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Umuarama Futsal se classifica para a
semifinal dos Jogos Abertos do Paraná
Depois de vencer por 3 a 1 o time de Santa Mariana e por 5 a 3 o 
Colombo, o Umuarama Futsal se classificou para disputar a semi-
final dos Jogos Abertos do Paraná, em Apucarana. O time volta 
à quadra no próximo dia 25 para encarar o Rondon e, se vencer, 

estará na final no dia seguinte contra o vencedor da partida entre 
Apucarana e Laranjeiras. Outra expectativa é quanto à renovação 
do contrato com o técnico Nei Victor, fator que deve ser decidido 
na próxima semana. l 7
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ASSESSORIA/SECOM

Indústria
recua em

setembro em
12 locais

l 2

Moro diz na
Alep que Brasil

terá tempos
desafiadores

l 3

Prêmio Agrinho

A primavera chegou fazendo estragos. No dia 21 de setembro, em menos de duas horas choveu mais de 80 mm, 
o que afetou a malha asfáltica de praticamente toda a cidade. As chuvas persistiram em outubro, impedindo que 
obras de reparo fossem realizadas. Mas hoje, equipes da Secretaria de Obras, já estão atuando em diversas 
frentes para atender as solicitações registradas na Ouvidoria Municipal.

Capotamento
na Boiadeira
deixa dois

feridos graves
l 6

     

O Paraná aprofunda a 
discussão em relação a 

novos caminhos da ciência, 
da inovação e do conhe-

cimento tecnológico, com 
vistas à potencialização do 

bioinsumo e do reforço à 
agropecuária cada vez mais 

sustentável. O plano foi 
apresentado pelo secretário 
estadual Norberto Ortigara, 

na abertura do AgroBIT 
Brasil, um dos eventos mais 

relevantes de tecnologia e 
inovação para o agronegócio. 

l 5

Tapa buraco

l Pág. 3

Agricultura  
sustentável
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Com a Lua se entendendo com Sol e Netuno logo 
cedo, a dica é redobrar a atenção para identifi-
car uma boa oportunidade no trabalho. Pode ter 
sucesso ao se envolver em algo diferente e mais 
arriscado! Se está atrás de um novo serviço, ou 
pensa em trocar de emprego, aproveite para enviar 
currículos e procurar vagas. 

Nesta terça, as tarefas de rotina podem ocupar 
boa parte do seu tempo, mas não adianta ficar 
reclamando. Se precisa terminar alguma coisa 
que ficou pendente no trabalho, faça isso antes 
de se envolver em algo novo! Em casa, tarefas 
e serviços domésticos podem se empilhar no 
seu caminho.

Aproveite a manhã para fazer contatos, já que você 
terá facilidade para lidar com as pessoas. Aliás, 
esbanjando charme e simpatia, também será mais 
fácil participar de uma reunião, apresentar proje-
tos e convencer os outros a embarcarem no que 
você quiser!

Nesta terça, você vai esbanjar autoconfiança e 
energia, sinal de que dá pra resolver assuntos 
pendentes e tarefas atrasadas rapidinho. Também 
fica mais fácil trocar ideias com colegas e clien-
tes, marcar reuniões, enfim, dar aquele gás extra 
no trabalho.

Logo cedo, Lua e Netuno unem forças para benefi-
ciar as finanças. Sem chamar atenção, costurando 
acordos e conquistando bons resultados, vai che-
gar mais longe, tá? Ouça sua intuição para encon-
trar o melhor caminho em uma situação inespera-
da ou na vida profissional.

No que depender das estrelas, você vai aproveitar 
qualquer oportunidade de viver novas experiên-
cias, expandir seus interesses e dar aquele chega 
pra lá na mesmice. Vale a pena expandir seus co-
nhecimentos, iniciar um curso ou se arriscar fora 
da sua zona de segurança.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 9 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Escorpião 
– Áries. São um pouco indecisos, vagarosos e confusos, até à idade da adolescência. Depois 
se definem e podem exercitar seu lado positivo e lutador, dinâmico e responsável. Seu número 
principal é o 17, formado de 1, do Sol e de 7, Netuno. São dois astros de natureza divergentes. 
Enquanto o Sol é luz, força, energia, claridade, ações definidas, franqueza e sinceridade. O 
outro é nebulosidade, ações veladas, ocultismo, mistérios, timidez, limitações, pessimismo, 
complexos íntimos etc. Mas juntos formam o 8, de Saturno, que representa seriedade, respon-
sabilidade, moderação, recolhimento e austeridade. Indica vida longa e heranças.

Horóscopo nascido em 9 de novembro

Você conta com excelentes energias para dar um 
show de comunicação em todas as áreas, espe-
cialmente no trabalho. Normalmente, seu signo 
costuma ser mais fechado e vale a pena explo-
rar as energias desta terça para cuidar daquelas 
tarefas pendentes que dependem da colaboração 
dos outros. Então, aproveite o bom momento para 
fazer contatos.

No trabalho, parceria será a palavra de ordem e 
tudo o que puder ser feito com a colaboração de 
outras pessoas têm mais chance de sucesso. Tro-
que ideias com os colegas, coloque em prática 
uma nova sociedade, enfim, busque o sucesso ao 
lado de pessoas em quem confia.

No que depender das estrelas, vai sobrar disposi-
ção para sair da rotina, fazer uma viagem ou em-
barcar em um programa animado de última hora. 
Mas se precisa botar as mãos na massa no tra-
balho, o jeito é canalizar esse espírito aventureiro 
para dar um toque animado às tarefas do dia a dia. 

Pode se preparar para algumas mudanças pro-
fundas na vida profissional logo cedo. Se está 
em busca de um trabalho, é um excelente mo-
mento para correr atrás dos seus interesses. O 
serviço continua recebendo ótimas vibes e você 
pode se dar bem agora, mesmo que tenha que 
fazer alguns ajustes. 

A Lua troca likes com o Sol nessa madruga-
da e avisa que você começa a terça com boas 
chances de receber uma grana que envolve a 
família. Se anda buscando trabalho ou precisa 
de um empurrãozinho para fechar um negócio, 
o pessoal de casa também pode desempenhar 
um papel importante. 

Assuntos financeiros seguem em alta e, no que 
depender das estrelas, você tem tudo pra encher o 
bolso! Pode fazer um bom negócio com a ajuda da 
família, descobrir novas maneiras de ganhar di-
nheiro por conta própria ou até receber uma grana 
que não estava esperando. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 9/11/2022

Muitas nuvens

Paranaguá
max 22
min 16

max 30
min 15

Cascavel
max 27
min 13

Foz do Iguaçu
max 29
min 16

max 29
min 13

Curitiba
max 22
min 11

FASES 
DA LUA

Quinta 10/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 11/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 678
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MÊS DA SORTE: 08 03 00 02 05 01 02
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TIME DO
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5º prêmio
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Versão
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europeia

Divisão do
Windows
Explorer
(Inform.)

Interjei-
ção pro-
ferida ao
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Princípio;
prefácio

(fig.)

Deus da
guerra na
Mitologia

grega

Complexo
proteico
presente
no trigo
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(?)-
Jazira,
time de
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Exemplo
de lín-
gua de-
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A área a-
fetada pe-
la proctite

(Med.)

Arma 
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em ca-
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estimula-
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Pedra

usada em
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A caver-
na, para o
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(?) 
Newton,

físico
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Enguia, 
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A favor de

Romance
de Clarice
Lispector
adaptado
para o Ci-
nema por
Suzana
Amaral

Sufixo de
"formol"

O "A" 
de RAF

Validade da
"folhinha"
À (?): ao

acaso

Os dois

Tumulto;
confusão

Condição de Osama
Bin Laden para os 
EUA, após o 11 de
setembro de 2001

Fugir, em
inglês

Conciliar; 
harmonizar

Índia, no alfabeto
fonético da Otan

(?) Nazareth, 
pianista brasileiro

Cria;
procria

Cidade
toscana

Astrônomo que foi réu
perante a Inquisição

"Preços",
em IPC
Lúmen

(símbolo)

Fecho plástico de
malotes postais

Ema
(Zool.)

Depois de

Disputa para 
dragsters

A Juma Marruá, na no-
vela "Pantanal" (1990) 

Arbusto
aromático

Gênero 
musical

Abreviatura
do livro de
Eclesias-
tes (Bíb.)

Tirei des-
forra com
alguém

Bairro 
de Belo

Horizonte

Fundamen-
to da luta
política

Aeronáuti-
ca (abrev.)

Aprecia-
dor de
vinhos

(?)-
nosso,
oração 

3/eel — lam. 5/horto — nandu — nônio. 7/ardósia — exórdio. 10/rosmarinho.
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D E L I C I O S O S
A G O G O T S M
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A L E D L A T I R
M I N E R A D O R

F A S E P R O S A

Dois servi-
ços ofereci-
dos pelos
Correios

Laço que
é especia-
lidade do 

marinheiro
Repartição
que revista
malas na
fronteira

Tornar os
cabelos

mais
claros

Cobrador
de juros
abusivos

(pl.)

Prisão de
castelos

medievais

Criança, 
no Can-
domblé
(bras.)

Som har-
mônico
(Mús.)

Que satis-
fazem o
paladar

Equivale a
1.000 kg
(abrev.)

Instru-
mento de
percussão

Aquele
que tra-

balha em
minas

Divisão de
jogos de
video-
game

Opõe-se à
poesia
(Lit.)

Letra do
infinitivo

Italiana

(?)-food,
comida

Oficina de
artistas

Imagi-
nário

Flor-de-(?):
açucena

Purificador
de água
Giselle

Itié, atriz

Imitar o
cão 

Pertencen-
te a ela

Que
possui
asas

Pedra;
rochedo
Terceira

vogal

Lugar
onde se
ajusta o

cinto

Prefixo de
"enlatado"

Adiar

Nome da
letra "R"

Excitação 
animal (pl.)

Corridas 
de cavalos
Letra feia,
malfeita

Existe
Pão de (?),
espécie
de bolo

Luta (fig.)

Ferramen-
ta para
serrar

Guloseima apre-
ciada por crianças

Favorece a prolifera-
ção de piolhos

Selton
Mello, ator 

Irmãos
do pai

4/fast. 5/agogô — ítala. 6/páreos. 7/estúdio. 8/protelar.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

SolSol Sol

Cheia
08/11 - 08h02

Nova
23/11 - 19h57

Crescente
30/11 - 11h38

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 -0,62 4,89 5,59

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0859 1,0825 1,0652
IGP-DI (FGV) 1,0867 1,0794 1,0559
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,20%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 7ª parcela
vence em 30/11, com juros Selic de 6,31%.

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

7/10 a 7/11 0,6136 0,6136 0,1130
8/10 a 8/11 0,6137 0,6137 0,1131
9/10 a 9/11 0,6514 0,6514 0,1506
10/10 a 10/11 0,6790 0,6790 0,1781
11/10 a 11/11 0,6811 0,6811 0,1802

Ações % R$
Petrobras PN +0,74% 27,35 
Vale ON +3,33% 74,26 
ItauUnibanco PN -0,54% 29,50 
Bradesco PN -0,96% 18,58 
Magazine Luiza ON +1,98% 4,63 
CSN Mineração ON +10,66% 4,05

IBOVESPA: +0,71% 116.160 pontos

Iene 145,51
Libra est. 0,86
Euro 0,99
Peso arg. 159,72

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,1430 5,1440 -0,4%

PTAX  (BC) +1,7% 5,1738 5,1744 -1,6%

PARALELO -0,4% 5,0300 5,4500 -0,7%

TURISMO -0,4% 5,0300 5,4300 -0,7%

EURO +2,4% 5,2074 5,2101 +0,2%

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

DÓLAR 08/11

Iene R$ 0,0356
Libra est. R$ 5,99
Peso arg. R$ 0,032
R$1: 1.378,55 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/11 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. OUTUBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA nov/22 1.444,00 4,00 5,6%
FARELO dez/22 419,30 0,30 4,6%
MILHO dez/22 667,50 -8,25 -2,3%
TRIGO dez/22 827,75 -18,00 -6,0%

SOJA 170,44 0,9% 4,6% 169,00
MILHO 75,89 1,1% 0,2% 75,00
TRIGO 101,65 -1,5% 10,6% 102,00
BOI GORDO 279,16 0,4% -1,8% 270,00
SUINO 6,66 0,0% 4,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/11 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 08/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 177,00 -0,6% 2,9%
SOJA Paranaguá 188,00 -1,6% 2,2%
MILHO Cascavel 84,00 -3,4% 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..  1188//1111  ffííssiiccaass  1166//1111  ddoommééssttiiccooss  0077//1111

Indústria recua em setembro
em 12 locais segundo o IBGE

A produção industrial recuou 
em 12 dos 15 locais pesquisa-
dos pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) na 
passagem de agosto para setem-
bro de 2022. As maiores quedas 
foram observadas em Santa 
Catarina (-5,1%) e no Paraná 
(-4,3%), de acordo com dados 
da Pesquisa Industrial Mensal – 
Produção Física Regional divul-
gados ontem (terça-feira, 8).

Também tiveram que-
das maiores do que a média 
nacional (-0,7%), os esta-
dos do Pará (-3,7%), São 
Paulo (-3,3%), Goiás (-2,9%), 
Amazonas (-2,9%), Espírito 
Santo (-2,2%), Minas Gerais 
(-1,7%), Bahia (-1,3%) e Rio 
de Janeiro (-1,1%). As quedas 
menos intensas foram obser-
vadas em Mato Grosso (-0,4%) 
e no Rio Grande do Sul (-0,2%).

Apenas três locais tiveram 
altas: os estados do Ceará (3,7%) 

e Pernambuco (2%), além do 
Nordeste (0,6%), única região 
que tem seus dados consolida-
dos divulgados pelo IBGE.

Na comparação com setem-
bro do ano passado, houve 
altas em oito dos 15 locais 
pesquisados, com destaques 
para Mato Grosso (37,5%) e 
Amazonas (13,7%). Quedas 
foram observadas em sete 
locais, sendo as maiores delas 
registradas no Espírito Santo 

(-14,7%) e Pará (-13,4%).
No acumulado do ano, 

houve altas em sete locais, 
sendo a maior delas em Mato 
Grosso (25,7%). Dos oito locais 
em queda, a principal perda foi 
registrada no Pará (-8,8%).

No acumulado de 12 meses, 
as altas atingiram apenas seis 
locais, com destaque mais uma 
vez para Mato Grosso (23,2%). 
Nove locais tiveram queda, sendo 
a maior delas no Pará (-8,4%).

IGP-DI apresentou queda de
preços de 0,62% em outubro

O Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna 
( I G P- D I ) ,  m e d i d o  p e l a 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), teve deflação (queda 
de preços) de 0,62% em outu-
bro deste ano. Em setembro, a 
deflação havia sido mais acen-
tuada (-1,22%).

Com isso, o IGP-DI acumula 
taxas de inflação de 4,89% no 
ano e de 5,59% em 12 meses.

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), que 
mede o atacado, teve defla-
ção de 1,04% em outubro, ante 
uma queda de preços de 1,68% 
em setembro.

A inflação do varejo, 
medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC), passou 
de 0,02% em setembro para 
0,69% em outubro.

O Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC), por sua 
vez, subiu de 0,09% para 0,12% 
no período.

AS maiores quedas foram observadas em Santa Catarina (-5,1%) e no Paraná (-4,3%), de 
acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física
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A empresa abaixo torna público que recebeu do IAT a LAS nº 008081 (renov da LAS 005189) 
para o empreendimento abaixo: EMPRESA: Companhia de Saneamento de Esgoto Sanitário –
SANEPAR. ATIVIDADE: Implantação do SES (Rede coletora,Interceptor, Estação de 
Tratamento de Esgoto e Emissário final). ENDEREÇO: ETE: Lote nº 22-A. EMISSÁRIO e 
INTERCEPTOR: Parte dos Lotes nº 13-B/14/15-A/15-B/16; nº 17/18-A/18-B; nº 19; nº 20; nº 
21; nº 22-Rem; nº 23-A; nº 23-B; nº 24-A; nº 24-B; nº 24-C; nº 25; nº 26-A; nº 26-B; nº 27-A; 
nº 27-B; nº 28; nº 29-A; nº 29-B; nº 30-A; nº 30-B; nº 31-A; nº 31-B; nº 32-A; nº 32-B/33-A; nº 
33-B; nº 34-A/34-B-1-A; nº 34-A/34-B-1-B; nº 34-A/34-B-2; nº 35; nº 36; nº 37; nº 38-A; nº 
38-B; nº 169/170/171/172/173/174 e 175; nº 163/164/165; nº 109/111-138/141-C-2; nº 
136/137; nº 810/811/848/849; nº 813/851-B; nº 812 e 850; Área Verde (APP) do Pq Res Viva; 
nº 01 Área Institucional Qd 9 do Lot. Jd Paris II; nº 05 Área Institucional Qd 3 do Lot. Jd Paris; 
nº 01 Área Institucional III do Lot. Res Bella Itália; nº 1-A Área Institucional Qd 12 do Lot. 
Res Bella Itália; nº 21 Área Institucional II Qd 12 do Lot. Res Bella Itália; nº 01 Área 
Institucional I Qd 21 do Lot. Res Bella Itália; nº 181 e 182; nº 800/801/837-A e nº 796/797.
MUNICÍPIO: PÉROLA-PR. VALIDADE: 01/11/2028.

Moro disse na Alep
que Brasil terá tempos
desafiadores pela frente

Em pronunciamento na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), no início da tarde 
da última segunda-feira (7), 
o senador eleito pelo Paraná 
Sergio Moro (União Brasil), disse 
que o País terá tempos desafia-
dores pela frente, como a desa-
celeração econômica no mundo. 
“Também teremos cenários eco-
nômicos desafiadores no Brasil, 
com problemas que deverão ser 
atacados, como o das alíquotas 
do ICMS, assim como um desa-
fio fiscal pela frente”, afirmou.

A bancada do PT retirou-se 
do plenário da Alep durante a 
fala do ex-juíz federal e ex-mi-
nistro da Justiça. O deputado 
federal eleito Deltan Dallagnol 
(Podemos) esteve no plenário 
da Casa para prestigiar a fala 
de Moro.

Moro falou ainda sobre 
outros pontos de seu traba-
lho no primeiro mandato e as 
pautas que pretende defender 
em Brasília. “Quero me colocar 

Frente Parlamentar do Pedágio quer 
a suspensão do processo de licitação

A Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio da Assembleia 
Legislativa do Paraná vai soli-
citar a suspensão do processo 
de licitação do novo programa 
de concessão de rodovias. O 
assunto foi tema de reunião 
entre deputados e técnicos 
do Instituto Tecnológico de 
Transportes e Infraestrutura 
(ITTI), da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), nesta terça-
-feira (8), em Curitiba.

O coordenador da Frente 
Parlamentar, deputado Arilson 
Chiorato (PT), explicou que a 

O senador eleito pelo Paraná disse que o País terá tempos difíceis pela frente, como a desa-
celeração econômica no mundo

DÁLIE FELBERG/ALEP

à disposição para ser um ins-
trumento perante o Governo 
Federal, sem abandonar as 
pautas que fazem parte da 
minha história, como a segu-
rança pública. Este tema é 
essencialmente importante 
para o Brasil. Temos também 
a pauta importante de com-
bate à corrupção. Não pode-
mos tolerar qualquer espécie 
de desvio. Serei um instru-
mento para tratar estes temas 
importantes para a vida das 
pessoas”, anunciou.

O pronunciamento de Moro 
foi proposto pelo deputado 
estadual Luiz Fernando Guerra 

(União Brasil). Guerra saudou 
Moro na Assembleia, lem-
brando a trajetória dele como 
juiz e Ministro da Justiça. “Os 
paranaenses foram às urnas 
e confirmaram a eleição de 
Sérgio Moro como senador 
da República, representando 
o Paraná em Brasília. Nele, 
deposito a certeza de traba-
lhar junto pelo municipalismo 
e pelas bandeiras do nosso 
Estado. O Paraná terá um 
senador forte na capital fede-
ral. Agora é a hora da união em 
favor do Paraná e em prol de 
um Estado mais forte”, decla-
rou Guerra.

mudança do cenário político, 
com a eleição do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, per-
mite a revisão do modelo pro-
posto pelo Governo Federal. “A 
nossa defesa é por um pedágio 
barato, mas sem deixar de lado 
o compromisso com a execu-
ção de obras”, salientou.

O parlamentar adiantou 
que um documento com o 
posicionamento da Frente soli-
citando a suspensão da licita-
ção será entregue nos próxi-
mos dias à equipe de transição 
do novo Governo, ao Ministério 
da Infraestrutura e à Agência 

Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). O texto será 
redigido com o apoio dos téc-
nicos do ITTI.

Há cerca de 10 dias, o 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) liberou para licitação os 
lotes 1 e 2 do novo programa 
de concessão, que é formado 
por seis lotes. O TCU autoriza 
o lançamento dos editais, 
mas condiciona a publica-
ção ao cumprimento de uma 
série de correções. “Não que-
remos este modelo elaborado 
pela ANTT e pelo Ministério da 
Infraestrutura”, frisa Chiorato.

Obras
O vice-líder do Governo no 

legislativo estadual, o deputado 
Tiago Amaral (PSD) alerta para 
a importância da garantia de 

um modelo de pedágio que alie 
tarifas justas e obras. Ele susten-
ta que o projeto de concessão 
precisa assegurar um avanço 

considerável na infraestrutura do 
Paraná. “O nosso objetivo deve 
ser construir um pedágio justo, 
com tarifas que arrecadem os 

valores suficientes para a execu-
ção das obras e das melhorias 
necessárias”, afirmou Amaral.

Ambulância obrigatória
Um projeto de lei 
discutido em segundo 
turno na noite da 
segunda-feira, 7, 
por vereadores 
em Umuarama, 
determina que em 
eventos onde haja 
a aglomeração de 
mais de 800 pessoas, 
deverá ser obrigada 
a permanência de 
uma ambulância 
e uma equipe de 
paramédicos no local. 
De acordo o autor da proposta, vereador Ednei do Esporte, o 
objetivo é proporcionar maior segurança à população causando 
uma excelente sensação de bem-estar nos eventos com grande 
aglomeração de público. “Uma cidade com mais de 110.000 
mil habitantes é fato e notório que acontece muitos eventos 
onde há aglomerações, que as ocorrências envolvendo os 
participantes desses eventos são atendidos pelos órgãos 
públicos, estes que já tem seu padrão de atendimento rotineiro.

Eleição na Câmara I
Com o ‘congelamento’ de 
uma proposta que pretendia 
dar liberdade para que o 
atual presidente da Câmara 
Municipal pudesse pleitear 
pela reeleição, os bastidores 
do Poder Legislativo 
Municipal passam a ficar 
em ‘silêncio’, ao menos 
para quem fica na escuta 
ao lado de fora das portas. 
Apesar de não haver ainda 
manifestação por parte dos 
vereadores, nos corredores, 
sempre movimentados, 
‘murmurinhos’ escondem 
as tratativas em respeito à 
confecção de chapas para 
eleição da mesa diretora. 
Fernando Galmassi, atual 
presidente, afirma que não 
foi procurado por nenhum 
parlamentar, pelo menos 
ainda, em busca de apoio.

Habita Umuarama I
Vereadores discutiram em primeiro turno na noite da 
segunda-feira, 7, em sessão ordinária, um projeto de lei de 
autoria do Poder Executivo, que altera o programa Habita 
Umuarama. Na mensagem encaminhada à Câmara, o 
prefeito aponta que a proposição é necessária, tendo em 
vista a grande demanda pela procura dos Kits de materiais 
de construção, de que trata a Lei nº 4.295, de 24 de agosto 
de 2018. Ele explica que um dos artigos em vigor trás os 
requisitos necessários à comprovação da propriedade do 
imóvel. “No entanto, o que tem se verificado, é que grande 
parte das pessoas não consegue atender integralmente 
os requisitos contidos no inciso II do artigo 3º, por não 
possuírem o título de propriedade (matrícula, escritura 
pública, contrato), o que inviabiliza sua adesão ao programa.

Habita Umuarama II
Por conta deste percalço, um pedido pela alteração foi 
apresentado, a fim de viabilizar o atendimento às pessoas que 
não possuem os documentos que comprovem a propriedade 
do imóvel, mas que de outra forma comprovem sua posse 
ininterrupta pelo prazo de no mínimo 5 anos, desde que 
cumpram os demais requisitos da lei.

ALEX MIRANDA

Eleição na Câmara II
A data para eleger a nova 
Mesa Diretora na Câmara, 
para o biênio 2023/2024, é 
15 de dezembro. A Mesa e 
composta pelo Presidente, 
Vice, 1º e 2º Secretários. 
Legalmente, apesar de 
Galmassi não poder tentar 
uma reeleição como 
presidente, nada o impede de 
tentar uma vice-presidência, 
ou até mesmo uma secretaria, 
em uma nova chapa. O 
presidente lembra que por 
enquanto, ainda é cedo para 
tratar de um novo futuro cargo 
na Mesa Diretora. “Afinal 
faltam mais de 30 dias para a 
eleição, estamos preparando 
as movimentações, por 
enquanto”, comenta Galmassi, 
ressaltando que: “Nenhum 
vereador manifestou a intenção 
de assumir a presidência”.
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Terceirização no
sistema prisional é
debatida na Alep

A poucos dias da comemo-
ração do Dia do Policial Penal, 
celebrado em 13 de novembro, 
a Assembleia Legislativa do 
Paraná promoveu na manhã 
de ontem (terça-feira, 8), uma 
audiência pública para discu-
tir o papel deste profissional na 
segurança pública.

Presidida pelo deputado 
Tadeu Veneri (PT) a reunião 
levantou críticas dos sindica-
tos da categoria à falta de con-
cursos públicos e contratação 
de serviços terceirizados para 
cobrir demandas consideradas 
“típicas do Estado”.

Segundo a presidente do 
Sindicato dos Policiais Penais 
do Paraná (Sindarspen), 
Vanderleia Leite, “é inadmissí-
vel que algo feito como provi-
sório se perpetue como política 
sobre nossos servidores”, afir-
mação em menção à contrata-
ção por seis meses promovida 
pelo Governo do Estado junto a 
uma empresa privada.

Esta operação teria, segundo 
o sindicato, absorvido 1.657 
funcionários terceirizados que 
atuam inclusive em atividades 

Itens arrecadados na Alep levam
autoestima à pacientes com câncer

Três semanas depois do iní-
cio da campanha e um resultado 
surpreendente. Não apenas 
pelos mais de mil itens arreca-
dados, mas pela variedade. O 
pedido era para que servido-
ras e servidores da Alep doas-
sem maquiagens e bijuterias. 
Entretanto, chegaram até a 
Procuradoria Especial da Mulher 
da Casa de Leis lenços, roupas, 
chapéus e cabelo para ser usado 
na confecção de perucas. A 
entrega do material ao Instituto 
Humsol aconteceu na manhã de 
ontem (8). “É muito gratificante 
participar de mais uma cam-
panha do Outubro Rosa para 
ajudar e poder contribuir para 
elevar a autoestima das pacien-
tes em tratamento contra o cân-
cer, que passam por momentos 
tão difíceis”, disse a deputada e 
procuradora especial da Mulher, 
Cristina Silvestri (PSDB).

BOLSA DA AUTOESTIMA
Parte das bijuterias recebida 

A reunião levantou críticas dos sindicatos da categoria à falta de concursos públicos e con-
tratação de serviços terceirizados para cobrir certas demandas
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policiais que seriam restritas a 
agentes públicos concursados.

Sobre isso, o diretor-geral do 
Departamento de Polícia Penal 
do Estado do Paraná, Osvaldo 
Messias Machado, afirmou que 
o Governo já aprovou a realiza-
ção de concurso público. “Está 
em andamento e irá acontecer 
em 2023, estamos trabalhando 
no número de vagas que serão 
previstas”, explicou.

“Entendemos que polícia 
penal e departamento peniten-
ciário são uma coisa só. Já exis-
tem editais e todas as categorias 
serão contempladas”, disse o 
representante da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado.

A conclusão dos sindicatos 

da categoria foi de propor, 
como encaminhamento da 
audiência pública, uma moção 
de repúdio à política de tercei-
rização para a Casa Civil do 
Governo. “95% dos policiais 
penais têm formação superior. 
É preciso rechaçar a terceiriza-
ção”, afirmou Vanderleia Leite.

A atividade dos então agen-
tes penitenciários no rol das 
forças policiais foi reconhecida 
em 2019. Em outubro de 2021 
foi alterada a Constituição 
Estadual para a criação da 
Polícia Penal e instituição do 
Departamento de Polícia Penal. 
Em março deste ano foi criado 
o quadro próprio, regulamen-
tando a carreira no estado.

já se transformou em kits, que 
somados às maquiagens e pro-
dutos de higiene pessoal farão 
parte da Bolsa da Autoestima, 
entregue em hospitais de 
Curitiba e Região Metropolitana. 
Quem recebeu as doações foi a 
presidente do Humsol, Instituto 
Humanista de Desenvolvimento 
Social, Simone Beck Ribeiro, A 
Ong atua desde 2009 no estado 

na prevenção, informação, 
orientação, conscientização 
e acolhimento para pacientes 
em tratamento contra o câncer. 
Ela conta que no Outubro Rosa 
as arrecadações praticamente 
dobram. O Humsol também 
fornece de graça a pacientes 
em tratamento contra o câncer 
e familiares, assistência social, 
jurídica e psicológica. 

PARTE das bijuterias recebida já se transformou em kits, que somados às maquiagens e 
produtos de higiene pessoal farão parte da Bolsa da Autoestima
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No litoral
No litoral do estado, a 
semana começou com o 
serviço de nivelamento 
de um declive na areia 
ocasionado pela ressaca 
na praia de Matinhos. 
Fenômeno considerado 
normal, o declive apareceu 
na praia de Matinhos 
duas semanas após a 
conclusão da primeira fase 
da engorda. O desnível 
passou de um metro em 
alguns pontos, segundo 
relatos de quem esteve na 
praia, e é provocado pela 
adequação da areia e pela 
movimentação natural das 
ondas.

Bloqueios
A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) informou 
que caíram os pontos de 
bloqueio em estradas e 
rodovias pelo país. No 
início da manhã desta 
terça-feira, 8, eram quatro 
registros. Além disso, 
ocorrem neste momento 
três interdições parciais do 
fluxo por manifestantes. 
Os bloqueios acontecem 
nos estados de Mato 
Grosso e Paraná.

Sem bloqueio
A Associação Comercial, 
Industrial e Empresarial 
de Ponta Grossa não 
defende nem apoia 
qualquer tipo de bloqueio 
que afetem o direito de 
ir e vir da população. Tal 
atitude, inclusive, coloca 
em dúvida a legitimidade 
dos atos. Com relação 
a supostos boicotes a 
empresas por conta da 
visão política de seus 
proprietários, a associação 
é terminantemente 

Brasil global
Ciência, tecnologia e inovação (CT&I) terão papel cada 
vez mais estratégico para a reindustrialização no país. 
Para a diretora de Inovação da Confederação Nacional 

da Indústria (CNI), Gianna Sagazio, o Brasil precisa 
com urgência de aumentar investimentos na área para 

se tornar mais competitivo globalmente. “Entender 
o que está se desenvolvendo no mundo é essencial 

para pensarmos o papel do Brasil nessa reestruturação 
global, não só da produção do conhecimento 

tecnológico, como da produção de bens de alta 
tecnologia”,  destacou Gianna Sagazio.

contrária a este tipo 
de atitude.

Seguir em frente
A Fecomércio do Paraná 
afirma que continuará 
vigilante para que todos 
os governantes atuem 
com a máxima integridade 
e priorizem a livre 
iniciativa, permitindo 
aos paranaenses fazerem 
aquilo que mais sabem: 
trabalhar. “É hora de 
rumar para o futuro. É hora 
de seguir em frente”, 
diz a nota.

Aniversário de 
Cascavel
Mantendo a tradição, um 
bolo de mais de 600 quilos 
será servido no próximo 
dia 14 (uma segunda-feira) 
para comemorar os 71 
anos de Cascavel. Quem 
quiser saborear uma fatia 
terá que comparecer às 
17h, ao lado da prefeitura.

Contas pendentes
Lula, Bolsonaro e 
20 candidatos a 
governos de Estados 
no 2º turno ainda não 
encaminharam à Justiça 
Eleitoral suas contas 
de campanha. Cerca de 
3,8 mil candidatos que 
disputaram as eleições de 
2022 ainda não prestaram 
contas dos gastos de 
campanha ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 
O prazo para entrega 
referente ao 2º turno se 
encerra no próximo dia 
19. Dos 24 candidatos a 
governos de Estados no 
2º turno, apenas quatro 
encaminharam à Justiça 
Eleitoral suas contas de 
campanha.
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PR amplia parceria
para uma agricultura
mais sustentável

O Paraná está aprofundando 
a discussão em relação a novos 
caminhos da ciência, da inova-
ção e do conhecimento tec-
nológico, com vistas à poten-
cialização do bioinsumo e do 
reforço à agropecuária cada 
vez mais sustentável. O plano 
foi apresentado pelo secretá-
rio estadual da Agricultura e 
do Abastecimento, Norberto 
Ortigara, na abertura do 
AgroBIT Brasil, um dos even-
tos mais relevantes de tec-
nologia e inovação para o 
agronegócio, que se estende 
até hoje (quarta-feira, 9), 
no Parque Governador Ney 
Braga, em Londrina.

“Temos o desafio de curto 
prazo que é fazer uma legisla-
ção de bioinsumo no Paraná”, 
disse Ortigara. “Não é para 
amarrar ou complicar, mas para 
dar mais clareza à sociedade 
sobre o que entendemos e 
como podemos potencializar, 
provocar e trazer investimen-
tos para o desenvolvimento 
de bioinsumos”.

Segundo o secretário, em 
paralelo a esse debate, o Estado 
estuda formas de melhorar 
ainda mais o incentivo às ino-
vações. “Queremos elevar a 
régua dessa questão da ciên-
cia, da inovação e da tecnolo-
gia. Somos e seremos parceiros 
de todos os movimentos que 

Governador reafirma diálogo com
igrejas em encontro com evangélicos

O governador Ratinho 
Junior participou ontem (8), 
em Curitiba, da Elo Conferência 
Nacional, evento da Comunhão 
Internacional de Ministros (MFI-
Brasil) que reúne lideranças 
evangélicas de todo o País. No 
encontro, o governador reafir-
mou a intenção de manter um 
diálogo próximo com a comuni-
dade evangélica.

Ele citou a parceria bem-su-
cedida com as igrejas durante 
a pandemia de Covid-19, que 
funcionaram como ponto de 
apoio na distribuição do Cartão 
Comida Boa, iniciativa criada 
em 2020 para dar suporte às 
famílias mais vulneráveis. 
Criado pelo Governo do Estado 

AO discursar para os cerca de 900 participantes, Ortigara disse que não há mais espaço para 
agricultura rudimentar, baseada apenas no conhecimento empírico

EVANDRO FADEL/SEAB

conduzam o agricultor a um 
patamar mais elevado, mais 
eficiente, mais racional, que 
traga bons resultados para o 
nosso agricultor”, afirmou.

Ao discursar para os cerca 
de 900 participantes do evento, 
Ortigara disse que hoje não há 
mais espaço para agricultura 
rudimentar, baseada apenas no 
conhecimento empírico. “Hoje é 
ciência, inovação e novos conhe-
cimentos permanentemente”, 
alertou. “Tem muito espaço 
nesse mundo novo, é preciso 
se apropriar desses processos 
modernos porque estão che-
gando para simplificar bastante e 
refinar a capacidade de decidir”.

EVENTO
O AgroBIT termina hoje com 

a premiação de produtores 
rurais e startups que se desta-
cam como inovadores no setor 
agropecuário. A realização do 
evento é da Sociedade Rural 

do Paraná, Sebrae, FB Group e 
AgroValley Londrina.

Durante os dois dias pro-
dutores rurais, engenhei-
ros agrônomos, cooperados, 
empresários, investidores, 
pesquisadores e acadêmicos 
estão sendo colocados em con-
tato com soluções inovadoras 
que elevam a produtividade e a 
rentabilidade, além de reduzir 
custos de produção no campo.

Com diversas atividades 
e 48 palestrantes, o AgroBIT 
2022 apresenta a inovação em 
todos os aspectos da jornada 
do produtor – do planejamento 
do plantio à comercialização. 
Entre os assuntos discutidos 
estão análise e preparo de 
solo; adubação e nutrição de 
plantas; tipos e tratamento 
de sementes; melhoramento 
genético de plantas; irrigação; 
manejo de pragas e doenças, 
biotecnologia e bioinsumos; 
agricultura urbana e colheita.

como medida emergencial para 
pessoas afetadas pela emergên-
cia sanitária, a iniciativa se tor-
nou um programa permanente 
de complemento de renda de 
famílias paranaenses.

Ratinho Junior destacou 
ainda que o Paraná passa 
por um bom momento polí-
t ico e  econômico,  com 

saldos positivos na geração 
de empregos e sendo reco-
nhecido internacionalmente 
como exemplo mundial de 
sustentabilidade. “Estamos 
em bom momento no Paraná 
porque não estamos sozinhos, 
mas porque temos diversos 
instrumentos que ajudam a 
sociedade caminhar”, disse.

NO encontro, o governador reafirmou a intenção de manter um diálogo próximo com a 
comunidade evangélica
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Cabidão oficial
A transição contará com 
50 cargos sob coordenação 
do vice-presidente eleito 
Geraldo Alckmin (PSB). Os 
selecionados terão salários 
que variam de R$ 2.701,46 
a R$ 17.327,65. O gabinete 
será desativado no dia 10 de 
janeiro. A sede da transição 
será no Centro Cultural 
Banco do Brasil. Por parte 
do Governo Bolsonaro, o 
coordenador será o chefe 
da Casa Civil do Palácio, 
Ciro Nogueira. Pelo menos 
12 partidos da coalizão da 
campanha de Lula nomearam 
membros para o Conselho 
de Transição.

Caneta na mão
Fim de governo e seus 
protagonistas vão usando 
a caneta para ajeitar a vida 
de amigos e familiares. 
Elizabeth Nunes Guedes, irmã 
do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, foi nomeada 
para o Conselho Nacional 
de Educação, subordinado 
ao Ministério. Não bastasse 
ser a irmã do ministro, ela é 
gerente de uma associação 
de faculdades particulares. 
Elizabeth vai compor o 
conselho de educação 
superior, justamente o órgão 
no Governo que...autoriza 
ou recusa a abertura de 
novas faculdades.

Aperta e confirma
O relatório de auditoria das 
Forças Armadas sobre o 
sistema eletrônico de votação 
do Brasil (auditoria das urnas), 
que será divulgado hoje, 
vai trazer a confirmação da 
vitória de Lula da Silva, para 
desespero de Bolsonaro. O 
Exército não comprou a briga 

31 ministérios
Não há mais dúvida desde ontem de que o presidente eleito, 
Lula da Silva (PT), vai expandir o inquilinato da Esplanada dos 

Ministérios a partir de janeiro. Os atuais 22 ministérios da 
curta Era Jair Bolsonaro devem passar para, pelo menos, 31 
no Governo do Barba – como Lula é chamado entre portas 

por potenciais ministros. O número de pastas ficou evidente 
na lista de grupos temáticos divulgada nesta terça-feira pelo 

Grupo de Transição de Governo. Entre as futuras pastas, figura 
a de Cidades, Infraestrutura, Trabalho, Pesca e Igualdade Racial, 
entre outras, que deverão ser recriadas na nova gestão. Temas 
caros para os programas sócio-desenvolvimentistas do projeto 

de Lula. Coordenador dos grupos temáticos, o ex-senador 
Aloizio Mercadante desponta como potencial chefe da Casa Civil 

do Palácio sob o poder do PT. 

do capitão com o TSE, e não 
vai contestar o resultado. Mas, 
para afagar o chefe, o report 
pode indicar inconsistências 
no modelo e abrir brecha 
para questionamentos. Nada 
que vai mudar o resultado da 
eleição. Aliás, Bolsonaro foi 
eleito sete vezes deputado 
federal pelo Rio de Janeiro por 
votos na urna eletrônica, e 
nunca a questionou.

Abraço eco
O presidente Bolsonaro 
não participa da COP 27, 
a conferência do clima no 
Egito, mas isso não impediu 
de o corpo diplomático e 
representantes das ONGs que 
atuam no Brasil se afinarem 
em simpatia. Antonio Patriota, 
embaixador do Brasil no Egito 
e Eritreia, encontrou com 
Fernanda Lopes, diretora-
executiva do Instituto Baobá, 
e se deram um abraço 
apertado (veja foto no site da 
Coluna). É um indicativo de 
como serão as relações sob 
novos ares a partir de 2023, 
com valorização do 
meio ambiente. 

Sua mesa
O preço das principais 
matérias-primas agrícolas é 
monitorado pela Associação 
Brasileira da Indústria de 
Alimentos (ABIA). O trigo teve 
queda de 10,4% em setembro 
de 2022, porém ainda registra 
alta de 7,5% em comparação 
com o mesmo período de 
2021. O óleo de soja tem sido 
um dos vilões da mesa dos 
brasileiros. Segundo a ABIA, 
os preços do óleo tiveram 
alta de 12,6% em relação a 
setembro de 2021. O alto 
preço do leite (+ 27,9% em 
relação a setembro de 2021) 
também se destaca.
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Caminhão capota na estrada 
Boiadeira e deixa duas 
pessoas gravemente feridas

Duas pessoas foram ejeta-
das de um caminhão Mercedes 
6080 após um capotamento na 
BR-487, a estrada Boiadeira, no 
trecho entre Cruzeiro do Oeste 
e Maria Helena, no início da 
tarde de ontem (terça-feira, 
8). Além das duas vítimas mais 
graves, outra pessoa também 
se feriu no acidente.

O caminhão era ocupado 
por três homens que traba-
lham com o plantio e a venda 
de grama. Eles estavam a cami-
nho de Umuarama e utiliza-
ram a rota alternativa devido 
ao bloqueio de manifestantes 
da rodovia PR-323. Porém, na 
estrada há um declive bastante 
íngreme, que possivelmente fez 
com que o condutor perdesse o 
controle da direção e capotasse 
às margens do rio Corimbatá.

Um dos ocupantes era idoso 
e ficou gravemente ferido. Foi 
necessária que equipes do 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência), fizessem 
uma intubação ainda no local. 

Outro ocupante, de 40 anos de 
idade, também ficou em estado 
grave depois que quebrou um 
dos braços e a clavícula. O ter-
ceiro, de aproximadamente 62 
anos, também possivelmente 
quebrou um braço após o 
capotamento.

Devido ao acidente, equi-
pes do Corpo de Bombeiros 
de Cruzeiro do Oeste e de 
Umuarama compareceram à 
ocorrência para desenclausurar 
a terceira vítima que ficou presa 
dentro da cabine. Os feridos 
foram encaminhados ao hos-
pital Uopeccan de Umuarama. 
(Colaboração – Obemdito)

A Polícia Militar (PM) de Cidade Gaúcha apreendeu cigarros contra-
bandeados, dinheiro e placas falsas e prendeu um homem, por volta das 
10h20 de ontem (8), depois que recebeu denúncias anônimas de que 
um veículo estava sendo utilizado para o transporte de contrabando. Após 
algumas buscas na área citada pelo denunciante, foram encontradas 100 
caixas de cigarro, R$ 1.711 e 5 placas com característica do veículo em 
um veículo Mercedes Sprinter, que também tinha emplacamento adultera-
do. O destino seria a cidade de Presidente Prudente/SP. O motorista foi 
encaminhado para a Polícia Federal de Guaíra e denunciado pelos crimes de 
contrabando e adulteração de sinal identificador de veículo.

Descaminho
A Polícia Militar apreendeu 
ontem (8) pela manhã, em 
Tuneiras do Oeste, telefones 158 
celulares de diferentes marcas 
que estavam sendo trazidos 
do Paraguai sem notas fiscais. 
Equipes do 7º Batalhão da Polícia 
Militar abordaram um veículo 
durante fiscalização rotineira 
e, na vistoria, confirmaram 
que os produtos haviam sido 
adquiridos no país vizinho e 
estavam sem a devida dedução 
fiscal. O condutor com o veículo 
e a mercadoria, foi encaminhado 
para a sede da Receita Federal 
em Guaíra.

DIVULGAÇÃO

UMA vítima ficou presa na cabine do caminhão e foi desencarcerada por bombeiros de 
Umuarama e de Cruzeiro do Oeste
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Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.

NOTÍCIAS QUE FAZEM O PARANÁ 
AVANÇAR CADA VEZ MAIS.

O Governo do Estado concluiu a 
primeira fase da engorda da praia de 
Matinhos antes do prazo. As obras de 
revitalização estão em andamento.

R$ 27,8 milhões serão antecipados 
para o pagamento dos hospitais 
filantrópicos de todo o Paraná.

No mês de outubro, o valor do ICMS 
repassado aos municípios paranaenses 
passou dos R$ 650 milhões.

PR
DESTAQUE

Para mais informações, acesse: aen.pr.gov.br     @aenparana.
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Umuarama Futsal se classifica para a
semifinal dos Jogos Abertos do Paraná

Depois de vencer por 3 a 1 
o time de Santa Mariana e por 
5 a 3 o Colombo, o Umuarama 
Futsal se classificou para dis-
putar a semifinal dos JAPs 
(Jogos Abertos do Paraná), que 
teve início na última sexta-feira 
(4), em Apucarana.

Com a classificação, o time 
volta à quadra no próximo dia 
25 para encarar o forte time 
de Rondon e, se vencer, estará 
na final e enfrentará, no dia 
26, o vencedor do jogo entre 
Apucarana e Laranjeiras. São 
dois times pedreiras e estão 
muito bem preparados.

Mas a equipe de Umuarama 
está embalada e quer a vitória. 
“Vencemos e estamos confian-
tes para o próximo jogo”, disse 
o técnico Nei Victor.

O primeiro fim de semana 
da fase final dos Jogos Abertos 

Rayssa Leal quebra marcas com
título mundial na liga de skate street

A conquista do Super 
Crown, prova final da Liga 
Mundial de Skate Street, no 
Rio de Janeiro, foi um dos 
feitos históricos alcançados 
por Rayssa Leal no último 
domingo (6). A maranhense, 
de 14 anos, tornou-se a ska-
tista mais jovem a se sagrar 
campeã do circuito feminino 
da modalidade (disputada 
em uma pista com elemen-
tos de rua) e foi a primeira 
a vencer as quatro etapas da 
temporada. Antes, ela já havia 
ganhado em Jacksonville, 
Seattle e Las Vegas (todas nos 
Estados Unidos).

O triunfo da Fadinha no 
Parque Olímpico, zona oeste 
do Rio, foi assegurado somente 
na última manobra, quando 
obteve uma nota 7,4 que a 
colocou à frente da japonesa 
Funa Nakayama, segunda 
colocada. Momiji Nishiya, 
também nipônica, completou 
o pódio, que reuniu as três 
medalhistas do street femi-
nino na Olimpíada de Tóquio 
(Japão). Na ocasião, Nishiya 
foi campeã, com a mara-
nhense levando a prata e 
Nakayama o bronze. As orien-
tais ocupam os dois primeiros 
lugares do ranking olímpico 
da World Skate, federação 

APESAR de não ter conseguido bons resultados na LNF e no Paranaense, o time de Umua-
rama segue agora par a fase final do JAPs

DIEGO IANESKO/AFSU

do Paraná reuniu 2.250 partici-
pantes de 70 municípios dife-
rentes. Nesta primeira etapa, 
além do futsal, também foram 
disputadas as modalidades 
de badminton, basquete, 
ciclismo, futebol sete, hande-
bol, natação, rugby, vôlei de 
praia e voleibol.

Os JAPs estarão de volta no 
próximo fim de semana com a 
realização da ginástica rítmica, 
de 11 a 13 de novembro. Já a 
fase final dos jogos acontece 
entre os dias 25 a 27 de novem-
bro também em Apucarana.

Permanência de Nei Victor 
depende de decisão

Na última sexta-feira, ainda 
não havia uma definição com 
relação à permanência de Nei 
Victor como técnico da equipe 
para a próxima temporada.
Mas no início desta semana, 

ele afirmou que foi procurado 
pelo presidente da AFSU, o 
empresário Edivanilson Lopes 
Romeiro, Nil. Após uma con-
versa com a diretoria deverá 
definir sua eventual renovação 
para 2023.

“Eu quero ficar mais um 
ano, agora vai depender do 
que eles (a diretoria) vão defi-
nir”, afirmou Nei, ao contar que 
a decisão final deverá ser apre-
sentada até o próximo dia 15.

Além do JAPs, que segue 
em andamento, o Umuarama 
Futsal participou de outras 
duas competições, a Liga 
Nacional e a chave Ouro do 
Campeonato Paranaense de 
Futsal 2022, onde não logrou 
êxito, como nas temporadas 
anteriores.

Segundo o técnico, além 
de problemas extracampo, 

também não houve a contra-
tação de novos atletas para 
reforçar o time. “Perdemos 
pelo menos 16 jogadores que 

foram embora para outros 
países e não foram repos-
tos”, explica. (Colaboração 
– Obemdito)

internacional da modalidade 
(Rayssa é a quinta).

“Estar no Brasil e poder 
carregar este troféu e o título 
de campeã mundial não tem 
preço. Fiquei muito emocio-
nada, chorei muito! Eu nem 
estava esperando, imaginei 
que ficaria em segundo lugar, 
pois a Funa estava muito boa, 
mas graças a Deus deu certo! 
Em 2018, mandei até uma 
mensagem para o dono da 
liga, para que eu pudesse par-
ticipar e hoje [domingo] estou 
aqui, sendo campeã mundial”, 
celebrou Rayssa.

Outras duas brasileiras, 
ambas paulistas, participa-
ram da final, que reuniu oito 
skatistas. Bicampeã, Pâmela 
Rosa ficou na quinta posição, 
enquanto Gabriela Mazetto 
concluiu a etapa em sétimo.

No masculino, o título do 

Super Crown ficou com o por-
tuguês Gustavo Ribeiro, que 
superou os norte-americanos 
Braen Hoban (segundo) e Chris 
Joslin (terceiro lugar). O brasi-
liense Felipe Gustavo, repre-
sentante brasileiro na final, 
terminou na sexta posição.

Em um plenário lotado, o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu 
na última segunda-feira (7) o título de Cidadão Honorário Brasileiro pela 
Câmara dos Deputados. Por se tratar de resolução, o texto já foi pro-
mulgado pela Câmara durante a sessão sem precisar passar pelo Senado. 
Emocionado, Hamilton disse que não sabia o que esperar ao receber o 
título de cidadão brasileiro. Em seu discurso, ele dedicou a homenagem ao 
seu “grande herói” Ayrton Senna. “É uma grande honra receber esse título. 
Agora, eu posso finalmente dizer que sou um de vocês. Eu amo Brasil, eu 
sempre amei o Brasil. Eu tenho memórias incríveis do Brasil, mesmo antes 
de ter tido oportunidade de vir aqui. Quando estive aqui em 2007, o 
amor que recebi e as experiências que tive foram muito especiais para mim. 
Mas, no ano passado, o carinho que recebi da torcida de vocês foi um dos 
momentos mais especiais de toda minha vida”, disse o piloto.

DIVULGAÇÃO

EM 2018, mandei até uma mensagem para 
o dono da liga, para que eu pudesse parti-
cipar e hoje [domingo] estou aqui, sendo 
campeã mundial, comemorou a campeã
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Educação Municipal capacita
grupos para justiça restaurativa

Diante dos muitos pontos 
positivos a partir da realiza-
ção dos Círculos de Construção 
de Paz e Justiça Restaurativa 
na Rede Municipal de Ensino, 
a Secretaria Municipal de 
Educação percebeu a neces-
sidade de ampliar o trabalho, 
promovendo a formação de 
novos facilitadores para a dis-
seminação dos conceitos do 
processo.

As práticas de Justiça 
Restaurativa têm se mostrado 
eficazes na prevenção de con-
flitos, facilitando diálogos que 
ajudam a fortalecer vínculos 
entre os grupos de convivên-
cia. Os círculos de construção 
de paz são um formato con-
creto e acessível para atender 
às necessidades mais básicas 
do ser humano, como perten-
cimento e significado.

Empossados membros do comitê que acompanhará população de rua
O prefeito Hermes Pimentel 

empossou ontem (8), os inte-
grantes do Comitê Intersetorial 
d e  A co m pa n h a m e n to  e 
Monitoramento da Política de 
População em Situação de Rua 
(Ciamp-Rua) de Umuarama, 
durante reunião na sede da 
Secretaria-Executiva dos 
Conselhos. Após a posse os 
membros titulares do comitê 
elegeram a mesa diretoria, 
que terá Roger Bruno Giopatto 
(representante do Centro Pop) 
como coordenador e José 
Lopes Junio dos Santos (da 
Apromo) como vice.

No mesmo encontro foi 
definida também a compo-
sição de comissão executiva 
para elaboração do Regimento 
Interno no prazo de até 90 
dias, que será composta por 
Nathalia Ynae Marrique, Roger 
Giopatto, Leoniria de Andrade 
ltikawa (representantes gover-
namentais), José Lopes Junio 
dos Santos, Leia Antunes e 
Ricardo Eiras (representantes 
da sociedade civil).

O comitê atual terá man-
dato para o biênio 2022-2024. 
As gestões para criação do 
Ciamp-Rua começaram em 
2015, no Conselho Municipal 
de Assistência Social (CMAS), 
durante discussões sobre a 
política de atendimento à 

população em situação de 
rua em âmbito municipal, 
como prevê o decreto fede-
ral 7.053/2009 e levando 
em consideração, ainda, o 
aumento desta população em 
Umuarama.

Em 2017, visando a cons-
trução de políticas públicas 
garantidoras dos direitos a 
esta população, observou-se 
que seria oportuno criar um 
comitê municipal e em 2019 a 
minuta do decreto de criação 
foi enviada à Procuradoria-
Geral do Município. A pande-
mia de covid-19 suspendeu os 
trabalhos coletivos na época 
e agora o CMAS apresentou 

um novo requerimento ao 
Executivo pela instituição 
do comitê, atendido com o 
decreto 168/2022.

O Ciamp-Rua é composto 
paritariamente por repre-
sentantes da sociedade civil 
e de órgãos públicos. “A tra-
jetória nos últimos anos reti-
rou a população em situa-
ção de rua da invisibilidade, 
reconhecendo o compro-
misso de Estado em garan-
tir os direitos a estes brasi-
leiros. Os desafios requerem 
o engajamento das diversas 
políticas, em um esforço 
coletivo envolvendo poder 
público e a sociedade civil 

“O uso de círculos de 
forma regular, na construção 
do senso de comunidade e de 
aprendizagem conjunta, pode 
se tornar a base para comu-
nidades mais saudáveis nas 
escolas. Contribuindo para 
que os envolvidos desenvol-
vam habilidades de convivên-
cia, nós podemos mudar a 
cultura vigente para uma cul-
tura de maior bem-estar para 
todos”, explicou a secretária 
da Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso.

Com esta análise, o muni-
cípio selecionou mais quatro 
unidades educacionais para 
fazerem parte dessa constru-
ção – as escolas Evangélica, 
São Cristóvão, São Francisco 
de Assis e Malba Tahan. “Cada 
escola conta com as seguin-
tes representações: secretário 

escolar, auxiliar de serviços 
gerais, professor e coordena-
ção escolar, e mais três pro-
fissionais da equipe da secre-
taria, totalizando 20 novos 
facilitadores”, explicou a secre-
tária Mauriza.

No período de 3 a 10 de 
novembro esse novo grupo 
juntou-se ao primeiro grupo 
de facilitadores para pas-
sar por uma formação, apli-
cada no Centro Municipal de 
Desenvolvimento e Pesquisa 
em Educação (CMDPE). “Os 
grupos mais antigos recebem 
aperfeiçoamento de círculos 
complexos, que são aque-
les onde há a necessidade de 
reestabelecimento dos vín-
culos diante de um conflito, 
buscando as possibilidades 
de restauração a partir das 
necessidades de quem estava 

envolvido na situação confli-
tiva”, explicou a coordenadora 
pedagógica Patrícia de Araújo 
Abucarma Stevanato.

A formação é realizada pela 
empresa Vinculare Psicologia 
Jurídica – Cursos e Supervisões, 
com as facilitadoras Aline 
Fioravante e Virgínia Bernardino, 

sob a supervisão técnica de Lara 
Schmitt Cesar. “Agradecemos a 
todos os professores e equipes 
das escolas por terem aceito o 
convite e fazerem parte desse 
projeto. O objetivo é criar um 
ambiente educacional harmo-
nioso e humanizado”, comple-
tou a secretária da Educação.

organizada”, atesta a carti-
lha do Centro de Referência 
Especializado para População 

em Situação de Rua (Centro 
Pop), da Secretaria Nacional 
de Assistência Social.

Os dois módulos policiais, localizados ao longo da avenida 
Paraná e utilizados por equipes da Polícia Militar e da Guar-
da Municipal de Umuarama (GMU), receberam melhorias 
executadas pela Prefeitura nos últimos dias. Os agentes da 
autoridade de trânsito também passaram a utilizar esses pontos 
como base de apoio, no cumprimento de suas atribuições. O 
comandante da Guarda, inspetor Valdiney Rissato, acres-
centa que os módulos contam com uma infraestrutura básica, 
com cadeiras, mesas e ar-condicionado, além de instalações 
sanitárias, que oferecem conforto e segurança aos agentes em 
serviço na área central de Umuarama. “Solicitamos as me-
lhorias ao prefeito Pimentel e fomos prontamente atendidos. 
Os módulos são bem utilizados pelas forças de segurança, 
funcionando como uma base avançada, bem localizada e de 
fácil acesso nas operações do dia a dia, agilizando bastante 
o trabalho de monitoramento e fiscalização do trânsito”, 
pontuou Rissato.

CÍRCULOS de construção de paz são um formato concreto e acessível para atender às 
necessidades mais básicas do ser humano, como pertencimento e significado

JOSÉ A. SABINO/SECOM

O comitê vai discutir ações e aplica-las no atendimento à população em situação de rua, 
levando sempre em consideração seu aumento em Umuarama
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Palavras cruzadas

Com a Lua se entendendo com Sol e Netuno logo 
cedo, a dica é redobrar a atenção para identifi-
car uma boa oportunidade no trabalho. Pode ter 
sucesso ao se envolver em algo diferente e mais 
arriscado! Se está atrás de um novo serviço, ou 
pensa em trocar de emprego, aproveite para enviar 
currículos e procurar vagas. 

Nesta terça, as tarefas de rotina podem ocupar 
boa parte do seu tempo, mas não adianta ficar 
reclamando. Se precisa terminar alguma coisa 
que ficou pendente no trabalho, faça isso antes 
de se envolver em algo novo! Em casa, tarefas 
e serviços domésticos podem se empilhar no 
seu caminho.

Aproveite a manhã para fazer contatos, já que você 
terá facilidade para lidar com as pessoas. Aliás, 
esbanjando charme e simpatia, também será mais 
fácil participar de uma reunião, apresentar proje-
tos e convencer os outros a embarcarem no que 
você quiser!

Nesta terça, você vai esbanjar autoconfiança e 
energia, sinal de que dá pra resolver assuntos 
pendentes e tarefas atrasadas rapidinho. Também 
fica mais fácil trocar ideias com colegas e clien-
tes, marcar reuniões, enfim, dar aquele gás extra 
no trabalho.

Logo cedo, Lua e Netuno unem forças para benefi-
ciar as finanças. Sem chamar atenção, costurando 
acordos e conquistando bons resultados, vai che-
gar mais longe, tá? Ouça sua intuição para encon-
trar o melhor caminho em uma situação inespera-
da ou na vida profissional.

No que depender das estrelas, você vai aproveitar 
qualquer oportunidade de viver novas experiên-
cias, expandir seus interesses e dar aquele chega 
pra lá na mesmice. Vale a pena expandir seus co-
nhecimentos, iniciar um curso ou se arriscar fora 
da sua zona de segurança.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 9 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Escorpião 
– Áries. São um pouco indecisos, vagarosos e confusos, até à idade da adolescência. Depois 
se definem e podem exercitar seu lado positivo e lutador, dinâmico e responsável. Seu número 
principal é o 17, formado de 1, do Sol e de 7, Netuno. São dois astros de natureza divergentes. 
Enquanto o Sol é luz, força, energia, claridade, ações definidas, franqueza e sinceridade. O 
outro é nebulosidade, ações veladas, ocultismo, mistérios, timidez, limitações, pessimismo, 
complexos íntimos etc. Mas juntos formam o 8, de Saturno, que representa seriedade, respon-
sabilidade, moderação, recolhimento e austeridade. Indica vida longa e heranças.

Horóscopo nascido em 9 de novembro

Você conta com excelentes energias para dar um 
show de comunicação em todas as áreas, espe-
cialmente no trabalho. Normalmente, seu signo 
costuma ser mais fechado e vale a pena explo-
rar as energias desta terça para cuidar daquelas 
tarefas pendentes que dependem da colaboração 
dos outros. Então, aproveite o bom momento para 
fazer contatos.

No trabalho, parceria será a palavra de ordem e 
tudo o que puder ser feito com a colaboração de 
outras pessoas têm mais chance de sucesso. Tro-
que ideias com os colegas, coloque em prática 
uma nova sociedade, enfim, busque o sucesso ao 
lado de pessoas em quem confia.

No que depender das estrelas, vai sobrar disposi-
ção para sair da rotina, fazer uma viagem ou em-
barcar em um programa animado de última hora. 
Mas se precisa botar as mãos na massa no tra-
balho, o jeito é canalizar esse espírito aventureiro 
para dar um toque animado às tarefas do dia a dia. 

Pode se preparar para algumas mudanças pro-
fundas na vida profissional logo cedo. Se está 
em busca de um trabalho, é um excelente mo-
mento para correr atrás dos seus interesses. O 
serviço continua recebendo ótimas vibes e você 
pode se dar bem agora, mesmo que tenha que 
fazer alguns ajustes. 

A Lua troca likes com o Sol nessa madruga-
da e avisa que você começa a terça com boas 
chances de receber uma grana que envolve a 
família. Se anda buscando trabalho ou precisa 
de um empurrãozinho para fechar um negócio, 
o pessoal de casa também pode desempenhar 
um papel importante. 

Assuntos financeiros seguem em alta e, no que 
depender das estrelas, você tem tudo pra encher o 
bolso! Pode fazer um bom negócio com a ajuda da 
família, descobrir novas maneiras de ganhar di-
nheiro por conta própria ou até receber uma grana 
que não estava esperando. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 9/11/2022

Muitas nuvens

Paranaguá
max 22
min 16

max 30
min 15

Cascavel
max 27
min 13

Foz do Iguaçu
max 29
min 16

max 29
min 13

Curitiba
max 22
min 11

FASES 
DA LUA

Quinta 10/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 11/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 678
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 08 03 00 02 05 01 02

Super Sete concurso: 316C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

JULHO

04 05 13 20 21 26 30

Loterias
Megasena

01 02 03 05 06 07 08 10 
12 13 15 16 17 21 24concurso: 2536Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2388Lotomania

98.239
82.768
39.442
93.524
90.368

04 20 21 36 55 59 73
 EC BAHIA

15 23 41 47 67 
concurso: 5993

09 22 27 30 33 45 

01 03 04 08 14 22 34 36 42 44 
50 56 68 69 72 77 84 85 89 99

concurso: 2657Lotofácil
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Arbusto
aromático

Gênero 
musical

Abreviatura
do livro de
Eclesias-
tes (Bíb.)
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vinhos

(?)-
nosso,
oração 

3/eel — lam. 5/horto — nandu — nônio. 7/ardósia — exórdio. 10/rosmarinho.
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C B S P
A L F A N D E G A
R A L O U R A R

I T A L A E R R E
F A S T C L O R O

E A G I O T A S
E S T U D I O E N

E R E S P C M
L H A R OC H A

D E L I C I O S O S
A G O G O T S M

R I R R E AL O
A L E D L A T I R
M I N E R A D O R

F A S E P R O S A

Dois servi-
ços ofereci-
dos pelos
Correios

Laço que
é especia-
lidade do 

marinheiro
Repartição
que revista
malas na
fronteira

Tornar os
cabelos

mais
claros

Cobrador
de juros
abusivos

(pl.)

Prisão de
castelos

medievais

Criança, 
no Can-
domblé
(bras.)

Som har-
mônico
(Mús.)

Que satis-
fazem o
paladar

Equivale a
1.000 kg
(abrev.)

Instru-
mento de
percussão

Aquele
que tra-

balha em
minas

Divisão de
jogos de
video-
game

Opõe-se à
poesia
(Lit.)

Letra do
infinitivo

Italiana

(?)-food,
comida

Oficina de
artistas

Imagi-
nário

Flor-de-(?):
açucena

Purificador
de água
Giselle

Itié, atriz

Imitar o
cão 

Pertencen-
te a ela

Que
possui
asas

Pedra;
rochedo
Terceira

vogal

Lugar
onde se
ajusta o

cinto

Prefixo de
"enlatado"

Adiar

Nome da
letra "R"
Excitação 
animal (pl.)

Corridas 
de cavalos
Letra feia,
malfeita

Existe
Pão de (?),
espécie
de bolo

Luta (fig.)

Ferramen-
ta para
serrar

Guloseima apre-
ciada por crianças

Favorece a prolifera-
ção de piolhos

Selton
Mello, ator 

Irmãos
do pai

4/fast. 5/agogô — ítala. 6/páreos. 7/estúdio. 8/protelar.

Recentemente o Núcleo 
de Educação de Umuarama 
reuniu autoridades dos 
setores de segurança e sua 
equipe pedagógica para dis-
cutir o alarmante aumento 
da incidência de crianças e 
adolescentes flagrados utili-
zando cigarros eletrônicos no 
ambiente escolar.

Especial istas e médi-
cos atestam a preocupação 
dos professores. “Fumar 

Uso do cigarro eletrônico pode levar à morte precoce
é prejudicial em qualquer 
idade. Começar a fumar 
ainda na infância ou no 
começo da adolescência 
pode ser desastroso, provo-
car o desenvolvimento de 
doenças respiratórias e até 
de cânceres muito precoce-
mente e levar à morte”, disse 
a pediatra Dra. Bruna Costa, 
da equipe de pediatria do 
Hospital Cemil, que foi con-
vidada a falar sobre o tema.

Segundo ela, as crianças 
são atraídas pelas cores for-
tes e vibrantes e pelo sabor 
adocicado dos cigarros ele-
trônicos. “Coloridos, com 
nomes ‘descolados’, com 
vários sabores atrativos, 
como chocolate e morango, 
que as crianças adoram, 
parecem ser inofensivos. Mas 
de inofensivos, eles não têm 
nada!”, destaca a médica.

A venda e o consumo 

de cigarros eletrônicos no 
Brasil são proibidos, contudo, 
os dispositivos podem ser 
adquiridos livremente pela 
internet e até em tabacarias, 
a um custo acessível. Uma 
pesquisa, conduzida pelo 
Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), constatou que mais de 
86% dos adolescentes de 13 
a 17 anos conseguem com-
prar cigarros em estabeleci-
mentos comerciais em todo 

território nacional.
O NRE realizará ações cole-

tivas intersetoriais para coi-
bir o uso dos dispositivos nas 
escolas e intensificar campa-
nhas educativas.

As escolas irão atuar 
em conjunto com a Polícia 
Militar, Conselho Tutelar, 
Ministério Público para inten-
sificar a fiscalização. Caso 
haja flagrante, os pais serão 
responsabilizados.
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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

Moto do Ano começa a ser escolhida hoje
Jornalistas e especialistas em 

motocicletas se reunirão hoje e 
amanhã para o evento anual 
mais importante e respeitado 
do segmento. O Prêmio Moto 
do Ano acontece no Autódromo 
Capuava, em Indaiatuba. 
Promovido pela Revista Duas 
Rodas, o evento reúne muitas 
empresas do mercado, apre-
senta novidades e premia os 
melhores produtos lançados no 
período. A Mobil Super Moto, pri-
meira marca a lançar lubrifican-
tes para motos no Brasil e líder 
no segmento, é patrocinadora 
master do evento há 19 anos.

Motor conceito da FPT é apresentado na Fenatran
Como parte da propulsão 

sustentável do futuro, a FPT 
Industrial continua desenvol-
vendo e investindo em novos 
motores de combustão interna, 
ampliando tecnologias e solu-
ções competitivas para a reali-
dade brasileira. Além do prota-
gonismo do diesel, a abordagem 
focada da marca também leva 
em consideração seu know-how 
de mais de 20 anos em aplica-
ções a gás natural e biometano. 
Dois motores apresentados na 
Fenatran 2022 sintetizam esse 
caminho estratégico: o novíssimo 
XC13, a encarnação do conceito 
Cursor X, e a nova versão FPT N67 
Natural Gas.

De design inconfundível, 
com o X vermelho brilhante 
impresso no cabeçote do 
motor, o XC13 é a evolução do 
FPT Cursor 13 atual e o primeiro 
motor de plataforma multicom-
bustível da FPT Industrial. Do 
diesel ao gás natural – incluindo 
o biometano – hidrogênio e 
combustíveis renováveis, foi 
concebido de forma revolucio-
nária, em várias versões, para 
oferecer máxima padronização 
de componentes e fácil integra-
ção no veículo final.

A versão movida a diesel do 
XC13 oferece o melhor desem-
penho da classe, com até 600 
hp de potência e 2.850 Nm, 
resultando em +5% de potência 
e +14% de torque em compara-
ção com o atual FPT Cursor 13 
no padrão de emissões Euro VI 
Step E (Europa). A versão movida 
a metano, por sua vez, fornece 
até 520 hp e 2.500 Nm, resul-
tando em +13% de potência e 
+25% de torque em comparação 
com o FPT Cursor 13 Natural Gas. 
A redução das emissões de CO2 
é de 9% para a unidade a diesel 
e 10% para o modelo a metano, 
mas este último pode alcançar 

Considerado o maior 
evento de testes comparati-
vos do mundo, no Moto do Ano 
especialistas e jornalistas de 
diferentes veículos elegem os 
melhores produtos. São leva-
dos em consideração quesitos 
como motor, freio, suspensão, 
conforto, design, agilidade e 
custo-benefício. Dessa forma, 
os testes realizados no evento 
são uma oportunidade única 
no país para avaliação e com-
paração de motos sob as mes-
mas condições.

Parceira da Revista Duas 
Rodas há 26 anos, a Mobil 

Super Moto é patrocinadora 
master do evento desde 2003. 
“Todos os anos participamos 
dos eventos promovidos pela 
Duas Rodas. O Moto do Ano é a 
oportunidade que o público tem 
para conhecer um pouco mais 
da performance de cada moto-
cicleta testada no evento e a sua 
tecnologia. Temos orgulho de 
todo estes anos caminhar e 
crescer com esse evento, que é 
referência mundial de qualida-
des, assim como nossos lubrifi-
cantes”, afirma Marina Teixeira, 
coordenadora de marketing da 
marca Mobi. MAIOR evento de testes de motocicletas acontece hoje e amanhã no interior de São Paulo 
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net zero de CO2. 
A potência de frenagem 

também alcança o melhor 
desempenho da categoria, 
com aumento +29% na ver-
são a diesel (até 710 hp @ 2300 
rpm) e impressionantes +300% 
na versão a metano (até 330 
hp @ 2300 rpm). Ambas as ver-
sões também são significativa-
mente mais leves: -10% (100 kg) 
no diesel e (80 kg) no modelo 
movido a metano. Esta redução 
de peso é alcançada graças a 
utilização de novas ligas de 
ferro fundido vermicular para 
o cabeçote e bloco do cilindro, 
resultando em maior eficiência 
e redução de peso.

A sustentabilidade econô-
mica e ambiental é melhorada 
pelo aumento da eficiência de 
combustão, graças a um novo 
sistema de injeção de combus-
tível e maior pressão de injeção 
no cilindro, atrito reduzido, e 
novo turbo de duplo fluxo – um 
conceito único para a versão a 
diesel –, gerenciamento inteli-
gente de periféricos e sistemas 
auxiliares do motor, e também 
pelo software da FPT Industrial, 
comando para combustão inte-
grada e controle ATS.

MOTOR DO 
TRATOR DO ANO

O FPT N67 NG para veículos 

comerciais complementa a 
gama de motores de combus-
tão interna a gás e biometano 
da FPT Industrial na Fenatran 
2022. Consagrado em todo o 
mundo, o motor da Série NEF já 
equipa no Brasil o New Holland 
T6 Methane Power – o primeiro 
trator do mundo movido a bio-
metano –, e também está dis-
ponível para aplicações no seg-
mento on-road, de transportes, 
seja em caminhões como tam-
bém em ônibus.

O motor do “Tractor of the 
Year” de 2022 na categoria 
Sustentável na Europa entrega 
o mesmo desempenho de um 
equivalente diesel, além de 
ser compatível com GNL, GNV 
e biometano. A performance 
“Diesel Like” alcança até 280 
hp de potência e 1.000 Nm de 
torque.

O FPT N67 NG utiliza a tecno-
logia de combustão estequio-
métrica para garantir o melhor 
consumo de combustível da 
classe e níveis de ruído mais 
baixos do que o diesel, com 
redução de custos em com-
paração com os equivalentes 
tradicionais. Seu sistema de 
pós-tratamento com catalisa-
dor passivo de três vias é alta-
mente eficiente e compacto, 
reduzindo as emissões de CO2 
em -28%.

GÁS NO BRASIL
O GNV e o biometano são 

uma realidade no setor agrícola 
e em veículos comerciais em 
todo o mundo. A tecnologia da 
FPT Industrial é comprovada 
em mais de 70.000 aplicações.

No agronegócio susten-
tável, o biometano pode ser 
produzido a partir de uma 
usina de biogás de resíduos ou 
biomassa. Dentro do ciclo vir-
tuoso, produtos residuais como 
esterco de gado são valiosas 
fontes de combustível. Além de 
ser mais limpo de manusear ao 
reabastecer e durante a com-
bustão no motor, o biometano 
é um combustível prontamente 

disponível, o que permite que 
os produtores rurais comecem 
a reduzir sua pegada de CO2 
imediatamente.

“Apesar de o GNV ter boa 
disponibilidade no Brasil e na 
Argentina, com grande poten-
cial com bacias do pré-sal e 
“Vaca Muerta”, na Patagônia, 
entendemos que o biometano 
pode e deve ser explorado 
devido ao maior potencial de 
redução de emissões e preço 
competitivo, ajudando nossos 
países a atingirem as metas 
de emissões estabelecidas na 
COP26”, afirma Marco Rangel, 
presidente da FPT Industrial 
para a América Latina.

NOVO motor multicombustível é a evolução da família Cursor. Do diesel ao gás natural – 
incluindo o biometano – hidrogênio e combustíveis renováveis
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CRUZE LT TURBO 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00
IX35 GL 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 97.900,00
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
RENEGADE LONGITUDE AT 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 82.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 269.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 194.900,00
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 1.0 TURBO LT 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
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
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 22/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 339.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE COLORADO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 18/11/2022 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Augusto Giacomini nº10 nesta 
cidade  de Colorado Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
-        Leitura e aprovação da ata anterior

- Discussão e aprovação da Previsão Orçamentária para o  exercício de 2023 .     
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.   

Colorado, 09 de Novembro de 2022.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

Alunas e professoras de Umuarama
são premiadas no Concurso Agrinho

Estudantes e professores 
da rede municipal de ensino 
foram a Curitiba, na última 
segunda-feira, 7, participar 
da cerimônia de premiação 
do Concurso Agrinho 2022. 
A Secretaria Municipal de 
Educação foi representada 
pela coordenadora educa-
cional de projetos, Dayane 
Horwat, ao lado das alunas 

classificadas, familiares e 
professores. Três estudantes 
de Umuarama venceram a 
etapa regional e foram clas-
sificadas para participar da 
cerimônia de premiação na 
capital do Estado.

Laura Mariano dos Anjos 
Silva foi umas das finalistas na 
categoria desenho/1º ano e 
viajou acompanhada por sua 
mãe Claudinéia Melo e pelas 
gestoras da Escola Municipal 
Serra dos Dourados, a dire-
tora Fernanda Taiete e a coor-
denadora pedagógica Cidalva 
Pereira de Miranda Franciscato.

Na categoria redação/2º 
ano a estudante Júlia Martins 
de Lima foi vencedora e via-
jou com sua mãe Francielle 
de Lima, a professora Lucines 
Pizzaia, responsável pelo 

acompanhamento do desen-
volvimento da redação em 
sala de aula, e a diretora Maria 
Perez, da Escola Municipal São 
Francisco de Assis.

Ainda na categoria redação, 
para estudantes do 4º ano, a 
aluna vencedora de Umuarama 
foi Cristina Eduarda Santos 
Alves, da Escola Municipal 
Jardim União, que viajou à 
capital junto com a avó Sirley 
Rodrigues, a professora Claudia 
Regina Ramos Pietchaki, a 

diretora Eliane Zamberlan 
Rocha Grossi e a coordenadora 
pedagógica Letícia Meireles de 
Souza da Rocha.

“As três estudantes e as 
professoras que desenvolve-
ram o projeto em sala de aula 
receberam um smartphone 
cada uma, como prêmio. Em 
nome do prefeito Hermes 
Pimentel a Secretária de 
Educação parabeniza a todos 
pelas premiações e vale des-
tacar que esse é o resultado 

de um trabalho colaborativo 
que envolve toda a rede muni-
cipal”, lembrou a secretária 
de Educação do município, 
Mauriza de Lima Menegasso.

O Concurso Agrinho é reali-
zado há 27 anos pelo Sistema 
Faep/Senar-PR e na edição 
2022 o foco foi sustentabili-
dade ambiental, que serviu 
de tema para desenvolvimento 
dos trabalhos – desenhos e 
redações, conforme a faixa 
etária dos participantes.

O Concurso Agrinho é realizado há 27 anos 
pelo Sistema Faep/Senar-PR e na edição 
2022 o foco foi sustentabilidade ambiental
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni O amor é grande e cabe nesta janela sobre o mar. 

O mar é grande e cabe na cama e no colchão de 
amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de 

beijar.  Carlos Drummond de Andrade

@tribunahojenewsumuarama

MULHERES
O evento ‘Feira do Empreendedorismo Feminino Collab Mulher’  - 1ª Fefecom está chegando. A feira de produtos e servi-
ços será realizada no Harmonia Clube de Campo no próximo dia 19 (sábado), das 10h às 18h. Acompanhe @collabmulher 
no Instagram para saber  em detalhes os preparativos e a programação.
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ON LINE
O  primeiro encontro regional do 
Ecossistema de Empreendedoris-

mo Feminino do Arenito Caiuá vai 
reunir  e mostrar as várias mulheres 
empreendedoras. E seus movimen-

tos. E a palestra que fechará o 
evento é com  Arlindo Grund falan-
do sobre  COMO TORNAR SUA MAR-
CA UM SUCESSO,  onde mostrará as 
ferramentas de moda que podem 
deixar a sua marca mais visível e 
como essas ferramentas podem se 
tornar um diferencial no mercado 

diante dos concorrentes.  Do espa-
ço físico às vitrines, das araras 

aos manequins. 

SEBRAE
Agenda-se e inscreva-se no Sebrae 
, dia 16 de novembro, às 18h30.  
Entre os dias 8 e 10 de dezembro, 
será realizado o V Evento Interna-
cional de Indicações Geográficas 

e Marcas Coletivas em Curitiba, no 
Paraná. Com o objetivo de divulgar 
e promover as regiões e novos ne-

gócios, o encontro terá como foco a 
valorização dos produtos ou servi-
ços das Indicações Geográficas (IG) 
e Marcas Coletivas (MC), reconheci-
dos por conta de sua diferenciação 
e qualidade, e a troca de experiên-
cias. A conferência será realizada 

no formato híbrido, com atividades 
presenciais no Memorial de Curitiba 
e transmissão on-line em português 
e tradução simultânea para inglês, 

espanhol e francês.

OPORTUNIZE-SE
O Curso Gratuito Presencial - Análise 
do Perfil do Consumidor: O que seu 

cliente deseja já está sendo oferecido 
pelo Senac Umuarama, de de 09/11 à 
23/11/2022 -, às segundas e quartas, 

das 19h às 22h.

 ***

 Perfil de cliente: papéis de compra (ini-
ciador, influenciador, decisor, comprador 
e usuário); aspectos psicológicos; aspec-
tos que influenciam a decisão de compra 

e perfil comportamental de clientes. 
- Perfil representacional: tipos e carac-
terísticas dos canais de comunicação 

(visual, auditivo e cinestésico). - Com-
portamento do consumidor e aspectos 

que influenciam a compra (psicográfica, 
demográfica, comportamental e geográ-
fica).  Perfil do consumidor: estágio de 
vida; tendências; classe social; necessi-
dades; mercado.-Segmentação: conceito 
e aplicabilidade no dia a dia do Comér-
cio.- Atenção aos sinais do consumi-
dor no processo de compra,  Sigilo no 
tratamento de dados e informações e  
Empatia no trato com as pessoas. Para 

realizar sua matrícula, entre em contato 
via Whatsapp (44) 98456-4613

ZOOM
Maria Eugênia Raposo, eleita Miss Paraná Teen 2022 em Setembro, representará 

o nosso estado no Miss Brasil Teen.

ARQUIVO PESSOAL

PICADINHO ORIENTAL COM COUVE-FLOR!
INGREDIENTES
2 bifes de contrafilé (cerca de 300 g)
½ couve-flor
1 cenoura
1 cebola
¾ de xícara (chá) de ervilha congelada
2 dentes de alho
½ colher (sopa) de gengibre ralado
1 xícara (chá) de água
½ xícara (chá) de shoyu (molho de 
soja)
2 colheres (sopa) de vinagre de arroz
2 colheres (sopa) de amido de milho
2 colheres (sopa) de óleo
½ colher (sopa) de óleo de gergelim 
torrado (opcional)
Cebolinha fatiada a gosto (para servir)
Gergelim torrado a gosto (para servir)

MODO DE PREPARO
Corte os bifes em tiras finas, de 1 cm e 
transfira para uma tigela – descarte os 
pedaços maiores de gordura. Não volte a 
carne para a geladeira: ela precisa estar 
em temperatura ambiente para não es-
friar a panela na hora de cozinhar. Faça o 
pré-preparo: descarte as folhas e a base 
do talo e corte a couve-flor em floretes 
médios; lave bem sob água corrente e re-
serve num escorredor. Descasque e corte 
a cenoura ao meio, no sentido do com-

SITE PANELINHA

primento; fatie as metades, na diagonal, 
em meias-luas finas de 0,5 cm. Descasque 
e corte a cebola em cubos médios. Descas-
que e corte o alho em fatias finas. Leve ao 
fogo médio uma panela wok (ou uma frigi-
deira grande) para aquecer. Enquanto isso, 
numa jarra medidora (ou tigela), coloque a 
água, o shoyu e o vinagre de arroz. Junte 
o amido de milho e mexa bem com uma 
colher para dissolver. Assim que a panela 
aquecer, regue com 1 colher (sopa) de 
óleo e junte as tirinhas de carne. Deixe 
dourar por cerca de 2 minutos – só mexa 
quando a carne descolar da panela.Trans-
fira a carne para uma tigela e regue com o 
restante do óleo. Acrescente a couve-flor 
e a cenoura e refogue por 6 minutos até 
começar a dourar. Junte a cebola e refogue 
por mais 2 minutos.Acrescente o alho, o 

gengibre e misture bem para perfumar. 
Volte a carne para a panela, misture a 
ervilha e deixe cozinhar por apenas 2 
minutos para descongelar. Regue com 
a mistura de shoyu e amido, mexa por 
cerca de 2 minutos até formar um molho 
mais espesso e brilhante.Desligue o fogo 
e, por último misture o óleo de gergelim 
torrado. Salpique com cebolinha fatiada 
e gergelim. Sirva com arroz japonês.
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