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Umuarama recebeu quase R$ 3 mi
em ICMS do Paraná em outubro
Todos os meses, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, 
transfere aos 399 municípios paranaenses valores que são resultados da 
arrecadação de impostos no Paraná. Em outubro foram repassados R$ 718,5 
milhões, sendo a maior parte, R$ 650,2 milhões, referente ao Imposto Sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação, o ICMS. Umuarama recebeu 
dentro deste período, o repasse líquido no valor de R$ 2.946.029,99, segundo 
a Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná. l 6
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DER

Petrobras tem
lucro líquido de
US$ 8,8 bilhões
no 3º trimestre

l 2

Presença de
Moro é um dos
destaques na
Assembleia

l 3

Nova rota no trevo Gauchão

Agentes de combate a endemias montaram uma força-tarefa para recolher embalagens plásticas, vasos e resíduos 
deixados no cemitério municipal durante a visitação pelo Dia de Finados (2). Com tempo bom, milhares de pessoas 
estiveram no campo santo para visitar os túmulos de familiares e amigos, prestar homenagens e depositar flores. 
Estima-se que cerca de 40 mil visitantes tenham passado pelo cemitério entre o último sábado (29) e a quarta. 
O problema é que muitas pessoas que levaram vasos de flores não removeram a embalagem plástica.

PR antecipa
R$ 27,8 milhões
para hospitais
filantrópicos

l 4

     

A Prefeitura de Umuarama iniciou a implantação de uma nova célula para receber resíduos volumosos no Aterro Sanitário. O espaço que já 
está sendo criado, terá capacidade para armazenar 52,5 mil metros cúbicos de resíduos com previsão de vida útil de três anos.             l8 

Combate à dengue

Mega ação da
PF inclui alvos

na região
de Umuarama

l 7

Nova célula

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

No lado profissional você vai demonstrar agilidade mental 
e um pouco de nervosismo. A Lua Cheia na sua Casa da 
Identidade pede mais controle com recursos financeiros. O 
Sol ilumina sua Casa dos Relacionamentos, aumentando 
sua vontade de deixar o romance mais tranquilo. 

Você vai querer ralar, mas também vai esperar que a chefia 
abençoada reconheça todo o seu esforço. Talvez não seja 
um período ideal para lucrar, porque o Sol, nessa posição, 
exige força de vontade em relação à grana. Os planetas 
se unem para deixar seu romance mais gostoso e criativo. 

Semana benéfica para trabalhar em equipe e dar um jeito 
nos problemas do serviço, graças às alianças que você 
poderá selar com colegas do sexo feminino. O segredo 
é apostar na sua sensibilidade para se preparar para 
imprevistos. Tanto a paquera quanto o romance estarão 
iluminados pelo Sol. 

A novidade da semana é Mercúrio na sua Casa das Comu-
nicações. Esse aspecto acelera seu raciocínio e ajuda 
você a encontrar soluções para os problemas, sejam no 
trabalho ou na vida pessoal. Quem ainda está à espera de 
uma paixão vai fazer sucesso nas redes sociais. 

Se você trabalha com comunicação, publicidade, trans-
portes, moda, estética ou representação e divulgação de 
produtos, a promessa é de uma semana lucrativa, graças 
ao dueto Mercúrio e Vênus na sua Casa das Posses. A Lua 
Cheia dá uma força e tanto para quem mantém romance 
à distância. 

Presente na sua Casa dos Projetos, Mercúrio amplia seus 
contatos e beneficia suas ideias profissionais. Atenção: 
o Sol pode trazer perdas financeiras, falsidade, enga-
nos e promessas vazias. O melhor é buscar o auxílio da 
espiritualidade. 

Horóscopo

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

Em primeiro lugar, olho vivo em relação aos falsos ami-
gos por causa da presença de Mercúrio na sua Casa dos 
Desafios. O segundo cuidado é com transação financeira 
feita sem o seu total conhecimento.  A energia de Vênus 
pode aumentar o risco de traições. Cuidado!

A energia do planeta da comunicação afia sua inteligência 
e sua curiosidade, projetando seus talentos no trabalho e 
em qualquer ambiente que frequentar. Na Casa das Pos-
ses o Sol está ativando sua vontade de faturar e de ven-
cer os obstáculos. Vênus acende seu poder de sedução.

Uma grande capacidade de convencer quem passar pelo 
seu caminho é a novidade da semana, Aquário! Com 
relação à grana, o Sol se encarrega de elevar sua ambi-
ção para a realização de sonhos materiais. Talvez seja 
possível pescar um crush internacional. 

Você vai sentir inspiração para se organizar em relação ao 
futuro e poderá, até mesmo, imaginar como será 2021. 
Mercúrio e Saturno se estranham e podem te deixar um 
pouco pra baixo: derrube essa vibe com a persistência 
do seu signo. No amor a Lua Cheia vai encher a paquera 
de alegria. 

Quem agita a semana ariana é Mercúrio na Casa dos Rela-
cionamentos! Esse aspecto deixa Áries mais tagarela no 
emprego e ainda protege quem trabalha com vendas, comu-
nicação, transportes ou público em geral. Se você estiver 
em busca de um mozão,  a conversa vai importar muito.

Horóscopo nascido em 5 de novembro

Horóscopo nascido em 6 de novembro

Horóscopo nascido em 7 de novembro

Os nascidos no dia 6 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Leão. São apaixonados e 
de sentimentos profundos, fantasiosos e dramáticos. Vivem de emoções e também de conflitos, principalmente 
conflitos amorosos e conjugais. Gostam de artes de um modo geral, são altivos e orgulhosos e costumam 
possuir boa autoestima. Seu número principal é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. Duas forças de luz, 
evolução e progresso, de trabalho e de sucesso. A soma dá o 5, de Mercúrio, número de comunicação, de 
viagens, transportes, amizades e popularidade, jovialidade e espírito brilhante.

Os nascidos a 05 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Áries. Sua sensibilidade 
e emotividade os fazem sentir a vida de uma forma muito intensa. Pode influenciar na vocação para a poesia, 
a literatura e tudo o que esteja ligado às Artes. Seu número principal é o 13, formado de 1, do Sol e de 3, 
de Júpiter.  Juntos formam o 4, de Urano, símbolo de trabalho, de modernidade e de evolução cósmica.

Os nascidos em 7 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Virgem. São intui-
tivos e possuem outros dons para normais. Mas podem também ser pessimistas e terem a autoestima 
débil. São dotados de talentos para as Artes, no que podem ser criativos. Seu número principal é o 15, 
formado de 1, do Sol e de 5, de Mercúrio. São astros de boa influência na sua individualidade. Juntos 
formam o 6 de Vênus, símbolo do amor, das Artes, da beleza, da harmonia entre outros.

Mudanças no trabalho poderão mexer com seu psicoló-
gico na semana que começa agora, Peixes! Isso acon-
tece por causa da presença de Mercúrio na sua Casa das 
Transformações. Essa influência também exige cuidado 
na hora de cuidar de dinheiro em conjunto. Peixes saberá 
compreender as expectativas da pessoa amada. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Apoio
para o

santo na
procissão

Maior
estado
do país
(sigla)

Objeto de
pouco
valor

Comer,
em inglês

Otávio Mül-
ler, ator de 
"Um Lugar 

ao Sol"

Aceita
(uma

proposta)

"Antes (?) 
do que mal
acompanha-
do" (dito)

Deste
modo;
desta
forma

Escreve o
recado

Direito do
cidadão,
em uma 

democracia

Termina-
ção de
"varrer"

Chuva
violenta
(bras.)

Substân-
cia azul
corante

Estou
(bras.
pop.)

O da Inde-
pendência
do Brasil
foi 1822

Músico que
liderou o
Legião
Urbana

Objetos que, compar-
tilhados, podem trans-
mitir o vírus da Aids

Senhor (bras.)

Postura
para foto
Emitir (luz
ou calor)

Antigo na-
vio a vela
Divisória
da casa

Lama;
limo

Combater;
pelejar 

Barulho
do motor

Fase
da Lua

Dor pela morte de
uma pessoa

Heróis que formam a
Dupla Dinâmica (HQ)

Ninguém
Publica (um
texto no

Facebook)

Custeada
(a mo-
radia)

Gê

Prorro-
gável

A bomba
nuclear

Destrói;
devasta

No (?): em
suspenso

Pugilista

Prefixo de
"importar"

Relacionar;
classificar
Sílaba de
"clone"

Poema
cantado
Latitude
(abrev.)

Post-(?),
adesivo 
A + os
(Gram.)

A mulher
acusada

Hiato 
de "teor"

2/it. 3/eat. 4/voto. 8/boxeador. 9/bugiganga. 10/financiada. 11/renato russo.
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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.

   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 5/11/2022

Sol

Paranaguá
max 20
min 15

max 25
min 12

Cascavel
max 23
min 12

Foz do Iguaçu
max 26
min 15

max 23
min 11

Curitiba
max 17
min 10

FASES 
DA LUA

Domingo 6/11/2022

Sol
Segunda 7/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 677
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Sol

Cheia
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Nova
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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 -5,51% 28,30 
Vale ON +7,59% 72,25 
ItauUnibanco PN +0,36% 30,35 
Bradesco PN -1,07% 19,40 
Alpargatas ON -15,37% 18,89 
Locaweb ON -9,19% 10,08

IBOVESPA: +1,08% 118.155 pontos

Iene 147,23
Libra est. 0,89
Euro 1,01
Peso arg. 158,28

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 5,0610 5,0620 -2,0%

PTAX  (BC) -1,9% 5,0354 5,0360 -4,2%

PARALELO -0,7% 4,9600 5,3800 -2,0%

TURISMO -0,7% 4,9600 5,3600 -2,0%

EURO -0,6% 4,9815 4,9841 -4,1%

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 04/11

Iene R$ 0,0342
Libra est. R$ 5,68
Peso arg. R$ 0,032
R$1: 1.432,25 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/11 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 1.451,50 24,75 4,9%
FARELO dez/22 420,40 6,10 4,7%
MILHO dez/22 681,00 1,75 -0,3%
TRIGO dez/22 847,75 7,25 -6,1%

SOJA 170,71 0,0% 5,4% 169,00
MILHO 76,86 -0,3% 2,4% 76,00
TRIGO 102,98 0,1% 12,1% 103,00
BOI GORDO 278,37 -0,2% -2,6% 270,00
SUINO 6,86 0,0% 12,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 04/11 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 04/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 04/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 176,00 -2,2% 4,1%
SOJA Paranaguá 188,00 -1,1% 3,3%
MILHO Cascavel 84,00 -3,4% 1,2%

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

Petrobras tem lucro líquido de
US$ 8,8 bilhões no 3º trimestre

A Petrobras teve, no 3º tri-
mestre de 2022, lucro líquido de 
US$ 8,8 bilhões, o 4º maior lucro 
líquido trimestral da história da 
estatal. A geração de fluxo de 
caixa operacional e a de fluxo 
de caixa livre no trimestre, tota-
lizaram US$ 12,1 bilhões e US$ 
10,1 bilhões, respectivamente; 
e o Ebitda  (resultado de opera-
ção da empresa ajustado), de 
US$ 17,4 bilhões.

O Conselho de Administração 
da Petrobras aprovou o paga-
mento de remuneração aos 
acionistas (dividendos e juros 
sobre o capital próprio) refe-
rente a R$ 3,35 por ação, a 
serem pagos em duas parcelas, 
em 20 de dezembro de 2022 e 
19 e janeiro de 2023, respectiva-
mente. A União, acionista con-
trolador, receberá R$ 16 bilhões.

IBGE revisa queda do PIB de 2020 para 3,3%

“Esses resultados demos-
tram, mais uma vez, o alto 
nível de desempenho alcan-
çado pela Petrobras. Com dis-
ciplina de capital, investindo 
em ativos resilientes e com 
taxas de retorno adequadas, a 
companhia vem conseguindo 
apresentar performance de 
maneira sustentável”, disse o 
presidente da companhia, Caio 
Mário Paes de Andrade.

O retorno sobre capital 
empregado (ROCE) atingiu 
15% no 3º trimestre de 2022, 
um crescimento em compara-
ção com os 12,8% do trimestre 
anterior. A companhia pagou, 
no período, R$ 73 bilhões em 
tributos e participações gover-
namentais às esferas federal, 
estadual e municipal.

No 3º trimestre de 2022, os 

investimentos da Petrobras 
totalizaram US$ 2,1 bilhões, 
enquanto nos primeiros nove 
meses do ano, os investimen-
tos foram de US$ 7 bilhões, 
um crescimento de 14% em 
relação ao mesmo período 
de 2021.

A dívida bruta da Petrobras 
ficou em US$ 54,3 bilhões, 
considerado pela companhia 
como um valor saudável para 
empresas do mesmo segmento 
e porte, segundo informou a 
estatal em nota. “A redução 
da dívida bruta se refletiu na 
diminuição do número de dias 
do fluxo de caixa operacional 
necessários para pagar juros”, 
diz a nota. Atualmente, em 14 
dias a companhia gera fluxo de 
caixa operacional suficiente 
para pagar os juros.

O IBGE revisou a queda do 
Produto Interno Bruto (PIB), a 
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país, para 
3,3% em 2020. Anteriormente, foi 
divulgado que a economia bra-
sileira recuara 3,9% no primeiro 
ano da pandemia. De acordo 
com o IBGE, em 2019, o PIB bra-
sileiro havia crescido 1,2%.

A revisão foi divulgada 
na sexta-feira, (4) pela pes-
quisa 2020 Sistema de Contas 
Nacionais Brasil, que traz 
um detalhamento maior da 

economia do que aquele 
apresentado pelas Contas 
Nacionais Trimestrais, que traz 
dados preliminares.

A revisão foi feita, princi-
palmente, pela incorporação 
de novas informações sobre 
os serviços, que passaram de 
uma queda de 4,3% nos dados 
preliminares para um recuo de 
3,7% nos dados consolidados 
divulgados hoje.

A principal revisão ocorreu 
em outras atividades de ser-
viços, que passou -12,3% nos 

dados para -9,3%.
A queda da Indústria foi 

revisada de -3,4% para -3%, 
enquanto o crescimento da 
agropecuária foi revisado de 
3,8% para 4,2%.

DEMANDA
Sob a ótica da demanda, 

o consumo das famílias caiu 
4,5% enquanto o consumo 
dos governos recuou 3,7%. A 
formação bruta de capital fixo, 
isto é, os investimentos, teve 
queda de 1,7% em 2020.
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Presença de Moro é
um dos destaques
da semana na Alep

A próxima semana na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná será marcada por deba-
tes sobre temas como Educação 
e Segurança Pública, e também 
pelo pronunciamento do sena-
dor eleito pelo estado, Sérgio 
Moro. Na segunda-feira (7), a 
partir das 9 horas, o Auditório 
Legislativo recebe encon-
tro para debater o Edital de 
Credenciamento nº 02/2022, 
do Paraná Educação, que apre-
senta o projeto-piloto ‘Parceiro 
da Escola’, credenciando empre-
sas interessadas em realizar o 
serviço de assistência gerencial 
de 27 unidades escolares da 
rede estadual de ensino.

De acordo com o edital, as 
empresas executarão a “ges-
tão administrativa – recur-
sos materiais e financeiros, 
incluindo a infraestrutura da 
unidade, bem como, o desen-
volvimento e acompanha-
mento acadêmico e pessoal 
dos alunos e professores”.

Na terça-feira (8), às 9 
horas, a Comissão de Direitos 
Humanos e da Cidadania da 
Casa, promove audiência 
pública para discutir o papel 
do policial penal na segurança 
pública do Paraná. O tema foi 
proposto pelo Sindicato dos 
Policiais Penais do Paraná 
(Sindarspen).

Líder do governo no Senado
Federal rejeita acordo com PT

O líder do governo no 
Senado, Carlos Portinho (PL-
RJ), negou qualquer articula-
ção de Valdemar Costa Neto 
para se aproximar do PT e a 
possibilidade de inclusão de 
um “jabuti” na PEC de tran-
sição para permitir a indica-
ção de nomes para o governo 
de transição, coordenado por 
Geraldo Alckmin.

Segundo Portinho, o PT 
tem tentado demonstrar 
uma governabilidade para 
2023 que, até o momento, 
não tem. Na visão do parla-
mentar, os petistas terão difi-
culdades tanto na Câmara 
quanto no Senado.

“O novo governo está 

SENADOR eleito Sergio Moro fará pronunciamento no Grande Expediente da Assembleia 
na segunda-feira
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A audiência terá a par-
ticipação de representan-
tes do sistema penitenciá-
rio, do Governo do Estado e 
Judiciário. A regulamenta-
ção da atividade foi feita pela 
Emenda Constitucional 104. 
No Paraná, foi aprovada a Lei 
Complementar 245/22, que 
criou o Quadro Próprio da 
Polícia Penal (QPPP), regu-
lamentando a carreira no 
estado. O encontro acontece 
no Auditório Legislativo. 

Já na quinta-feira (10), o 

Plenarinho da Casa recebe a 
audiência pública “Encontro 
de Auditores Fiscais de Tributos 
do Paraná”. A reunião é promo-
vida pelo deputado Alexandre 
Amaro (Republicanos).

O Grande Expediente da 
sessão plenária de segunda-
-feira, será ocupado pelo sena-
dor eleito pelo Paraná, Sérgio 
Moro (União), que fará pro-
nunciamento por proposição 
do deputado Luiz Fernando 
Guerra, líder da bancada do 
União Brasil na Casa.

desesperado por apoio no 
Congresso, pois sabe que vai 
levar o país a uma crise de 
governabilidade sem pre-
cedentes. Nossa oposição é 
enorme”, disse Portinho.

O Centrão pretende colo-
car na PEC de transição um 
artigo criando a figura de 
“colaborador eventual” da 
transição, ampliando para 
além dos 50 cargos previstos 
na Lei 10.609/2022. Dessa 
forma, a frente ampla que 
elegeu Lula ganharia novos 
adeptos para garantir a boa 
vontade do Congresso a par-
tir de 2023. Portinho, por sua 
vez, nega qualquer articula-
ção neste sentido.

Passando fases
A equipe de transição de Lula e 
a bancada do PT no Congresso 
querem iniciar a tramitação da 
PEC de transição pelo Senado. Na 
avaliação de líderes partidários, 
a estratégia pode facilitar a 
aprovação do texto também 
pela Câmara, a depender da 
colaboração do presidente da Casa, 
Arthur Lira (PP-AL). Uma minuta do 
texto já foi elaborada pela bancada 
petista na Casa. A expectativa 
é de que o relator possa vir a 
ser o senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), mas ele mesmo já foi 
a público e criticou as tratativas 
da PEC. Conforme os líderes, há 
boa vontade para que o texto seja 
aprovado rapidamente no Senado. 
Na Câmara, não há expectativas de 
mudanças de mérito e deputados 
petistas já iniciaram tratativas com 
Lira para que a proposta fosse 
direto ao plenário, sem passar 
por comissões temáticas ou de 
Constituição e Justiça.

Educação PR/SP
Rumores apontam que o 
governador eleito de São 
Paulo, Tarcísio de Freitas 
(Republicanos), está avaliando 
um convite ao secretário da 
Educação e do Esporte do 
Paraná (Seed), Renato Feder, 
para comandar o setor de 
educação no vizinho Estado.A 
“atuação de Feder é vista com 
bons olhos, já que foi em sua 
gestão que o ensino médio 
da rede estadual paranaense 
alcançou o primeiro lugar no 
Ideb de 2021 – em 2017, o 
Estado estava em sétimo lugar. As políticas adotadas por Feder 
vão ao encontro de interesses de fundações e empresários 
da área.  Feder também foi responsável por implementar um 
sistema de teleaulas para alunos do ensino médio para contornar 
a falta de professores no Paraná e aumentar a oferta do que 
chamam de ensino técnico”. Assumir a rede estadual de São Paulo 
traria a projeção esperada por Feder nos últimos anos. Em 2020, 
ele foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser 
ministro da Educação após a saída de Abraham Weintraub.

Na sede
Após visitar, em Brasília, as 
instalações do Centro Cultural 
Banco do Brasil (CCBB), sede 
do governo de transição, a 
presidente nacional do PT, 
Gleisi Hoffmann, afirmou 
ontem (4) que a equipe de 
passagem de bastão terá 
“voluntários” para além dos 
50 nomes oficiais. “Embora 
tenha a equipe que o vice-
presidente Alckmin já falou, 
de 50 pessoas, vamos 
ter muitas pessoas não 
necessariamente nomeadas 
nesses cargos, mas que vão 
estar trabalhando na transição 
como voluntários”, anunciou a 
dirigente. “A ideia é a partir de 
segunda-feira a gente ocupar 
os espaços. Não com a equipe 
toda formada, mas com a 
equipe de administração, 
pessoal que vai fazer essa 
parte de apoio”, acrescentou.

Negociações
Lula deverá estar em Brasília a partir da próxima terça-feira 
(8), quando pretende se encontrar com os presidentes da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber. 
Após dizer que dispensa o perdão do bispo Edir Macedo, 
Gleisi evitou se estender sobre o assunto e disse que respeita 
todas as igrejas. “Nunca nos afastamos do povo evangélico e 
não misturamos política com religião”, afirmou.

Emergência
O senador Paulo Rocha (PT-PA) argumentou que a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) da transição tratará apenas 
de questões consideradas emergenciais pelo novo governo, 
“excepcionalizando” essas despesas do Teto de Gastos sem 
alterar a regra fiscal. O fim do Teto de Gastos foi defendido 
em várias ocasiões durante a campanha por Lula. “A PEC é 
para resolver questões emergenciais, e não irá colocar em 
risco situação fiscal”, afirmou Rocha, em visita ao CCBB. “Não 
propomos PEC para romper com Teto de Gastos, propomos 
uma solução emergencial” enfatizou.

Lei da transição
Na transição do governo de 
Temer para Bolsonaro, em 
2018, voluntários também 
colaboraram, a maioria deles 
militares. A legislação obriga 
o presidente Jair Bolsonaro a 
disponibilizar ao adversário 
uma estrutura com gabinete, 
cargos, veículos em Brasília, 
com recursos do orçamento 
da própria Presidência da 
República. De acordo com a 
lei orçamentária deste ano, o 
novo governo terá R$ 3,216 
milhões para trabalhar até 31 
de dezembro. A lei prevê a 
criação de até 50 cargos para 
a equipe de transição a serem 
indicados pelo presidente 
eleito, que deverão ser 
municiados pela equipe do 
atual governo com informações 
relativas às contas públicas, aos 
programas e aos projetos do 
governo federal.

DIVULGAÇÃO
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Saúde do PR antecipa
R$ 27,8 milhões para
hospitais filantrópicos

O Governo do Paraná, por 
meio da Secretaria estadual 
da Saúde, antecipou em uma 
semana o pagamento de R$ 
27,8 milhões para 41 presta-
dores de serviços do Estado. 
Os recursos são direcionados 
aos hospitais filantrópicos do 
Paraná e se referem aos resul-
tados obtidos de acordo com 
as metas estabelecidas nos 
convênios (contratualização).

“Uma das prioridades da 
nossa gestão é a parceria com 
os prestadores, especialmente 
neste contexto de um cenário 
pós-pandêmico. Seguimos 
dando continuidade ao nosso 
compromisso com a filan-
tropia, que sempre garantiu 
um valioso serviço à área da 
saúde do Estado”, destacou 

Anatel cria código 0304 para
identificar ligações de cobrança

A exemplo do que já faz 
para diminuir a quantidade 
de ligações indevidas de tele-
marketing, a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) 
adotará também um “código 
não geográfico” para a identifi-
cação de ligações de cobrança.

A decisão foi tomada pelo 
Conselho Diretor da agência 
durante a reunião realizada 
na tarde da última quinta-
-feira (3), quando foi aprovada 
a “designação do Código Não 
Geográfico 0304 para atividades 
de cobrança, nos moldes do que 
já foi feito para o código 0303”.

Entre as justificativas apre-
sentadas pelo conselheiro 
Emmanoel Campelo, está a de 
que a atividade de cobrança 
é “ofensora em igual ou maior 
peso que a atividade de tele-
marketing em termos de volume 
de chamadas curtas no Brasil”.

Para começar a vigorar, 
será realizada consulta pública 
pelo prazo de 60 dias com o 
objetivo de regulamentar o 
procedimento operacional. 
Posteriormente, com a publica-
ção do ato da Anatel, as empre-
sas terão 180 dias para imple-
mentar a medida.

Em nota, a agência lembra 
que, conforme previsto pela 
Lei Geral de Telecomunicações, 
cabe à União, por intermédio 
do órgão regulador, disciplinar 
e fiscalizar o funcionamento das 
redes de telecomunicações.

Segundo o conselheiro 
Moisés Moreira, “o que se busca 
é a adoção de condutas respon-
sáveis por parte dessas empresas 
sem sobrecarregar as redes”. O 
conselheiro Arthur Coimbra com-
plementou dizendo ser lamentá-
vel que o uso indiscriminado da 
rede de telecomunicações cause 
tanto transtornou aos usuários.

o secretário Beto Preto, que 
assinou a autorização para o 
pagamento. Ele enfatizou que 
a rede filantrópica de hospitais 
tem um papel fundamental na 
expansão do atendimento aos 
paranaenses.

“Sob a orientação do gover-
nador Ratinho Junior, temos 
seguido uma linha de zelo e 
valorização de prestadores 
de serviço no Paraná. Os hos-
pitais filantrópicos, além de 
terem sido grandes parceiros 
na pandemia, se destacam jus-
tamente por apoiar o Estado 
não apenas na capacidade de 
atendimento, mas também 
na tarefa da regionalização da 
saúde, o que permite chegar 
até a casa das pessoas com 
mais eficiência”, completou.

Desde janeiro, a Secretaria 
da Saúde já destinou mais de 
R$ 878 milhões para os hos-
pitais filantrópicos, contem-
plando as áreas de serviço 
ambulatorial, autorização de 
internações hospitalares e 
também contratualização.

“Temos realizado investi-
mentos e fortalecido toda a rede 
hospitalar do Estado, o que tam-
bém inclui as unidades filantró-
picas. Esta expansão em recur-
sos se deu em muito por conta 
da luta contra a pandemia, o 
que rendeu um legado para a 
saúde do Paraná. Hoje, nosso 
trabalho é pela manutenção e 
desenvolvimento destas melho-
rias, que fazem a diferença na 
qualidade de vida de todos”, 
finalizou o secretário.

OS recursos são direcionados aos hospitais filantrópicos e se referem aos resultados obtidos de acordo com as metas estabelecidas nos convênios

JONATHAN CAMPOS/AEN

Negociação de dívidas
Consumidores do Paraná 
que queiram renegociar 
pendências financeiras 
podem aproveitar o Mutirão 
Nacional de Negociação 
de Dívidas e Orientação 
Financeira. A ação ocorre 
também pela internet 
(https://consumidor.gov.br) 
e vai até 30 de novembro. 
Podem participar pessoas 
físicas que tenham dívidas 
em atraso junto a bancos ou 
instituições financeiras.

‘Isentão’
O senador Oriovisto 
Guimarães comentou seu 
posicionamento político 
frente à eleição presidencial 
ao ser chamado de ‘isentão’. 
“Muitos me disseram que eu 
fico em cima do muro, que 
não tomo partido. É verdade! 
O povo não me elegeu para 
ser chefe de torcida de 
candidato à presidência 
da república, antes fui 
eleito para discutir e buscar 
soluções para os graves 
problemas que enfrenta o 
nosso país”, disse.

Reforma
O governador Ratinho Junior 
já começou a desenhar o 
novo secretariado e nos 
próximos dias vai encaminhar 
à Assembleia Legislativa 
uma reforma administrativa 
do governo. O próximo 
passo será intensificar a 
conversa com os aliados 
para montar o novo time de 
secretários de Estado. Sem 
muito alarde, o ex-chefe de 
gabinete de Ratinho Junior 
está de volta. Daniel Villas 
Bôas vai exercer o cargo de 
Superintendente Geral de 
Relações Institucionais.

100% autônomo
O governador Ratinho 
Júnior participou da 
inauguração do primeiro 
mercado 100% autônomo 
do Paraná, o Muffato Go, do 
grupo paranaense Muffato, 

Cara nova
A 35ª edição do Show Rural Coopavel, previsto para acontecer 
entre 6 a 10 de fevereiro de 2023, vai estar de cara nova. Está 

em andamento a construção da nova estrutura física do Show 
Rural Digital, com investimento superior a R$ 6 milhões. 

O novo barracão do Show Rural Digital terá 4,6 mil metros 
quadrados de área construída e contará com o melhor em 

novidades tecnológicas.

totalmente operado por 
inteligência artificial e visão 
computacional. Na nova 
loja, o consumidor faz um 
cadastro em um aplicativo, 
entra no estabelecimento 
após escanear um QR Code, 
pega o que quer, coloca na 
sacola e sai, sem precisar 
passar por um caixa, 
efetuando o pagamento de 
forma totalmente digital.

Agro Paranaense
O crescimento médio do VBP 
(Valor Bruto de Produção) 
agropecuária do Paraná, 
entre 2012 e 2021, foi de 5% 
ao ano, alcançando no ano 
passado  R$ 180,6 bilhões. 
A revelação  consta no 
documento Valor Bruto da 
Produção 2021, publicado 
nesta quinta-feira (3) pelo 
Deral e repercutido  pela 
Agência Estadual de Notícias.

Cotado
Cotado para assumir a 
presidência da Petrobras 
a partir de 2023, o senador 
Jean Paul Prates (PT-RN) 
foi um dos escolhidos para 
acompanhar o presidente 
eleito, Luiz Inácio Lula da 
Silva, na COP27, conferência 
da ONU sobre mudanças 
climáticas. O evento está 
previsto para acontecer no 
Egito este mês e a ideia é que 
Prates auxilie o presidente 
nas conversas com líderes 
estrangeiros e representantes 
de organizações 
especializadas no tema”, 
informam os jornalistas 
Renan Truffi e Vandson Lima, 
no Valor Econômico.

Novos Ministros
O presidente eleito, Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), terá 
direito a indicar 2 ministros 
para compor o STF (Supremo 
Tribunal Federal). As vagas 
serão abertas com as 
aposentadorias da presidente 
da Corte, Rosa Weber, e de 
Ricardo Lewandowski. Ambos 
se aposentarão em 2023.
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Feira Collab Mulher
Você conhece o Collab Mulher? 
Surgido recentemente, é um 
grupo  devotado a fomentar o 
empreendedorismo feminino em 
Umuarama e região. Proposições, 
apresentação de produtos, 
descontos especiais e troca de ideias 
caracterizam os cafés (encontros) 
mensais. O próximo evento será 
a Feira do Empreendedorismo 
Feminino Collab Mulher - 1ª 
Fefecom. A feira de produtos  e 
serviços será realizada no Harmonia 
Clube de Campo no próximo 
dia 19 (sábado), das 10h às 18h. 
Acompanhe  @collabmulher 
no Instagram para acompanhar 
em detalhes os preparativos e a 
programação.

Emprega Mais
O distrito de Santa Eliza receberá, na 
próxima quinta-feira (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 administração 
municipal, através da Secretaria de 
Indústria e Comércio e a Agência 
do Trabalhador. O atendimento aos 
moradores será prestado ao lado 
da secretaria da paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, das 9h até as 17h.

Captação
A Agência do Trabalhador convida 
os empresários de Umuarama 
para que aproveitem a passagem 
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. O encaminhamento 
vai depender da compatibilidade 
entre o perfil dos candidatos que 
se apresentarem e os critérios das 
vagas oferecidas. 

Parceiros
Durante a passagem do ônibus 
pelo distrito de Santa Eliza, das 9h 
às 12h, uma equipe do Senai fará 
inscrições para cursos técnicos 
gratuitos 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.

Curso gratuito
Trabalhadores que desejam 
realizar um curso de qualificação 
profissional de auxiliar de 
manutenção predial têm mais uma 
chance para efetivarem a inscrição. 
A Agência do Trabalhador adiou 
o início das aulas para o próximo 
dia 21, no Serviço Nacional da 
Indústria (Senai). Com isso, 
haverá mais tempo para captar 
interessados. As inscrições 
continuam abertas e devem ser 
feitas na agência.

Sabadou
Novembro chegou embalado por uma temperatura amena. Clima 

agradabilíssimo para aproveitar o melhor que o comércio de Umuarama tem a 
oferecer. Seguindo a tradição, o comércio de Umuarama atenderá em horário 

especial neste e no próximo Sabadão (dias 5 e 12), das 9 às 17h. Uma primavera 
de promoções e condições facilitadas de pagamento aguarda por você.

Critérios
Para matrícula os candidatos devem 
apresentar cópias dos documentos 
de RG e CPF e um comprovante 
atualizado de residência. O objetivo 
é atender trabalhadores que 
buscam melhorar suas chances 
no mercado de trabalho. As aulas 
serão de segunda a sexta-feira, das 
19h às 23h, e os candidatos devem 
cumprir apenas dois requisitos: 
idade a partir de 18 anos e ensino 
fundamental completo. Foram 
disponibilizadas 25 vagas.

Workshop para mulheres
O programa Paraná Produtivo 
oferece o workshop gratuito 
Vendas Online para Mulheres. As 
participantes aprenderão a utilizar 
ferramentas gratuitas disponíveis na 
internet para aumentar as vendas. 
O conteúdo será ministrado no 
próximo dia 16, às 19h, no canal 
do Youtube da parceira Aliança 
Empreendedora. As interessadas 
podem efetivar as inscrições 
acessando https://tinyurl.com/
inscricao-PR-Produtivo.

Mutirão online
Segundo o Procon, o mutirão online 
de renegociação de dívidas junto 
a bancos e instituições financeiras 
iniciado no dia 1º prossegue até o 
próximo dia 30. A ação acontece 
exclusivamente pela internet, 
através da plataforma de solução 
de conflitos consumidor.gov.br. Com 
login e senha, o consumidor relata 
o seu problema e, após realizar o 
registro, o banco ou a instituição 
financeira tem o prazo de 10 dias 
para apresentar uma proposta ou 
resposta para o consumidor.

Sucesso
A campanha Natal de Luz Aciu, 
uma das maiores promoções do 
Paraná, está sendo muito bem 
recebida pelo empresariado e 
tem recebido diversos elogios. 
Não é para menos. Afinal, são 
nada menos que 915 prêmios: 
cem poupanças Sicoob de R$ 
500, 700 seladinhas de R$ 
100, 75 seladinhas de R$ 200, 
30 seladinhas de R$ 500 e 10 
celulares Iphone 13.

Opções facilitadas
Você, prezado lojista, 
definitivamente não pode ficar de 
fora. Temos cinco opções de kits e 
condições facilitadas de pagamento, 
incluindo parcelamento com boletos 
e PIX. Não perca tempo. Entre em 
contato com o nosso departamento 
comercial. O contato é (44) 98422-
1805 (Whats). Faça já sua adesão 
e assegure um fim de ano de 
excelentes negócios.

“Podemos julgar o coração de um 
homem pela forma como ele trata 
os animais” - Immanuel Kant

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Plantio de soja volta ao
normal e safra pode ser
de 21 milhões de toneladas

As chuvas reduziram de 
intensidade e o plantio de soja 
está praticamente normali-
zado e dentro do planejamento 
dos produtores, o que renova 
a expectativa de que a safra 
de soja alcance 21,5 milhões 
de toneladas. Essa informa-
ção, assim como do desen-
volvimento de outras cultu-
ras do Estado, está no Boletim 
de Conjuntura Agropecuário, 
publicado pelo Departamento 
de Economia Rural (Deral), 
da Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento, 
referente à semana de 28 de 
outubro a 4 de novembro.

O plantio de soja no Paraná 
está liberado desde 10 de 
setembro, quando terminou 
o vazio sanitário, período ini-
ciado em 10 de junho, em que 
é proibida a manutenção de 
qualquer planta viva de soja na 
lavoura. O objetivo é evitar que 
doenças e pragas fiquem incu-
badas para a safra seguinte.

Com os últimos sete dias 
oferecendo clima favorável, os 
produtores conseguiram plantar 
mais de 1,3 milhão de hectares, 
atingindo 67% da área estimada 
de 5,7 milhões de hectares. No 
campo, 37% da área está em 
germinação e 63% na fase de 
desenvolvimento vegetativo. 
As condições são boas para 95% 
das lavouras, com 4%, media-
nas, e 1%, ruins.

MILHO E TRIGO
O plantio da primeira safra 

Frutas e mel
O documento registra, ainda, que o Núcleo Regional de Curitiba se 

posicionou como o principal produtor de frutas do Estado em 2021, 
sob a ótica do Valor Bruto da Produção (VBP). A renda bruta foi de 
R$ 364,3 milhões provenientes de 161,7 mil toneladas produzidas 

em 7,9 mil hectares. Sobre o mel o boletim aponta que, nos primei-
ros oito meses de 2022, as empresas nacionais exportaram 27.365 

toneladas de mel, faturando US$ 102 milhões. O volume é 27% 
menor que o obtido em igual período de 2021, enquanto o fatura-
mento foi 20,6% inferior. O Paraná é o segundo colocado, com US$ 

15,6 milhões e 4.167 toneladas de mel in natura exportado.

Aves e bovinos
No entanto, os oito primeiros meses do ano foram bons para a avi-

cultura. A exportação brasileira de carne de frango cresceu 6,9% em 
volume, alcançando 3,1 milhões de toneladas, e 31,2% em fatura-

mento, com US$ 6,3 bilhões. No Paraná, maior exportador nacional, 
o crescimento no volume foi de 7,9%, com 1,3 milhão de toneladas, 

e de 41,9% no faturamento, chegando a US$ 2,5 bilhões. Para a 
arroba bovina, o ano tem sido de queda nas cotações. No Paraná, o 
boi gordo está a R$ 278,83. A oferta de animais para terminação se 
mantém sólida, enquanto a demanda pelo produto diminui, o que 
resulta em queda no preço para o produtor. No varejo, as maiores 
variações em outubro foram da alcatra sem osso, com queda de 

3,90%, e a paleta com osso, que baixou 4,14%.

de milho também caminha 
para a reta final. Dos 400 mil 
hectares previstos, já estão 
semeados 364 mil hectares, 
ou 91% da área. As condições 
gerais da lavoura são boas para 
86% da área, enquanto 13% 
estão em situação mediana 
e 1%, ruim. A expectativa é 
de produzir 3,9 milhões de 
toneladas.

O boletim do Deral aponta 
também o desempenho do 
preço do trigo que, em outubro, 
foi 1% maior que no mês ante-
rior, passando de R$ 93,31 para 
R$ 94,07 a saca. A valorização 
aconteceu sobretudo no final 
do mês. Segundo a análise, esse 
aumento é reflexo dos registros 

de perda de qualidade e produ-
tividade do que já foi colhido no 
Paraná, o que gerou descontos 
ao produtor em relação ao valor 
do trigo “tipo 1- pão”.

MANDIOCA
As condições climáticas 

também foram favoráveis para 
a mandioca. Os dias ensolara-
dos possibilitaram a retomada 
dos trabalhos a campo. Até 
agora, 83% das lavouras foram 
colhidas, quando o histórico 
aponta que, neste período, o 
volume já teria ultrapassado 
90%. As chuvas também atra-
saram o plantio da nova safra, 
que está com 95% da área já 
preenchida.

O plantio de soja está liberado desde 10 de setembro, com o fim do vazio sanitário, em que é proibida a manutenção de qualquer planta viva 
de soja na lavoura

ALESSANDRO VIEIRA/AEN
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Umuarama recebeu do PR quase 
R$ 3 milhões de ICMS em outubro

Todos os meses, o Governo 
do Estado, por meio da 
Secretaria da Fazenda, transfere 
aos 399 municípios paranaen-
ses valores que são resultados 
da arrecadação de impostos 
no Paraná. Em outubro foram 
repassados R$ 718,5 milhões, 
sendo a maior parte, R$ 650,2 
milhões, referente ao Imposto 
Sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias 
e Serviços de Transporte 
Interestadual, Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS).

Umuarama já recebeu o 
repasse líquido no valor de R$ 
2.946.029,99, De acordo com 
as informações repassadas 
pela Secretaria de Fazenda do 
Estado do Paraná.

Além do ICMS, os depósitos 
são referentes a repasses do 
Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA), 
Fundo de Exportação e Royalties 
de Petróleo. A transferência rela-
tiva ao IPVA, em outubro, foi de 
R$ 59,9 milhões. Os municípios 
ficam com a metade do valor 
pago pelos donos de veículos 
emplacados no local.

Como é transferido o valor?
As transferências são liberadas de acordo com os respectivos Índi-
ces de Participação dos Municípios (IPM), conforme determina a 

Constituição Federal. Esses índices são apurados anualmente para 
aplicação no exercício seguinte, observando os critérios estabe-

lecidos pelas legislações estaduais. São exemplos a proporção do 
valor nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 

prestações de serviços feitas em seus territórios. Também refletem 
na formação do IPM a produção agropecuária, fator ambiental, 

população rural, saúde e saneamento básico.

Vacina contra Covid será disponibilizada
às segundas, quartas e sextas nas UBS

A Secretaria Municipal de 
Saúde promove uma alteração 
no processo de vacinação con-
tra Covid-19 em Umuarama. 
Desde ontem (4), o imunizante 
passa a ficar disponível apenas 
às segundas, quartas e sextas-
-feiras, em todas as 24 unida-
des básicas de saúde (UBSs) 
do município e dos distritos. O 
horário de atendimento é das 
8h às 11h e das 13h30 às 16h.

Herison Cleik da Silva Lima, 
secretário de Saúde, destaca 
que as vacinas serão aplica-
das enquanto houver doses 
disponíveis, por isso é possí-
vel que, conforme o horário 
que a pessoa procurar a UBS, 
pode ser que já não encontre o 
imunizante. “Por exemplo, se o 
morador chegar à unidade de 
saúde em uma segunda-feira 
no final da tarde e as doses 
já tiverem se esgotado, basta 
ele voltar na quarta ou na sexta 
que encontrará o imunizante”.

Ele informa ainda que os 
imunizantes serão disponi-
bilizados para os públicos e 
faixas etárias que a Regional 

Boletim informa 11 novos
casos da doença na cidade

A Secretaria Municipal de 
Saúde divulgou ontem (sex-
ta-feira, 4) pela manhã, que 
11 novos casos de Covid-19 
foram registrados na cidade. 
São sete mulheres e qua-
tro homens infectados pela 
doença. Felizmente não 
houve o registro de nenhuma 
criança. O Boletim Covid da 
sexta-feira (4) informa tam-
bém que novamente nenhum 
óbito pela doença foi oficial-
mente comunicado e o total 
de falecimentos segue em 
355, nos 31 meses em que a 
pandemia de coronavírus é 
monitorada.

Neste período, 39.344 pes-
soas receberam diagnóstico 
positivo para a doença e deste 
total 38.989 se recuperaram. 
Há 21 dias nenhuma pessoa 

Já o Fundo de Exportação 
resultou em aporte de R$ 8,13 
milhões aos cofres municipais, 
enquanto os royalties de petró-
leo somaram R$ 279,4 mil em 
repasses no mês de outubro.

O percentual disponibili-
zado à Umuarama, referente 
ao total de impostos arreca-
dados, equivale a valores reais 
de R$ 3.655.502,74.

PARTICIPAÇÃO
C o m o  p r e v i s t o  n a s 

Transferências Constitucionais, 
o repasse é a parcela das 
receitas do Estado que cabe 
aos municípios – o Índice de 
Participação dos Municípios 
(IPM). Dentre essas receitas, a 
mais importante é a do ICMS. 
O valor repassado aos muni-
cípios corresponde a 25% do 
valor arrecadado pelo Estado. 
Outra parte do montante arre-
cadado com o ICMS (20%) é dire-
cionada, também, ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb), 
para promover o financiamento 
da educação básica pública.

Os recursos arrecadados com 

todos os impostos são revertidos 
em atendimento a serviços públi-
cos de qualidade à população 
nas áreas da saúde, educação, 
segurança pública, transporte, 
infraestrutura.

Neste ano, de janeiro a outu-
bro, foram repassados pela 
Secretaria estadual da Fazenda 
mais de R$ 9,62 bilhões às cida-
des, valor que supera o total dos 
últimos anos em valores não 
corrigidos. Em 2021 as transfe-
rências totais somaram R$ 8,32 
bilhões, em 2020 chegaram aos 
R$ 8,22 bilhões e, em 2019, tota-
lizaram R$ 8,12 bilhões.

MUNICÍPIOS
As cidades que mais rece-

beram repasses neste ano 
foram Curitiba (R$ 1,27 bilhão), 
seguida de Araucária (R$ 519,5 
milhões), São José dos Pinhais 
(R$ 401 milhões), Londrina (R$ 
324,4 milhões), Maringá (R$ 
307,1 milhões), Ponta Grossa 
(R$ 253,7 milhões), Cascavel 
(R$ 248,5 milhões), Foz do 
Iguaçu (R$ 208,5 milhões), 
Toledo (R$ 163,1 milhões) e 
Guarapuava (R$ 138 milhões).

de Saúde determinar. “Neste 
momento temos vacina para 
todas as pessoas com 5 anos 
e acima dessa idade. As UBS 
também terão doses 1, 2, 3 e 
4 e reforços necessários tam-
bém disponibilizados pela 12ª 
Regional de Saúde, que recebe 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) e que por sua vez 
recebe do Ministério da Saúde. 
O importante é que o esquema 
de vacinação não pode e não 
vai parar”.

O secretário indica ainda 
para que os moradores pro-
curem saber nas unidades 
de saúde mais próximas às 
suas residências sobre a 

disponibilidade das doses, 
tanto pessoalmente quanto 
ligando para pedir infor-
mação (veja lista completa 
nesta página). “Continuamos 
insistindo para que todas as 
pessoas completem o ciclo 
vacinal, para garantirmos o 
controle da pandemia, como 
temos conseguido por meio 
da vacinação. É fundamental 
que todos se imunizem com 
as quatro doses”, afirma, 
acrescentando que, pelo 
menos por enquanto, não há 
notícia da chegada de vaci-
nas para bebês (a partir de 
seis meses) e crianças meno-
res de 3 anos.

de Umuarama precisou ser 
internada – nem em enferma-
rias e nem na UTI e há 66 dias 
nenhuma criança foi contami-
nada pelo vírus.

Desde o dia 1° de janeiro 
até então, (308 dias), foram 
confirmados 18.919 casos – 
9.712 mulheres (51,3%), 7.088 
homens (37,5%) e 2.119 crian-
ças (11,2%). A média de casos 
diários nesse período é de 61, 
o menor número desde o iní-
cio da pandemia. O número 
de pessoas em isolamento 
domiciliar é de 26, sendo 10 
casos tratados como suspei-
tos e mais 16 casos ativos. A 
cidade continua classificada 
com bandeira verde pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), revelando que o risco 
de disseminação do vírus é 
considerado baixo.

O percentual disponibilizado à Umuarama, referente ao total de impostos arrecadados no 
Estado, equivale a valores reais de R$ 3.655.502,74

ALEX MIRANDA

NENHUM caso de criança infectada pela 
doença foi registrado no último boletim 
informativo da Secretaria de Saúde
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Mega operação da PF contra o tráfico
inclui alvos em cidades do Noroeste

A Polícia Federal deflagrou, 
na manhã de ontem (sexta-
-feira, 4), a Operação Overlord, 
cujo objetivo é desarticular a 
organização criminosa que 
vinha atuando no tráfico 
internacional de entorpecen-
tes. A droga era transportada 
a partir da região de Guaíra e 
tinha como destino a cidade 
de São Paulo.

Foram mobilizados cerca 
de 100 policiais federais para 
o cumprimento de 29 manda-
dos judiciais expedidos pela 
1ª Vara Federal de Guaíra/PR, 
sendo 18 de busca e apreen-
são e 11 de prisão preventiva, 
nas cidades de Guaíra, Terra 
Roxa e Xambrê, no Paraná, 
além de São Paulo, Barueri, 
Itupeva e Jundiaí, no estado 
de São Paulo.

A investigação durou 
aproximadamente um ano e 

Números finais
De acordo com o delegado responsável pela Operação Overlord, até 

o final da tarde de ontem haviam sido concluídas 10 prisões e, apenas 
um dos investigados se encontrava foragido. As detenções acontece-

ram nos municípios de Guaíra, Cascavel, no Paraná, São Paulo e Jundiaí 
no estado de São Paulo, Paulo Afonso na Bahia e São João dos Patos, 

no Maranhão. Nas cidades de São João do Patos e Cascavel, eram dois 
homens foragidos que acabaram sendo capturados.

BPFron apreende 
contrabando de
cigarros entre 

Umuarama e Tapira

 Policiais do Batalhão de 
Polícia de Fronteira (BPFron) 
de Umuarama prenderam 
um homem de 27 anos e 
apreenderam 700 caixas de 
cigarros contrabandeados 
do Paraguai na madrugada 
de ontem (sexta-feira, 4).

A apreensão aconte-
ceu durante um patrulha-
mento entre os municípios de 
Umuarama e Tapira. De acordo 
com o capitão Namur Hamilton 
Zandoná, comandante da 4ª 
Companhia do BPFron, após 
suspeitar do caminhão, os 
policiais conseguiram fazer a 
abordagem sem que o moto-
rista conseguisse fugir.

O homem, que é morador 
de São Jorge do Patrocínio, 
já tinha passagens pela polí-
cia pelo mesmo crime de 
contrabando na cidade de 
Ourinhos (SP).

Já o caminhão, era rou-
bado e estava com as pla-
cas adulteradas. O preso, 
o caminhão e os cigarros 
foram encaminhados para a 
Delegacia da Polícia Federal 
em Guaíra.  

durante este período os agen-
tes da PF conseguiram vincu-
lar 3 flagrantes de tráfico de 
drogas à atuação da organiza-
ção criminosa. No total, foram 
apreendidas mais de 1 tone-
lada de cocaína e 1,2 tonelada 
de maconha.

Em síntese, a organização 
se utilizava de empresas de 
transporte de fachada, cujos 
sócios eram laranjas cons-
cientes do esquema e com as 
quais eram contratados fretes 
de mercadorias lícitas a fim de 
dissimular o carregamento de 
drogas em fundos falsos insta-
lados nos caminhões.

Era comum ainda a trans-
ferência de propriedade dos 
veículos utilizados para o 
transporte e para “bater” a 
carga entre os integrantes da 
organização.

As atividades delituosas 

promoveram forte enriqueci-
mento especialmente dos líde-
res do esquema, permitindo a 
compra de imóveis, automó-
veis, dentre outros bens de 
alto valor.

Deste modo, além dos man-
dados de busca e apreensão e 
de prisão preventiva, a opera-
ção tem como objetivo desca-
pitalizar a organização crimi-
nosa, tendo sido determinado 
o sequestro de bens móveis e 
imóveis ligados a 19 investi-
gados, o bloqueio de contas 
em nome das pessoas físicas 

e jurídicas vinculadas, em 
especial dos líderes, e ainda 
o bloqueio de 45 veículos de 
propriedade de seus membros.

Os envolvidos deverão res-
ponder pela prática de tráfico 
de drogas, associação para 
o tráfico e participação em 
Organização Criminosa. Esses 
crimes possuem penas máxi-
mas que, somadas, podem 
ultrapassar 33 anos de prisão.

A ação contou com o apoio 
da Polícia Civil do Paraná 
através do Grupamento de 
Operações Aéreas (GOA).

Abordagem na PR-323 termina com a
apreensão de 210 quilos de maconha

Policiais do Batalhão de 
Polícia de Fronteira (BPFron) 
apreenderam na madrugada 
de ontem (sexta-feira, 4), 207 
quilos de maconha e 3 quilos 
de Skunk (um tipo de maco-
nha mais forte). A apreensão 
aconteceu durante uma abor-
dagem na rodovia PR-323, em 
Umuarama.

A droga estava em um veí-
culo Vectra de cor branca, 
que era conduzido por um 
homem de 43 anos, morador 
em Iporã.  Segundo o capitão 
Namur Hamilton Zandoná, 
comandante da 4ª Companhia 
do BPFron, em Umuarama, o 
condutor do veículo não apre-
sentou resistência durante a 

abordagem.
Ele já possui passagens 

por furto e roubo. Ao todo o 

prejuízo para o crime organi-
zado foi de mais de R$ 340 mil.

O homem e o veículo 

carregado com as drogas 
foram encaminhados para 
a 7ª Subdivisão Policial de 
Umuarama.

DROGAS apreendidas foram levadas 
à Delegacia de Polícia de Umuarama 
junto com o veículo e o condutor, que 
permaneceu preso
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Mais de 420 mil pessoas passaram pela
nova Estação Rodoviária em 10 meses

Em outubro, 25.607 pessoas 
embarcaram em algum ôni-
bus no Terminal Rodoviário de 
Umuarama, segundo relatório 
apresentado na manhã da quin-
ta-feira (3) pela Secretaria de 
Indústria e Comércio, destacando 
que os desembarques são, pelo 
menos, 60% superiores. Desta 
forma, estima-se que cerca de 41 

A Prefeitura de Umuarama 
iniciou a implantação de uma 
nova célula para deposição 
de resíduos volumosos no 
Aterro Sanitário Municipal. 
Caminhões e escavadeiras 
hidráulicas estão escavando 
e movimentando terras num 
espaço contíguo à célula uti-
lizada atualmente para a ade-
quação do espaço, que terá 
capacidade para armazenar 
52,5 mil metros cúbicos de 
resíduos com previsão de vida 
útil de três anos.

O prefeito Hermes Pimentel 
visitou as obras na manhã 
desta sexta-feira, 4, ao lado dos 
secretários municipais do Meio 
Ambiente, Rubens Sampaio, de 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva, e de 
Gabinete e Gestão Integrada, 
André Rodrigues dos Santos. 
“Estamos investindo mais de 
R$ 500 mil nesta obra den-
tro das recomendações dos 
órgãos ambientais, com pla-
nejamento e os cuidados 

Relatório de licitações oferece 34 oportunidades de negócios
Vender ou prestar serviços 

para a administração munici-
pal pode representar a oportu-
nidade de excelentes ganhos 
para profissionais e empresas 
de todos os portes. E todos os 
meses a Diretoria de Licitações 
e Contratos da Prefeitura 
de Umuarama divulga nova 
agenda, trazendo as possibili-
dades de negócios apresenta-
das na forma de licitações.

Em sua última versão, divul-
gada na tarde da sexta-feira 
(4), a Agenda de Licitações 
chega com 30 pregões eletrô-
nicos, três concorrências públi-
cas e uma tomada de preços, 

que no dia 24 busca contratar 
uma empresa de engenha-
ria elétrica para a execução 
e substituição de 79 conjun-
tos de postes ornamentais 
com luminárias existentes por 
outros que tenham a tecnolo-
gia LED, equipamentos locali-
zados na avenida Paraná e no 
Lago Aratimbó.

Na próxima segunda-feira 
(7) um pregão eletrônico 
busca por empresa para for-
necimento de lonas, telhas e 
capas cumeeiras para atender 
às necessidades da Defesa Civil 
no município. Na terça-feira 
(8) será para a compra de uma 

câmara frigorífica para atendi-
mento à população com defi-
ciência visual. Na quarta-feira 
(9) será para contratar empresa 
para vender eletrodomésticos, 
eletroportáteis e demais equi-
pamentos para provimento do 
Restaurante Popular que deve 
ser inaugurado em breve.

Outros destaques são a 
concorrência pública para 
contratação de empresa para 
a execução de obras de seis 
quilômetros de pavimentação 
asfáltica na Estrada Canelinha, 
em operação agendada 
para o dia 22; empresa para 
a venda de quatro veículos 

para atendimento à Acesf 
(Administração de Cemitérios 
e Serviços Funerários), tam-
bém no dia 22; empresa para 
venda de mudas de frutíferas 
que serão distribuídas a pro-
dutores rurais da agricultura 
familiar, no dia 25 e empresa 
que venda gêneros alimentí-
cios perecíveis que vão com-
por o cardápio da merenda das 
escolas e CMEIs do município.

Carlos Simões Garrido Junior, 
diretor da Divisão – que faz 
parte da estrutura da Secretaria 
Municipal de Administração –, 
convida empresários para 
que participem das licitações, 

destacando que inclusive 
microempreendedores indivi-
duais (MEI) podem fazer parte 
dos certames. “Existe inclusive 
lei de incentivo à participação 
de MEIs e micros empresários. 
Desde que cumpram com 
rigor as questões documen-
tais, todos são bem-vindos e 
podem passar a ser fornecedo-
res de mercadorias ou serviços 
para a administração munici-
pal”, pontua, indicando que 
todas as operações são reali-
zadas às 9h e que quem quiser 
mais informações e detalhes, 
basta entrar em contato pelo 
telefone (44) 3621-4141.

mil pessoas passaram pelo local 
só nos últimos 30 dias.

O secretário Marcelo Adriano 
Lopes da Silva relata que entre 
janeiro e outubro foram 262.505 
embarques – uma média mensal 
de 26.250 pessoas. “Seguindo a 
mesma estimativa de desem-
barques, resulta na movimen-
tação de ao menos 420 mil 

passageiros pela Rodoviária de 
Umuarama. E vale a pena des-
tacar que a contagem não inclui 
o transporte urbano e metropo-
litano, o que revela uma média 
mensal aproximada de 45 mil 
pessoas”, observa.

Localizada no alto da ave-
nida Paraná, em uma região 
nobre e das mais valorizadas 

necessários. Vamos ampliar 
a capacidade de armazena-
mento de resíduos para aten-
der às necessidades da popu-
lação”, disse o prefeito.

O  s e c retá r i o  R u b e n s 
Sampaio explicou que além 
da construção da nova célula 
de volumosos, o município 
adotou outras medidas para 
otimizar a destinação de resí-
duos no aterro. “Móveis velhos 
destinados ao aterro devem vir 
obrigatoriamente desmonta-
dos, o triturador de resíduos 
de construção civil tem fun-
cionado continuamente para 
permitir o reaproveitamento 
do material em forma de brita 
e o triturador de galhos será 
ativado nos próximos dias”, 
informou.

Além disso, a Secretaria do 
Meio Ambiente vai ampliar o 
espaço para armazenar resí-
duos de árvores e galhos tritu-
rados, para produção de com-
postagem. “A área do aterro 
vem diminuindo a cada ano, 

com a ampliação e ocupação 
das células, por isso temos de 
administrar o espaço com bas-
tante critério e planejamento, 
adotando todas as medidas 
para aproveitar ao máximo 
cada metro quadrado do 
aterro”, reforçou.

A gestão do aterro deter-
minou o fechamento da célula 
atual de resíduos volumosos 
e já iniciou a compactação e 
a cobertura do material com 
terra, para a proteção ambien-
tal. “Em breve teremos uma 
célula nova e a antiga estará 
coberta e protegida por vege-
tação”, completou o secretário.

ORGÂNICOS
Por outro lado, Pimentel 

confirmou o investimento de 
R$ 2 milhões para a construção 
de uma nova célula de recebi-
mento de resíduos orgânicos, 
o lixo doméstico coletado dia-
riamente pelos caminhões 
da Prefeitura. “A célula atual 
tem uma duração estimada 

em mais um ano, apenas. Por 
isso, em janeiro deveremos ini-
ciar a adequação de um novo 
espaço para armazenar o lixo 
doméstico com todos os cuida-
dos ambientais”, afirmou. Ela 
também está sendo compac-
tada e coberta.

A nova célula terá cerca 
de 30 mil m² de área, com 
dimensões de 210 metros de 
comprimento por 105 de lar-
gura e 12 metros de profun-
didade. Ela será implantada 
ao lado do local que receberá 

os volumosos, o que prova-
velmente exigirá o desloca-
mento da usina de britagem. 
“A população de Umuarama 
produz cerca de 80 toneladas 
de resíduos orgânicos por dia 
e esse volume todo precisa 
ser bem gerenciado para que 
possamos estender a vida útil 
do aterro. A nova célula ocu-
pará um dos últimos espa-
ços disponíveis, mas deve ter 
uma duração de pelo menos 
10 anos”, estimou o secretário 
Rubens Sampaio.

da cidade, a rodoviária possui 
banheiros em mármore, com 
acessibilidade, e dois jardins 
internos vazados com o piso 
superior. “O segundo piso pode 
ser acessado por escadas rolan-
tes e fixas, além de elevadores, 
que ficam abaixo das escadas. 
Também já adquirimos os car-
rinhos para carregar bagagem, 

o que facilita a vida dos pas-
sageiros”, observa Graciely 
Santos, gerente do local, 
acrescentando que as empre-
sas Andorinha, Viação Garcia, 
Brasil Sul, Viação Umuarama, 
Nordeste, Expresso Maringá, 
Expresso Fátima-PGTur e 
Planalto estão em plena ativi-
dade em seus guichês.

Aterro sanitário terá novas células
para volumosos e resíduos orgânicos

CAMINHÕES e escavadeiras hidráulicas escavam e movimentam terras num espaço con-
tíguo, que terá capacidade para armazenar 52,5 mil metros cúbicos de resíduos

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

No lado profissional você vai demonstrar agilidade mental 
e um pouco de nervosismo. A Lua Cheia na sua Casa da 
Identidade pede mais controle com recursos financeiros. O 
Sol ilumina sua Casa dos Relacionamentos, aumentando 
sua vontade de deixar o romance mais tranquilo. 

Você vai querer ralar, mas também vai esperar que a chefia 
abençoada reconheça todo o seu esforço. Talvez não seja 
um período ideal para lucrar, porque o Sol, nessa posição, 
exige força de vontade em relação à grana. Os planetas 
se unem para deixar seu romance mais gostoso e criativo. 

Semana benéfica para trabalhar em equipe e dar um jeito 
nos problemas do serviço, graças às alianças que você 
poderá selar com colegas do sexo feminino. O segredo 
é apostar na sua sensibilidade para se preparar para 
imprevistos. Tanto a paquera quanto o romance estarão 
iluminados pelo Sol. 

A novidade da semana é Mercúrio na sua Casa das Comu-
nicações. Esse aspecto acelera seu raciocínio e ajuda 
você a encontrar soluções para os problemas, sejam no 
trabalho ou na vida pessoal. Quem ainda está à espera de 
uma paixão vai fazer sucesso nas redes sociais. 

Se você trabalha com comunicação, publicidade, trans-
portes, moda, estética ou representação e divulgação de 
produtos, a promessa é de uma semana lucrativa, graças 
ao dueto Mercúrio e Vênus na sua Casa das Posses. A Lua 
Cheia dá uma força e tanto para quem mantém romance 
à distância. 

Presente na sua Casa dos Projetos, Mercúrio amplia seus 
contatos e beneficia suas ideias profissionais. Atenção: 
o Sol pode trazer perdas financeiras, falsidade, enga-
nos e promessas vazias. O melhor é buscar o auxílio da 
espiritualidade. 

Horóscopo

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

Em primeiro lugar, olho vivo em relação aos falsos ami-
gos por causa da presença de Mercúrio na sua Casa dos 
Desafios. O segundo cuidado é com transação financeira 
feita sem o seu total conhecimento.  A energia de Vênus 
pode aumentar o risco de traições. Cuidado!

A energia do planeta da comunicação afia sua inteligência 
e sua curiosidade, projetando seus talentos no trabalho e 
em qualquer ambiente que frequentar. Na Casa das Pos-
ses o Sol está ativando sua vontade de faturar e de ven-
cer os obstáculos. Vênus acende seu poder de sedução.

Uma grande capacidade de convencer quem passar pelo 
seu caminho é a novidade da semana, Aquário! Com 
relação à grana, o Sol se encarrega de elevar sua ambi-
ção para a realização de sonhos materiais. Talvez seja 
possível pescar um crush internacional. 

Você vai sentir inspiração para se organizar em relação ao 
futuro e poderá, até mesmo, imaginar como será 2021. 
Mercúrio e Saturno se estranham e podem te deixar um 
pouco pra baixo: derrube essa vibe com a persistência 
do seu signo. No amor a Lua Cheia vai encher a paquera 
de alegria. 

Quem agita a semana ariana é Mercúrio na Casa dos Rela-
cionamentos! Esse aspecto deixa Áries mais tagarela no 
emprego e ainda protege quem trabalha com vendas, comu-
nicação, transportes ou público em geral. Se você estiver 
em busca de um mozão,  a conversa vai importar muito.

Horóscopo nascido em 5 de novembro

Horóscopo nascido em 6 de novembro

Horóscopo nascido em 7 de novembro

Os nascidos no dia 6 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Leão. São apaixonados e 
de sentimentos profundos, fantasiosos e dramáticos. Vivem de emoções e também de conflitos, principalmente 
conflitos amorosos e conjugais. Gostam de artes de um modo geral, são altivos e orgulhosos e costumam 
possuir boa autoestima. Seu número principal é o 14, formado de 1, Sol e de 4, Urano. Duas forças de luz, 
evolução e progresso, de trabalho e de sucesso. A soma dá o 5, de Mercúrio, número de comunicação, de 
viagens, transportes, amizades e popularidade, jovialidade e espírito brilhante.

Os nascidos a 05 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Áries. Sua sensibilidade 
e emotividade os fazem sentir a vida de uma forma muito intensa. Pode influenciar na vocação para a poesia, 
a literatura e tudo o que esteja ligado às Artes. Seu número principal é o 13, formado de 1, do Sol e de 3, 
de Júpiter.  Juntos formam o 4, de Urano, símbolo de trabalho, de modernidade e de evolução cósmica.

Os nascidos em 7 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Virgem. São intui-
tivos e possuem outros dons para normais. Mas podem também ser pessimistas e terem a autoestima 
débil. São dotados de talentos para as Artes, no que podem ser criativos. Seu número principal é o 15, 
formado de 1, do Sol e de 5, de Mercúrio. São astros de boa influência na sua individualidade. Juntos 
formam o 6 de Vênus, símbolo do amor, das Artes, da beleza, da harmonia entre outros.

Mudanças no trabalho poderão mexer com seu psicoló-
gico na semana que começa agora, Peixes! Isso acon-
tece por causa da presença de Mercúrio na sua Casa das 
Transformações. Essa influência também exige cuidado 
na hora de cuidar de dinheiro em conjunto. Peixes saberá 
compreender as expectativas da pessoa amada. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 14

Apoio
para o

santo na
procissão

Maior
estado
do país
(sigla)

Objeto de
pouco
valor

Comer,
em inglês

Otávio Mül-
ler, ator de 
"Um Lugar 

ao Sol"

Aceita
(uma

proposta)

"Antes (?) 
do que mal
acompanha-
do" (dito)

Deste
modo;
desta
forma

Escreve o
recado

Direito do
cidadão,
em uma 

democracia

Termina-
ção de
"varrer"

Chuva
violenta
(bras.)

Substân-
cia azul
corante

Estou
(bras.
pop.)

O da Inde-
pendência
do Brasil
foi 1822

Músico que
liderou o
Legião
Urbana

Objetos que, compar-
tilhados, podem trans-
mitir o vírus da Aids

Senhor (bras.)

Postura
para foto
Emitir (luz
ou calor)

Antigo na-
vio a vela
Divisória
da casa

Lama;
limo

Combater;
pelejar 

Barulho
do motor

Fase
da Lua

Dor pela morte de
uma pessoa

Heróis que formam a
Dupla Dinâmica (HQ)

Ninguém
Publica (um
texto no

Facebook)

Custeada
(a mo-
radia)

Gê

Prorro-
gável

A bomba
nuclear

Destrói;
devasta

No (?): em
suspenso

Pugilista

Prefixo de
"importar"

Relacionar;
classificar
Sílaba de
"clone"

Poema
cantado
Latitude
(abrev.)

Post-(?),
adesivo 
A + os
(Gram.)

A mulher
acusada

Hiato 
de "teor"

2/it. 3/eat. 4/voto. 8/boxeador. 9/bugiganga. 10/financiada. 11/renato russo.
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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.

   

Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 5/11/2022

Sol

Paranaguá
max 20
min 15

max 25
min 12

Cascavel
max 23
min 12

Foz do Iguaçu
max 26
min 15

max 23
min 11

Curitiba
max 17
min 10

FASES 
DA LUA

Domingo 6/11/2022

Sol
Segunda 7/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 677
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 08 07 09 03 06 06

Super Sete concurso: 314C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7
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03 08 09 24 28 29 31
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56.344
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CRUZEIRO-MG

17 20 57 66 74
concurso: 5990

01 03 24 37 51 56 

04 05 06 07 14 18 20 25 26 30
38 51 53 67 69 72 74 82 97 98

concurso: 2654Lotofácil

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) informa que 
por conta das obras da dupli-
cação da PR-323, no perímetro 
urbano de Umuarama, será 
realizado um novo desvio de 
tráfego a partir da segunda-
-feira (7).

O desvio será para quem 
trafega de Umuarama sen-
tido Cascavel, antes do Trevo 
Gauchão, tendo que trafegar 
pela pista marginal contrária 
que passa em frente ao posto 
de combustível. O trajeto está 

Trevo Gauchão terá novo desvio a partir de segunda
devidamente sinalizado pelo 
DER/PR. A previsão da libera-
ção da pista é em 10 dias.

As obras do Trevo Gauchão 
já estão com mais de 70% de 
conclusão. Nesta etapa, os ser-
viços se concentram na implan-
tação da pista dupla da PR-323, 
com execução de dispositivos 
de drenagem, serviços de terra-
plenagem e pavimentação do 
asfalto. As vias marginais e os 
viadutos já estão praticamente 
finalizados.

A PR-323 é uma das prin-
cipais rodovias estaduais do 

Paraná. O investimento do 
Governo do Estado na obra 
é de R$ 66.127.806,99, atra-
vés do Programa Estratégico 
de Infraestrutura e Logística 
de Transportes do Paraná, 
em uma parceria com o 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID).

A duplicação do trecho é 
muito aguardada pela popu-
lação de Umuarama e vai 
ampliar a capacidade do trá-
fego para quem chega ao 
município por Guaíra, vindo 
do Paraguai e Mato Grosso 

do Sul, ou para quem vem de 
Maringá e Cianorte. A obra 
também trará mais segurança 
aos motoristas e moradores 

facilitando acesso ao cen-
tro, ao Aeroporto Municipal 
Orlando de Carvalho e ao 
Parque Industrial.

O desvio será para quem trafega de Umuarama a Cascavel, antes do Trevo, tendo que trafe-
gar pela pista marginal contrária que passa em frente ao posto de combustível

D
E
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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

Saiba identificar 5 sinais
de combustível adulterado
Quem nunca teve proble-

mas ao abastecer o automóvel 
com combustível adulterado, 
não é mesmo? Infelizmente, 
esse é um grande – e corri-
queiro – problema que os con-
dutores enfrentam. Por isso, é 
importante saber identificar e 
conhecer os riscos. 

Para te auxiliar, a Lease-
Plan, líder mundial no setor 
de car as a service, separou 5 
sinais que podem indicar que 
o combustível do seu veículo 
foi adulterado, confira:

1 - Consumo elevado
Percebeu que o tanque está 

ficando vazio mais rápido e 
que os gastos com combustí-
vel só aumentam? Esse pode 
ser um sinal de que seu veículo 
foi abastecido com combustí-
vel adulterado. O uso de gaso-
lina ou etanol de má qualidade 
pode fazer com que o veículo 

COMBUSTÍVEL adulterado é um corriqueiro problema que os condutores enfrentam
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que o normal!

2 - Barulho no motor
O combustível deve ser 

puro para que o motor tenha 
sua melhor performance. 
Quando é abastecido com 
um combustível adulterado, o 
motor pode ficar barulhento, já 
que ele está trabalhando com 
o combustível errado.

3 - Falha na partida e 
perda de potência

Com o uso de uma gasolina 
ou etanol de má qualidade, a 
bomba de combustível do 
automóvel pode ficar com-
prometida, fazendo com que 
o carro falhe ao tentar dar a 
partida. Além disso, durante a 
direção, o condutor pode per-
ceber que a potência do carro 
não é mais a mesma por causa 
desse problema na bomba.

4 - Luz da injeção 
eletrônica acesa

Muita atenção às luzes do 
painel do seu veículo! No caso 
do uso de combustível adul-
terado, veículos com injeção 
eletrônica podem alertar o 
condutor que algo não está 
certo, acendendo a luz da 
injeção. Isto acontece porque 
uma das peças afetadas com 
as impurezas do combustível 
é a sonda lambda, responsável 
por enviar um sinal elétrico à 
injeção eletrônica do automó-
vel indicando a presença de 
oxigênio nos gases de escape, 
possibilitando o controle da 
quantidade de combustível a 
enviar para o motor.

5 - Indicador do 
combustível oscilando 

ou sem funcionar
Outro sinal de que seu veí-

culo está sendo abastecido 

com combustível adulterado 
tem relação com o indicador 
do combustível. As impurezas 
da gasolina ou etanol oxidam 
a boia do tanque, que não 
consegue identificar a quanti-
dade certa de combustível no 
veículo.

Uma dica para evitar todos 
esses transtornos causados 
pelo combustível adulterado, 
é abastecer o veículo ape-
nas em postos de confiança. 
Além disso, desconfie quando 
o combustível está com um 
preço muito abaixo do normal.

Hyundai HB20 é o veículo mais vendido em outubro
O Hyundai HB20 empla-

cou 9.084 unidades em todo 
o país para o mês de outu-
bro, conquistando o primeiro 
lugar absoluto entre todos os 
veículos comercializados no 
período, incluindo automó-
veis de passeio e comerciais 
leves. Os dados são da Fena-
brave – Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos 
Automotores, que também 
traz, para o acumulado deste 
ano, o modelo da Hyundai na 
primeira colocação entre os 
automóveis de passeio, com 
79.829 unidades emplacadas 
de janeiro a outubro.

“O HB20 vem se mantendo 
na liderança entre os auto-
móveis de passeio no acumu-
lado do ano, tendo ocupado a 
primeira posição em 6 dos 10 
meses já concluídos. Agora, 
em outubro, o modelo foi o 
único a superar 9 mil unidades 
emplacadas, ultrapassando 
pela primeira vez até mesmo 
os comerciais leves. O lança-
mento do Novo Hyundai HB20 
ofereceu aos clientes uma 
grande renovação em design, 
conforto e, principalmente, na 
inclusão de recursos de segu-
rança ativa, através do pacote 

Hyundai SmartSense. São 
estes os fatores que tornam o 
HB20 a opção mais completa 
de seu segmento e com uma 
elevada atratividade junto 
aos consumidores, muitos 
deles fãs e apaixonados pelo 
veículo”, comenta Angel Mar-
tinez, vice-presidente de Ven-
das, Pós-Vendas e Desenvol-
vimento de Rede da Hyundai 
para o Brasil.

Automóvel de passeio 
mais vendido em 2021, o 
Novo Hyundai HB20 foi reno-
vado em julho deste ano, tra-
zendo pacotes de conectivi-
dade e segurança ativa mais 
completos entre seus concor-
rentes, além de um design 
externo bastante atualizado. 
Com a introdução do Hyundai 

SmartSense, que reúne recur-
sos de segurança ativa (ADAS) 
abrangente, o modelo pode 
contar com prevenção de coli-
sões dianteira e traseira, assis-
tência de permanência e cen-
tralização em faixa, aviso de 
saída segura e monitoramento 
de ponto cego. 

Todas as versões são equi-
padas com seis airbags, freios 
ABS com distribuição eletrô-
nica de intensidade, controles 
eletrônicos de estabilidade e 
tração, sinalização de frena-
gem de emergência e assis-
tente de partida em rampa. 
E algumas especificações 
podem ainda ser complemen-
tadas com a partida remota 
do motor e conectividade vei-
cular por meio do Hyundai 

Bluelink, que inclui ajuste, 
através de aplicativo no tele-
fone celular, da temperatura 
do ar-condicionado automá-
tico digital e acesso ao sistema 

da Smart Camera 360°, visua-
lizando o que se encontra ao 
redor do automóvel antes de 
o motorista se aproximar para 
embarcar.

O HB20 foi o único modelo no país a vender mais de 9 mil unidades, superando tanto auto-
móveis de passeio como comerciais leves no período
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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

Vagas Professor(a) –
Ensino Médio*

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

11/11/2022

*Cadastro Reserva
Vagas para Umuarama

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

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

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

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

Pré-Requisitos: Conforme consta em Edital.

Manobrista

 Marceneiro

 Mecânico de manutenção de máquina industrial

 Mecânico de manutenção de ônibus

 Mecânico de motocicletas

 Mecânico de refrigeração

 Médico veterinário

 Monitor de alunos

 Montador de móveis de madeira

 Montador instalador de acessórios

 Office-girl

 Oficial de serviços gerais na manutenção de

edificações

 Operador de caixa

 Operador de computador (inclusive

microcomputador)

 Operador de empilhadeira

 Operador de inspeção de qualidade

 Operador de rolo compactador

 Operador de telemarketing ativo e receptivo

 Orientador de ensino

 Padeiro

 Padeiro confeiteiro

 Pedreiro

 Pintor de automóveis

 Professor de artes no ensino médio

 Professor de biologia no ensino médio

 Professor de educação física no ensino médio

 Professor de filosofia no ensino médio

 Professor de física no ensino médio

 Professor de geografia no ensino médio

 Professor de história no ensino médio

 Professor de inglês

 Professor de língua portuguesa

 Professor de matemática no ensino médio

 Professor de química no ensino médio

 Professor de sociologia no ensino médio

 Professor de sociologia no ensino médio

 Promotor de vendas

 Recepcionista secretária

 Repositor - em supermercados

 Segurança de evento

 Serralheiro

 Servente de pedreiro

 Social media

 Soldador

 Tapeceiro de móveis

 Tecelão (tear automático)

 Técnico em segurança do trabalho

 Torneiro mecânico

 Vendedor interno

 Vendedor pracista

 Zelador

Açougueiro

 Administrador de empresas

 Agente de pesquisa

 Ajudante de eletricista

 Ajudante de estruturas metálicas

 Analista de recursos humanos

 Arte-finalista

 Assistente administrativo

 Assistente de vendas

 Atendente balconista

 Atendente de balcão

 Atendente de lojas

 Atendente de mesa

 Atendente do setor de hortifrutigranjeiros

 Auxiliar administrativo

 Auxiliar de confeitaria

 Auxiliar de costura

 Auxiliar de cozinha

 Auxiliar de estoque

 Auxiliar de faturamento

 Auxiliar de lavanderia

 Auxiliar de limpeza

 Auxiliar de linha de produção

 Auxiliar de manutenção de edifícios

 Auxiliar de marceneiro

 Auxiliar de padeiro

 Auxiliar mecânico de refrigeração

 Auxiliar técnico de refrigeração

 Babá

 Balconista

 Banhista de animais domésticos

 Borracheiro

 Carpinteiro

 Caseiro

 Chefe de cozinha

Churrasqueiro

 Cobrador externo

 Consultor de vendas

 Copeiro de hospital

 Costureira de máquina reta

 Costureiro, a máquina na confecção em série

 Cozinheiro de restaurante

 Cozinheiro geral

 Dentista

 Eletricista de manutenção industrial

 Empregado doméstico nos serviços gerais

 Esteticista

 Estoquista

 Farmacêutico

 Fiel de depósito

 Garçom

Gerente comercial

 Instalador de som e acessórios de veículos

 Lavador de veículos

Agência do Trabalhador de Umuarama 
Avenida Rio Branco, 4211 - Centro 

CEP 87501-130 - Umuarama/PR 
Fone/Fax: (44) 3621 1100

  226  Vagas disponíveis para o dia 07/11/2022, sujeito a alteração a
qualquer momento. Interessados a concorrer as vagas comparecer na
agência do trabalhador com carteira de trabalho e CPF, não é
necessário fazer o agendamento para as vagas.

Preço do etanol tem diferença de 86% entre postos
O aumento do preço da 

gasolina não chega a assustar 
em Umuarama – até porque 
uma pequena redução de 0,2% 
foi registrada nos últimos 30 
dias. Porém, o preço do etanol 
é motivo de atenção por parte 
dos consumidores: além de 
um aumento de quase 5% nas 

Gás de cozinha
Em outra pesquisa, também realizada pelo Procon entre os dias 
3 e 4 de novembro, o preço do GLP (gás liquefeito de petróleo, 
também conhecido como gás de cozinha) teve um aumento de 
0,48% em comparação com o levantamento do mês anterior. O 

botijão de 13 quilos mais barato, sem taxa de entrega, foi encon-
trado a R$ 95 e o mais caro a R$ 125, uma diferença de 31,6%. Já 
o produto com a taxa de entrega incluída é encontrado a R$ 105 

e a R$ 135, uma diferença de 23,8%.

bombas, o combustível tam-
bém tem grande diferença de 
preços entre os postos – o litro 
mais barato é encontrado a R$ 
3,45 e o mais caro a R$ 6,43, 
uma diferença de 86,4%.

De acordo com pes -
quisa de preços realizada 
pela Secretaria Municipal 

de Proteção e Defesa do 
C o n s u m i d o r  –  P r o c o n 
Umuarama, entre os dias 3 
e 4 de novembro, a gasolina 
mais barata na cidade custa 
R$ 4,79 e a mais cara R$ 5,24 
– uma variação de 9,4%. Já o 
diesel comum foi encontrado 
a R$ 6,09 e a R$ 6,69 – variação 
de 9,9%. “O preço médio da 
gasolina está em R$ 4,97, o do 

etanol em R$ 3,77 e do diesel 
em R$ 6,46”, conta o secretário 
Deybson Bitencourt.

A pesquisa mostra ainda 
que continua valendo a pena 
abastecer com gasolina, já que 
o desempenho do veículo com 
etanol (álcool) é em média 30% 
menor, para ser vantajosa sua 
utilização o preço do litro tam-
bém precisa ser 30% menor. 

“Em Umuarama o custo do litro 
do etanol em relação à gasolina 
tem uma diferença de 75,8%, ou 
seja, não vale a pena abastecer 
com álcool”, indica o secretário.

ASSESSORIA/SECOM

A pesquisa mostra que continua valendo a pena abastecer com gasolina, já que o desempe-
nho do veículo com etanol (álcool) é em média 30% menor
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni Se conformar com o fim de uma história 

é essencial para que você possa começar 
outra. Renato Russo

@tribunahojenewsumuarama

ABERTO
O comércio de Umuarama atenderá em horário especial neste e no próximo Sabadão (dias 5 e 12), das 9 às 17h. Várias  pro-
moções e condições facilitadas de pagamento aguardam por você.

A
CE

IT
A

R

MULHER (1)
O evento Feira do Empreen-
dedorismo Feminino Collab 

Mulher - 1ª Fefecom. A feira 
de produtos e serviços será 
realizada no Harmonia Clube 
de Campo no próximo dia 19 
(sábado), das 10h às 18h. 

Acompanhe @collabmulher no 
Instagram para acompanhar 

em detalhes os preparativos e 
a programação.

 

MULHER (2)
O programa Paraná Produtivo 
oferece o workshop gratuito 
Vendas Online para Mulheres. 
As participantes aprenderão 
a utilizar ferramentas gratui-
tas disponíveis na internet 
para aumentar as vendas. O 
conteúdo será ministrado no 
próximo dia 16, às 19h, no 

canal do Youtube da parceira 
Aliança Empreendedora. As 
interessadas podem efetivar 
as inscrições  no You Tube.

ORGULHO
Sirley Fátima de Souza, a Batatinha, foi personagem de destaque no evento festivo que comemorou os 50 anos 
do Sebrae -,  além de contar sua história de sucesso  no evento, em Maringá parabenizou  o diretor superinten-

dente do Sebrae -, Vitor Tioqueta pelas cinco décadas de arrojo e ensinamento. . O clique é oficial do evento que 
reuniu empreendedores de todo estado.
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OS AMIGOS!
Roberto Zanatto, Ivanildo Coutinho, Homero Zaninotto 
e Joaquim Costa Pereira  estão reunidos desde ontem 

(4) em Umuarama para comemorar a entrega de mais um 
prêmio CLASSE A ao Grupo Uvel . O brinde aconteceu ontem 

com o ‘cafezinho mais famoso da cidade’  seguido de um 
bate papo saudosista relembrando o início da amizade 
e o sucesso empresarial atual. Hoje tem mais festa no 

Rancho do Cavalo com representantes da GM e a equipe de 
colaboradores da Uvel Umuarama.

ARQUIVO PESSOAL
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