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Alteração na Lei Orgânica prevê o
aumento de 10 para 17 vereadores
Está prevista para amanhã, às 9h, uma sessão extraordinária na 
Câmara Municipal, onde serão discutidas e votadas propostas que 
preveem o aumento no número de cadeiras no Poder Legislativo e o 
aumento nos salários dos vereadores, presidente da Câmara, prefeito 
e vice-prefeito do município. Uma emenda à Lei Orgânica, elaborada 

em 2017, que volta à pauta nesta sexta-feira, pretende aumentar de 
10 para 17 a quantidade de legisladores em Umuarama. Se a proposta 
for aprovada, o aumento das cadeiras acontece já na próxima legis-
latura. Também está em pauta o aumento nos valores de diárias no 
Legislativo Municipal. l 6
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JOSÉ A. SABINO/SECOM/SECOM

Capacidade de
armazenagem

agrícola é
ampliada no BR

l 2

Criação do
Código de
Defesa do

Contribuinte
l 3

Novos uniformes

As mais de 500 famílias cadastradas do Programa Lixo que Vale terão dois dias especiais para realizar suas 
compras no Sacolão do Produtor: 17 e 18 de novembro. Será a última oportunidade neste ano, já que o programa 
será renovado e ampliado para o ano que vem. Os beneficiários devem levar suas ‘moedas verdes’ para serem 
trocadas por hortaliças, legumes e outros produtos que serão disponibilizados das 8h às 18h. O Sacolão do 
Produtor está momentaneamente fechado para o público geral devido a ajustes necessários em seu sistema de 
gestão, porém será aberto com exclusividade nessas datas. 

Frente do Pedágio
oficializa pedido

de suspensão
das concessões

l 4

     

Técnicos das Forças Armadas encontram fragilidade no sistema de votação e sugerem a criação, com urgência, de uma comissão para 
investigar os códigos-fonte e o sistema binário do sistema eletrônico de votação.                                                                                  l 5

Última 
feira
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Viva Bem:
Cuidados

com a saúde
no verão

l 9

Investigação 
urgente
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2 GERAL  Quinta-feira, 10 de novembro de 2022

Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Com a entrada da Lua em Aquário, seu maior 
desafio será manter o foco no trabalho e dar 
conta das tarefas de rotina. Isso porque há 
chance de se empolgar e prometer mais do que 
consegue entregar. Também precisa ter cuida-
do para não ficar sonhando acordada/o, com a 
cabeça longe, porque há risco até de acidente. 

Logo cedo, assuntos domésticos ou familiares 
podem ocupar boa parte do seu tempo. Resolva 
tudo o que for possível pela manhã, porque as 
coisas devem se complicar ao longo do dia. No 
trabalho, se tiver que resolver tarefas em equi-
pe, faça um esforço para melhorar a convivên-
cia com os colegas. 

Nesta quarta, a Lua destaca seu lado prático e 
você pode resolver qualquer pendência rapidi-
nho, desde que tome alguns cuidados ao lidar 
com informações e documentos: há risco de ter 
problemas com mal-entendidos ou dados in-
corretos. Mas se precisa participar de uma reu-
nião ou ligar para alguém, faça isso logo cedo.

Tudo o que envolve dinheiro ganha destaque 
com a entrada da Lua em Aquário, mas cuidar 
do que é seu não será tão fácil quanto parece. 
Se está sonhando em encher o bolso, ligue suas 
antenas para encontrar boas oportunidades que 
devem cruzar o seu caminho. Por outro lado, 
pode ser difícil resistir  a gastos por impulso 
pese no seu orçamento.

A Lua se mudou para o seu signo nesta madru-
gada e você pode acordar com a corda toda, 
sentindo suas energias recarregadas. Porém, 
nem tudo é perfeito sem defeito, e com vários 
astros se desentendendo, pode se preparar para 
vários desafios ao longo do dia. 

Com a Lua em seu inferno astral e o céu pra lá 
de tenso, vai ser difícil desviar dos perrengues 
que vêm pela frente. Planos para uma viagem 
estão em risco e vão exigir cautela redobrada. 
Aliar intuição e praticidade pode resolver muita 
coisa no trabalho.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos em 10 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de 
Sagitário.  Possuem grande inteligência e facilidade para aprenderem de tudo um pouco. 
Em geral são francos, honestos e sinceros. Seu número principal, do dia do nascimento é 
o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. Juntos formam o 9, de Marte, ousado, corajoso, 
aventureiro, expansivo e agressivo, violento e generoso ao mesmo tempo.

Horóscopo nascido em 10 de novembro

Seu lado caseiro está em alta e você pode me-
lhorar a produtividade se trabalha em home of-
fice ou com algo que pode ser feito em casa 
mesmo. Mas assuntos antigos ou ligados à 
família se destacam nesta quarta, com sinal de 
muitos desafios justamente nestas áreas.

Você começa esta quarta com seu sexto sentido 
fazendo hora extra. É um bom momento para 
encerrar assuntos pendentes antes de se envol-
ver em novas tarefas, por isso, não se afobe e 
faça uma coisa de cada vez. Há chance de des-
cobrir um segredo, mas cuidado para não brigar 
com os amigos ou com o mozão.

Nesta quarta, seu lado ambicioso se destaca e 
você vai fazer planos a longo prazo. Mas como 
seu foco estará na carreira, podem surgir atritos 
com colegas ou com pessoas importantes em 
sua vida. Tente equilibrar o seu tempo, mas sem 
se descuidar do que precisa fazer.

A Lua destaca seu lado sonhador e altruísta 
hoje, mas nem tudo será perfeito sem defeito. 
Mudanças e reviravoltas devem marcar essa 
manhã, por isso, não se apegue demais aos 
seus planos e seja flexível para seguir o fluxo. 
Se souber improvisar e aproveitar as oportuni-
dades assim que elas aparecem, pode se sair 
muito bem!

Com a entrada da Lua em seu paraíso astral 
nessa madrugada, o astral estará mais do que 
favorável para fazer contatos no trabalho, mos-
trar suas ideias e cuidar de tarefas que exigem 
criatividade. Reuniões e tarefas em equipe tam-
bém contam com a proteção das estrelas, gra-
ças ao seu charme.

Se depender da Lua, que entrou em Aquário 
nessa madrugada, a quarta promete ser agita-
da! Você vai falar mais do que o normal, o que 
ajuda a expandir seus contatos, mas também 
pode te colocar em algumas roubadas se não 
tomar cuidado. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 10/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 23
min 17

max 33
min 18

Cascavel
max 30
min 16

Foz do Iguaçu
max 31
min 18

max 32
min 14

Curitiba
max 25
min 12

FASES 
DA LUA

Sexta 11/11/2022

Muitas nuvens
Sábado 12/11/2022

Muitas nuvens

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 679
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

OUTUBRO

01 03 15 16 17 20 31

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 08 09 10 
12 14 15 16 18 21 24 concurso: 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
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.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2388Lotomania

98.239
82.768
39.442
93.524
90.368

15 22 27 29 50 64 77 
VASCO DA GAMA-RJ

01 08 32 58 63
concurso: 5994

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: 2658Lotofácil
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EUB
EXTREMISTA

CURADOCANCER
RALARDNO

POÇODASANTAS

PÃIEAGO
AOSINODO

RODAMAEIM
CERTOORFÃ
IMIGRANTE
DANCEVR

MEDOINDICES
INESRUANA

TIPANCG
ARCOCAPIAU
LAPISLAZULI

B

A roupa
vendi-
da em

brechós

Flor "pa-
rente" do
morango

Reserva
biológica 

fluminense

Denomina-
ção do ne-
gro escra-
vizado (BR)

Base do
preço de
planos de

saúde

Sultanato
fronteiriço
ao Iêmen

Anna (?)
Bullock: 

Tina 
Turner

Setor da
agência de
propagan-
da (sigla)

A criança
sujeita à

tutela
(jur.)

Em tempo
algum;
jamais

Cada
porção 
das efe-
mérides

Abreviatu-
ra do livro
de Naum
(Bíblia)

Santa (?),
padroeira
da cas-
tidade 

Sufixo
nominal 

de "cartaz"

É obtido a
partir do
urânio

(símbolo)
Designa-
ção do
caipira, 
na Bahia

Gol
(fut.)

Mineral
muito usa-
do na ou-
rivesaria 
do Egito

faraônico

Imagem 
de GPS

Pedido de licença 
na Umbanda

Gás nobre usado 
em criogenia

Logo;
portanto
Evento

esportivo

Listas con-
sultadas na
biblioteca

Extinta
central
sindical

Reunião periódica 
de bispos

Afonso (?): criou a
lei antirracismo

Invento
primitivo
Correto; 

verdadeiro

Cantor de "Pombo
Correio" (MPB)

Macaco 
de peque-
no porte,
comum 
em todo 
o Brasil

Participe
do baile

Receio

É odiado
pelo

xenófobo

Trabalhar
demais
(gíria)

Bônus do Tesouro
extinto em 1991    
Status do circun-

flexo em "pôr"
Orifício 
da pia

Problema ambiental que pode ser
abreviado pela poda sustentávelCaráter

das ações
terroristas 

Região
mais de-

vastada na
2ª Guerra

Meta da 
quimiote-

rapia

(?) Dai,
último im-
perador 

do Vietnã

3/agô — bao — mae. 4/rtvc. 5/sagui. 11/lápis-lazúli.
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Técnica de
congela-
mento de
embriões

Versão
nacional
da sereia
europeia

Divisão do
Windows
Explorer
(Inform.)

Interjei-
ção pro-
ferida ao
telefone

Princípio;
prefácio

(fig.)

Deus da
guerra na
Mitologia

grega

Complexo
proteico
presente
no trigo

Régua gra-
duada pa-
ra medir
ângulos

(?)-
Jazira,
time de

Abu Dhabi

Exemplo
de lín-
gua de-
clinativa
A área a-
fetada pe-
la proctite

(Med.)

Arma 
utilizada
em ca-
çadas 

Órgão
estimula-
do pelo

diurético
Pedra

usada em
mesas de

bilhar

A caver-
na, para o
troglodita

(?) 
Newton,

físico
inglês

Enguia, 
em inglês

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
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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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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

NubladoSol Muitas nuvens

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 -1,65% 26,90 
Vale ON -1,22% 73,15 
ItauUnibanco PN -5,21% 28,03 
Bradesco PN -17,65% 15,30 
Qualicorp PN -15,60% 6,87 
Magazine Luiza ON -3,46% 4,47

IBOVESPA: -2,22% 113.580 pontos

Iene 146,30
Libra est. 0,88
Euro 1,00
Peso arg. 160,06

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,7% 5,1810 5,1820 +0,3%

PTAX  (BC) -0,2% 5,1623 5,1629 -1,8%

PARALELO +1,1% 5,0800 5,5100 +0,4%

TURISMO +1,1% 5,0800 5,4900 +0,4%

EURO -0,6% 5,1757 5,1784 -0,4%

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 09/11

Iene R$ 0,0353
Libra est. R$ 5,87
Peso arg. R$ 0,032
R$1: 1.381,60 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/11 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 1.459,75 15,75 6,8%
FARELO dez/22 417,60 -1,70 4,2%
MILHO dez/22 664,50 -3,00 -2,7%
TRIGO dez/22 806,50 -21,25 -8,4%

SOJA 170,25 -0,1% 4,5% 169,00
MILHO 75,75 -0,2% 0,0% 75,00
TRIGO 100,98 -0,7% 9,9% 100,00
BOI GORDO 279,36 0,1% -1,7% 270,00
SUINO 6,67 0,2% 4,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 09/11 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 09/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/11 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

Ampliada em 3% a capacidade de
armazenagem agrícola brasileira

A capacidade de armazena-
gem agrícola no país chegou a 
188,8 milhões de toneladas no 
primeiro semestre, um cresci-
mento de 3% em relação ao 
segundo semestre de 2021. Os 
dados foram divulgados ontem 
(9) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o levanta-
mento, o número de estabe-
lecimentos que armazenam 
produtos agrícolas cresceu 
2,2% do segundo semestre de 
2021 para o primeiro semestre 
deste ano, totalizando 8.378. 
Os dados de Mato Grosso não 
foram coletados devido a 

Vendas do comércio crescem
1,1% de agosto para setembro

O volume de vendas do 
comércio varejista cresceu 
1,1% de agosto para setem-
bro deste ano. Na passagem 
de julho para agosto, o setor 
tinha apresentado variação de 
0,1%. Os dados, da Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC), 
foram divulgados ontem (9) 
pelo IBGE.

O varejo também apresenta 
altas de 0,3% na média móvel 
trimestral, de 3,2% na compa-
ração com setembro de 2021 e 
de 0,8% no acumulado do ano. 
No acumulado de 12 meses, 

no entanto, o setor apresenta 
queda de 0,7%.

Na passagem de agosto 
para setembro, seis das oito 
atividades pesquisadas apre-
sentaram crescimento no 
volume de vendas: livros, 
jornais, revistas e papelaria 
(2,5%), equipamentos e mate-
rial para escritório, informá-
tica e comunicação (1,7%), 
combustíveis e lubrificantes 
(1,3%), hiper, supermercados, 
produtos alimentícios, bebi-
das e fumo (1,2%), tecidos, 
vestuário e calçados (0,7%) e 

artigos farmacêuticos, médi-
cos, ortopédicos, e de perfu-
maria (0,6%).

Duas atividades, entre-
tanto, tiveram queda no 
volume de vendas no período: 
móveis e eletrodomésticos 
(-0,1%) e outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-1%).

A receita nominal do varejo 
apresentou altas de 0,2% na 
comparação com agosto, de 
13,7% em relação a setembro 
do ano passado, de 15,5% no 
acumulado do ano e de 13,5% 
no acumulado de 12 meses.

dificuldades operacionais, mas 
a capacidade do estado foi 
estimada com base nas infor-
mações fornecidas no primeiro 
semestre do ano passado.

Os silos predominam no 
país, com capacidade útil de 
96,1 milhões de toneladas, 
seguidos pelos armazéns gra-
neleiros, com 70 milhões de 
toneladas, e armazéns conven-
cionais, estruturais e infláveis, 
22,6 milhões de toneladas.

Entre os estados, o Rio Grande 
do Sul tem o maior número 
de estabelecimentos (2.183), 
enquanto o Mato Grosso tem a 
maior capacidade de estocagem 

(46,9 milhões de toneladas).
O total de produtos estoca-

dos no fim do primeiro semes-
tre chegou a 65,5 milhões de 
toneladas, uma alta de 10,5% 
em relação ao armazenado 
no fim do primeiro semestre 
de 2021, de 59,2 milhões de 
toneladas.

Em relação aos cinco princi-
pais produtos agrícolas estoca-
dos nas unidades armazenado-
ras, que representam 95,8% do 
total, os maiores volumes são 
a soja (35,3 milhões de tone-
ladas), milho (19,3 milhões), 
arroz (5,1 milhões), trigo (2,3 
milhões) e café (800 mil).
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Deputados aprovam a
criação do Código de
Defesa do Contribuinte

A Câmara dos Deputados 
aprovou a proposta que 
institui o Código de Defesa 
do Contribuinte para siste-
matizar direitos e deveres 
do contribuinte perante as 
Fazendas públicas. O Projeto 
de Lei Complementar 17/22 
uniformiza procedimentos e 
incentiva o bom pagador por 
meio da redução de multas. O 
texto será enviado ao Senado 
Federal.

O projeto, prevê desconto 
regressivo sobre as multas e 
juros de mora para incentivar 
o contribuinte a quitar volun-
tariamente o débito. Seriam 
60% de desconto se o paga-
mento ocorrer no prazo para 
contestar inicialmente o lan-
çamento; 40% se o débito for 
pago durante a tramitação do 
processo administrativo em 
primeira instância e até o 
fim do prazo para apresen-
tar recurso voluntário; 20% 
nos demais casos, contanto 
que o pagamento ocorra em 
até 20 dias depois da consti-
tuição definitiva do crédito 
tributário.

Se o contribuinte confessar 
o débito e desistir de contes-
tá-lo na via administrativa ou 
na Justiça, os descontos serão 
acrescidos de 20 pontos per-
centuais. Assim, no primeiro 
caso, o desconto total pode 
chegar a 80%.

Entretanto, os descontos 
cairão para a metade se as 
multas forem qualificadas por 
dolo, fraude ou simulação do 
sujeito passivo ou se a pessoa 
for devedora contumaz.

Multas máximas
O texto estabelece, no 

Código Tributário Nacional 
(CTN), as multas máximas que 
podem ser aplicadas pelo Fisco 
pelo não cumprimento de obri-
gações tributárias são de 100% 
do tributo lançado de ofício 
porque não foi declarado ou 
por declaração inexata; 100% 
do valor do tributo descontado 
na qualidade de responsável 
tributário e não recolhido aos 
cofres públicos (contribuição 
previdenciária do celetista, 

Modulação
Na lei que regula o julgamento da Ação Direta de Inconstitucio-

nalidade (ADI) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade 
(ADC) perante o Supremo Tribunal Federal (STF), o substitutivo 

de Pedro Paulo dá nova definição à chamada modulação dos 
efeitos da decisão. Essa modulação define a partir de que mo-
mento e para quais situações a decisão se aplica. Atualmente, 
a modulação dos efeitos de uma decisão que declarou incons-
titucional determinado dispositivo legal é uma faculdade do 

STF por motivos de segurança jurídica ou excepcional interesse 
social. Com a redação proposta, a modulação ‘deverá’ ocorrer no 
mesmo julgamento que declarar a inconstitucionalidade de uma 
norma. A faculdade continua apenas para quando, por motivos 
de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a decisão 

teria eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro 
momento que venha a ser fixado. 

Taxas
Quanto à criação de taxas para custear serviços, o texto aprovado 
determina que as leis devem demonstrar a relação entre o tributo 

e o serviço público prestado ou tornado disponível. Se a taxa se 
referir ao poder de polícia, deve ser explicitada a situação concreta 
a ser regulada pela atividade da administração pública. Deve haver 

ainda proporcionalidade e modicidade entre o valor exigido e o 
custo da atividade estatal. A regra será aplicável apenas às taxas 

criadas ou aumentadas depois da vigência da lei.

Bons pagadores
Segundo o relator, o texto equilibra as relações entre o Fisco e os 

pagadores de impostos. “Discutimos com Fiscos estaduais e munici-
pais, organizações que estudam o direito tributário e que represen-
tam os contribuintes. Tenho a convicção de que os vários partidos 

apoiam a proposta”, afirmou Pedro Paulo.

por exemplo); 50% do débito 
objeto de compensação não 
homologada quando houver 
má-fé do contribuinte; 20% do 
valor de tributos relacionados 
ao descumprimento de obri-
gações tributárias acessórias 
(declarações, por exemplo); ou 
20% do valor do tributo em vir-
tude do não recolhimento no 
prazo legal.

Se, nas três primeiras situa-
ções, houver dolo, fraude ou 
simulação, a multa é dobrada. 

Já os contribuintes conside-
rados bons pagadores e coo-
perativos com a aplicação da 
legislação tributária contarão 
com redução das multas pela 
metade.

As penalidades pecuniá-
rias que não sejam combina-
das com a cobrança de tributo 
devem ser proporcionais e 
razoáveis para induzir o com-
portamento do contribuinte, 
sem excesso em comparação 
com o prejuízo para a Fazenda.

O projeto, prevê desconto regressivo sobre as multas e juros de mora para incentivar o 
contribuinte a quitar voluntariamente o débito

DIVULGAÇÃO

Pretendentes
Omar Aziz (AM), que presidiu 
a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, e 
Alexandre Silveira (MG) são 
nomes considerados para 
compor a Explanada. Aliado 
do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, Silveira 
ajudou Lula em Minas, mas 
não conseguiu ser reeleito 
e ficará sem mandato, a 
partir de 2023. Na Câmara, 
o PSD avalia os nomes do 
deputado Pedro Paulo (RJ) 
e do líder na Casa, Antonio 
Brito (BA), indicado para o 
Conselho Político da equipe 
de transição de Lula. Em fim 
de mandato, os deputados 
Marcelo Ramos (AM) e André 
de Paula (PE) também são 
nomes citados para o 
novo governo.

Reuniões
O presidente eleito reuniu-se na manhã de ontem (quarta-
feira, 9), com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O 
petista passou menos de duas horas na residência oficial de 
Lira numa conversa que foi classificada como “abertura de 
diálogo” com o presidente da Câmara que pretende manter-
se no cargo e controla a pauta de votações na Casa.

Tom amistoso
O deputado federal José Guimarães (PT-CE) afirmou que o 
encontro teve um tom “muito bom, amistoso”. Deputados do 
PT participaram do primeiro encontro entre Lula e Lira, após 
as eleições. “Ótima reunião. Foi uma reunião protocolar”, 
disse Guimarães na saída do encontro. “Abertura de diálogo na 
busca de entendimento com o País e votação das matérias”.

Apoio

O PSD vai integrar a base do governo Lula e quer indicar 
dois ministros para a futura gestão do petista. A ideia é 

que um nome seja escolhido pela bancada do partido na 
Câmara e outro, por senadores da legenda. O presidente 

do PSD, Gilberto Kassab, e os parlamentares da sigla 
participaram de um jantar de confraternização na noite 

da última terça (8), em Brasília. O PSD é o partido do 
governador Ratinho Júnior, que apoiou a candidatura à 
reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na lista dos 

nomes considerados pelo partido para compor a Esplanada 
dos Ministérios estão os senadores Carlos Fávaro (MT), um 

dos porta-vozes da campanha de Lula no agronegócio e 
deseja ser ministro da Agricultura.

DIVULGAÇÃO

Base certa
O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (PSD), dá como certa a 
entrada do PSD na base de 
Lula. “Me parece que está 
totalmente encaminhado 
para isso. Tenho certeza de 
que estaremos na base”, 
afirmou, mas desconversou 
sobre indicações para o 
ministério. “Eu não faço ideia 
e nem me meto. Kassab que 
cuida”. Marcelo Ramos seguiu 
a mesma linha. “Acho que 
o PSD será da base do novo 
governo. Tudo indica isso”. 
O PSD decidiu ficar neutro 
na eleição presidencial e não 
apoiou formalmente nenhum 
candidato. Estados como 
Minas Gerais, Bahia, Rio, 
Pernambuco e Mato Grosso 
estiveram com Lula desde o 
primeiro turno.
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Frente do Pedágio
solicita suspensão
das concessões

A Frente Parlamentar 
sobre o Pedágio no Paraná 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná solicitou formalmente, 
ontem (quarta-feira, 9), a sus-
pensão imediata dos proces-
sos licitatórios para a conces-
são de rodovias no Estado 
(Lotes 1 e 2). O pedido foi feito 
por meio de ofício encami-
nhado à Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), 
ao Ministério da Infraestrutura 
e à Comissão de Transição do 
Governo Federal.

Em uma manifestação unâ-
nime, os deputados estaduais 
ressaltam as recomendações 
e inconsistências mostradas 
em relatórios e documentos 
produzidos pela área técnica 
e pelo plenário do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
além de apontamentos feitos 
pelo Instituto Tecnológico de 
Transportes e Infraestrutura 
(ITTI) da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), que asses-
sora a Frente Parlamentar.

O texto do documento des-
taca a necessidade da “discus-
são de novos parâmetros pela 
sociedade paranaense, que 
atenda o interesse público”. 
“E representa tarifas justas, 
aliadas às manutenções neces-
sárias, investimentos e obras 
fundamentais ao crescimento 
do Estado, especialmente a 
urgência de duplicação de 
certos trechos, e para com a 

Projeto na Alep cria o
Programa Educa Juntos

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Alep iniciou 
a discussão da proposta do 
Poder Executivo que cria no 
Estado o Programa Educa 
Juntos. A proposição recebeu 
parecer favorável do relator, 
deputado Tiago Amaral (PSD). 
Como tramita em regime 
de urgência, a CCJ se reu-
niu ontem (9), para discutir a 
matéria.

Segundo o governo, o Educa 
Juntos possui relevância de 

programa social e é desenvol-
vido em regime de colaboração 
com os municípios, sob a coor-
denação da Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte 
(SEED). O objetivo é ampliar o 
suporte técnico e pedagógico 
aos municípios, além de pro-
mover ações colaborativas na 
educação para melhorar a qua-
lidade do ensino ofertado aos 
estudantes das redes públicas 
de ensino.

Outra intenção é alcançar 

um sistema educacional 
“que entrelace os esforços do 
Estado do Paraná com os seus 
municípios”, além de fortale-
cer as políticas públicas edu-
cacionais do Estado, dando 
ênfase na alfabetização e res-
peitando a autonomia munici-
pal. Ainda segundo o governo, 
a medida vai custar cerca de 
R$ 24 milhões. Os recursos já 
estão previstos na Proposta de 
Lei Orçamentária para o exer-
cício de 2023.

fiscalização segura e garantia 
de participação efetiva dos 
usuários e dos municípios 
impactados”.

“A posição anterior dessa 
Frente Parlamentar sobre o 
Pedágio em rechaçar o modelo 
híbrido ou com aporte, degrau 
tarifário e ausência de garan-
tias, ainda se mantém, em 
vista de que não foram levados 
em consideração pela ANTT na 
elaboração da proposta apre-
sentada ao TCU”, traz o ofício.

Para o presidente da 
Assembleia, deputado Ademar 
Traiano (PSD), o pedido da 
Frente Parlamentar é pru-
dente, pois as tratativas devem 
ser realizadas com o novo 
Governo. Segundo ele, por 

mais que os dois lotes já auto-
rizados para licitação tenham 
seus editais publicados, não 
haverá tempo hábil para finali-
zar o processo licitatório ainda 
na gestão do atual presidente. 
“Vamos ter um novo Governo 
e toda e qualquer tratativa 
na questão pedágio deve ser 
encaminhada pela equipe 
de transição desse governo. 
O novo governo precisa ser 
ouvido, pois qualquer inicia-
tiva do atual governo perde 
qualquer sentido. Temos 
um governo novo e todas as 
regras em relação à possibi-
lidade de pedágio no Paraná 
devem ser trabalhadas com 
a equipe desse novo governo 
que assume em 1º de janeiro”.

O texto do documento destaca a necessidade da discussão de novos parâmetros pela socie-
dade paranaense, que atenda o interesse público

THAIS FACCIO/ALEP

Novas secretarias
O governo do Estado poderá ter sete novas secretarias. Em 

estudo, estão a criação das pastas da Mulher, Justiça, Trabalho 
e Emprego, Ação Social, Cultura, Indústria e Comércio, e 

Esporte e Turismo. Algumas das novas secretarias podem ser 
através do desmembramento das pastas de Justiça, Família e 

Trabalho, Comunicação Social e Cultura, e Educação e Esporte.  
Mensagens com as propostas da reforma administrativa estão 

sendo aguardadas na Assembleia Legislativa.

Melhores cursos
A UEL, UEM, UEPG e Unioeste 
têm 13 cursos classificados 
com cinco estrelas ou 
considerados excelentes no 
Guia da Faculdade d’O Estado 
de S. Paulo – Estadão. Outros 
209 cursos de graduação 
das estaduais, incluindo 
Unicentro e Unespar, 
conquistaram quatro estrelas 
(muito bom) e 54 receberam 
três estrelas (bom).

Investigação
O Ministério Público do Paraná 
abriu dois procedimentos para 
acompanhar os bloqueios em 
rodovias estaduais promovidos 
durante protestos contra o 
resultado das eleições. As 
investigações correm em 
Maringá e Santa Isabel do Ivaí, 
no noroeste do estado. 

Caixa D’água Boa
A Secretaria Estadual de 
Justiça, Família e Trabalho 
liberou 42 milhões para as 
áreas da primeira infância 
e da pessoa idosa, além da 
quinta fase do projeto Caixa 
D’água Boa, que vai atender 
383 municípios. O programa 
Nossa Gente Paraná, que visa 
a superação da pobreza e o 
acompanhamento intersetorial 
das famílias em situação de 
vulnerabilidade, contempla 32 
mil famílias.

Operação Albatroz
O Porto de Paranaguá 
recebe hoje a abertura da 
Operação Albatroz – Programa 
Guardiões da Fronteira, do 
Ministério da Justiça, que 
tem foco no combate à 
criminalidade na região do 
porto, em especial o tráfico 
internacional. Participam da 
operação a Polícia Federal, 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
Guarda Portuária, Marinha 
do Brasil, Receita Federal, 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 

Ministério da Infraestrutura 
e Agência Brasileira de 
Inteligência.

Apoio do PSD
A presidente nacional do 
PT, deputada federal Gleisi 
Hoffmann (PT), anunciou 
que o PSD de Gilberto Kassab 
aceitou convite para integrar 
a equipe de transição do 
governo Lula (PT). “Acabo de 
sair de uma ótima conversa 
com o presidente do PSD, 
Gilberto Kassab. Levei o 
convite para que o PSD integre 
o governo de transição e o 
conselho político”, escreveu 
Gleisi no twitter.

Aproximação
O PSD não teve candidato 
próprio à presidência e é 
o partido do governador 
reeleito Ratinho Júnior, 
que apoiou a candidatura à 
reeleição do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). Na semana 
passada, Ratinho Júnior esteve 
em Brasília para reunião com 
o vice-presidente eleito e 
coordenador do grupo de 
transição, Geraldo Alckmin 
(PSB). Além do PSD, integram 
a equipe de transição o MDB, 
PCdoB, PV, Pros, PSB, Rede, 
PDT, Agir e Solidariedade.

Quem é quem
O ministro Alexandre Moraes, 
do STF, deu um prazo de 48 
horas para a PM, PF, Polícia 
Civil e Polícia Rodoviária 
Federal identificarem os 
líderes e os financiadores 
dos atos antidemocráticos 
em rodovias e em frente 
a quartéis e batalhões. 
As informações devem 
trazer ainda a identificação 
de todos os caminhões e 
veículos que participaram das 
manifestações. O ministro 
também determinou que 
sejam apresentados dados 
dos respectivos proprietários, 
pessoas físicas ou jurídicas.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Virou em 5
O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) virou a votação contra 
Lula da Silva (PT) em apenas 
cinco municípios da Região 
Nordeste, em relação ao 1º 
turno: Paripueira, Jequiá da 
Praia, Flexeiras, Novo Lino e 
Satuba deram mais votos ao 
Capitão na segunda fase da 
eleição. E só. O levantamento 
foi realizado pela Agência 
Tatu. Em média, 70% dos 
votos da região foram para 
Lula, a exemplo do 1º turno.

Limpando a sala 

Todo ano de eleição 
presidencial, o CCBB deixa 
reservada a área para a 
equipe de transição e não 
usa as salas do 1º andar 
para apoio. Quem reparou 
foi um integrante da nova 
leva do Governo: a confiança 
na vitória de Bolsonaro era 
tanta que a turma deixou 
as salas ocupadas com 
material das exposições – e 
foi uma correria para realocar 
centenas de caixas, móveis, 
e abrir espaço para as mesas 
do Grupo de Transição. A 
assessoria do CCBB não 
comenta, mas garante que 
manteve as exposições. 

Animais na transição
Um grupo formado por mais 
de 80 organizações que atuam 

Lula freia o PT
Lula da Silva desembarcou em Brasília para acalmar os ânimos 

dos petistas que querem voltar com sede ao pote de água benta 
da Esplanada dos Ministérios. Das hostes à cúpula, O PT, ainda 
encantado com o retorno ao Poder, está ansioso para ocupar 

espaços que já comandou. Mas o presidente eleito entendeu o 
recado das urnas e sabe pisar em território ainda hostil: Lula não 

volta ao Palácio com a força de antes, praticamente apenas metade 
do País o elegeu, e os aliados e adversários sabem disso. O Barba 

pisa em ovos para não criar crises antes da posse. Por isso freou os 
anseios do PT e abriu espaço generoso para os partidos da coalizão, 

inclusive no comando da Transição, ao escolher Geraldo Alckmin 
(PSB) para ser o gestor. Experiente e esperto, Lula avisou ontem aos 

presidentes da Câmara e Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, 
que terá um governo para todos – um recado claro para o PT 

não se sentir hegemônico. 

na agenda animalista se 
articula junto a representantes 
do novo Governo eleito 
para a criação, a partir de 
2023, do Conselho Nacional 
de Proteção e Defesa dos 
Direitos Animais no âmbito 
da Esplanada. Além disso, 
essas organizações – entre 
elas, a Alianima – pleiteiam 
a realização de Conferências 
Nacionais de Proteção e 
Defesa dos Direitos Animais.

Secura no Brasil
Dados da Agência Nacional 
das Águas, em parceria 
com o Map Biomas e 
Institutos Internacionais 
de Meteorologia, apontam 
que o Brasil ficou mais seco 
em 42% do seu território, 
área que corresponde a 
parte das regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Sudeste. Por 
outro lado, cerca de 25% do 
território brasileiro estão mais 
úmidos, com as chuvas mais 
intensas e frequentes no Norte 
da Amazônia e na região Sul. 
Os dados foram levados por 
cientistas à COP 27, no Egito.

Nos trilho$
A alemã Deutsche Bahn (DB), 
maior empresa de logística 
ferroviária do mundo, vai 
administrar por 15 anos 
os 2 mil km de linha férrea 
num complexo que ligará o 
Cairo, Alexandria e a cidade 
administrativa do Canal 
de Suez com trens de alta 
velocidade, o intercidade e 
os de cargas. Num contrato 
assinado anteontem no valor 
de um bilhão de euros. O 
brasileiro Gustavo Gardini 
é um dos membros da 
empresa. Ele é o diretor de 
parcerias globais estratégicas 
e investimentos sustentáveis 
da empresa.

Forças Armadas pedem
investigação urgente
no sistema de votação

O Ministério da Defesa 
divulgou no final da tarde de 
ontem uma nota oficial deta-
lhando alguns pontos analisa-
dos, referentes a fiscalização 
do sistema eletrônico de vota-
ção pelas Forças Armadas.

A nota oficial revela inicial-
mente que as FA agiram como 
entidades fiscalizadoras e des-
taca que sua atuação em apoio 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) tem sido, desde o início, 
pautada pela legalidade, pelo 
trabalho técnico altamente 
especializado e pela colabo-
ração com a Justiça Eleitoral.

Portanto, o Relatório 
Técnico da Fiscalização do 
Sistema Eletrônico de Votação 
foi encaminhado para apre-
ciação do TSE, tendo sido ela-
borado pela equipe de téc-
nicos militares, criada pela 
Resolução 23.673/2021 do 
próprio Tribunal. A equipe foi 
composta por oficiais de car-
reira especialistas em gestão 
e operação de sistemas de 
tecnologia da informação, 
engenharia de computação, 

Projeto de educação fiscal chega
às escolas do Estado em 2023

Fomentar a cultura da 
cidadania fiscal para jovens 
da rede pública de ensino do 
Paraná é o foco do projeto 
“Educação Fiscal nas Escolas”, 
apresentado pela Escola 
Fazendária (Efaz) nesta quarta-
-feira (9), durante a 3ª Semana 
da Conscientização Tributária 
e o Seminário Paranaense de 
Educação Fiscal. Com conteú-
dos voltados a professores e 
estudantes, as ações serão 
colocadas em prática durante 
o ano letivo de 2023.

O projeto faz parte do 
Grupo de Educação Fiscal do 
Paraná (GEFE-PR), uma par-
ceria da Secretaria de Estado 
da Educação e do Esporte 
(Seed-PR) e Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefa), e 
tem como objetivo aproxi-
mar os estudantes das temá-
ticas da educação fiscal, dis-
cutir a função do tributo para 

defesa cibernética, engenha-
ria de telecomunicações, entre 
outras especialidades.

Foi assinalado que o traba-
lho se restringiu à fiscalização 
do sistema eletrônico de vota-
ção e não a outras atividades, 
como, por exemplo, a manifes-
tação acerca de eventuais indí-
cios de crimes eleitorais.

RISCOS À SEGURANÇA
Foram destacados dois 

pontos importantes no relató-
rio. Um deles na observância 
de que a ocorrência de acesso 
à rede, durante a compilação 
do código-fonte e consequente 
geração dos códigos binários, 
pode configurar relevante 
risco à segurança do processo. 
Também foi verificado nos 
testes de funcionalidade, rea-
lizados por meio do Teste de 
Integridade e do Projeto-Piloto 
com Biometria, que não é pos-
sível afirmar se o sistema ele-
trônico de votação está isento 
da influência de um eventual 
código malicioso que possa 
alterar o seu funcionamento.

INVESTIGAÇÃO MINUCIOSA
E m  co n s e q u ê n c i a ,  o 

Ministro da Defesa, Paulo 
Sergio Nogueira solicita à Corte 
Eleitoral, por sugestão dos téc-
nicos militares a realização de 
uma investigação técnica para 
um melhor conhecimento do 
ocorrido na compilação do 
código-fonte e de seus possí-
veis efeitos, além de promover 
a análise minuciosa dos códi-
gos binários que efetivamente 
foram executados nas urnas 
eletrônicas.

COMISSÃO URGENTE
“Apresento, como sugestão, 

a criação de uma comissão 
específica, integrada por téc-
nicos renomados da sociedade 
e por técnicos representantes 
das entidades fiscalizadoras”, 
diz a nota, que ressalta: “Em 
face da importância do pro-
cesso eleitoral para a harmo-
nia política e social do Brasil, 
solicito, ainda, a essa Corte 
Superior considerar a urgên-
cia na apreciação da presente 
proposição.

financiamento da educação, 
saúde, assistência social e 
outros serviços públicos, bem 
como o controle social sobre a 
aplicação dos recursos arreca-
dados e seu funcionamento de 
modo geral.

O secretário de Estado da 
Fazenda, Renê Garcia Júnior, 
participou por vídeo da aber-
tura do evento e reforçou a 

relevância do projeto.
“A  p a r ce r i a  e n t r e  a 

Secretaria da Fazenda e a 
Secretaria de Educação é 
muito importante para condu-
zir todos os valores tributários, 
legais, fiscais e financeiros, 
para treinar nossos professo-
res e levar isso para os nossos 
estudantes”, disse o secretário 
da Educação, Renato Feder.

O projeto objetiva aproximar estudantes às temáticas da educação fiscal, discutir tributos, e 
aplicação dos recursos arrecadados e seu funcionamento
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Câmara Municipal discute aumento 
de 10 para 17 cadeiras no Legislativo

Está prevista para amanhã 
(quinta-feira, 11) às 9h, a reali-
zação de uma sessão extraor-
dinária na Câmara Municipal 
de Umuarama, onde serão dis-
cutidas e votadas duas propos-
tas que preveem o aumento no 
número de cadeiras no Poder 
Legislativo e o aumento nos 
salários dos vereadores, pre-
sidente da Câmara, prefeito e 
vice-prefeito do município.

MAIS CADEIRAS
Para aumentar a quan-

tidade de vereadores em 
Umuarama, é necessária uma 
alteração na Lei Orgânica 
do Município. Para tanto, foi 
elaborada uma Proposta de 
Emenda, que já havia sido 
apresentada em 2017 e assi-
nada pelos parlamentares à 
época Deybson Bitencourt, 
Junior Ceranto, Jones Vivi, 
Marcelo Nelli, Mateus Barreto, 
Newton Soares e Ronaldo Cruz 
Cardoso. À ocasião, quem tam-
bém havia assinado a proposta 
era a presidente da Câmara, 
vereadora Maria Ornelas.

A proposição, que deve ir 
agora à discussão pelos atuais 
vereadores, altera o caput 
do artigo 15 da Lei Orgânica 
Municipal, passando a vigo-
rar com a seguinte redação: 
“Art. 15 O Poder Legislativo 

Subsídios dos 
vereadores

Na mesma sessão também 
deverão ser apresentados 

outros dois projetos, também 
de autoria da Mesa Diretora 

da Câmara. Os textos têm 
praticamente o mesmo teor. 

Liberar o aumento nos salários 
dos parlamentares, prefeito e 
vice. O projeto de Lei 121 fixa 
em R$ 10.462,46 o subsídio 
mensal de cada vereador, 

para a Legislatura a iniciar-se 
em 1º de janeiro de 2025 e a 
terminar em 31 de dezembro 
de 2028. O salário do presi-
dente da Câmara será de R$ 

13.601,19 para a mesma legis-
latura. Os valores destes subsí-
dios ficam sujeitos à retenção, 
na fonte, do Imposto de Renda 
e Contribuição Previdenciária, 

nos termos da legislação vi-
gente, e serão reajustados no 
mês de janeiro de cada ano, 

por lei específica, mediante a 
utilização do índice IPCA. Ou 

seja, serão submetidos apenas 
à revisão geral anual, prevista 

na Constituição Federal.

Subsídios 
do prefeito

Já o Projeto de Lei 122 altera 
alguns artigos da Lei Municipal 
n° 4.464, de janeiro de 2021, 
que fixa os subsídios do Pre-
feito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais, para 
a gestão de governo de 2021 
a 2024. A alteração pretende 
fixar em R$ 26.802,72 o sub-

sídio mensal do Prefeito até o 
final da atual gestão. Também 

fixa o salário do vice em R$ 
10.462,47 durante o mesmo 

período.
Mesa Diretora propõe também 
um reajuste no valor das diárias

do Município é exercido pela 
Câmara Municipal composta 
de dezessete Vereadores, 
eleitos para cada legislatura, 
de quatro anos, correspon-
dendo cada ano a uma sessão 
legislativa”.

Atualmente a Câmara 
Municipal é composta por 10 
parlamentares.

MESMA DESPESA
Mesmo se a LOM sofrer 

tal alteração, as despesas 
do município com o Poder 
Legislativo serão as mesmas, 
ou seja, o repasse anual conti-
nuará sendo de 6% da arreca-
dação municipal.

Está previsto que a Câmara 
Municipal receba um repasse 
no ano de 2023 de R$ 12.5 
milhões. Este valor não deve 
ser alterado. Mas não deixa de 
ser importante lembrar que 
geralmente a presidência do 
Legislativo Municipal costuma 
devolver ao Poder Executivo 
os recursos economizados 
ao final de cada ano, além de 
sugerir ao prefeito para onde 
poderiam ser destinados os 
recursos economizados.

REPRESENTATIVIDADE
Outros fatores interessan-

tes que geram discussão nos 
bastidores, tratam do aumento 

de representatividade política 
no Poder Legislativo Municipal 
principalmente no momento 
do voto em cada projeto.

O aumento no número de 
vereadores sempre foi tratado 
com muito cuidado também 
pelo Poder Executivo, pois em 
cada eleição pode trazer tam-
bém um aumento tanto na ban-
cada de situação, quanto na de 
oposição. Por exemplo, hoje, 
para aprovar um projeto de sua 
autoria, o Executivo Municipal 
precisa de 5 votos, ou seja, a 
maioria, lembrando dos casos 
em que o presidente da Casa 
não vota. Com 17 vereadores, 
o prefeito precisaria de 8 votos 
a favor para aprovar qualquer 
projeto de lei. Em caso de 
empate, o voto de ‘minerva’ 
fica com o presidente da Casa. 
Também deve ser lembrado 

que, quanto mais parlamenta-
res, maiores são as discussões.

Correção
Segundo o procurador jurí-

dico da Câmara, Diemerson 
Castilho, a proposição que 
deverá ser apresentada em 
breve, visa corrigir a Lei 
Orgânica em seu art. 15. 
“Consta que a composição 
da Câmara Municipal é de 
19 vereadores, e o Texto da 
Constituição Federal em seu 
art. 29, IV, alínea ‘e’ passou a 
prever que Município de mais 
de 80 mil habitantes e com até 
120 mil habitantes, tenha como 
limite máximo o número de 17 
vereadores”. Castilho ressalta 
que “neste contexto, é certo 
que a Lei Orgânica precisa ser 
alterada, visando harmonizar-
-se ao Texto Constitucional”.

Na mesma sessão extraor-
dinária prevista para a manhã 
desta quinta-feira, 11, foi 
apresentado pela Mesa dire-
tora, um Projeto de Resolução 
que deverá ser discutido e 
votado pelos vereadores, pre-
vento o aumento no valor de 
diárias de viagens para parla-
mentares e servidores.

As diárias destinam-se a 
custear despesas com refei-
ções, lanches e pernoites. 
Quando o servidor ou verea-
dor viaja a uma distância 
inferior a 150 quilômetros 
de Umuarama, não recebe 
as diárias, mas se a distân-
cia é maior, o presidente da 
Casa e demais parlamentares 
terão direito a um total de R$ 

350 por dia para as despesas 
citadas acima, caso o projeto 
seja aprovado. Já os diretores 
geral e jurídico, além dos ser-
vidores efetivos e comissio-
nados, terão direito a receber 
R$ 300 de diária.

Agora, se o destino for 
Curitiba, ou demais capitais 
de outros estados brasilei-
ros, o presidente e os verea-
dores poderão gastar, por dia, 
recursos do Poder Legislativo 
no valor de R$ 550. Os demais, 
R$ 500.

O aumento da diária é 
ainda maior se o destino for o 
Distrito Federal. O presidente 
terá direito de gastar R$ 850 por 
dia e, diretores geral e jurídico, 
além dos demais servidores, a 

quantia de R$ 750.

COMPROVAÇÃO
A proposta obriga a entrega 

dos comprovantes de despe-
sas cobertas por diárias, que 
deverão ser emitidos em nome 
do beneficiário e servirão ape-
nas para comprovação da via-
gem, sendo obrigatória a jun-
tada no empenho da despesa, 
do comprovante de hospeda-
gem e de passagens de ôni-
bus ou de avião, e/ou de certi-
ficado do curso, seminário ou 
evento, quando for o caso, o 
que deverá ser feito até 5 dias 
após o retorno da viagem.

É importante ressaltar 
também que a participação 
do diretor geral, do diretor 

jurídico, dos servidores efe-
tivos e comissionados da 
Câmara de Umuarama em cur-
sos, seminários e outros even-
tos, só poderá ser autorizada, 
se o tema for relacionado com 
o cargo ou função do servidor, 
limitado até o total de 6 seis 
cursos por ano.
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PROPOSTA de 2017 visa corrigir a Lei Orgânica que prevê 19 vereadores, ao contrário do 
que prevê a CF que limita em 17 cadeiras conforme a quantidade de habitantes
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Seleção Brasileira de 2022 é uma
das mais 'experientes' em Copas

Apenas três dias depois de 
Tite anunciar a lista de convoca-
dos para a Seleção Brasileira, já 
deu tempo de esmiuçar esses 26 
nomes e traçar paralelos com 
as convocações de Copas do 
Mundo anteriores. E uma das 
conclusões que se pode tirar 
desse grupo de 2022, é a de 
que ele é um dos mais expe-
rientes em Mundiais em todos 
os tempos.

Dos 26 jogadores chamados 
pelo treinador canarinho, dez já 
jogaram pelo menos uma edi-
ção de Copa do Mundo na car-
reira. Thiago Silva, por exemplo, 
vai para a sua quarta vez (2010, 
2014, 2018 e 2022). Dani Alves 
(2010, 2014 e 2022) e Neymar 
(2014, 2018 e 2022) estarão em 
seu terceiro Mundial.

Além deles, Alisson, Ederson, 
Danilo, Marquinhos, Casemiro, 
Fred e Gabriel Jesus estiveram 
na Rússia, em 2018 e retornam 
para o Qatar.

Em comparação com as edi-
ções anteriores, 2022 é sexta 
com maior percentual de “expe-
rientes” em Copas do Mundo: 
38,5% do total de convocados já 

Hamilton fala português e diz que está “treinando a língua”
Lewis Hamilton tem mos-

trado ser mesmo brasileiro após 
a cidadania honorária. Em cole-
tiva de imprensa para o GP de 
São Paulo de F1 ontem (9), o 

tiveram passaporte carimbado 
em Mundial. A edição líder no 
quesito é a de 1962, no elenco 
do bicampeonato. Naquele ano, 
14 dos 22 convocados já haviam 
jogado Copa (63,6% do total).

A segunda Copa da lista, 
no entanto, não traz boas 
recordações ao torcedor 
brasileiro, que é a edição de 
2006. Carlos Alberto Parreira 
convocou 12 jogadores que já 
haviam disputado Mundial, 
o que significa 52,2% dos 23 
da lista. A experiência não 
deu certo, uma vez que algu-
mas peças já não ofereciam a 
mesma qualidade de outrora.

Na terceira e na quarta posi-
ções desse ranking aparecem 
1982 e 1994, ambas com 40,9% 
dos convocados com experiên-
cia em Copas. A fórmula deu 
certo, principalmente em 1994, 
quando levou o tetra. Em 1982, 
mesmo sem o título, a Seleção 
foi uma das melhores da histó-
ria e é reconhecida mundial-
mente 40 anos depois.

Já na quinta posição, a que 
está imediatamente à frente de 
2022, vem a Copa de 2010, com 

inglês começou falando algu-
mas palavras em português.

No início da semana da 
etapa da categoria, o inglês 
esteve em Brasília para a ses-
são solene. Na Câmara dos 
Deputados, recebeu a home-
nagem das mãos de Arthur 
Lira, presidente da Câmara, e 
André Figueiredo, deputado 
do PDT, no Ceará, requerinte 
do pedido.

Então, o heptacampeão 
da F1 tem aproveitado a 
semana para conhecer mais 
do país que agora é também 
sua segunda casa. Inclusive, 

ontem pela manhã, chegou a 
fazer uma visita rápida ao Rio 
de Janeiro.

Na coletiva de imprensa, 
Hamilton se mostrou bastante 
apaixonado pelo país. Tanto é 
que as primeiras palavras que 
disse assim que pegou o micro-
fone foram em português.

“Boa tarde, tudo bem? 
Estou treinando meu portu-
guês”, falou o heptacampeão. 
E assim que recebeu elogio 
de sua pronúncia, ainda disse 
“obrigado, estou feliz em estar 
aqui”, essa última em sua lín-
gua nativa.

nove dos 23 convocados com 
experiência em Mundiais, o 
que significa 39,1% do total da 
lista feita por Dunga. A Seleção 
acabou caindo nas quartas de 
final para a Holanda.

Experiência em Copas do 
Mundo não é sinal de time ven-
cedor, mas há exemplos de 
edições que se aproveitaram 
de boas gerações anteriores 
que não levantaram o caneco, 

como de 1990 para 1994, e de 
1978 para 1982, que apresentou 
um futebol inesquecível. Pode 
ser o caso de 2022, que traz uma 
espinha dorsal de 2018, inclu-
sive com o trabalho do mesmo 
técnico, que está há mais de seis 
anos no cargo.

Os jogadores chamados se 
apresentam no dia 14 de novem-
bro, em Turim, na Itália, onde a 
Seleção Brasileira vai treinar por 

cinco dias, no CT da Juventus, 
antes de viajar para o Qatar (dia 
19 deste mês). A comissão téc-
nica chega na cidade italiana 
entre os dias 12 e 13.

A Seleção estreia na Copa no 
dia 24, às 16h, contra a Sérvia, 
depois enfrenta a Suíça, no dia 
28, às 13h. Para encerrar a par-
ticipação no Grupo G, ela duela 
com Camarões, no dia 2 de 
dezembro, às 16h.

SELEÇÃO de 2022 é uma das mais experientes em termos de Copa do Mundo

DIVULGAÇÃO

O heptacampeão da F1 tem aproveitado a semana para conhecer mais do país que agora é 
também sua segunda casa
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Famílias do programa Lixo que
Vale farão a última feira do ano

As mais de 500 famílias 
cadastradas do Programa Lixo 
que Vale terão dois dias espe-
ciais para realizar suas com-
pras no Sacolão do Produtor: 
17 e 18 de novembro. Será a 
última oportunidade neste 
ano, já que o programa será 
renovado e ampliado para o 
ano de 2023. Os beneficiários 
devem levar suas ‘moedas ver-
des’ para serem trocadas por 
hortaliças, legumes e outros 
produtos que serão disponibi-
lizados das 8h às 18h.

Fernanda Periard Mantovani, 
chefe da Divisão de Controle 
Ambiental da Secretaria de 
Meio Ambiente, comenta que 
o Sacolão do Produtor está 
momentaneamente fechado 
para o público geral devido a 
ajustes necessários em seu sis-
tema de gestão, porém será 
aberto com exclusividade nes-
sas datas (quinta e sexta-feira) 
para as pessoas devidamente 
cadastradas e que possuam 
moedas verdes para serem 
trocadas. “É preciso ressaltar 
que as atuais moedas verdes 
devem ser utilizadas agora, pois 

Com uma equipe de 15 
psicólogos, o Serviço de 
Atendimento Psicológico 
(SAP) da Secretaria de Saúde 
de Umuarama realizou nada 
menos que 2.336 atendimen-
tos durante o mês de outu-
bro. São pacientes de todas 
as idades, encaminhados por 
todas as unidades básicas de 
saúde do município e dos dis-
tritos. A UBS que mais encami-
nhou foi a Guarani/Anchieta e 
as demandas mais recebidas 
foram depressão, ansiedade e 
conflitos familiares.

Nathalia Ynae Marrique 
Giroldo, psicóloga respon-
sável pelo SAP, relata que 
o número de pessoas que 
buscam atendimento tem 
aumentado mês após mês. 
“No auge na pandemia de 
coronavírus, houve limitação 
nos atendimentos devido às 
restrições impostas aos con-
tatos presenciais, porém os 
encaminhamentos foram 
crescendo gradativamente 

Atendimento Psicológico realizou mais 
de 2,3 mil atendimentos só em outubro

Vagas exclusivas da indústria
de alimentos em Santa Eliza

O ônibus itinerante do 
Programa Emprega Mais 
Paraná estará nesta quinta-
-feira, 10, no distrito de Santa 
Eliza. A ação, desenvolvida 
pela Secretaria de Estado de 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf) em parceria com a 
administração municipal, por 
meio da Secretaria de Indústria 
e Comércio e da Agência do 
Trabalhador, visa aproximar as 
vagas disponíveis no sistema 
público de emprego dos tra-
balhadores que buscam uma 
recolocação profissional.

O atendimento será pres-
tado ao lado da secretaria da 
Paróquia Sagrado Coração 
de Jesus, das 9h até as 17h. 
Segundo o gerente da Agência 
do Trabalhador, Reginaldo 
Barros, haverá vagas abertas 
pela indústria Levo Alimentos 
exclusivas para moradores 
do distrito, além das demais 
vagas da rede Sine (Sistema 
Nacional de Emprego).

Para os empregadores, 
ainda é possível cadastrar 
vagas. “Interessados devem 
entrar em contato com a cap-
tação de vagas da agência, 
pelo telefone 3621-1100. É 
importante divulgar as opções 

disponíveis para que os tra-
balhadores tenham conhe-
cimento, possibilitando con-
tato direto com os candidatos 
à procura de oportunidades de 
trabalho”, explicou o gerente.

O encaminhamento para as 
vagas será feito de acordo com 
o perfil dos candidatos que se 
apresentarem e os critérios 
exigidos. “Queremos aprovei-
tar essa parceria com a Sejuf 
para aproximar os trabalhado-
res desempregados das vagas 
ofertadas pelas empresas, com 
a intermediação da Agência 
do Trabalhador”, acrescen-
tou o secretário de Indústria 
e Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva.

Durante a passagem do 
ônibus itinerante do Emprega 
Mais Paraná em 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 ofer-
tará avaliação e orientação 
podológica aos alunos, além 
da cadeira de Quick Massagem 
e divulgação de cursos. Mais 
informações podem ser obti-
das na Agência do Trabalhador, 
fone (44) 3621-1100.

há cerca de um ano. A maio-
ria dos pacientes é composta 
por mulheres, mas também 
atendemos a muitos homens, 
crianças, adolescentes, ido-
sos”, conta.

Ela explica que, por haver 
muitos pacientes para serem 
atendidos, o agendamento é 
feito após ele ser cadastrado 
em uma fila. “São realizados 
em média 143 atendimentos 
por dia. Os casos urgentes 
são encaixados diretamente. 
Outro dado interessante é que 
não temos nenhuma criança 
com transtorno do espectro 
autista (TEA) aguardando 
atendimento em fi la de 
espera: 97 delas estão em 
processo de atendimento 
neste momento”, relata.

O SAP atende a crian-
ças com idade a partir de 6 
anos até idosos com mais 
de 90 anos. “Crianças com 
TEA, transtorno do déficit 
de atenção e hiperatividade 
(TDAH) e transtorno opositor 

desafiador (TOD) já começam 
a ser atendidas a partir de 
um ano de vida. E as consul-
tas (sessões) são realizadas 
conforme as necessidades, 
variando de acordo com a 
demanda, podendo ser sema-
nais ou quinzenais”, informa.

O secretário Herison Cleik 
da Silva Lima acrescenta que, 
além do SAP, a Secretaria de 
Saúde de Umuarama dispo-
nibiliza ainda o Centro de 
Atendimento Psicossocial 
(CAPS II), que atende priorita-
riamente adultos em intenso 
sofrimento psíquico decor-
rente de transtornos men-
tais graves e persistentes, 
incluindo aqueles relaciona-
dos ao uso de substâncias 
psicoativas. “Também aten-
dem a outras situações clínicas 
que impossibilitem a pessoa 
de estabelecer laços sociais 
e realizar projetos de vida”, 
especifica, indicando que o 
serviço é prestado pela Clínica 
Psiquiátrica Santa Cruz.

estamos realizando os ajustes 
legais deste programa e a par-
tir do próximo ano serão novas 
moedas”, observa.

Outra grande mudança 
para o próximo ano, conforme 
adianta Fernanda, é que as 
Feiras de Trocas vão voltar a 
ser realizadas nos bairros onde 
o Lixo que Vale tem suas ações. 
“Criado em 2010, o projeto 
atende atualmente os bairros 
Parque Jabuticabeiras, Sete 
Alqueires, Parque Industrial, 
Jardim Viveiros, Arco-Íris e 
Alto da Glória. Está também 
na programação para 2023 um 
estudo para a ampliação para 
outros bairros, para que mais 
famílias participem, como é 
desejo do prefeito Hermes 
Pimentel”, pontua.

Ela comunica que as famí-
lias moradoras desses seis 
bairros onde há o projeto, 
interessadas em fazer parte 
do Lixo que Vale para 2023, 
devem fazer o cadastro entre 
os dias 28 de novembro e 19 
de dezembro, diretamente na 
Secretaria de Meio Ambiente, 
das 8h às 11h30 e das 13h30 às 

17h30. “Para realizar o cadas-
tro é preciso vir até a Prefeitura 
trazendo a Carteirinha (aque-
les que já possuem), RG, CPF 
e um comprovante de ende-
reço atualizado, que pode ser 
uma conta de água ou de ener-
gia. Não há custo para fazer a 
inscrição ou renovação do 

cadastro”, afirma, destacando 
ainda que o sistema de coleta 
seletiva no município vai 

funcionar normalmente nesse 
período – apenas não haverá a 
pesagem dos produtos.

SACOLÃO do Produtor está momentaneamente fechado para o público geral devido a ajustes necessários em seu sistema de gestão
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Palavras cruzadas

Com a entrada da Lua em Aquário, seu maior 
desafio será manter o foco no trabalho e dar 
conta das tarefas de rotina. Isso porque há 
chance de se empolgar e prometer mais do que 
consegue entregar. Também precisa ter cuida-
do para não ficar sonhando acordada/o, com a 
cabeça longe, porque há risco até de acidente. 

Logo cedo, assuntos domésticos ou familiares 
podem ocupar boa parte do seu tempo. Resolva 
tudo o que for possível pela manhã, porque as 
coisas devem se complicar ao longo do dia. No 
trabalho, se tiver que resolver tarefas em equi-
pe, faça um esforço para melhorar a convivên-
cia com os colegas. 

Nesta quarta, a Lua destaca seu lado prático e 
você pode resolver qualquer pendência rapidi-
nho, desde que tome alguns cuidados ao lidar 
com informações e documentos: há risco de ter 
problemas com mal-entendidos ou dados in-
corretos. Mas se precisa participar de uma reu-
nião ou ligar para alguém, faça isso logo cedo.

Tudo o que envolve dinheiro ganha destaque 
com a entrada da Lua em Aquário, mas cuidar 
do que é seu não será tão fácil quanto parece. 
Se está sonhando em encher o bolso, ligue suas 
antenas para encontrar boas oportunidades que 
devem cruzar o seu caminho. Por outro lado, 
pode ser difícil resistir  a gastos por impulso 
pese no seu orçamento.

A Lua se mudou para o seu signo nesta madru-
gada e você pode acordar com a corda toda, 
sentindo suas energias recarregadas. Porém, 
nem tudo é perfeito sem defeito, e com vários 
astros se desentendendo, pode se preparar para 
vários desafios ao longo do dia. 

Com a Lua em seu inferno astral e o céu pra lá 
de tenso, vai ser difícil desviar dos perrengues 
que vêm pela frente. Planos para uma viagem 
estão em risco e vão exigir cautela redobrada. 
Aliar intuição e praticidade pode resolver muita 
coisa no trabalho.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos em 10 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de 
Sagitário.  Possuem grande inteligência e facilidade para aprenderem de tudo um pouco. 
Em geral são francos, honestos e sinceros. Seu número principal, do dia do nascimento é 
o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. Juntos formam o 9, de Marte, ousado, corajoso, 
aventureiro, expansivo e agressivo, violento e generoso ao mesmo tempo.

Horóscopo nascido em 10 de novembro

Seu lado caseiro está em alta e você pode me-
lhorar a produtividade se trabalha em home of-
fice ou com algo que pode ser feito em casa 
mesmo. Mas assuntos antigos ou ligados à 
família se destacam nesta quarta, com sinal de 
muitos desafios justamente nestas áreas.

Você começa esta quarta com seu sexto sentido 
fazendo hora extra. É um bom momento para 
encerrar assuntos pendentes antes de se envol-
ver em novas tarefas, por isso, não se afobe e 
faça uma coisa de cada vez. Há chance de des-
cobrir um segredo, mas cuidado para não brigar 
com os amigos ou com o mozão.

Nesta quarta, seu lado ambicioso se destaca e 
você vai fazer planos a longo prazo. Mas como 
seu foco estará na carreira, podem surgir atritos 
com colegas ou com pessoas importantes em 
sua vida. Tente equilibrar o seu tempo, mas sem 
se descuidar do que precisa fazer.

A Lua destaca seu lado sonhador e altruísta 
hoje, mas nem tudo será perfeito sem defeito. 
Mudanças e reviravoltas devem marcar essa 
manhã, por isso, não se apegue demais aos 
seus planos e seja flexível para seguir o fluxo. 
Se souber improvisar e aproveitar as oportuni-
dades assim que elas aparecem, pode se sair 
muito bem!

Com a entrada da Lua em seu paraíso astral 
nessa madrugada, o astral estará mais do que 
favorável para fazer contatos no trabalho, mos-
trar suas ideias e cuidar de tarefas que exigem 
criatividade. Reuniões e tarefas em equipe tam-
bém contam com a proteção das estrelas, gra-
ças ao seu charme.

Se depender da Lua, que entrou em Aquário 
nessa madrugada, a quarta promete ser agita-
da! Você vai falar mais do que o normal, o que 
ajuda a expandir seus contatos, mas também 
pode te colocar em algumas roubadas se não 
tomar cuidado. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 10/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 23
min 17

max 33
min 18

Cascavel
max 30
min 16

Foz do Iguaçu
max 31
min 18

max 32
min 14

Curitiba
max 25
min 12

FASES 
DA LUA

Sexta 11/11/2022

Muitas nuvens
Sábado 12/11/2022

Muitas nuvens

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 679
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

OUTUBRO

01 03 15 16 17 20 31

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 08 09 10 
12 14 15 16 18 21 24 concurso: 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
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.

 02 17 26 30 38 39

concurso: 2441
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09 14 16 24 37 39
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2388Lotomania

98.239
82.768
39.442
93.524
90.368

15 22 27 29 50 64 77 
VASCO DA GAMA-RJ

01 08 32 58 63
concurso: 5994

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: 2658Lotofácil
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EUB
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CURADOCANCER
RALARDNO

POÇODASANTAS

PÃIEAGO
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RODAMAEIM
CERTOORFÃ
IMIGRANTE
DANCEVR

MEDOINDICES
INESRUANA

TIPANCG
ARCOCAPIAU
LAPISLAZULI

B

A roupa
vendi-
da em

brechós

Flor "pa-
rente" do
morango

Reserva
biológica 

fluminense

Denomina-
ção do ne-
gro escra-
vizado (BR)

Base do
preço de
planos de

saúde

Sultanato
fronteiriço
ao Iêmen

Anna (?)
Bullock: 

Tina 
Turner

Setor da
agência de
propagan-
da (sigla)

A criança
sujeita à

tutela
(jur.)

Em tempo
algum;
jamais

Cada
porção 
das efe-
mérides

Abreviatu-
ra do livro
de Naum
(Bíblia)

Santa (?),
padroeira
da cas-
tidade 

Sufixo
nominal 

de "cartaz"

É obtido a
partir do
urânio

(símbolo)
Designa-
ção do
caipira, 
na Bahia

Gol
(fut.)

Mineral
muito usa-
do na ou-
rivesaria 
do Egito

faraônico

Imagem 
de GPS

Pedido de licença 
na Umbanda

Gás nobre usado 
em criogenia

Logo;
portanto
Evento

esportivo

Listas con-
sultadas na
biblioteca

Extinta
central
sindical

Reunião periódica 
de bispos

Afonso (?): criou a
lei antirracismo

Invento
primitivo
Correto; 

verdadeiro

Cantor de "Pombo
Correio" (MPB)

Macaco 
de peque-
no porte,
comum 
em todo 
o Brasil

Participe
do baile

Receio

É odiado
pelo

xenófobo

Trabalhar
demais
(gíria)

Bônus do Tesouro
extinto em 1991    
Status do circun-

flexo em "pôr"
Orifício 
da pia

Problema ambiental que pode ser
abreviado pela poda sustentávelCaráter

das ações
terroristas 

Região
mais de-

vastada na
2ª Guerra

Meta da 
quimiote-

rapia

(?) Dai,
último im-
perador 

do Vietnã

3/agô — bao — mae. 4/rtvc. 5/sagui. 11/lápis-lazúli.
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E I I R R
E C L A C R E
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I L O
A R D O S I A L A R
C A A S I L E E P

Técnica de
congela-
mento de
embriões

Versão
nacional
da sereia
europeia

Divisão do
Windows
Explorer
(Inform.)

Interjei-
ção pro-
ferida ao
telefone

Princípio;
prefácio

(fig.)

Deus da
guerra na
Mitologia

grega

Complexo
proteico
presente
no trigo

Régua gra-
duada pa-
ra medir
ângulos

(?)-
Jazira,
time de

Abu Dhabi

Exemplo
de lín-
gua de-
clinativa
A área a-
fetada pe-
la proctite

(Med.)

Arma 
utilizada
em ca-
çadas 

Órgão
estimula-
do pelo

diurético
Pedra

usada em
mesas de

bilhar

A caver-
na, para o
troglodita

(?) 
Newton,

físico
inglês

Enguia, 
em inglês

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.

Muito sol, piscina e calor! A 
estação mais quente do ano é 
sinônimo de muita diversão, 
mas ela também traz alguns 
riscos para o nosso corpo. 
Por isso, quem quer aprovei-
tar a temporada ao máximo 
precisa estar atento aos prin-
cipais cuidados com a saúde 
no verão. Com o aumento das 
temperaturas e as atividades 
típicas desta época do ano, 
como visitas ao clube e à praia, 
nosso organismo fica sujeito a 

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Veja hoje na Viva Bem os cuidados com a saúde no verão
ameaças que podem atrapa-
lhar muito os dias de férias.

Todos os dias, nosso corpo 
precisa de cerca de 2 litros de 
água para manter suas fun-
ções. Contudo, com o calor 
intenso e o aumento da trans-
piração, é preciso reforçar 
a ingestão de líquidos para 
garantir o balanço hídrico do 
organismo.

A melhor forma de fazer 
isso é ingerindo pelo menos 
2,5 litros de água pura todos 

os dias, mas você também 
pode complementar a hidrata-
ção com água de coco, sucos 
e chás em versões naturais e 
sem açúcar.

Tenha uma alimentação 
saudável. Temperaturas mais 
altas fazem com que o orga-
nismo tenha que trabalhar 
ainda mais para processar os 
alimentos, de modo que refei-
ções muito pesadas ou gordu-
rosas podem sobrecarregar 
o sistema digestivo e causar 

transtornos gastrointestinais.
Controle o consumo de bebi-

das alcoólicas. A combinação 
de sol e calor e o clima de praia 
podem parecer perfeitos para 
degustar uma caipirinha ou uma 
cerveja gelada, mas é preciso 
ter moderação no consumo de 
bebidas alcoólicas e isso é um 
dos principais cuidados com a 
saúde no verão. Além da intoxi-
cação do organismo, que leva 
à famosa ressaca, o álcool esti-
mula a micção e a transpiração, 

o que aumenta a perda de água 
e pode causar desidratação.
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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

 Os mercados de médios e 
semipesados do Brasil já conhe-
cem a versatilidade dos cami-
nhões da linha Tector da IVECO. 
O portfólio, que conta com ver-
sões de 9 a 31 toneladas, ganha 
agora uma nova geração ainda 
mais eficiente, moderna, confor-
tável e alinhada com os padrões 
internacionais de restrição às 
emissões Euro VI. Nesta edi-
ção da Fenatran, a montadora 
também apresenta o Tector 
16-210 NG, o primeiro modelo 
da linha movido a gás natural 
e biometano. O caminhão, que 
já é fabricado na planta da Cór-
doba, na Argentina, tem um sis-
tema de armazenamento com 
capacidade total de 120 m³ de 
combustível, o que possibilita 
uma autonomia de até 350 km. 

Com motor FPT N60 NG, de seis 
cilindros, fabricado pela FPT 
Industrial, desenvolve 204 cv 
de potência e torque de 750 Nm.

“A gama Tector de semipe-
sados é a mais moderna do 
mercado latino-americano. 
Já tínhamos versões com 
a consagrada transmissão 
automatizada Auto-Shift, e, 
agora, ampliamos o portfólio 
com um modelo GNV. Está no 
nosso DNA atrelar versatili-
dade, sustentabilidade e tec-
nologia, sempre com foco total 
no cliente”, destaca Ricardo 
Coelho, diretor de Desenvol-
vimento de Produto da Iveco 
para a América Latina.

Preparada para atender 
às diversas demandas do 
transporte, desde o varejo 

à construção civil, e já reco-
nhecida por transportadores 
e motoristas pelo seu baixo 
custo operacional, potência 
e conforto, a nova linha Tec-
tor tem as suas características 
aprimoradas. A geração Euro 
VI conta com 100% do line-up 
com cabine premium e novos 
componentes de segurança. 
Além disso, os caminhões 
possuem tecnologia que per-
mite a redução de emissões 
de poluentes, principalmente 
NOx, partículas e CO2.

A nova linha estará dis-
ponível a partir de janeiro 
de 2023 em toda a rede da 
Iveco, entre concessionárias e 
pontos de atendimento, com 
cobertura em 100% do terri-
tório nacional.

 Há duas figuras lendá-
rias que intrigam as pes-
soas mundo afora quando o 
assunto são os seres gigan-
tes que ocupam regiões de 
neve: o Pé-Grande e o Abo-
minável Homem das Neves. 
Trazendo essa analogia para 
o mundo dos carros, a Pirelli, 
mais especificamente em sua 
fábrica em Feira de Santana, 
na Bahia, pode requisitar que 
é responsável pelo nascimento 
de outro gigante. Isso porque 
nessa planta da companhia ita-
liana é produzido um enorme 
pneu para inverno: trata-se 
do Pirelli Scorpion Winter, na 
medida 325/55 R22, um verda-
deiro gigante, que é destinado 
ao mercado de exportação.

Esse modelo de pneu espe-
cífico tem a marcação MO, 
que significa que é destinado 
exclusivamente para a Merce-
des-Benz. Esse tipo de mar-
cação é denominado Perfect 
Fit na Pirelli, que revela que 
houve, no projeto do pneu, 
um estudo entre as engenha-
rias da fabricante de pneus e 
da montadora para que esse 

produto case 100% com o veí-
culo que irá equipar, assim, 
destacando todos os atribu-
tos que a fabricante do carro 
deseja. Essa parceria nasce 
muito antes do veículo come-
çar a ser produzido, em um 
trabalho entre as engenha-
rias que tem o start até quatro 
anos antes de o carro chegar às 
concessionárias.

“É muito curioso que a 
fábrica de Feira de Santana, 
localizada em um país tropi-
cal como o Brasil, produza um 
pneu para neve, ainda mais 
em uma dimensão tão gigante. 
Atualmente, essa planta da 
Pirelli na Bahia produz apro-
ximadamente 4 milhões de 
pneus por ano, contando com 
as principais linhas de produ-
tos da marca, como o P Zero, 
Cinturato e o Scorpion. Cerca 
de 40% de nossos produtos 
são para o mercado de expor-
tação, que em sua maioria vão 
para América do Norte, Europa 
e outros países da América do 
Sul”, revela Fernando Madeira, 
diretor da fábrica da Pirelli em 
Feira de Santana.

Na planta da Pirelli na 
Bahia, que se enquadra como 
uma Indústria 4.0, também 
nascem outros pneus gigan-
tes – e até mesmo maiores do 
que esse “Gigante das Neves 
Baiano”. O maior produzido é o 
Pirelli Scorpion ATR, na imensa 
medida 325/45 R24. Sim, de 24 
polegadas!

As medidas superlativas 
não ficam só para as polega-
das. A largura da banda de 
rodagem, que é a dimensão 
do pedaço de borracha em 
contato com o solo, chega a 
325mm em alguns modelos de 
pneus, o que é praticamente o 
dobro da medida do pneu de 
um carro popular.

Aproximadamente 70% 
dos pneus produzidos em 
Feira de Santana são maiores 
ou iguais ao aro 18”. Cerca de 
10% da produção de pneus 
na planta baiana são dos 
que chamamos “Big Sizes”, 
que englobam pneus de aros 
iguais ou maiores do que 22”. 
De todos os pneus produzi-
dos em Feira de Santana, 35% 
são voltados ao mercado de 

Pirelli fabrica pneus para neve no Brasil

Pneus da fábrica da Bahia 
abastecem, além da América do 
Sul, continentes como América 
do Norte e Europa

FOTOS: DIVULGAÇÃO

equipamento original e 65% 
vão para o mercado de repo-
sição e exportação.

Portanto, se você estiver em 
meio a neve, seja no Alasca, na 
Patagônia ou em algum país 
nórdico, e se deparar com 
um desses gigantes da Pirelli 
pelo caminho, não se assuste! 
Existe uma grande chance que 
ele seja tão brasileiro quanto 
você.

Iveco apresenta versão a gás da linha Tector Euro VI na Fenatran
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Os caminhões Tector Euro VI foram desenvolvidos para 
reduzirem em 80% as emissões de óxido de hidrogênio (NOx)
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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 DE FABRICAÇÃO 
DE ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ.

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 21/11/2022 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, 10 de Novembro de 2022.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
M I R O S A LV A  Q U E I R O Z 
PONCIANO BEZERRA, inscrita 
sob nº CPF 526.849.549-68, 
estabelecido na Rua Jandaia, 
nº 0, Zona III, CEP 87500-000, na 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 125/1993. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.   

Prefeito entrega novos uniformes
aos agentes de trânsito da cidade

A Secretaria de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
entregou novos conjuntos de 
uniformes para os agentes 
da autoridade de trânsito na 
tarde da última terça-feira, 8, 
em uma solenidade rápida na 
sede da repartição. O prefeito 
Hermes Pimentel acompanhou 
o ato e parabenizou a equipe 
pelo bom trabalho realizado 
na orientação e fiscalização do 
trânsito de Umuarama.

Os agentes receberam 15 
kits de uniformes compos-
tos por duas camisas e uma 
calça. “Mudamos o padrão 
das camisas para um novo 
desenho, que será definitivo, 
e em breve também distri-
buiremos coturnos e novos 
equipamentos de proteção 
individual, como joelheiras, 
cotoveleiras e luvas para 
garantir a segurança dos 
agentes. Tudo isso é neces-
sário porque na maior parte 
do tempo eles trabalham 
com motocicletas para a 
fiscalização e atendimento 
de ocorrências”, explicou A 
diretora de trânsito Dianês 

Maria Piffer.
O prefeito lembrou que 

desde março as  condi-
ções gerais do trânsito de 
Umuarama melhoraram, a 
partir da atuação dos agen-
tes, embora haja resistência de 
uma parte dos condutores. “Os 
motoristas reclamam, mesmo 
estando errados, mas isso é 
normal. O importante é manter 
o bom senso, priorizar a educa-
ção e a orientação no trânsito e 
notificar se for extremamente 
necessário”, comentou.

“A orientação às vezes 
educa mais do que uma multa 
e eu sei que vocês fazem um 
bom trabalho. Investimos 
bastante no trânsito, em 

sinalização viária, conservação 
das vias públicas, educação e 
vamos continuar firmes nesse 
propósito, que trata direta-
mente da segurança das pes-
soas”, completou Pimentel.

Diariamente mais de 90 mil 
veículos, entre motos, auto-
móveis, ônibus e caminhões 
da cidade e região, circulam 
pelas ruas e avenidas de 
Umuarama, o que exige moni-
toramento constante e inves-
timentos em equipamentos, 
treinamento e equipe.

AGENTES foram treinados para atuar com bom senso, paciência e atenção no cumprimen-
to das normas de trânsito
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Exige muito de ti e espera pouco dos outros. 

Assim, evitarás muitos aborrecimentos.”
Confúcio

@tribunahojenewsumuarama

CUIDE-SE
No Brasil, além de “vestir” as cidades de azul, a campanha do Novembro Azul busca ressaltar a importância de exames perió-
dicos para os homens. Segundo levantamento do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de próstata, tipo mais comum 
da doença entre o sexo masculino, é a causa de morte em 28,6% dos casos. Em 2022, a cada 38 minutos 1 homem morre 
devido à doença. De 2019 a 2021, foram mais de 47 mil óbitos pela neoplasia. Faça exames, por favor.

MULHERES
A semana  foi de destaque para as 

escritoras brasileiras na disputa por 
algumas das mais prestigiadas pre-
miações literárias. A organização do 
Prêmio Jabuti, considerado o mais 

importante do país, divulgou a lista 
de cinco finalistas em cada uma de 

suas 20 categorias. Em uma das mais 
disputadas, romance, livros escritos 
por mulheres vão disputar o prêmio. 
Os vencedores serão anunciados no 

próximo dia 24. (Estadão)

***

Quatro escritoras brasileiras – Micheliny 
Verunschk, Tatiana Salem Levy, Ana 

Martins Marques e Maria Fernanda Elias 
Maglio – foram anunciadas ontem como 
finalistas do Prêmio Oceanos, dedicado 
à produção literária de países de língua 
portuguesa. Elas vão competir com seis 
autores e autoras de Portugal e Moçam-
bique, país que sediará pela primeira vez 
a entrega do prêmio, marcada para o dia 

9 de dezembro. (Globo)

ANOS OITENTA 
DERAM O TOM!
O que não falta no Grupo Uvel é 
entusiasmo. Em todos os sen-
tidos: para trabalhar, planejar, 
vender, acolher, promover, pro-
duzir, ganhar prêmios e FESTAR. 
Neste clique, juntamente com 
os diretores da GM e do Banco 
GMAC, os diretores do grupo 
comemoram, cada um à sua 
maneira, os louros recebidos por 
mais um prêmio CLASSE A. Den-
tre mais de 500 concessionárias 
Chevrolet apenas sete recebe-
ram a honraria e entre elas Uvel 
Umuarama e Uvel Jaraguá. Um 
feito para comemorar muito!

Em festa temática no Rancho do Cavalo os  diretores do Grupo Uvel comemoraram muito ...

UVEL CLASSE A!
“Uma noite memorável ( 5 de Novembro) em que  recebemos da Che-
vrolet mais uma honraria juntamente com todos os colaboradores da 
Uvel Umuarama e Cianorte. Evento temático no estilo anos 80, todos 
contagiados com a conquista dos 100 pontos no Classe A. Receber 

esse prêmio tão importante significa unificar valores, repassar conheci-
mentos e dividir os louros. A diferença do Grupo Uvel está certamente 
no comprometimento e empenho das pessoas. Com o coração grato à 
Deus, aos estimados sócios , parceiros GM & Chevrolet serviços finan-
ceiros, colaboradores, familiares e principalmente à preferência nossos 

clientes (palavras de Ivanildo Coutinho) 

FOTOS:IGOR CORREA
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