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Recursos do Estado garantem a construção
de duas novas Unidades de Saúde na cidade
O prefeito Hermes Pimentel e o secretário da Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima, anunciaram ontem a construção de duas novas Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) em Umuarama, além de investimentos 
na ampliação de uma terceira unidade. Com os recursos assegurados 
junto ao governo do Estado – que somam mais de R$ 1,5 milhão -, o 

município dará andamento aos projetos para realizar as licitações. A 
garantia dos recursos foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto 
Preto. Em breve será aberto o processo de licitação para a construção 
de duas novas unidades que atenderão aos moradores do distrito de 
Lovat e do Parque Industrial. l 8
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AEN

Capacidade 
de pagamento

de famílias
piora no BR

l 2

PEC é proposta
para viabilizar

promessas
de campanha

l 3

Paraná 
no Jebs

Apesar de ter perdido força na manhã de ontem, o protesto na rodovia PR-323 cresceu no final da tarde e início 
da noite, com o fechamento do comércio em Umuarama. Manifestantes seguiam firmes, pedindo por uma 
intervenção federal. A ação foi ordeira e os veículos trafegavam normalmente pelas duas vias da rodovia. A 
Polícia Militar permaneceu no local monitorando e dando segurança às pessoas que participaram do ato.

Grupo do MEC
deve detalhar
a tabela de

pontos do Enem
l 4

     

O distrito de Santa Eliza 
receberá, no dia 10, 

o ônibus itinerante do 
Programa Emprega Mais 
Paraná. A ação é desen-

volvida pela Sejuf, por 
meio de parceria com a 

administração municipal, 
através da Secretaria de 
Indústria e Comércio e a 
Agência do Trabalhador. 

l 11 

Protesto

l 6

Ônibus do 
Emprego

Valor da produção
agropecuária

cresceu 5% ao ano
entre 2012 e 2021

l 5
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2 GERAL  Sexta-feira, 4 de novembro de 2022

Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

No trabalho, o dia promete ser pra lá de puxado! 
A boa notícia é que esforço e comprometimento 
vão dar frutos, por isso, cuidado com as distra-
ções. Quanto mais você focar nos resultados, 
melhor vai se sair. Melhor não se sobrecarre-
gar, comer direito e ficar ligado/a nos avisos 
que o seu corpo envia.

Praticidade e realismo serão suas maiores qua-
lidades para lidar com qualquer desafio que 
pintar no seu caminho nesta quinta! Alguém da 
família pode ter um papel importante se está 
procurando emprego. Na hora de lidar com as 
tarefas de rotina, mantenha os pés no chão e 
mostre bom senso.

As estrelas avisam que a comunicação será seu 
maior trunfo hoje! Bora lá agitar a sua rede de con-
tatos, trocar ideias com os colegas ou melhorar o 
contato com o público em geral, especialmente 
para quem trabalha com vendas ou marketing. Ra-
ciocínio rápido também se destaca e pode render 
mais visibilidade no trabalho.

Você vai se sentir melhor se puder colocar a 
conversa em dia com os amigos e matar a sau-
dade. Mas já aviso que há sinal de tensão em 
algumas amizades logo cedo, especialmente se 
tiver dinheiro no meio dessa história. Abra o 
coração e procure esclarecer o que estiver in-
comodando, ok?

Nada deve abalar o seu foco e profissionalismo 
nesta quinta! Bem, quase nada, porque o exces-
so de sinceridade ou a falta de tato podem ficar 
evidentes agora e provocar atrito com alguém im-
portante no trabalho. Foque no que é importante 
e não entre em disputas bobas, que não levam a 
nada. Também vale a pena investir na sua imagem.

Seu otimismo está em alta nesta quinta, meu 
bem, e ajuda você a se entender melhor com os 
outros. Sua habilidade para criar pontes, começar 
um curso ou até aprender mais por conta própria 
serão importantes em várias áreas. Mas uma via-
gem pede cuidado redobrado, graças à briga entre 
Lua e Saturno pela manhã.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 04 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Peixes. 
A intuição é a sua característica mais forte. Assim como possui outros dons para normais, 
que os fazem pessoas especiais, de talentos especiais e criativos. Seu número principal é o 
12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros que representam o masculino e o feminino. Juntos 
formam o 3, de Júpiter, astro de natureza generosa, fraterna e ampla. Caracteriza-se também 
pela duplicidade amorosa e conflitos no casamento.

Horóscopo nascido em 4 de novembro

Com a Lua brilhando em seu signo, vai sobrar 
energia para encarar qualquer desafio. Mas, logo 
cedo, a dica é pegar leve em casa para não bater 
de frente com um familiar quando menos espera. 
A boa notícia é que você estará mais confiante e 
não vai pensar duas vezes antes de ir atrás dos 
seus interesses.

Nesta quinta, você vai precisar de simpatia e 
criatividade para se destacar no trabalho. Ainda 
bem que as estrelas estarão ao seu lado e podem 
surgir ótimas ideias quando menos esperar! Pena 
que nem tudo será perfeito sem defeito no roman-
ce. Logo cedo, respire fundo e faça sua parte para 
evitar uma briga com o mozão.

Hoje, a dica é deixar a solidão bem longe, mas 
sem relaxar demais nos cuidados, tá? Se a sau-
dade apertou nos últimos tempos, aproveite para 
fortalecer os laços com pessoas que estão longe, 
inclusive com gente da família.  No trabalho, vai 
chegar mais longe se buscar a companhia de co-
legas que têm os mesmos objetivos.

As estrelas prometem dar uma turbinada na sua 
intuição hoje! Aproveite o astral favorável para 
aprender mais sobre um assunto místico ou reli-
gioso, fazer pesquisas, dar uma de detetive e até 
investigar uma história que não parece muito bem 
contada. Você pode se surpreender com o que vai 
descobrir sem fazer muito esforço!

Se depender das estrelas, assuntos ligados a di-
nheiro podem ocupar a maior parte da sua atenção 
hoje. Preste atenção em um trabalho extra ou um 
bico se estiver precisando engordar o orçamento. 
Logo cedo, porém, pode ser difícil driblar alguns 
gastos extras. Promoção, liquidação ou até uma 
oportunidade de adiantar os presentes de final de 
ano podem comprometer o orçamento. 

Nesta quinta, você estará mais na sua e pode fal-
tar pique para interagir com colegas ou pessoas 
mais próximas. Mal-entendidos podem se tornar 
um problema, por isso, escolha bem as palavras 
e explique claramente uma informação, depois, 
confira se o outro entendeu direitinho.
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 4/11/2022

Sol

Paranaguá
max 20
min 16

max 24
min 11

Cascavel
max 23
min 11

Foz do Iguaçu
max 25
min 13

max 23
min 10

Curitiba
max 17
min 9

FASES 
DA LUA

Sábado 5/11/2022

Sol
Domingo 6/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 676
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 08 07 09 03 06 06
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JANEIRO
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Megasena

02 03 07 08 09 10 12 13 
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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
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Quina
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2385Lotomania

46.339
50.913
13.192
75.799
31.201

10 20 31 38 42 61 64 
FIGUEIRENSE-SC

04 21 23 29 79
concurso: 5989

28 36 39 44 56 60

06 09 38 39 40 44 55 56 57 58
60 62 73 74 76 82 83 92 98 00

concurso: 2653Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 13

Instrumen-
to para

ver à dis-
tância (pl.)

Jogo que
simula um

conflito
no mar

Serviço
oferecido
em postos 
de gasolina

Macarrão
em cama-
das com 

molho (Cul.)

(?) expia-
tório: aque-
le que leva

a culpa

Em cima
do (?):

indeciso

Liga de
basquete
dos EUA
(sigla)

8 de (?):
Dia Inter-
nacional

da Mulher

É regida
pelo

maestro

Admira;
quer
muito
bem 

Advérbio
de lugar

Exame pa-
ra atestar
a paterni-

dade

Um, em
inglês

Consoan-
tes de
"ótimo"

Sufixo de
"opositor"

Peça que
ajusta o
aparelho
à tomada

Sophie
Charlotte, 
em "Sangue
Bom" (TV)

Símbolo de futuro
casamento

Móvel da sala de
visitas

Ser como Zeus, Afro-
dite ou Eros (Mitol.)
Imitação
de couro

Ouro, em
espanhol

Lente de
aumento
com cabo

Aqui

Marca;
modelo 
Cadeia
(gíria) 

Lima Du-
arte, ator
Levemente
queimado

Sílaba de
"poder"

(?) Caval-
canti, pintor

Nascido 
na Índia

Refrigeran-
te de limão

Punido no
trânsito
Supor;

imaginar

Trato;
acordo

Cinema
(red.)

Pé de (?):
ótimo

dançarino

Irmãs
do pai

Interjeição
de espanto

Cercado
de água
Sólido;

resistente

3/nba — one — oro. 4/cine — duro — lupa. 5/hindu. 10/chamuscado.
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U R A
A L T O A S T R A L
D I G N I D A D E

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

M A R C A D O R B A C O
D E S D O B R E I

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

F L E R T E Õ I A T
I U P E S A D E L O S

A G U A S B U L L
S A L A Z S A R A D O

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.

@tribunahojenewsumuarama
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PREVISÃO DO TEMPO

SolSol Sol

Cheia
08/11 - 08h02

Nova
23/11 - 19h57

Crescente
01/11 - 03h38

Minguante
16/11 - 10h29

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 % 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

3/10 a 3/11 0,6778 0,6778 0,1769
4/10 a 4/11 0,6789 0,6789 0,1780
5/10 a 5/11 0,6796 0,6796 0,1787
6/10 a 6/11 0,6520 0,6520 0,1512
7/10 a 7/11 0,6136 0,6136 0,1130

Ações % R$
Petrobras PN +0,30% 29,95 
Vale ON -2,92% 67,15 
ItauUnibanco PN -0,72% 30,24 
Bradesco PN -1,72% 19,61 
Magazine Luiza ON +6,80% 4,87 
Meliuz ON +7,32% 1,32

IBOVESPA: -0,03% 116.896 pontos

Iene 148,18
Libra est. 0,89
Euro 1,02
Peso arg. 157,96

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,1250 5,1260 -0,8%

PTAX  (BC) -0,3% 5,1343 5,1349 -2,3%

PARALELO -0,2% 4,9900 5,4200 -1,3%

TURISMO -0,2% 4,9900 5,4000 -1,3%

EURO -1,4% 5,0095 5,0122 -3,6%

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 03/11

Iene R$ 0,0347
Libra est. R$ 5,74
Peso arg. R$ 0,033
R$1: 1.410,64 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/11 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 1.426,75 -13,25 3,8%
FARELO dez/22 414,30 -10,20 2,2%
MILHO dez/22 679,25 -8,25 -0,2%
TRIGO dez/22 840,50 -5,50 -7,8%

SOJA 170,69 -0,5% 3,3% 169,00
MILHO 77,12 -1,2% -0,5% 76,00
TRIGO 102,91 0,0% 11,8% 103,00
BOI GORDO 278,83 -0,2% -2,5% 270,00
SUINO 6,86 1,0% 13,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 03/11 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 03/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 177,00 -1,7% 3,5%
SOJA Paranaguá 190,00 0,0% 0,5%
MILHO Cascavel 85,00 -2,3% 0,0%

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

Piora a capacidade de pagamento 
das famílias e das microempresas

A capacidade de pagamento 
dos tomadores de crédito pio-
rou, em especial de famílias e 
microempresas, mesmo diante 
da recuperação econômica e do 
aumento do emprego. A avalia-
ção é do Banco Central (BC), em 
seu Relatório de Estabilidade 
Financeira referente ao primeiro 
semestre de 2022, divulgado 
ontem (3).

No documento, a entidade 
alerta que o cenário ainda é 
de renda das famílias “cada 
vez mais comprometida com 
dívidas mais onerosas, como 
cartão de crédito e crédito não 
consignado”.

“A materialização de risco 
aumentou em razão de con-
cessões mais arriscadas em 
trimestres anteriores. Nas 
microempresas, os ativos 

Rentabilidade
Apesar das maiores despesas com provisões, a rentabilidade do 

sistema bancário manteve-se estável no último semestre. O lucro 
líquido do sistema foi de R$ 138 bilhões no período de doze meses 
até junho de 2022, 5% superior ao registrado em 2021 e 20% acima 
do observado nos doze meses até junho de 2021. Em linha com as 
altas da Selic, o aumento da margem de tesouraria tem compen-
sado a redução da margem de crédito. Por um lado, a elevação 
da Selic aumentou o custo de captação, reduzindo a margem de 

crédito; por outro, elevou a margem com tesouraria. Na parcela dos 
resultados não dependente dos juros, as rendas de serviço cres-

ceram em ritmo mais lento no primeiro semestre de 2022, mas os 
bancos têm conseguido manter os custos sob controle mesmo em 
um contexto de inflação elevada”, diz o relatório. Segundo o docu-
mento, a rentabilidade do sistema deve se manter resiliente, mas o 
cenário econômico marcado por condições financeiras restritivas e 

inflação elevada, exige atenção por parte das instituições.

problemáticos aumentaram, a 
despeito do forte crescimento 
da carteira [de concessões de 
crédito]. Em relação às famí-
lias, a materialização de risco 
cresceu de forma relevante 
em 2022 no crédito não con-
signado, no cartão de crédito 
e no financiamento de veícu-
los”, diz a publicação.

Segundo o BC, a estima-
tiva da qualidade das contra-
tações para as microempresas 
ao longo do primeiro semestre 
ficou em nível inferior à dos 
períodos anteriores. Para as 
pessoas físicas, o crédito não 
consignado continua cres-
cendo mais em operações de 
maior risco, sem garantia ou 
com garantia pessoal. No que 
tange a veículos, ainda predo-
mina o financiamento de usa-
dos, com prazos mais longos.

“Nesse sentido, cresce a 
preocupação com o efeito de 

eventual frustração da ati-
vidade econômica sobre a 
materialização do risco de 
crédito. Diante de tal quadro, o 
Comef [Comitê de Estabilidade 
Financeira] reiteradamente 
tem avaliado ser importante as 
instituições financeiras conti-
nuarem preservando a quali-
dade das concessões”, diz.

Mesmo diante desse cená-
rio, as análises do BC indicam 
que não há risco relevante 
para a estabilidade financeira 
e que as perdas estão sendo 
controladas. “Em linha com o 
contexto, as provisões [reserva 
monetária sobre riscos de cré-
dito] aumentaram, e seu nível 
continua acima das perdas 
esperadas. A maior constitui-
ção de provisões manteve o 
grau de provisionamento em 
nível confortável para suportar 
as perdas esperadas com cré-
dito”, explicou.Confiança no comércio

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio (Icec) 
cresceu 0,7% em outubro na 
comparação com setembro. A 
alta veio depois de duas quedas 
consecutivas do indicador, medido 
pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).   Com o resultado, 
o Icec chegou a 129,7 pontos em 
uma escala de zero a 200 pontos. 
A alta foi puxada pela confiança 
no presente e pelas expectativas 
em relação ao futuro, ambas com 
alta de 0,9%. Os componentes 
que mais contribuíram para a 
alta foram as condições atuais da 
economia (3,8%) e as expectativas 
em relação à economia (2%).
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Transição propõe PEC
para viabilizar propostas
de campanha de Lula

Uma proposta de emenda 
à Constituição, que está sendo 
chamada de PEC emergencial 
de transição, é a aposta do pre-
sidente eleito, para viabilizar 
o pagamento de promessas 
da campanha, como o Auxílio 
Brasil de R$ 600, a partir de 
janeiro de 2023. O texto, que 
será construído até a próxima 
terça-feira (8), flexibiliza o teto 
de gastos com despesas ina-
diáveis, como o programa de 
transferência de renda.

Em reunião na manhã 
de ontem (quinta-feira, 3) 
com o vice-presidente eleito, 
Geraldo Alckmin, integrantes 
da equipe de transição e par-
lamentares petistas, o relator-
-geral da Comissão Mista de 
Orçamento, senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), disse que as 
promessas de campanha de 
Lula não cabem na proposta 
orçamentária para 2023, que 
foi governo de Jair Bolsonaro. 

“Todos sabem que não tem 
recurso para Farmácia Popular 
e que foram cortados recur-
sos da saúde indígena, dos 
imunobiológicos e das vaci-
nas. O Orçamento já é defici-
tário por si próprio. Pelo nono 
ano consecutivo, estamos 
fazendo Orçamento com défi-
cit de aproximadamente R$ 65 
bilhões”, afirmou Castro.

Ao sair do encontro, o coor-
denador da equipe de transi-
ção disse que esta PEC seria 
uma forma de redefinir os valo-
res a serem gastos no próximo 
ano para pagamento do Bolsa 
Família com valor definitivo de 
R$ 600 e de não paralisar obras 
e serviços públicos.

Segundo Alckmin, para 
que o benefício seja pago 
com esse valor em janeiro, a 
PEC precisar ser aprovada até 
15 de dezembro. De acordo 
com o vice-presidente eleito, 
também é preciso garantir 

orçamento para que serviços 
públicos e obras públicas 
não sejam interrompidos. 
Alckmin agradeceu ao relator 
do orçamento pela boa von-
tade em ajudar a construir a 
proposta. “Vamos também, 
senador Marcelo, procurar o 
relator da comissão mista de 
orçamento, Celso Sabino, e 
conversar com os presidentes 
da Câmara [Arthur Lira] e do 
Senado [Rodrigo Pacheco]”.

Alckmin adiantou que, na 
próxima terça-feira (8), haverá 
novo encontro para detalha-
mento das necessidades.

Na próxima semana, o pre-
sidente eleito desembarca em 
Brasília, onde terá uma série 
de reuniões. Lula se encontrará 
com a presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministra 
Rosa Weber, e os presidentes 
do Senado, Rodrigo Pacheco, e 
do Congresso, e da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira.

Não há espaço orçamentário para
os incrementos no Bolsa Família

O senador Marcelo Castro 
(MDB-PI), relator do Orçamento 
de 2023 no Congresso Nacional, 
adiantou, antes da reunião 
de ontem (3) com a cúpula do 
governo de transição de Lula, 
que questões como a isen-
ção do Imposto de Renda e o 
incremento do Bolsa Família 
devem ser melhor explicados 
pelo vice-presidente eleito 
Geraldo Alckmin e pelos 
assessores petistas.

“Só no bolsa família nós 

O presidente eleito convidou Henrique Meirelles para 
assumir o Ministério da Fazenda em seu futuro governo, a 
partir de 2023. O ex-ministro e ex-presidente do Banco 
Central, porém, fez um pedido adicional: quer poder indi-
car os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa. Seriam 
nomes de carreira. Mas Lula já havia prometido o comando 
dos bancos ao próprio PT e agora precisará contornar o 
impasse. Do outro lado, o Banco Central afirmou, em seu 
Relatório de Estabilidade Financeira (REF), que a economia 
brasileira não possui risco relevante para sua estabilidade 
financeira. Os testes de estresse contra o Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) mostraram uma construção com resiliên-

cia. Créditos às Micro e Pequenas Empresas (MPME)  e às médias empresas mantiveram-se aquecidos. A opinião 
do BC é a mesma de agentes do mercado. Estes, no entanto, argumentam que as preocupações fiscais advêm das 
medidas fiscais recentes e das incertezas relacionadas ao próximo mandato presidencial.

teríamos um acréscimo de apro-
ximadamente R$ 70 bilhões – e 
não há espaço orçamentário”, 
adiantou Marcelo Castro. “Nós 
não maquiamos números. Nós 
não fantasiamos com números”.

O piauiense disse que “da 
nossa parte, [os membros 
do governo de transição] vão 
encontrar sempre boa von-
tade, como de resto de todo o 
Congresso Nacional”.  Ele res-
saltou, no entanto, que “preci-
samos saber como eles estão 

planejando fazer o atendimento 
de todas essas demandas”.

Estiveram na reunião, 
além de Alckmin, os senado-
res Jean Paul Prates (PT-RN), 
Paulo Rocha (PT-PA), Confúcio 
Moura (PDT-RO) e o senador 
eleito Wellington Dias (PT-PI); 
os deputados Rui Falcão (PT-
SP), Reginaldo Lopes (PT-MG) 
, Enio Verri (PT-PR) e Paulo 
Pimenta (PT-SP); a presidente 
do PT Gleisi Hoffmann e Aloizio 
Mercadante. 

DIVULGAÇÃO

Oposição de Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão falou em “sentimento de 
frustração”, criticou a falta de reação da militância à anulação 

das condenações de Lula e defende a divulgação de um 
manifesto “dizendo que temos força para bloquear a pauta 
puramente esquerdista” no Congresso. “O problema surgiu 

quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra 
jurídica que, sob um argumento pífio e decorridos 5 anos, 

anulou os processos e consequentes condenações do Lula”. 
Segundo ele, “agora querem que as Forças Armadas deem 
um golpe e coloquem o País numa situação difícil perante 
a comunidade internacional”. “Está na hora de lançar um 
manifesto explicando isso e dizendo que temos força para 

bloquear as pautas puramente esquerdistas, além de termos total 
capacidade de retornarmos muito mais fortes em 26. Precisamos 
viver para lutar no dia seguinte. Como dizia Churchill, na derrota 

temos que ter altivez e sermos desafiadores”.

Classificação
O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, 
classificou como criminosos e antidemocráticos os 
manifestantes que contestam o resultam das eleições 
por meio dos bloqueios de rodovias e que cobram por 
intervenção militar em atos realizados em frente aos 
quartéis. Moraes afirmou que a Justiça Eleitoral vai apurar os 
responsáveis por essas manifestações de viés golpista e os 
responsabilizará por crimes contra o estado de direito.

Lideranças
As forças de segurança do Governo do Paraná encerraram 
ontem (3) 145 bloqueios em rodovias estaduais e federais que 
cortam o Estado. A medida visa o cumprimento da decisão 
do STF. Até a noite da quarta-feira (2) haviam sido registrados 
109 boletins de ocorrência e identificadas 35 lideranças. 
A Secretaria da Segurança busca mais responsáveis a fim 
de autuar e multar os incentivadores das ilegalidades. As 
informações estão centralizadas no Centro de Operações da 
Cidade da Polícia, onde está instalado o Centro Integrado de 
Comando e Controle Regional (CICCR), em Curitiba.

Manifesto
Os deputados de oposição 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) apresentaram 
na noite da quarta (2), no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), uma Reclamação 
contra o governador Ratinho 
Jr, e os chefes das forças 
de segurança do Estado 
por omissão. Segundo o 
argumento da oposição, 
não foram tomadas 
medidas efetivas para 
liberar as rodovias estaduais 
ocupadas por manifestantes 
bolsonaristas, que se recusam 
a aceitar os resultados das 
eleições presidenciais e 
que defendem um golpe de 
Estado no País.

DIVULGAÇÃO

Ação imediata
Um Requerimento de Envio 
de Expediente enviado ao 
governador solicita reunião 
urgente para um debate. Os 
deputados exigem a “imediata 
adoção de providências 
para desobstrução das 
rodovias bloqueadas por 
grupos antidemocráticos 
e atentatórios ao Estado 
Democrático de Direito”, além 
de “requerer o cumprimento 
pela PM das ordens judiciais 
para desobstrução das 
rodovias estaduais e para 
reforço policial das rodovias 
federais no Estado, bem 
como informação do estágio 
da efetivação das ordens 
judiciais”.
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MEC cria grupo que
detalha a tabela de
pontos para o Enem

O Ministério da Educação 
(MEC) criou um grupo de tra-
balho para estabelecer como 
será a chamada “Tabela de 
Aderência” no âmbito da refor-
mulação que está sendo plane-
jada para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). A tabela 
será utilizada no Sistema de 
Bonificação do exame, com 
a pontuação que servirá de 
referência para as vagas em 
cada curso.

A Portaria nº 826 detalha 
competências e composição 

PR recebe capacitação sobre
a Escola do Trabalhador 4.0

Começou ontem (3), em 
Curitiba, o Curso de Capacitação 
para Trabalhadores, que oferta 
treinamento aos profissionais 
da Rede Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) para o 
uso da plataforma Escola do 
Trabalhador 4.0. A iniciativa 
é uma parceria do Ministério 
de Trabalho e Previdência, 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho (Sejuf), e a 
Microsoft.

O curso é a experiência 
piloto no Brasil e, na primeira 
fase, que vai até esta sexta-
-feira (4). Serão capacitados 
32 técnicos do Departamento 
de Trabalho da Sejuf e dos 
22 escritórios regionais da 
Secretaria. Esses agentes serão 
multiplicadores, responsáveis 
por levar o conteúdo para 
toda a rede Sine do Paraná: 
216 Agências do Trabalhador 
e 183 Postos Avançados. 

“A Escola do Trabalhador 
4.0 é uma plataforma de 

do grupo, que terá prazo de um 
ano para a conclusão dos tra-
balhos. Caberá ao grupo ela-
borar um relatório detalhando 
a tabela abrangendo cursos 
técnicos de nível médio e cur-
sos superiores. Se necessário, 
serão elaboradas minutas com 
normativos.

COMPOSIÇÃO
O grupo será composto por 

representantes e suplentes de 
diversas diretorias ligadas ao 
ministério – em especial ao 

Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) – e do Conselho 
Nacional de Educação (CNE).

As reuniões serão bimes-
trais por videoconferência, e 
os resultados dos trabalhos 
serão relatados à Diretoria 
de Políticas e Regulação 
da Educação Profissional e 
Tecnológica e ao secretário 
de Educação Profissional e 
Tecnológica do MEC, a quem 
caberá a apreciação e a apro-
vação do relatório.

cursos online totalmente gra-
tuita, com conteúdos volta-
dos para a área de tecnologia 
e inovação”, explicou a chefe 
do Departamento de Trabalho 
da Sejuf, Suelen Glinski. De 
acordo com informações do 
governo federal, serão 5,5 
milhões de vagas em 134 cur-
sos online e gratuitos na área 
de tecnologia da informação, 
produtividade e finanças.

“O Paraná foi escolhido 
para o curso piloto por ter 
a rede Sine mais atuante no 
Brasil, líder no ranking de 
intermediação de mão de 
obra. Esse reconhecimento 
se dá pelo ótimo resultado 
de nossas ações, como o pro-
grama Emprega Mais Paraná, os 
mutirões de empregabilidade 
setorizados e os nossos progra-
mas de qualificação profissio-
nal, como o Recomeça Paraná e 
as Carretas do Conhecimento”, 
disse o secretário da Justiça, 
Família e Trabalho, Rogério 
Carboni.

FERRAMENTAS
Além da plataforma Escola 

do Trabalhador 4.0, fazem parte 
do curso as novas ferramentas 
atualizadas dos sistemas utili-
zados pela rede Sine em todo o 
Brasil, como o Teste de Carreira, 
Intermediação de Mão de Obra, 
Seguro-Desemprego, além do 
novo Power BI (ferramenta de 
análise de dados), com painéis 
de informação sobre o mercado 
de trabalho em tempo real.

Suelen Glinski explica que a 
melhoria dos sistemas da rede 
Sine é uma demanda apre-
sentada pelo Fórum Nacional 
dos Secretários Estaduais de 
Trabalho (Fonset). “Tínhamos 
uma grande deficiência nesses 
sistemas, que são os mesmos 
há muitos anos, gerando atraso 
no atendimento. Essa atualiza-
ção irá melhorar muito o tra-
balho realizado nas Agências 
do Trabalhador”, destacou. 
Ela ocupa a vice-presidência 
do Fonset, representando os 
Estados da região Sul.

A Escola do Trabalhador 4.0 é uma plataforma de cursos online totalmente gratuita, que leva aos alunos, conteúdos voltados para a área de 
tecnologia e inovação
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Obra bilionária
Depois do projeto Gralha 
Azul, executado pela Engie, 
Ponta Grossa está prestes 
a receber mais uma obra 
bilionária relacionada ao 
reforço da rede de energia 
elétrica. Trata-se de uma 
linha de transmissão que 
vai ligar o sistema à cidade 
de Assis (SP). Executado 
pelo carioca Taesa, um dos 
maiores grupos privados 
de transmissão de energia 
elétrica do Brasil, o 
investimento receberá um 
aporte de cerca de R$ 1,8 
bilhão e foi nomeado de 
“Ananaí”.

Voo direto
Santiago, capital do Chile, 
é a mais nova opção de voo 
direto que Curitiba ganhou 
pela Latam. A viagem 
partindo de São José dos 
Pinhais tem duração 
de 3h45.

Interlocutor
O ex-senador Osmar Dias 
pode ser o interlocutor do 
governo Ratinho Junior (PSD) 
com o presidente eleito Lula 
(PT). Embora esteja afastado 
da política e tenha, para 
alguns próximos, descartado 
o retorno à política, no 
Palácio Iguaçu comenta-se 
que Osmar Dias pode receber 
esta atribuição. Alguns 
falam até num cargo de 
representação do Paraná em 
Brasília.

Nomes
Três nomes ganharam 
projeção para a disputa 
pela prefeitura de Curitiba: 
Eduardo Pimentel 
(PSD), vice-prefeito da 
capital, Deltan Dallagnol 
(Podemos) e Carol Dartora 
(PT). Eduardo Pimentel 
tem apoio do prefeito 
Rafael Greca (PSD) e do 
governador Ratinho Junior 
(PSD). O vice-prefeito 
coordenou a campanha 

Maringá Encantada
A Prefeitura de Maringá já está preparando as ruas da cidade 
com as decorações de Natal, que fazem parte da campanha 
Maringá Encantada. A expectativa é que a campanha atraia 
cerca de 2 milhões de pessoas de toda a região. O principal 
destaque fica por conta da pista de patinação no gelo, que 
será instalada na alameda ao lado do Mercadão Municipal.

vitoriosa de Ratinho 
Júnior em Curitiba e região 
metropolitana e, ainda, 
ajudou a eleger outros 
candidatos, como a ex-
secretária de Saúde de 
Curitiba, Márcia Huçulak 
(PSD), mulher mais 
votada para a Assembleia 
Legislativa.

Licença para gastar
A equipe que está 
debatendo o Orçamento 
de 2023 para o presidente 
eleito Lula (PT) estima que 
será preciso obter espaço 
fiscal de R$ 200 bilhões no 
próximo ano. O montante 
seria necessário para 
garantir o pagamento do 
Auxílio Brasil em R$ 600 
e no aumento real para o 
salário mínimo.

É a Simone
“Acredito que a grande 
vitória do MDB foi ter 
apresentado a Simone 
Tebet para o Brasil e ela foi 
muito importante para a 
eleição do Lula/ Alckmin. 
Será muito mais importante 
na construção de uma base 
forte para que as pautas 
possam avançar bem como 
será um referência em 
muitos projetos. Espero que 
o PT a valorize e não faça 
como sempre fez, usando 
e jogando fora se não for 
do PT ” – do presidente do 
MDB do Paraná, deputado 
Anibelli Neto.

Apoio a Ratinho
“Quanto ao Paraná vamos 
agora fortalecer o MDB, pois 
ganhamos as eleições com o 
governador Ratinho Júnior e 
queremos da mesma forma 
sermos prestigiados e ajudar 
esse governo com o jeito 
MDB. Aqueles que estiverem 
conosco serão muito bem-
vindos e aqueles que não 
quiserem que sejam felizes. 
A luta continua!”, completou 
Anibelli Neto
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VBP agropecuária
cresceu 5% ao ano
entre 2012 e 2021

O crescimento médio do 
Valor Bruto de Produção (VBP) 
agropecuária do Paraná, entre 
2012 e 2021, foi de 5% ao ano. 
Em 2021, o valor alcançou R$ 
180,6 bilhões, que é a soma 
de tudo o que foi produzido 
no segmento agropecuário, 
incluindo agricultura, pecuá-
ria e florestas. A análise está 
no documento Valor Bruto 
da Produção 2021, publicado 
ontem (quinta-feira, 3) pelo 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento.

O resultado do ano pas-
sado, em termos nominais, 
foi 41% superior ao montante 
de 2020, que tinha sido, até 
então, o maior já registrado. 
Mas poderia ter tido progres-
são ainda mais expressiva. 
“Sob o ponto de vista climá-
tico, a estiagem prolongada e 
algumas geadas mais intensas 
reduziram a produtividade de 
culturas importantes, como a 
do feijão e a do milho”, disse 
a coordenadora da Divisão de 
Estatísticas Básicas, Larissa 
Nahirny Alves.

“Em contraposição às per-
das de produção, a valoriza-
ção generalizada dos preços, 
que começou em 2020 e se 
intensificou ao longo de 2021, 
assegurou a expansão do fatu-
ramento e permitiu mais um 
resultado recorde”, acrescen-
tou a técnica.

Os dados das exportações 

EM 2021, o valor alcançou R$ 180,6 bilhões, que é a soma de tudo o que foi produzido no 
segmento agropecuário, incluindo agricultura, pecuária e florestas

ALBARI ROSA/AEN

A venda de carne moída por frigoríficos passou 
a ter nova regulamentação desde o dia 1º de 
novembro. Os estabelecimentos terão até um 
ano para se adaptar. Entre as regras, a carne 
moída deverá ser embalada imediatamente após a 
moagem nas indústrias e nos frigoríficos, devendo 
cada pacote do produto ter peso máximo de 1 
quilo. A matéria-prima para fabricação também 
deve ser submetida a processamento prévio de 
resfriamento ou congelamento. A porcentagem 
máxima de gordura do produto deverá ser infor-
mada no painel principal, próximo à denominação 
de venda. Segundo o MAPA, as novas regras 

dão mais transparência aos consumidores e na qualidade dos produtos industrializados, além de incentivar a moder-
nização dos processos produtivos industriais. A medida é direcionada a estabelecimentos industriais produtores de 
carne moída que sejam registrados junto ao Serviço de Inspeção Federal (SIF), Serviço de Inspeção Estadual (SIE) 
ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM). 

do agronegócio paranaense 
evidenciam essa compensa-
ção dos preços: o volume em 
toneladas reduziu 14% (de 28,8 
milhões em 2020, para 24,7 
milhões em 2021), enquanto 
o valor aumentou no mesmo 
percentual (14%) e totalizou 
US$ 15,2 bilhões.

O documento publicado pelo 
Deral mostra que, entre 2012 e 
2021, a maior taxa de crescimento 
real médio foi observada na 
pecuária, com 6% ao ano. Ela saiu 
de R$ 50 bilhões para atingir R$ 87 
bilhões no ano passado. A agricul-
tura cresceu, em média, 4% ao 
ano, partindo de R$ 60 bilhões 
para atingir R$ 88 bilhões. Por 
outro lado, o setor florestal 
registrou redução média real de 
2% ao ano. O VBP recuou de R$ 
7,7 bilhões em 2012 para R$ 6,2 
bilhões em 2021.

Em termos de participa-
ção na composição do VBP, na 
safra 2020/21, que foi a base 
do levantamento atual, houve 
pouca variação em relação às 

médias: a agricultura foi o prin-
cipal setor, com 49%, seguida 
da pecuária, com 48%, e dos 
produtos florestais, com 3%.

O  D e p a r ta m e n t o  d e 
Economia Rural também publi-
cou infográficos, que mostram 
como os principais produtos 
agropecuários paranaenses 
estão distribuídos espacial-
mente no Estado. Além disso, há 
informações sobre a participa-
ção dos municípios no VBP divi-
didos pelos núcleos regionais.

Também faz parte das 
divulgações desta quinta-feira 
o Diagnóstico Agropecuário 
Paranaense safra 2020/21, com 
a análise do desempenho das 
principais culturas em rela-
ção ao VBP. Nacionalmente, 
o Paraná foi o terceiro maior 
produtor de grãos, o segundo 
em faturamento bruto agro-
pecuário e o quarto maior 
exportador do agronegócio. 
Os trabalhos contam com a 
participação dos residentes 
técnicos que atuam no Deral.

FABIO RODRIGO/AGÊNCIA BRASIL

Pé na e$trada

Mal assumiu a concessão da 
conhecida BR-116, a Rio-
Bahia, o Grupo Eco Rodovias, 
através da EcoMinas, 
começou a mapear pontos 
da estrada onde vai instalar 
radares para o DNIT e suas 
praças de pedágio. Sem 
mexer um metro de reforma 
ou manutenção da rodovia. O 
edital, evidentemente, prevê 
melhorias a longo prazo. 
Mas a facada no bolso do 
motorista será imediata. 

Vista grossa
O bloqueio de estradas 
Brasil adentro é só um dos 
problemas que o setor 
enfrenta. A fiscalização 
nas rodovias pelo Governo 
está frouxa há um ano. A 
ANTT teve a chance ontem 
de revogar a famigerada 
Súmula 11, que tirou poderes 
dos fiscais de apreensão 
de veículos irregulares 
em flagrante e restringiu 
o conceito de transporte 
clandestino. A súmula vigoraria 
só por três meses e ficou na 
pista. O diretor da agência, 
Rafael Vitale, marcou para 
dia 17 a decisão, e os fiscais 
continuam de mãos atadas.

Alerta cresce
Dados do Sistema de 
Estimativas de Emissões 

A transição do Centrão
Nem começou a transição e caciques de dois partidos 

aliados do Governo de Jair Bolsonaro (PL) já indicaram para 
o presidente eleito, Lula da Silva (PT), que estão à disposição 
com suas bancadas pela governabilidade. A fatura é discreta, 

por ora. O Republicanos, que negociava com Bolsonaro a 
recriação do Ministério dos Esportes – que comandou nos 
Governos Dilma e Temer – almeja retomar o controle da 
pasta. E o PL de Valdemar da Costa Neto – isso mesmo, o 

partido do atual presidente – sonha em voltar ao mando do 
DNIT e do Ministério dos Transportes. O partido, que já se 

chamou PR, desfilou na Esplanada desde o 1º Governo Lula 
com nomes como Anderson Adauto e Alfredo Nascimento. 

Mas quem sempre mandou, de fato, foi Valdemar, que agora 
orbita o metiê de Lula discretamente. 

e Remoções de Gases do 
Efeito Estufa revelam que as 
emissões brutas causadas 
por desmatamento no 
Brasil cresceram 20% entre 
2020 e 2021. O desmate na 
Amazônia é o principal vetor 
para o aumento, responsável 
por 77% das emissões. Dados 
do INPE apontam que de 
1º a 31 de outubro foram 
registrados 13.911 focos de 
queimadas na Amazônia, 
aumento de 20,4% em 
relação ao mesmo mês de 
2021. 

Povo no chão
As companhias se gabam 
no sistema de som de 
respeitar horários. Um 
levantamento da plataforma 
AirHelp mostra que 134,7 mil 
passageiros foram afetados 
por cancelamentos de voos 
nos aeroportos em setembro. 
Os passageiros prejudicados 
por atrasos superiores a 4 
horas foram 15.163 mil. As 
companhias aéreas brasileiras 
(em especial GOL, Latam 
e Azul) transportaram 6,3 
milhões de passageiros no 
mesmo período de 2022.

Povo no vermelho!
Pelo 9º mês consecutivo a 
inadimplência aumentou 
no País, chegando em 
setembro à marca de 68,39 
milhões de pessoas com o 
nome negativado, segundo 
o Mapa da Inadimplência e 
Negociação de Dívidas, da 
Serasa. A soma de todas as 
dívidas passou de R$ 295 
bilhões. O valor médio da 
dívida de cada inadimplente 
está em R$ 4,3 mil.  A Serasa 
lançou seu Feirão Limpa 
Nome para negociar desconto 
até dia 5 de dezembro.



6 LOCAL   Sexta-feira, 4 de novembro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

Leilão 10/11  11:30hs
• Colhedoras • Caminhões 

• Tratores e Outros;

www.leilaoonline.net 11 3034-1839
11 94071-1733

Manifestações na PR-323 e no quartel do 
TG crescem com fechamento do comércio

Parte do comércio de 
Umuarama fechou as portas 
no final da tarde de ontem 
(quinta-feira, 3) mais cedo 
(por volta das 17h) para que 
funcionários e patrões pudes-
sem participar de atos do 
movimento de resistência ao 
resultado das eleições 2022.

Durante o dia, o movimento 
perdeu força, principalmente 
pela retomada do trabalho 
no comércio em Umuarama. 
Mesmo assim, alguns mani-
festantes passaram, a manhã 
e grande parte da tarde de 
ontem em frente ao quartel 
do Tiro de Guerra 05-012 e 
na rodovia PR-323, no trevo 

Investigadores de polícia 
de Umuarama deram início 
na noite da quarta-feira, (2) 
às buscas de informações 
que possam levar à identifi-
cação do autor de um assas-
sinato praticado na cidade 
de Perobal.

O corpo da vítima, foi iden-
tificado ontem no Instituto 
M é d i co  Le ga l  ( I M L )  d e 
Umuarama, como Paulo Sérgio 
Barbosa, de 52 anos, viúvo e 
trabalhava com obras e servi-
ços gerais. Recentemente ele 
realizava serviços em um sítio.

Policiais  mil itares de 
Perobal foram acionados por 

de acesso à Est5rada Bonfim, 
saída para Cruzeiro do Oeste.

Durante a tarde, não havia 
bloqueio de veículos, que pude-
ram circular livremente pelo tre-
cho. Caminhoneiros que não 
participaram do protesto passa-
vam e buzinavam acenando aos 
manifestantes que se perma-
neciam à beira da pista, alguns 
cobertos e outros levantando a 
bandeira do Brasil.

A contrário do que acon-
tecia na noite da quarta-
-feira, 2, quando centenas de 
manifestantes participaram 
dos atos, cantando o Hino 
Nacional, soltando fogos de 
artifício e fazendo orações, 

ontem durante todo o dia 
o movimento foi pequeno. 
Mesmo assim, haviam vários 
caminhões parados nos acos-
tamentos, além de muito 
maquinário agrícola sobre os 
canteiros. Todo o protesto foi 
inspecionado e acompanhado 
por equipes da Polícia Militar 
que integram o 25º Batalhão.

Segundo os policiais, 
nenhuma ocorrência foi regis-
trada desde que os manifes-
tantes foram informados que 
não poderiam mais impedir a 
passagem de veículos no tre-
cho onde acontecem os pro-
testos, que, segundo os líderes, 
não tem previsão para acabar.

PESSOAS seguiam o protesto durante a tarde de ontem levantando bandeiras do Brasil e 
eram saldadas pelos motoristas que seguiam livres pela rodovia PR-323

ALEX MIRANDA

Polícia Civil investiga 
assassinato praticado 
a pedradas em Perobal

volta das 23h30, tão logo foi 
encontrado o corpo caído em 
uma via pública na cidade.

No local, eles encontraram, 
além do cadáver, com muito 
sangue ao redor apresen-
tando ferimentos na região da 
cabeça, também ferimentos 
uma pedra grande, que seria 
um pedaço de meio fio, que 
provavelmente teria sido a 
arma utilizada no assassinato

O local do crime foi isolado 
até a chegada das equipes da 
Criminalística da Polícia Civil. 
Familiares relataram que 
Barbosa não tinha desavenças 
com ninguém.

Casal é preso por roubar e
esfaquear vítima de assalto

A Polícia Civil de Umuarama 
cumpriu mandados de prisão 
preventiva que levaram à deten-
ção de duas pessoas envolvidas 
em um crime de roubo. A vítima 
foi esfaqueada durante a ação 
criminosa.

Segundo o delegado chefe 
da 7ª SDP, Gabriel Meneses, uma 
das ordens judiciais de prisão foi 
cumprida no dia 31 de outubro, 
contra o homem de 34 anos, que 
foi localizado perto da antiga 
estação rodoviária. O segundo, 
foi em desfavor de uma mulher 
de 27 anos, que foi cumprido 
ontem (3) também perto da rodo-
viária velha da cidade.

Um caminhão carregado de cigarros contrabandeados foi 
flagrado pela Polícia Militar na manhã da quarta-feira (2) na 
estrada Xambrê, município de Francisco Alves. A equipe 
chegou no momento em que várias pessoas tentavam baldear 
a carga para a carroceria de um outro veículo. O caminhão 
onde os cigarros estavam, quebrou na pista. As pessoas que 
faziam o trabalho de transferência da mercadoria saíram correndo 
quando perceberam a aproximação da viatura policial. Ninguém 
foi preso. Os policiais fizeram a contagem da mercadoria, que 
foi encaminhada à Receita Federal de Guaíra, junto com os 
veículos que também forma apreendidos.

“O crime pelo qual o casal é 
acusado, aconteceu no dia 15 
de outubro, por volta das 20h, 
quando a PM foi acionada por 
uma pessoa, informando que 
em sua casa, havia chegado um 
homem ensanguentado que 
narrava ter sido vítima de roubo. 
O caso aconteceu no Jardim 
Aeroporto”, explica Meneses.

Ainda de acordo com o dele-
gado, uma equipe do Samu 
atendeu a vítima, que relatou 
detalhes sobre o crime. “Ele 
estava em casa dormindo, 
quando foi chamado pelo algoz 
(que era seu conhecido) e pedia 
uma carona. A vítima concordou 

em ajudar, mas quando esta-
vam no caminho, o autor do 
crime pediu para que passasse 
pela residência de uma amiga 
(comparsa). No meio do trajeto, 
ele disse que precisava pas-
sar em um terceiro endereço. 
Chegando no local, recebeu voz 
de assalto”. O delegado ressalta 
que os autores portavam uma 
arma de fogo e uma faca.

“Enquanto a mulher apon-
tava a arma para a vítima, o 
homem portava a faca e exigia 
que ela entregasse seus perten-
ces pessoais. Diante da recusa, 
uma luta corporal foi iniciada, 
quando a vítima foi golpeada 
com vários golpes de faca”, 
salienta o delegado.

O casal levou o telefone 
celular com a senha bancária e 
o veículo.

“A vítima foi abandonada em 
um matagal, onde ficou durante 
toda a noite, até que conseguiu 
pedir socorro pela manhã”.

Os acusados foram colocados 
atrás das grades e denunciados 
por roubo e lesão corporal grave.

DIVULGAÇÃO
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Paraná estreia com vitórias
em três modalidades nos Jebs

O Paraná estreou nos Jogos 
Escolares Brasileiros (JEBS), na 
última quarta-feira (2), no Rio 
de Janeiro, em três modalida-
des e saiu na frente em todos 
os confrontos. Os jogos, com a 
participação de delegações de 
todo o País, vão até o dia 15.

O Estado chega aos JEBS 
com uma delegação composta 
por 283 participantes, entre 
alunos-atletas, dirigentes e 
organizadores, disputando nas 
17 modalidades deste evento 
esportivo. E, nas estreias do 
futsal, vôlei de praia e bas-
quetebol, todas as equipes 
representantes conquistaram 
vitórias, tornando o Paraná 
invicto neste primeiro dia de 
competições.

VÔLEI DE PRAIA
Debaixo de muita chuva, a 

dupla masculina paranaense, 
Gabriel Campos e Gustavo Dela 
Justina, do Colégio Estadual 
de Dois Vizinhos, venceu os 

adversários do Rio Grande 
do Norte por 2x1 com as par-
ciais 17 x 21 21 x 12 e 15 x 11. 
“No ano passado, conquista-
mos o terceiro lugar, na série 
bronze, e nossa expectativa 
é dar o melhor de nós para 
alcançarmos uma posição 
ainda maior agora”, diz o alu-
no-atleta Gustavo.

Nesta quinta-feira (03) é a 
vez da estreia da dupla femi-
nina, representando o Paraná, 
também do Colégio Estadual 
de Dois Vizinhos, em jogo con-
tra Rondônia.

FUTSAL
Na modalidade futsal o 

Paraná superou seus concor-
rentes nos primeiros jogos. 
Na disputa masculina, enfren-
tando a equipe do Amazonas, 
os meninos da Escola Santa 
Terezinha, de Ponta Grossa, 
venceram a partida por 4 x 2. 
O aluno-atleta Gabriel Verner 
Lossnitz conta que é a primeira 

vez que participa da competi-
ção. “Nossa estreia foi boa e 
nós temos grandes chances de 
medalha e classificação para a 
série ouro”, ressalta o autor de 
dois gols da vitória.

As meninas do Colégio 
Estadual Senador Attílio 
Fontana, de Toledo, também 
jogaram e passearam na qua-
dra, vencendo Roraima com o 
placar finalizado em 7 x 2.

BASQUETEBOL
A equipe feminina de Foz 

do Iguaçu também dominou 
as quadras do primeiro dia do 
basquetebol nos JEBS. Em par-
tida com a equipe da Bahia, as 
paranaenses fecharam o jogo 
com o resultado de 61 x 2.

Vitória também no basque-
tebol masculino, em que o time 
de Castro, da Escola Evangélica 
da Comunidade de Castrolanda, 
disputou sua primeira partida 
na competição com o Maranhão 
e ganhou por 52 x 41.

Competição
Os Jogos Escolares Brasileiros reúnem, aproximadamente, seis 
mil alunos-atletas dos 27 estados brasileiros. As competições 

estão acontecendo no Parque Olímpico, Arena da Juventude e 
na Universidade da Força Aérea (Unifa), no Rio de Janeiro. OS 

Jebs são uma promoção da Confederação Brasileira de Desporto 
Escolar (CBDE) e Secretaria Especial do Esporte. A delegação 
paranaense conta com o incentivo do Governo do Estado do 

Paraná, por meio da Secretaria estadual da Educação e Esportes, 
Superintendência Geral do Esporte e com o apoio da Federação 

do Desporto Escolar do Paraná (FDE-PR).

AS meninas do Colégio Estadual Senador Attílio Fontana, de Toledo, passearam na quadra, 
vencendo Roraima com o placar finalizado em 7 x 2
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Umuarama recebe recursos da Sesa
para construção de duas novas UBSs

O prefeito Hermes Pimentel 
e o secretário municipal da 
Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima anunciaram ontem (quin-
ta-feira, 3), a construção de 
duas novas unidades básicas 
de saúde (UBS) em Umuarama, 
além de investimentos na 
ampliação de uma terceira 
unidade. Com os recursos 
assegurados junto ao governo 
do Estado – que somam mais 
de R$ 1,5 milhão –, o município 
dará andamento aos projetos 
para realizar as licitações.

A garantia dos recursos foi 

Aluna da rede municipal vence
concurso cultural do Instituto Sicoob

Mais de 3.400 alunos de 3º e 
5º ano do Ensino Fundamental 
participaram de um concurso 
cultural realizado pela coo-
perativa de crédito Sicoob 
com o tema “Cooperar para 
transformar”. Foram recebi-
dos trabalhos de 34 escolas 
pertencentes a 13 municípios 
da região e entre os três ganha-
dores do 5º ano o destaque 
foi a aluna Rafaella Victória 
Soares Esmagnoto, da Escola 
Municipal Jardim União.

Na tarde de ontem (3), o 
prefeito Hermes Pimentel e 
a secretária da Educação do 
município, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso se junta-
ram à coordenadora do pro-
jeto, Alana Basso Carlini, e ao 
gerente de agência Fabrício 
Luppi para homenagear a 
aluna e a escola pela brilhante 
colocação no concurso.

Durante o projeto os estu-
dantes aprenderam sobre 
cooperativismo e desenvol-
veram desenhos e redações 
que demonstravam como as 
ações de cooperação podem 
ser observadas e desenvolvi-
das nas escolas. “Tivemos um 
material enviado para os estu-
dantes utilizarem em sala de 
aula e outro impresso enviado 
para os professores delinea-
rem os passos do desenvolvi-
mento do concurso, ao longo 
e sua realização. Agora é o 
momento de reconhecermos 
o trabalho de todos os alunos e 
educadores envolvidos”, disse 
a secretária Mauriza Lima.

Alana Basso elogiou o 

Mutirão nacional de renegociação de
dívidas do Procon segue até o dia 30

O Procon-PR (Departamento 
Estadual de Proteção e Defesa 
do Consumidor) comunica que 
entre os dias 1º e 30 de novem-
bro acontece o mutirão online 
de renegociação de dívidas 
junto a bancos e instituições 
financeiras. A ação acontecerá 
exclusivamente pela inter-
net, através da plataforma 
de solução de conflitos con-
sumidor.gov.br.

O mutirão é uma inicia-
tiva da Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon), 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, promo-
vida pela Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) e ban-
cos associados, em parce-
ria com os Procons esta-
duais, a Senacon, Banco 
Central do Brasil e Associação 
ProconsBrasil.

“A iniciativa é de extrema 
importância, pois permitirá 
que consumidores que este-
jam numa situação de endivi-
damento ou com dificuldade 
para quitar seus débitos pos-
sam negociar com os credores, 
de maneira fácil e efetiva e sem 
precisar se deslocar”, disse o 
secretário estadual da Justiça 
Família e Trabalho, Rogério 
Carboni.

Muitos consumidores que 
estão em débito deixam de 
procurar ajuda por se sen-
tirem constrangidos com a 
situação. “Acreditamos que 
esse mutirão pela internet vai 
incentivar as pessoas a nego-
ciar suas dívidas e sair dessa 
situação que causa diversos 
transtornos na vida de qual-
quer cidadão, ainda mais 
nesse momento de crise”, 

avaliou Claudia Silvano, chefe 
do Procon-PR.

Para participar do muti-
rão online, basta o consu-
midor fazer o seu registro 
na plataforma, quando rece-
berá um login e senha. Nesse 
momento, o relato do seu 
problema, devendo infor-
mar que deseja participar 
do mutirão de renegociação 
de débitos. Após finalizar o 
registro, o banco ou a institui-
ção financeira tem o prazo de 
10 dias para apresentar uma 
proposta ou resposta para o 
consumidor.

No momento do preenchi-
mento do registro é impres-
cindível informar correta-
mente telefones e e-mail para 
contato, pois esses dados 
facilitarão o atendimento 
por parte dos fornecedores 

participantes.
Terminado o prazo para res-

posta do fornecedor, o consu-
midor tem 20 dias para avaliar 
o retorno dado.

Em Umuarama, o Procon 
criou um programa contínuo 
chamado Divida Zero, que foi 
lançado em 15 de março e que 
atende o consumidor que tiver 
superindividado.

Segundo o advogado 
Deybson Bitencourt, secretá-
rio de Proteção e Defesa do 
Consumidor, o atendimento 
feito no município, não é des-
tinado seja apenas aos consu-
midores endividados com ins-
tituições bancárias, mas em 
qualquer tipo. “Basta levar na 
sede do Procon de Umuarama 
o extrato do SPC ou Cerasa, 
que o órgão intermedia junto 
aos credores”, reforça.

dada pelo secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto, em encon-
tro recente com o secretário e o 
vereador, na capital do Estado. 
“Estivemos em Curitiba com o 
Beto Preto e, além de sermos 
bem recebidos como sempre, 
tivemos essa ótima notícia para 
a população de Umuarama. Em 
breve vamos licitar a construção 
de duas novas UBS que atende-
rão aos moradores do distrito de 
Lovat e do Parque Industrial, e 
também ampliaremos a UBS do 
Jardim São Cristóvão”, informou 
Herison Cleik Silva.

O secretário municipal de 
Saúde e o prefeito Pimentel 
agradeceram o apoio do verea-
dor Newton Soares, que partici-
pou das tratativas, e também o 
compromisso do secretário Beto 
Preto, que na medida do possí-
vel tem atendido os pleitos de 
Umuarama na área de saúde. 
“O secretário é um grande par-
ceiro que temos no governo do 
Estado. Ele é próximo do gover-
nador Ratinho Júnior, realiza um 
bom trabalho e sempre tem nos 
atendido. Essas unidades farão 
a diferença na qualidade do 

atendimento às comunidades 
que serão contempladas”, agra-
deceu o prefeito.

Cleik lembrou que a UBS 
de Lovat funciona atualmente 
em um imóvel alugado e que 
o posto de saúde do Industrial 
terá de ser demolido para a 
passagem de uma avenida. 
Segundo ele, serão investidos 
cerca de R$ 650 mil na constru-
ção de cada UBS nova e outros 
R$ 250 mil na ampliação da 
unidade do São Cristóvão.

“O município já tem os 
espaços e com os recursos do 

governo do Estado vamos agi-
lizar os processos para a cons-
trução. As novas unidades 
serão espaçosas e bem estru-
turadas para garantir uma 
atenção de qualidade à popu-
lação, com todos os ambien-
tes necessários e atendimen-
tos disponíveis”, completou 
Herison. Por padrão, as UBS 
contam com vários consultó-
rios, sala de espera, de vacina, 
farmácia, consultório odon-
tológico, instalações sanitá-
rias, administrativas e demais 
dependências.

capricho dos alunos com a cali-
grafia, nas redações, entregou 
um presente à aluna Rafaella em 
nome do Instituto Sicoob e infor-
mou que ela está classificada 
para a etapa regional, anun-
ciando que os alunos já podem 
se preparar para a edição 2023 
do projeto. O prefeito Pimentel 
também parabenizou a vence-
dora e todos os participantes, 
disse que estará na torcida pela 
vitória na etapa regional e enal-
teceu os esforços dos professo-
res e o interesse do Sicoob em 

contribuir com a qualidade da 
educação municipal.

A professora Cibele da 
Cunha, da turma do 5º ano 
da Escola Municipal Jardim 
União, desenvolveu o projeto 
em sala de aula com o apoio 
da Secretaria Municipal de 
Educação. “A mediação do 
professor é fundamental para 
o desenvolvimento do aluno, 
bem como o incentivo dos pais 
e familiares. Nossos estudan-
tes concorreram com alunos 
de toda a região do Arenito 

Caiuá e se destacaram. Em 
breve teremos a premiação 
estadual de outro projeto, o 

Agrinho, e também temos alu-
nos classificados”, completou 
a secretária Mauriza.

ESTUDANTES aprenderam sobre cooperativismo e desenvolveram desenhos e redações 
que demonstravam as ações desenvolvidas nas escolas

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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TERAUPEUTA HOMEOPATA
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Palavras cruzadas

No trabalho, o dia promete ser pra lá de puxado! 
A boa notícia é que esforço e comprometimento 
vão dar frutos, por isso, cuidado com as distra-
ções. Quanto mais você focar nos resultados, 
melhor vai se sair. Melhor não se sobrecarre-
gar, comer direito e ficar ligado/a nos avisos 
que o seu corpo envia.

Praticidade e realismo serão suas maiores qua-
lidades para lidar com qualquer desafio que 
pintar no seu caminho nesta quinta! Alguém da 
família pode ter um papel importante se está 
procurando emprego. Na hora de lidar com as 
tarefas de rotina, mantenha os pés no chão e 
mostre bom senso.

As estrelas avisam que a comunicação será seu 
maior trunfo hoje! Bora lá agitar a sua rede de con-
tatos, trocar ideias com os colegas ou melhorar o 
contato com o público em geral, especialmente 
para quem trabalha com vendas ou marketing. Ra-
ciocínio rápido também se destaca e pode render 
mais visibilidade no trabalho.

Você vai se sentir melhor se puder colocar a 
conversa em dia com os amigos e matar a sau-
dade. Mas já aviso que há sinal de tensão em 
algumas amizades logo cedo, especialmente se 
tiver dinheiro no meio dessa história. Abra o 
coração e procure esclarecer o que estiver in-
comodando, ok?

Nada deve abalar o seu foco e profissionalismo 
nesta quinta! Bem, quase nada, porque o exces-
so de sinceridade ou a falta de tato podem ficar 
evidentes agora e provocar atrito com alguém im-
portante no trabalho. Foque no que é importante 
e não entre em disputas bobas, que não levam a 
nada. Também vale a pena investir na sua imagem.

Seu otimismo está em alta nesta quinta, meu 
bem, e ajuda você a se entender melhor com os 
outros. Sua habilidade para criar pontes, começar 
um curso ou até aprender mais por conta própria 
serão importantes em várias áreas. Mas uma via-
gem pede cuidado redobrado, graças à briga entre 
Lua e Saturno pela manhã.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 04 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Peixes. 
A intuição é a sua característica mais forte. Assim como possui outros dons para normais, 
que os fazem pessoas especiais, de talentos especiais e criativos. Seu número principal é o 
12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros que representam o masculino e o feminino. Juntos 
formam o 3, de Júpiter, astro de natureza generosa, fraterna e ampla. Caracteriza-se também 
pela duplicidade amorosa e conflitos no casamento.

Horóscopo nascido em 4 de novembro

Com a Lua brilhando em seu signo, vai sobrar 
energia para encarar qualquer desafio. Mas, logo 
cedo, a dica é pegar leve em casa para não bater 
de frente com um familiar quando menos espera. 
A boa notícia é que você estará mais confiante e 
não vai pensar duas vezes antes de ir atrás dos 
seus interesses.

Nesta quinta, você vai precisar de simpatia e 
criatividade para se destacar no trabalho. Ainda 
bem que as estrelas estarão ao seu lado e podem 
surgir ótimas ideias quando menos esperar! Pena 
que nem tudo será perfeito sem defeito no roman-
ce. Logo cedo, respire fundo e faça sua parte para 
evitar uma briga com o mozão.

Hoje, a dica é deixar a solidão bem longe, mas 
sem relaxar demais nos cuidados, tá? Se a sau-
dade apertou nos últimos tempos, aproveite para 
fortalecer os laços com pessoas que estão longe, 
inclusive com gente da família.  No trabalho, vai 
chegar mais longe se buscar a companhia de co-
legas que têm os mesmos objetivos.

As estrelas prometem dar uma turbinada na sua 
intuição hoje! Aproveite o astral favorável para 
aprender mais sobre um assunto místico ou reli-
gioso, fazer pesquisas, dar uma de detetive e até 
investigar uma história que não parece muito bem 
contada. Você pode se surpreender com o que vai 
descobrir sem fazer muito esforço!

Se depender das estrelas, assuntos ligados a di-
nheiro podem ocupar a maior parte da sua atenção 
hoje. Preste atenção em um trabalho extra ou um 
bico se estiver precisando engordar o orçamento. 
Logo cedo, porém, pode ser difícil driblar alguns 
gastos extras. Promoção, liquidação ou até uma 
oportunidade de adiantar os presentes de final de 
ano podem comprometer o orçamento. 

Nesta quinta, você estará mais na sua e pode fal-
tar pique para interagir com colegas ou pessoas 
mais próximas. Mal-entendidos podem se tornar 
um problema, por isso, escolha bem as palavras 
e explique claramente uma informação, depois, 
confira se o outro entendeu direitinho.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 13

Instrumen-
to para

ver à dis-
tância (pl.)

Jogo que
simula um

conflito
no mar

Serviço
oferecido
em postos 
de gasolina

Macarrão
em cama-
das com 

molho (Cul.)

(?) expia-
tório: aque-
le que leva

a culpa

Em cima
do (?):

indeciso

Liga de
basquete
dos EUA
(sigla)

8 de (?):
Dia Inter-
nacional

da Mulher

É regida
pelo

maestro

Admira;
quer
muito
bem 

Advérbio
de lugar

Exame pa-
ra atestar
a paterni-

dade

Um, em
inglês

Consoan-
tes de
"ótimo"

Sufixo de
"opositor"

Peça que
ajusta o
aparelho
à tomada

Sophie
Charlotte, 
em "Sangue
Bom" (TV)

Símbolo de futuro
casamento

Móvel da sala de
visitas

Ser como Zeus, Afro-
dite ou Eros (Mitol.)
Imitação
de couro

Ouro, em
espanhol

Lente de
aumento
com cabo

Aqui

Marca;
modelo 
Cadeia
(gíria) 

Lima Du-
arte, ator
Levemente
queimado

Sílaba de
"poder"

(?) Caval-
canti, pintor

Nascido 
na Índia

Refrigeran-
te de limão

Punido no
trânsito
Supor;

imaginar

Trato;
acordo

Cinema
(red.)

Pé de (?):
ótimo

dançarino

Irmãs
do pai

Interjeição
de espanto

Cercado
de água
Sólido;

resistente

3/nba — one — oro. 4/cine — duro — lupa. 5/hindu. 10/chamuscado.
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U R A
A L T O A S T R A L
D I G N I D A D E

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

M A R C A D O R B A C O
D E S D O B R E I

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

F L E R T E Õ I A T
I U P E S A D E L O S

A G U A S B U L L
S A L A Z S A R A D O

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.

A caminhada é a porta de 
entrada para uma vida mais 
saudável, saindo do sedenta-
rismo. Essa atividade é gratuita 
e pode ser praticada por pes-
soas de todas as idades e tipos 
físicos. Os benefícios da cami-
nhada para a saúde são mui-
tos. Não apenas para o corpo, 
mas também para a mente. 
Entre os pontos positivos da 
caminhada podemos citar 
as melhorias da resistência 

Conheça na Coluna Viva Bem os benefícios da caminhada
cardiorrespiratória, do equilí-
brio, da mobilidade, da força 
muscular de membros inferio-
res (pernas) e, para muitos, da 
saúde mental.

Uma das principais vanta-
gens da prática da caminhada 
é a acessibilidade. É possível 
caminhar praticamente em 
qualquer lugar, a qualquer 
hora (levando em conta a 
segurança, claro). Basta cal-
çar um tênis, vestir roupas 

confortáveis e sair por aí.
Engana-se quem acha que 

os benefícios da caminhada 
para a saúde só são percebidos 
em quem faz a atividade a par-
tir de uma hora seguida. Meia 
hora de caminhada rápida por 
dia já garante o nível mínimo 
necessário para viver melhor.

O Guia de Atividade Física 
para a População Brasileira 
recomenda, para adultos, pelo 
menos 150 minutos semanais de 

atividades físicas de nível mode-
rado. Esses minutos podem ser 
divididos em 5 sessões de 30 
minutos de caminhada acele-
rada. Todavia, atualmente mui-
tos cientistas defendem o fra-
cionamento do tempo, ou seja, 
quem não consegue fazer 30 
minutos contínuos pode fracio-
ná-los em sessões mais curtas 
ao longo do dia, por exemplo, 
em 3 caminhadas de 10 minu-
tos. Aproveite e comece já.
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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

Mulheres são 17% no 
setor de transportes

Com cerca de 2,3 milhões 
de pessoas no setor, o Brasil 
possui 17% das pessoas que 
trabalham no trasnporte 
sendo sexo feminino. Dados 
são do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE).

O dado demonstra que o 
setor de transportes ainda é 
extremamente hostil às mulhe-
res. Cerca de 83% das pessoas 
que trabalham no meio são 
homens. “Quando donas de 
confecção precisam lidar com 
a logística, por exemplo, acaba 
rolando um pouco de descon-
forto”, diz Rafaela. 

No Brasil, cerca de 97% das 
mulheres já sofreram algum 
tipo de assédio em um meio 
de transporte. O dado é da pes-
quisa realizada pelo Instituto 
Patrícia Galvão e Instituto 
Locomotiva. Aplicativos como 
99, por exemplo, criaram 
recursos para que passageiras 

Como funciona a lubrificação no motor de um caminhão?
Os princípios de lubrifica-

ção de um carro ou caminhão 
são os mesmos: garantir a 
fluidez no funcionamento do 
motor; promover a limpeza, 
impedindo o acúmulo de detri-
tos metálicos que ocasionam 
a abrasão dos componentes 
internos; evitar a oxidação e 
garantir a estabilidade térmica; 
limitar o superaquecimento do 
motor, promovendo a refrige-
ração por onde o fluido circula. 
Mas existem especificações 
diferentes para óleos lubrifi-
cantes de cada segmento.

S e g u n d o  d a d o s  d a 
Secretaria Nacional de Trânsito 
do Ministério da Infraestrutura, 

mais de 3,5 milhões de cami-
nhões circulam no Brasil, desse 
total, cerca de 26% dos veícu-
los possuem mais de 30 anos 
de fabricação. Com uma frota 
“antiga”, os cuidados com 
manutenção preventiva devem 
ser redobrados. “O óleo lubrifi-
cante ideal para um caminhão 
é sempre o indicado no manual 
do proprietário, delimitado 
pelo fabricante. Existem tipos 
de óleos lubrificantes usados 
em motores de caminhões, 
podendo ser minerais, sintéti-
cos ou semissintéticos, sempre 
respeitando o desempenho”, 
comenta Pablo Bueno, enge-
nheiro mecânico da YPF Brasil.

Assim como para a linha 
veículos leves, os pesados 
possuem a divisão entre mine-
rais, sintéticos e semissintéti-
cos, além de, é claro, de seus 
níveis de desempenho como 
API, ACEA e especificações das 
grandes montadoras.

O MAL USO DO ÓLEO 
LUBRIFICANTE

A não utilização do lubrifi-
cante correto ou prorrogar a 
troca do mesmo pode levar a 
falha de lubrificação, aumento 
da temperatura interna, des-
gaste prematuro, desgaste 
excessivo do motor e, no 
pior cenário, o travamento 

do sistema.
“O travamento do motor é o 

último estágio para o mal uso do 
óleo lubrificante. A reposição é 
necessária e devida de acordo 
com o descritivo no manual do 
proprietário, existem motores 
que necessitam de até 40 litros 
de óleo para o correto funciona-
mento”, comenta Pablo.

LEGISLAÇÃO DE EMIS-
SÃO DE POLUENTES

Atualmente os caminhões 
precisam respeitar todas as 
especificações dos seus fabri-
cantes, cumprir com legisla-
ções de impactos ambientais, 
como o PROCONVE P7, que 

estabelece o nível Euro V para 
emissões de gases. Para que 
os caminhões cumpram com 
os níveis de emissões, tec-
nologias são adotadas como 
os sistemas EGR, SCR, DPF e 
os lubrificantes precisam e 
devem ser compatíveis com 
estes sistemas.

A YPF Brasil produz uma 
linha diversificada para motores 
de caminhões, ônibus e veículos 
comerciais, a linha dedicada à 
categoria de pesados é denomi-
nada Extravida. São lubrifican-
tes de alta performance, sintéti-
cos e minerais, com sistemas de 
pós-tratamento, filtros de partí-
culas e níveis de qualidade API.

possam solicitar mulheres 
motoristas, a fim de evitar 
qualquer tipo de problema ou 
desconforto.

Rafaela Lopes, fundadora e 
proprietária de uma transpor-
tadora, percebe a predominân-
cia masculina no transporte 
de cargas. Mas isso nunca foi 
um obstáculo  “O transporte 
rodoviário caminha para a 
direção da igualdade. Em São 
Paulo, por exemplo, houve 
um crescimento de 61% das 
mulheres que participam do 
setor”, comenta.

“Não só o avanço, mas 
empresas que visam o pro-
gresso em si.  A Greew é 
uma empresa de transporte 
comandada e que tem a cara 
de uma mulher, feita para 
outras mulheres. O cami-
nhoneiro da Greew sabe que 
trabalha majoritariamente 
para mulheres. Ele sabe que 

precisa ter uma postura ade-
quada para isso. O caminho-
neiro sabe que a Greew não 
vai tolerar as piadinhas de 
boteco, porque quem manda 
na empresa são as mulheres”, 
diz Rafaela.

Em contrapartida à “hege-
monia masculina”, a presença 
feminina tem sido ampliada 
nos cargos de l iderança 
de forma geral. A pesquisa 
mais recente realizada pelo 
International Business Report 
da Grant Thornton apontou 
que 34% dos cargos de dire-
toria executiva são ocupados 
por pessoas do sexo feminino 
no Brasil, 5% acima da média 
global.

“É importante reforçar a 
importância de termos mais 
mulheres e diversidade não 
só na alta liderança das empre-
sas, mas em todos os lugares”, 
conclui Rafaela. RAFAELA Lopes, proprietária da Greew Transportes, comenta sobre a mulher no setor

 DIVULGAÇÃO
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
AMAROK V6 EXTREME 19/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 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 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
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
TOYOTA YARIS XL PLUS 19/20 PRATA COMPLETO, AUT R$ 84.900,00
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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
H. G.  C.  SONORIZAÇÃO 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
14.485.110/0001-03, estabe-
lecido na Avenida Paraná, 5166, 
Zona III, Apartamento nº05, 
CEP 87502-000, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
30.135/2011. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

EXTRAVIO DE ALVARÁ DE 
LICENÇA MUNICIPAL

T H I AG O  A R E N A S  -  M E , 
empresa inscrita no CNPJ 
sob nº 24.613.680/0001-87, 
situada na Avenida Olinda 
nº 2806, Jardim Cidade Alta, 
nesta cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, vem publi-
car o extravio do ALVARÁ DE 
LICENÇA Nº 35219/2016. Com 
esta publicação o mesmo fica 
sem nenhum efeito legal.

Ônibus Itinerante do Emprega Mais 
Paraná atenderá em Santa Eliza

O distrito de Santa Eliza 
receberá, no próximo dia 10, o 
ônibus itinerante do Programa 
Emprega Mais Paraná. A ação é 
desenvolvida pela Secretaria 
de Estado de Justiça, Família 
e Trabalho (Sejuf), por meio 
de parceria com a adminis-
tração municipal, através 
da Secretaria de Indústria 
e Comércio e a Agência do 
Trabalhador.

O atendimento aos mora-
dores do distrito será pres-
tado ao lado da secreta-
ria da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, das 9h até 
as 17h. O gerente da Agência 
do Trabalhador, Reginaldo 
B a r r o s ,  c o n v i d a  a o s 

empresários de Umuarama 
para que aproveitem a pas-
sagem do ônibus para ofertar 
vagas de trabalho.

“Os interessados devem 
entrar em contato com o 
setor de captação de vagas do 
sistema público de emprego, 
por meio da agência. É muito 
importante disponibilizar 
vagas aos trabalhadores, 
o que vai contribuir para a 
agilidade e o contato direto 
dos candidatos à procura de 
oportunidade de trabalho 
com as empresas”, explicou 
o gerente.

O encaminhamento vai 
depender da compatibi-
l idade entre o perfi l  dos 

candidatos que se apre-
sentarem e os critérios das 
vagas oferecidas. “O nosso 
objetivo maior é aproveitar 
essa parceria com a Sejuf 
para promover a aproxima-
ção de potenciais candida-
tos às vagas disponibiliza-
das pelas empresas, usando 
a intermediação da Agência 
do Trabalhador, além de 
o f e r ta r  c a pa c i ta ç ã o  d e 
mão de obra”, acrescentou 

o secretário municipal de 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva.

Além do ônibus itinerante 
do Programa Emprega Mais 
Paraná, o município man-
tém outras parcerias visando 
a qualificação profissional 
para melhorar as chances de 
sucesso dos candidatos que 
procuram colocação no mer-
cado de trabalho.

Durante a passagem do 

ônibus pelo distrito de Santa 
Eliza, das 9h às 12h uma 
equipe do Senai fará inscri-
ções para cursos técnicos gra-
tuitos e Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), enquanto o 
Senac ofertará avaliação e 
orientação podológica aos 
alunos, além da cadeira de 
Quick Massagem e oferta de 
cursos. Mais informações na 
Agência do Trabalhador, pelo 
telefone (44) 3621-1100.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “É costume de um tolo, quando erra, 

queixar-se dos outros. É costume de um 
sábio queixar-se de si mesmo”. (Sócrates)

@tribunahojenewsumuarama

APLAUSOS!
O Grupo Uvel recebe convidados da GM na noite de sábado (5)  para a entrega oficial de mais um valoroso prêmio Classe A, 
que destaca com ‘cem pontos’ a performance em  2021 da Concessionária Uvel, em Umuarama. O mês de novembro ainda vai 
contemplar a entrega nas outras concessionárias do Grupo Uvel no sul do país. Os  diretores Ivanildo Coutinho e Joaquim 
Costa Pereira recebem aplausos dos colaboradores e dos outros diretores que também estarão presentes. Aplausos especiais  
aos colaboradores Uvel e aos valentes empresários.

EX
CE

LÊ
N

CI
A

PAGO!
Novo presidente-executivo do Twitter, Elon 
Musk disse na terça-feira que a rede social 
deve começar a cobrar US$ 8 por mês dos 
usuários pelo selo de verificação no perfil. 
O objetivo é atualizar o produto de assi-
natura existente conhecido como “Twitter 

Blue”, que atualmente custa US$ 4,99 
por mês. “O atual sistema de senhores e 

camponeses do Twitter para quem tem ou 
não um selo azul é uma ‘porcaria’. Poder 
para o povo! [Selo] azul por US$ 8/mês”. 
Entre os benefícios estão a prioridade nas 
respostas, menções e pesquisa e “metade 
dos anúncios”. A expectativa de Musk é 

que o novo plano pago garanta mais uma 
fonte de receita para pagar criadores de 

conteúdo dentro da plataforma. (g1)

UVEL recebe com festa mais 
um prêmio CLASSE A!

Diretoria do Grupo Uvel

UMA NOITE MEMORÁVEL será cenário amanhã (5) no Rancho do Ca-
valo para a entrega de mais uma honraria para a Concessionária Uvel 
Umuarama. Os diretores Ivanildo Coutinho e Joaquim Costa Pereira 

estão eufóricos e compartilham a alegria com os demais diretores de 
Brusque, Pelotas, Jaraguá do Sul (também agraciada com ‘cem pon-
tos),  Tijucas, São Bento, Cianorte, Camaquã e Rio Grande (ao todo 
9 pontos de venda) e com todos os funcionários que comparecerão 
a festa no estilo Anos 80. A festa e o espírito motivado de toda a 
equipe Uvel contagia a todos que comemoram mais esta conquista 

da empresa umuaramense (destaque entre mais de 500 pontos de venda 
na América do Sul) -, que desde 1999 recebe o Classe A e figura com 

Excelência entre as concessionárias da GM agraciadas com o prêmio.l. 
Estar há anos recebendo o prêmio Classe A é  resultado de metas e 

objetivos cumpridos -, objetivos estes que destacam a individualidade 
de cada um somada a garra, motivação e liderança que a Uvel impõe. 

Fazer a diferença e arrebatar todo ano um prêmio tão importante 
significa também unificar valores, repassar conhecimentos e dividir 
os louros. A diferença do Grupo Uvel Uvel está certamente nas 

pessoas e no seu comprometimento, os diretores agradecem pelo 
empenho dos colaboradores e a preferência dos Umuaramenses. A 
diferença é somar  responsabilidades a Equipe Uvel batalha, luta e 

é merecedora de todas suas conquistas.

 UVEL, A ALEGRIA DE SER CHEVROLET!

 ARQUIVO PESSOAL

Vamos Celebrar!
Ao todo serão 4 grandes even-
tos em todas as  9 unidades 
Uvel, também Classe A no sul 

do país. O primeiro evento 
aconteceu em Pelotas em 22 
de outubro com uma Festa a 

Fantasia, que abrangeu Pelotas, 
Rio Grande e Camaquã, com 
a presença de 300 pessoas, 

entre funcionários e familiares, 
representantes GM e GMAC e 

diretores Uvel. Amanhã ( dia 5)  
em Umuarama a festa será com 
Uma Noite Anos 80 abrangendo 

também a equipe de Cianor-
te, ao todo com cerca de 200 

pessoas.  No próximo dia 12 de 
novembro a comemoração será 
em Jaraguá do Sul abrangendo 
São Bento do Sul com Noite do 

Preto e Dourado com a pre-
sença de 170 pessoas e finali-
zando dia 14 de novembro em 
Brusque e  Tijucas com Baile 

de Máscaras com a presença de 
200 pessoas.
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