
STSURFAR

BAUSROLE
FRESERVA
AGPOSTER
MICOTER

MINUCIATA
LALADOER

LISTMABR
ATURATRI

ARRISCADO
CASAATEOU

Ser vivo
que tem

esqueleto

Pôr (teste-
munhas)
frente a
frente 

Time
espanhol

(fut.)

Caixa do
tesouro

(pl.)

Deslizar na
onda de pé
sobre uma
prancha 

Qualquer
período
histórico

Elemento
que evita
a cárie

(símbolo)

Adriane
Galisteu, 
apresen-
tadora

Abaixou
(o que es-
tava sus-
penso)

Basta;
chega

(interj.)

Uma das
sobrinhas
da Marga-
rida (HQ)

Tribunal
de Contas
do Estado

(sigla)

Campeão
três vezes

(red.)

"(?) de
ferreiro,

espeto de 
pau" (dito)

Tacou 
(o fogo)

Amada de Bentinho em
"Dom Casmurro" (Lit.)
Extensão de arquivos 

compactados

(?) Clapton,
cantor

Série de
aulas

Engor-
durar 

Apelido de
"Cristina"

Programa de renda
mínima do

Governo federal  

Aceitar
(gíria) 

A poesia
cantada

Vexame
(gíria)

Detalhe;
pormenor

Lista, em
inglês

Aguenta;
suporta

Cartaz pu-
blicitário
Erudição;
instrução

Parque
florestal
Flávia 

Saraiva 

Tim (?),
cantor

Dígrafo de
"barro"

Causar o
mesmo

incômodo
da cólica 

Brado em
touradas
Perma-
nência

(?) sorte:
azar

Resistente;
robusto

Possuir
(bens)
1, em

romanos

Que apre-
senta
perigo

A 1a letra 

3/rar. 4/eric — list. 6/capitu — pôster. 7/minúcia.
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P V Q
I N S T I T U T O

B L U E T R A I R
H A R P A R T
A E L O T E S
S E N A R O A

D E S A P O N T A R
B M O N A R C A

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

T E S T A R E A
R E G O I S M O

P I PA U C T C
A P R I M O R A R

I S O L A R E R E

Significado
do "I" de

INSS

Essencial; 
indispen-

sável

Azul, em
inglês

Agir como
o parceiro

infiel 

Instrumento
dos anjos

(Folc.)

O mulato 
de cabelos

claros

Peça de
dominó

com seis
pintas

Decep-
cionar;

desiludir

(?)-line:
conectado
à internet

Agatha
Christie,
escritora

A argila
de cor

averme-
lhada

Brinquedo
de papel
de seda
que voa

Sentimento
de quem só
pensa em
si mesmo

(?) Bean, 
persona-
gem da

TV

Conteúdo
da bola de

futebol

Criança, 
no Can-
domblé
(bras.)

Desnuda;
despida

De forma
tranquila

Devem ser devolvidas ao
vendedor após usadas

O plano 
alternativo

Duplas;
casais

Tenente
(abrev.)
Experi-
mentar 

Aperfeiçoar
Deixar

afastado 
dos outros 

Rei; so-
berano
Cabeça
de gado

Letra do
infinitivo
Conversa

(pop.)

A segunda
vogal

Elza Soares,
cantora

Divisão de 
terreno (pl.)

Depois
de

Grande luxo
Animal
símbolo
dos EUA

Equivale 
a "tu" 

Em prol; 
a favor

Hiato de
"beata"

Sufixo de
"namorico"

Posto de 
Atendimen-
to Médico

(sigla)

Consoantes
de "rota"

Objeto co-
mo o colar

Compreende outubro, 
novembro e dezembro
Técnico da seleção

brasileira (fut.)

Que
Tony

Ramos,
ator

3/erê. 4/blue — ocre. 5/vital. 6/ornato. 9/aprimorar.

O primeiro Boletim Covid 
de dezembro traz a informação 
de que 71 novos casos foram 
confirmados – 42 mulheres, 27 
homens e duas crianças, uma 
de oito anos, que tomou uma 
dose da vacina, e uma de 11 
anos que tomou duas doses. 
É o maior número de casos 
diários desde 15 de maio 
deste ano.

O informativo da Secretaria 
Municipal de Saúde de ontem 
(quinta-feira, 1) comuni-
cou ainda que existiam 420 

Dezembro começa com a confirmação de 71 novos casos de Covid

CINE VIP
U M U A R A M A

Com lançamento toda
semana por um valor único

INFORMAÇÕES

A Q U I  A  E S T R E L A  P R I N C I P A L  É  V O C Ê !A Q U I  A  E S T R E L A  P R I N C I P A L  É  V O C Ê !

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

pessoas em isolamento domi-
ciliar, sendo 333 casos ati-
vos e 87 suspeitos. Nenhum 
óbito foi oficialmente infor-
mado e o total segue em 357 
no período de 32 meses em 
que a pandemia chegou a 
Umuarama, 39.776 pessoas 
já foram diagnosticadas com 
Covid-19 (deste total 39.104 se 
recuperaram).

Com relação à ocupação 
de leitos exclusivos para tra-
tamento da doença, existem 
hoje três pessoas internadas: 

uma mulher de 73 anos, que 
não tomou nenhuma dose 
da vacina, está na UTI da 
Uopeccan, um senhor de 83 
anos, que tomou três doses 
da vacina, está na enferma-
ria do Cemil, e uma mulher de 
59 anos, que tomou as quatro 
doses da vacina, está na enfer-
maria do Norospar.

Em 335 dias – desde o dia 
1° de janeiro até hoje – 19.344 
casos foram confirmados na 
cidade, o que dá uma média de 
58 casos diários. O município 

continua classificado com ban-
deira verde pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), 

revelando que o risco de dis-
seminação do vírus é conside-
rado baixo.
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Ford faz a 1ª exibição pública 
da Maverick Hybrid no Brasil

A Ford exibiu pela primeira 
vez ao público a Maverick 
Hybrid,  primeira picape 
híbrida do Brasil, que chega ao 
mercado no primeiro trimes-
tre de 2023. A apresentação foi 
feita na inauguração do Ford 
Academy, novo espaço multi-
funcional aberto em São Paulo 
que será usado como centro de 
difusão de novas tecnologias, 
serviços, treinamento, expe-
riência do consumidor e rela-
cionamento da marca com os 
parceiros.

“A Maverick Hybrid  faz 
parte da nossa agenda de 
descarbonização no Brasil, 
que também terá outras gran-
des novidades em 2023”, diz 
Rogelio Golfarb, vice- presi-
dente da Ford América do Sul. 
“A eletrificação é um dos pila-
res do modelo de negócios da 
Ford na região e no mundo.”

A Maverick se destaca no 
segmento por aliar a robustez e 
versatilidade das picapes com 
o conforto de um SUV. A nova 
versão híbrida mantém essas 
qualidades trazendo uma efi-
ciência energética superior. 
Seu trem de força combina um 
motor 2.5 Atkinson a gasolina 
e um motor elétrico e sistema 
de freio regenerativo.

“A Maverick Hybrid é muito 

Volks vende 500 mil unidades da família ID.
A Volkswagen segue rumo à 

eletrificação do seu portfólio de 
veículos. Um ano antes do pla-
nejado, a empresa atingiu mais 
um marco na implementação 
de sua estratégia ACCELERATE 
para tornar-se uma provedora 
de mobilidade livre de emissões 
e guiada por software: desde 
que os primeiros modelos ID.3 
foram entregues a clientes em 
outubro de 2020, a Volkswagen 
já entregou 500 mil veículos da 
família de elétricos em todo o 
mundo - apesar da persistência 
da difícil situação do suprimento 
de componentes.

“A entrega de meio milhão 
de ID. confirma que os mode-
los da Volkswagen estão sendo 
bem recebidos por nossos clien-
tes em todo o mundo. Estamos 
no caminho certo com nossa 

eficiente e tem uma autono-
mia que passa de 800 km. 
Além disso, conta com torque 
instantâneo, baixa emissão de 
carbono e um rodar confor-
tável e silencioso”, completa 
Rogelio Golfarb.

ROBUSTEZ E QUALIDADE
Como todas as picapes 

Ford, a Maverick Hybrid foi 
desenvolvida para atender os 
rigorosos padrões de quali-
dade, robustez e durabilidade 
da família Raça Forte. Para 
poder conquistar esse selo, ela 
foi exaustivamente testada em 
condições extremas de clima, 
rodagem em estrada e fora 
de estrada e com capacidade 
máxima de carga.

“A Maverick Hybrid é uma 
verdadeira picape Raça Forte, 
com os atributos de desem-
penho e resistência que todos 
conhecem. Tanto que já é um 
grande sucesso nos Estados 
Unidos”, diz Antonio Baltar Jr., 
diretor de Marketing, Vendas 
e Serviços da Ford. “É um veí-
culo versátil feito para aten-
der as necessidades diárias do 
cliente com conforto, pratici-
dade e uma experiência única 
de condução.”

Com essas vantagens, a 
Maverick Hybrid se torna uma 
alternativa inclusive para as 
picapes a diesel, atendendo 
um consumidor de perfil mais 
urbano. Ela virá com as funções 
de conectividade do aplicativo 

campanha pela mobilidade 
elétrica e nossa história de 
sucesso continua”, disse Imelda 
Labbé, membro do conselho 
da Volkswagen responsável 
por Vendas, Marketing e Pós-
vendas. “Nosso foco é imutável 
- queremos tornar a Volkswagen 
a marca mais desejada para a 
mobilidade sustentável”.

A carteira de pedidos na 
Volkswagen continua alta: 
“Estamos fazendo o máximo 
para entregar os aproximada-
mente 135 mil ID. encomenda-
dos pelos nossos clientes o mais 
rápido possível. Porém, devido à 
persistente restrição no forneci-
mento de peças, estamos tendo 
que ajustar a produção repeti-
damente”, comentou Labbé.

A Volkswagen produzirá ape-
nas veículos elétricos na Europa 

a partir de 2033. Em 2030, veí-
culos 100% eletrificados deve-
rão responder por pelo menos 
70% das unidades vendidas 
pela Volkswagen na Europa. 
Nos Estados Unidos e na China, 
a empresa tem como objetivo 
uma participação dos veículos 
elétricos de mais de 50% no 

mesmo período. “A Noruega é 
líder em mobilidade elétrica. 
O ID.4 liderou as estatísticas no 
país em outubro. Esse exemplo 
mostra que o portfólio de pro-
dutos da família ID. atende as 
necessidades de nossos clien-
tes”, afirmou Labbé.

A Volkswagen deve lançar 

dez novos modelos elétricos até 
2026. “A Volkswagen terá o port-
fólio de veículos elétricos mais 
amplo da indústria automotiva: 
desde o carro elétrico de entrada 
com preço abaixo de 25 mil 
euros, ao novo topo de linha Aero 
B, teremos a oferta certa para 
cada segmento”, disse Labbé.

FordPass, que incluem alertas 
de funcionamento do veículo e 
acionamento do alarme, loca-
lização, acesso remoto ao nível 

do combustível, odômetro, 
travamento e destravamento 
e partida remota com aciona-
mento do ar-condicionado. 

A Volkswagen tem uma carteira com pedidos de 135 mil unidades de veículos da Família ID. 
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AGILE 1.4 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO R$ 44.900,00
AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CRUZE LT TURBO 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00
CRUZE LT TURBO 17/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 91.900,00
ETIOS XPLUS AT 20/21 PRATA COMPLETO, AUT R$ 79.900,00
HB20 1.6 EVOLUT 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 93.900,00
ONIX 1.0 JOY 19/19 PRATA COMPLETO R$ 58.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 58.900,00
RENEGADE 1.8 AT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 82.900,00
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
TRACKER 1.0 TURBO LT 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
SPIN 1.8 AT ADVANTAGE 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 64.900,00
TORO ENDURANCE 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 99.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
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
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 339.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Prefeitura avança com readequação e
cascalhamento de várias estradas rurais

A Secretaria de Serviços 
Rodoviários continua com o 
programa de readequação de 
estradas rurais de Umuarama, 
destinado a melhorar as condi-
ções de tráfego na zona rural 
para garantir boas condições 
de deslocamento aos mora-
dores, o transporte escolar e 
o escoamento da produção 
agropecuária. Nesta semana, 
a patrulha mecanizada do 
município realiza o cascalha-
mento da estrada Palhinha, no 
distrito de Lovat.

O prefeito Hermes Pimentel 
e o secretário-chefe de gabi-
nete e Gestão Integrada, André 
Rodrigues dos Santos, acom-
panharam a execução do 
serviço na tarde desta quin-
ta-feira, 1º. “É um trabalho 
importante e necessário. Os 
produtores rurais precisam de 
estradas em boas condições 
pois é dali que sai a produ-
ção que abastece a cidade. E 
também é fundamental para a 
qualidade de vida, o acesso ao 
mercado e o transporte esco-
lar”, afirmou Pimentel.

O diretor de Conservação de 
Estradas Rurais, Gedalvo Pires 

Gomes, informou que além de 
uma readequação completa, 
a estrada Palhinha está rece-
bendo cerca de 150 cargas de 
cascalho para reforço do leito 
e maior durabilidade do ser-
viço. Um trabalho semelhante 
foi realizado há poucos dias na 
estrada Urupês, que liga várias 
propriedades rurais à rodovia 
PR-489 (Umuarama a Xambrê).

E m  p a r c e r i a  c o m  a 
Prefeitura de Maria Helena, 
a Secretaria de Serviços 
Rodoviários também está rea-
dequando a estrada divisora 
entre os municípios desde a 
estrada 215 até o distrito de 
Vila Nova União. E na última 
semana, a equipe fez a manu-
tenção do fresado asfáltico 
que foi aplicado no trecho 
não pavimentado da Estrada 
Boiadeira (rodovia BR-487), 
nas imediações do distrito de 
Serra dos Dourados, sentido a 
Santa Eliza.

“Além de estabilizar o solo, 
o cascalho reduz o desgaste 
da estrada diante do tempo 
e do fluxo de veículos pesa-
dos, garantido boas condi-
ções mesmo nos períodos 

chuvosos. É um investimento 
que produz efeitos de grande 
durabilidade e que, na medida 
do possível, vamos esten-
dendo a outras estradas 
importantes do município”, 
acrescentou o secretário de 
Serviços Rodoviários, Osvaldo 
Borborema Marto.

O prefeito Hermes Pimentel e o secretá-
rio-chefe de gabinete e Gestão Integrada, 
André Rodrigues dos Santos, acompanha-

ram a execução do serviço
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Se todas as batalhas dos homens se dessem 
apenas nos campos de futebol, quão belas 

seriam as guerras.”
Augusto Branco

@tribunahojenewsumuarama

HOSPITAL
O rei Pelé foi internado novamente no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após apresentar um quadro de inchaço gene-
ralizado e insuficiência cardíaca descompensada na terça-feira, segundo apurou a ESPN. Os filhos do ex-jogador acalmaram 
os fãs, dizendo que a internação ocorreu apenas para exames de rotina, realizados desde que Pelé descobriu um câncer no 
cólon, em setembro do ano passado. (ESPN e UOL)
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TURISMO RURAL!
Aos pés da Serra dos Caiapós, a cerca 
de 400 km de Goiânia, o município de 
Mineiros é cercado por belezas naturais 
com trilhas, cavernas, cachoeiras, pisci-
nas naturais, animais silvestres e vegeta-
ção preservada. Os moradores de assen-
tamentos rurais da região aproveitam o 
potencial turístico do local para garantir 
emprego e renda. É o caso de Alexandre 
da Silva Cruz que vive com os pais no 

assentamento Serra das Araras. No Sítio 
Recanto dos Vales, ele abriu um camping 
com energia elétrica e acesso a internet 
para receber os turistas. “O turista que 
vem visitar a nossa região conta com 
diversos atrativos. Temos outros sítios 

vizinhos que trabalham com produção de 
alambiques, licores, rapadura, melado, 
garapa, baru, castanha do baru. Temos 

bastantes coisas aqui que o turista 
chega e pode encontrar na região, além 
das trilhas e das belezas cênicas que nós 
temos”, ressaltou Alexandre. Em Goiás 

existem 307 assentamentos e mais de 13 
mil famílias assentadas, de acordo com 
o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra).

MAIS, MAIS!
Fim de ano, hora de o Spotify nos 

dizer o que mais ouvimos ao longo de 
2022. Cada um tem sua lista, mas no 
ranking brasileiro, só deu sertanejo. 
Marília Mendonça, que morreu num 

acidente aéreo no ano passado, foi a 
artista mais tocada, repetindo postu-
mamente os feitos de 2019 e 2020. 
A música que mais se ouviu por aqui 
foi a versão ao vivo de Mal Feito, da 
dupla Hugo e Guilherme com a parti-
cipação de Marília. No ranking global, 
Bad Bunny foi o artista mais ouvido, 
enquanto a canção primeira colocada 
foi As It Was, de Harry Styles. (UOL)

ZOOM  
EM CLIMA DE COPA DO MUNDO 
A ATRIZ DEBORAH SECCCO FAZ 
UM DESFILE PARTICULAR DE 

LOOKS EM CADA APRESENTAÇÃO 
DO PROGRAMA NO SPORT TV. 

VALE CONFERIR!

PREMIADOS
Depois da premiação da Apple com os 

melhores aplicativos para iPhone, o Google 
divulgou os vencedores do prêmio Google 

Play Best de 2022. A competição destaca os 
principais aplicativos e jogos distribuídos 

na Play Store para os usuários de Android. O 
Google elegeu o aplicativo gerador de arte 
por Inteligência Artificial (IA) Dream by 

WOMBO como o melhor de 2022 nos EUA, 
enquanto os usuários escolheram a rede 

social BeReal como sua favorita. No Brasil, 
o Giga Gloob foi eleito o melhor app deste 
ano. Já o streaming Discovery+ ganhou por 

voto popular. (Canaltech)

ADIADO
Previsto para ser relançado nesta terça-

-feira, o novo serviço de assinatura Twitter 
Blue foi adiado mais uma vez. A rede 

social optou por segurar a assinatura até 
que encontrem uma maneira de escapar da 
comissão de 30% da App Store — cobrada 

desde 2008. A declaração de guerra de 
Elon Musk contra a Apple na segunda-feira 

também levantou uma discussão sobre 
outras empresas que criticam a regra. O 

Spotify, por exemplo, já havia apresentado 
reclamações contra a dona do iPhone na 

Europa e a Epic Games processou a compa-
nhia em 2020. A Apple vem sendo inves-
tigada pela Comissão Europeia desde 2019 
sobre violação de leis de concorrência e 
pode ser condenada a uma multa de até 
10% de seu faturamento global. (g1)

ARQUIVO PESSOAL

SANDUÍCHE DE PERNIL DESFIADO!
INGREDIENTES
l1 kg de pernil suíno em peça (sem osso)
l1 pimentão
l2 cebolas
l3 dentes de alho
l2½ xícaras (chá) de água
l3 colheres (sopa) de azeite
l1½ colher (chá) de sementes de erva-doce
l2 colheres (chá) de páprica doce
l1½ colher (chá) de coentro em pó
l2 folhas de louro
l3 colheres (chá) de sal
l8 ramos de salsinha picada
l12 mini-ciabattas  (Pães)

MODO DE PREPARO
Lave, seque e corte o pimentão ao meio 
no sentido do comprimento. Descarte as 
sementes e corte as metades em tiras de 
2 cm. Descasque e corte as cebolas em 
meias-luas de 1,5 cm. Descasque e pique 
fino os dentes de alho. Corte o pernil em 
pedaços grandes de 8 cm — dessa forma 
ele fica no tamanho perfeito para desfiar. 
Se estiver com muita gordura, descarte o 
excesso. Transfira para uma tigela e tem-
pere com 2 colheres (chá) de sal, a pápri-
ca e o coentro em pó — esfregue bem 
o sal e as especiarias para cobrir toda a 
superfície dos pedaços. 

INTERNET PANELINHA

Leve a panela de pressão (sem a tampa) ao 
fogo médio para aquecer. Regue com 1 co-
lher (sopa) de azeite e doure os pedaços de 
pernil em duas etapas, sem amontoar — se 
colocar todos de uma só vez, a carne vai 
soltar água e eles vão cozinhar no vapor 
em vez de dourar. Deixe dourar bem por 3 
minutos de cada lado. Transfira para uma 
tigela e repita o processo com o restante 
da carne, regando a panela novamente com 
azeite. Reserve os pedaços dourados na ti-
gela. Mantenha a panela em fogo médio, 
adicione 1 colher (sopa) de azeite e junte a 
cebola e o pimentão. Tempere com 1 colher 
(chá) de sal e refogue até murchar, por cer-
ca de 5 minutos. Junte o alho, a erva-doce e 
as folhas de louro e mexa por 1 minuto para 
perfumar. Regue com a água aos poucos, 
raspando bem o fundo da panela com a es-
pátula para soltar os queimadinhos — eles 
dão mais sabor ao pre-
paro. Volte os pedaços 
de pernil para a panela, 
feche a tampa e aumen-
te o fogo. Assim que 
começar a apitar, abaixe 
o fogo e deixe cozinhar 
por 40 minutos. Desli-
gue o fogo e deixe todo 
o vapor sair antes de 

abrir a tampa da panela. Transfira o pernil 
para uma assadeira e desfie a carne ainda 
quente com dois garfos (se preferir, desfie 
um pedaço de cada vez na batedeira, com 
a pá, em velocidade baixa). Volte a carne 
desfiada para a panela com o caldo do co-
zimento e misture a salsinha picada. Para 
servir, corte os pães ao meio, no sentido 
do comprimento, e coloque o pernil numa 
panela bem bonita (ou numa tigela) para 
montar os sanduíches na hora.
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