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Preso padrasto acusado de matar enteada
de 21 anos a facadas em Cidade Gaúcha 
Uma jovem de 21 anos morreu após ser esfaqueada em Cidade Gaúcha. O 
acusado de cometer o crime é o padrasto da vítima, que teria praticado um 
ato de importunação sexual, antes de cometer o assassinato. Ele tentou 
enganar a polícia, dizendo que outra pessoa teria esfaqueado a enteada, 

mas câmeras de monitoramento analisadas pelos investigadores apon-
taram que ele teria sido o único a entrar na residência. Um mandado de 
prisão foi cumprido na tarde de ontem pelo delegado Lucas Magron e o 
acusado foi entregue ao Departamento Penitenciário Estadual. l 6
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ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Pagamentos
com cartões

movimentaram
R$ 827 bilhões

l 2

CCJ do Senado
aprova suas

prioridades para
o Orçamento 2023

l 3

Réu na 
Metástase

Todos os meses a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Umuarama realiza duas pesquisas 
de preços de produtos que compõem a cesta básica. Uma delas com as marcas de menor valor e a outra com as 
chamadas marcas líderes. Neste mês o destaque fica por conta da variação do preço de alguns produtos de uma mesma 
marca, que apresentaram uma diferença de 194% no levantamento feito em 12 supermercados da cidade. 

Fiocruz alerta
para alta de

casos de Covid
em quatro estados

l 4

     

O vice-governador do Paraná, Darci Piana, e o empresário e conferencista Jefferson Nogaroli participaram do encontro de apresentação do 
Conselho de Desenvolvimento de Umuarama, que reuniu mais de 600 empresários, lideranças e convidados. 

Variação na
cesta básica
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Umuarama é
Selo Prata

por eliminação
da sífilis

l 9

Darci Piana em 
Umuarama

ASSESSORIA/SECOM

l 8                                                                          

JO
S

É
 A

. S
A

B
IN

O
/S

E
C

O
M



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL  Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Pela manhã, pode ser difícil se concentrar em 
tarefas de rotina. Você pode ter novas ideias no 
trabalho, mas talvez seja melhor manter o foco 
e deixar as novidades para outro momento. E a 
saúde pode pedir um esforço extra para resistir 
às tentações.

Logo cedo, vai ser preciso jogo de cintura e 
boa vontade para se entender com o pessoal 
de casa. O astral tenso com a família precisa de 
uma atenção especial porque, se já tem com-
promisso, pode sobrar até para o mozão. No 
trabalho, melhor agir com cautela pela manhã. 

O seu foco está voltado para o trabalho nessa 
quinta, mas há sinal de problemas ainda pela 
manhã. Redobre a atenção com dados, docu-
mentos ou informações sensíveis, e é melhor 
não acreditar em tudo o que dizem por aí: na 
dúvida, antes de fechar um negócio, coloque 
tudo por escrito.

Nesta quinta, você vai valorizar o que possui 
e até se apegar demais aos bens materiais. 
Amizades e dinheiro nem sempre se mistu-
ram numa boa e há risco real oficial de ter 
prejuízo, corre que é cilada!A chave para 
conseguir o sucesso financeiro que sonha é 
encontrar o equilíbrio.

Sol e Lua trocam farpas pela manhã e pode 
sobrar pra você. Melhor ter cuidado com ati-
tudes impulsivas ou com o excesso de since-
ridade ao lidar com o chefe ou com alguém 
mais velho. Há risco até de discussão. Ao in-
vés de gastar energia brigando, foque no que 
realmente importa.

A dica dos astros é apostar na discrição e 
ficar na sua logo cedo. Viagem, estudos ou 
contatos e negócios com pessoas de fora pe-
dem atenção redobrada. Com Sol e Lua se 
estranhando logo cedo, pode sobrar para os 
seus interesses. 

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 11 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de 
Capricórnio. São conservadores, elegantes, responsáveis, honestos e bem intencionados. 
Possuem sentimentos e posturas generosas e boas. Seu número principal é o 19, formado 
de 1, do Sol e de 9, de Marte. O Sol que dirige, exerce o poder e a autoridade, mas que 
acaba ficando solitário. Marte que é ousadia, coragem, determinação, agressividade e 
violência, ações impulsivas e impensadas.

Horóscopo nascido em 11 de novembro

Hoje, seu lado reservado e caseiro pode até 
falar mais alto, mas há sinal de estresse com 
a família pela manhã. Se tiver que ficar em 
casa nesse período, a dica é dar aquela ca-
prichada na casa e no seu canto, mas sem 
arrumar briga, tá? 

Bom dia para ouvir seu sexto sentido. Podem 
surgir algumas mudanças inesperadas no tra-
balho, mas você conseguirá lidar com isso 
numa boa se seguir a sua intuição. Será mais 
fácil se livrar de tudo o que anda incomodando 
nos últimos tempos.

No trabalho, sua ambição promete se destacar. 
Mas nem sempre dá pra ter tudo do seu jeito, 
por isso, redobre o cuidado com projetos em 
equipe. Atenção com críticas e cobranças que 
podem atrapalhar seu foco. Alguém pode tentar 
te passar a perna, especialmente se um bônus 
ou promoção estiver nos seus planos.

Está quinta começa com um astral pesado, com 
Sol e Lua se estranhando, é melhor ficar na sua 
e redobrar a atenção com ideias e planos que 
parecem bons demais para ser verdade. Tam-
bém será preciso cautela com um desafio no 
trabalho: não confie em qualquer um. 

A quinta começa um pouco tensa e, vale a pena 
ter cuidado com gastos extras ou prejuízo que 
não esperava. Também há risco de brigar com o 
mozão pela manhã, seja por causa do ciúme ou 
de dinheiro; melhor tomar cuidado, meu bem.

A Lua se desentende com o Sol logo cedo 
e há risco de perder informações importan-
tes no trabalho ou de ter dor de cabeça com 
gente fofoqueira. Se não quiser problemas, 
vale a pena redobrar o cuidado ao escrever 
um e-mail ou conversar com alguém. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 11/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 23
min 20

max 33
min 18

Cascavel
max 25
min 16

Foz do Iguaçu
max 28
min 19

max 25
min 17

Curitiba
max 21
min 14

FASES 
DA LUA

Sábado 12/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 13/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 679
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 03 08 05 02 01 07

Super Sete concurso: 317C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

OUTUBRO

01 03 15 16 17 20 31

Loterias
Megasena

01 03 05 07 10 11 13 15 
18 19 20 21 22 23 24concurso: 2537Megasena

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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Quina

Timemania
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Lotomania

Federal
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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: 2389Lotomania

98.239
82.768
39.442
93.524
90.368

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

03 19 33 58 80
concurso: 5995

12 24 26 31 37 48 

08 12 15 16 21 24 25 31 35 36
38 44 51 52 56 61 75 78 80 91

concurso: 2659Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 1

3/let — oir. 5/serra. 6/slogan. 7/semanas.

RGV
EXISTENCIA

ACARRETAR
MACAGITO
PATADAUN
UAPODER

SERRAOCAS
ESCURAOO

AOSFRACA
BISASORAL

CORLETCH
NILOACHO

PESAGEMSA
TPALHAÇO

SEMANASARI

Vida
Dois produ-
tos de higi-
ene para
o banho

Produ-
zido;

criado
Que foi

recusado

Centro de 
Tratamento
Intensivo

(sigla)

Veículo
policial

Causar;
ocasionar 

Museu de
Arte Con-
temporâ-
nea (RJ)

Única
consoante
de "apoio"

Elevação
comum

em Minas

Vazias por 
dentro

A via de
adminis-
tração

da pílula

Time
alagoano

(fut.)

Figura
central
do circo

(?)
Barroso,
compo-

sitor

Encontro
por acaso

Suja;
lambuza

Deixar,
em inglês
Bairro boê-
mio carioca

A avó do
pai (pl.)

A das folhas
é verde

Que não
é clara

Para + os
(Gram.)

Cheia de
dinheiro
Bolsa de
compras

Mulher do
filho

Piso de
madeira

Sílaba de
"ungir"

Repercutir
(o som)

Sacudo 
(o frasco)

Cobrir
(a panela) 

Amarrada
Fenômeno 
multicolori-
do no céu

Ter o
direito de
A origem
da vodca

Aquela que
 não é forte
Frase pu-
blicitária

A 4a vogal
Aguar-

dente de
cana

Direção
do navio

Herbert
de Souza,
sociólogo

Perito
(fig.)

Ouvir, em
espanhol

Utilidade 
da balança
Períodos
de 7 dias

Impor-
tante rio
do Egito
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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 sustentável Caráter

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.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Muitas nuvens Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

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 0,59 4,70 6,47
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 -3,16% 26,05 
Vale ON +1,90% 74,54 
ItauUnibanco PN -2,95% 27,32 
Bradesco PN -2,93% 14,90 
Magazine Luiza ON -11,19% 3,97 
Azul PN -17,96% 12,47

IBOVESPA: -3,35% 109.775 pontos

Iene 141,63
Libra est. 0,86
Euro 0,98
Peso arg. 160,39

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +4,1% 5,3960 5,3970 +4,5%

PTAX  (BC) +2,8% 5,3058 5,3064 +0,9%

PARALELO +3,1% 5,2400 5,6800 +3,5%

TURISMO +3,1% 5,2400 5,6600 +3,5%

EURO +4,3% 5,4008 5,4030 +4,0%

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 10/11

Iene R$ 0,0375
Libra est. R$ 6,20
Peso arg. R$ 0,033
R$1: 1.336,72 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/11 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 1.430,50 -29,25 4,1%
FARELO dez/22 404,10 -13,50 -0,4%
MILHO dez/22 653,25 -11,25 -6,4%
TRIGO dez/22 803,50 -3,00 -14,3%

SOJA 170,55 0,2% 3,2% 169,00
MILHO 75,81 0,1% -1,0% 75,00
TRIGO 98,54 -2,4% 6,5% 98,00
BOI GORDO 278,45 -0,3% -2,1% 270,00
SUINO 6,65 -0,3% 3,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 10/11 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 10/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 1,7% 3,4%
SOJA Paranaguá 188,00 -1,1% 1,6%
MILHO Cascavel 85,00 0,0% -1,2%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  1188//1111  ffííssiiccaass  1166//1111  ddoommééssttiiccooss  0077//1111

Pagamentos com cartões movimentam
R$ 827 bilhões no último trimestre

As compras realizadas com 
cartões de crédito, débito e 
pré-pagos cresceram 20% no 
terceiro trimestre, somando 
R$ 827 bilhões no período, de 
acordo com dados divulgados 
ontem (10) pela Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs). Segundo os dados da 
entidade, desde o início do 
ano até setembro os brasi-
leiros realizaram R$ 2,42 tri-
lhões em pagamentos, o que 
representa um crescimento 
de 30% em relação ao mesmo 
período de 2021.

Na comparação entre as 
modalidades, o destaque foi o 
uso do cartão de crédito, que 
cresceu 25,6%, registrando R$ 
527,6 bilhões em pagamen-
tos no terceiro trimestre. O 
segundo maior volume no 
período foi o do cartão de 
débito, que movimentou R$ 

Índice da Construção Civil
desacelera para 0,38% em outubro

O Índice Nacional da 
Construção Civil subiu 0,38% 
em outubro, o que representa 
um pequeno recuo de 0,06 
ponto percentual (pp), se com-
parado com setembro, quando 
cresceu 0,44%. Foi o segundo 
mês consecutivo em que o 
resultado é o menor desde 
julho de 2020. No acumulado 
nos últimos 12 meses, a taxa 

240,5 bilhões e cresceu 1,2%. 
Já o cartão pré-pago somou 
R$ 59 bilhões, com cresci-
mento de 84,7%.

“Um dos pontos que levam 
ao aumento no uso do cartão 
de crédito é que muitos consu-
midores estão em processo de 
bancarização, tendo acesso à 
crédito, com vantagens como o 
parcelado sem juros e os bene-
fícios, como cash back, segu-
ros, programas de fidelidade, 
o que faz com que as pessoas 
acabem priorizando o cartão 
de crédito”, explicou o presi-
dente da Abecs, Rogério Panca.

A projeção da Associação 
para este ano é de movimen-
tação de R$ 3,2 trilhões. “As 
datas comerciais do quarto 
trimestre como o Dia das 
Crianças, Black Friday e o Natal 
ajudam a movimentar os volu-
mes transacionados com car-
tões”, disse o executivo.

QUANTIDADE DE 
TRANSAÇÕES

Em quantidade de transa-
ções, os brasileiros registraram 
uma média de 110 milhões de 
pagamentos com cartões por 
dia durante o terceiro trimes-
tre. Ao todo, foram 10 bilhões 
de transações, o que represen-
tou um crescimento de 21% 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado.

O cartão de crédito foi a 
modalidade mais usada, com 
4,6 bilhões, alta de 19,5%, 
seguido pelo cartão de débito, 
com 3,8 bilhões, alta de 7,4%, e 
pelo cartão pré-pago, com 1,5 
bilhão, com alta de 91,8%.

No acumulado de janeiro a 
setembro, foram 28,6 bilhões de 
pagamentos com cartões de cré-
dito, débito e pré-pagos, o que 
representa um crescimento de 
31,3% em comparação com o 
mesmo período do ano passado.

atingiu 12,41%, também um 
pouco abaixo dos 13,11% veri-
ficados nos 12 meses imedia-
tamente anteriores. O acumu-
lado no ano fechou em 10,64%.

Já em outubro de 2021, o 
indicador teve alta de 1,01%. 
Os números do Sistema 
Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção 
Civil (Sinapi) foram divulgados, 

ontem (10), no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

“Estamos captando um 
ritmo de desaceleração em rela-
ção ao período da pandemia de 
covid-19, o que vem trazendo o 
índice para patamares mais pró-
ximos da série histórica pré-pan-
demia”, justificou o gerente do 
Sinapi, Augusto Oliveira.
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CCJ do Senado aprova
suas prioridades para
Orçamento de 2023

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado 
aprovou ontem (quinta-feira, 
10) suas emendas ao pro-
jeto da Lei Orçamentária de 
2023 (PLN 32/2022). No valor 
de R$ 400 milhões, as suges-
tões seguem para análise da 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO).

S e g u n d o  o  r e l a t o r 
na CCJ, Mecias de Jesus 
(Republicanos-RR), na divisão 
dos recursos, R$ 100 milhões 
devem ser empenhados para 
“Políticas de Segurança, 
Prevenção e Enfrentamento à 
Criminalidade”, do Ministério 
da Justiça e Segurança 
Pública. O reforço nessa 
rubrica foi sugerido por 15 
parlamentares. 

Por sugestão de três sena-
dores, a área de segurança 
também deverá receber R$ 100 
milhões para a “Promoção da 
Política Nacional de Justiça”. 
Valor idêntico deve ir para 
“Articulação de Política Pública 
sobre Drogas V”, destinação 

MP que garante recursos para
o Auxílio Brasil é aprovada

O Senado aprovou na 
última quarta-feira (9), a 
Medida Provisória que libe-
rou um crédito extraordinário 
de R$ 27 bilhões ao Ministério 
da Cidadania. Esses recursos 
atendem ao financiamento, 
até dezembro, do aumento de 
R$ 400 para R$ 600 no valor 
do Auxílio Brasil, pago a mais 
de 21 milhões de famílias. O 
montante também atende ao 
financiamento, até dezem-
bro, de outros programas 
sociais incluídos na Emenda 
Constitucional 123 – permite 
ao governo gastar por fora do 
teto de gastos mais R$ 41,25 
bilhões até o fim do ano para 
aumentar benefícios sociais e 
diminuir tributos do etanol.

Relatada pelo senador 
Chico Rodrigues (União-RR), 
a MP foi aprovada sem alte-
rações e segue para pro-
mulgação. Em seu relatório, 

sugerida por 13 senadores.
Caso a Comissão Mista de 

Orçamento acate emenda 
aprovada pela CCJ, a “Proteção 
e Defesa do Consumidor” rece-
berá mais R$ 100 milhões. No 
total, foram feitas 123 suges-
tões de emendas relativas a 
programações orçamentárias 
para financiar políticas públi-
cas foram feitas.

“Todas as indicações 

exibem inegável mérito. 
Contudo, dada a restrição 
quantitativa, selecionamos, 
como critério primordial, pro-
gramações orçamentárias 
com bom número de indica-
ções pelos parlamentares, 
alinhadas às prioridades das 
políticas públicas a cargo dos 
órgãos afins às competências 
desta comissão”, ressaltou o 
relator Mecias de Jesus.

Rodrigues registra que a MP 
permite o pagamento de um 
acréscimo de R$ 200 no pro-
grama Auxílio Brasil (R$ 25,5 
bilhões) e o aumento do valor 
do Auxílio Gás (R$ 1,04 bilhão). 
Também serão destinados R$ 
500 milhões ao Alimenta Brasil, 
programa social que garante o 
abastecimento alimentar das 

pessoas atendidas pela rede 
socioassistencial do governo 
por meio de alimentos produ-
zidos pela agricultura familiar. 
Há ainda a destinação de R$ 
86,9 milhões ao Ministério da 
Economia para o pagamento 
de custos e encargos bancá-
rios relativos ao programa 
Auxílio Brasil.

DAVI Alcolumbre, presidente da CCJ, ao lado do relator Mecias de Jesus, durante a reunião 
da comissão

DIVULGAÇÃO

RELATADA pelo senador Chico Rodrigues, a MP que fura o teto de gastos foi aprovada sem 
alterações e segue para promulgação
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Lula e o parlamento

O presidente eleito se reuniu ontem (10) com parlamentares 
das bancadas aliadas e disse que quer manter diálogo aberto 
com o Congresso Nacional e com todos os partidos políticos. 

Lula esteve pela primeira vez no Centro Cultural do Banco 
do Brasil (CCBB), em Brasília, onde funciona o gabinete 

de transição. “Cada deputado pode ficar certo que vamos 
conversar com o Congresso Nacional. O Congresso tem todos os 
defeitos que cada um de nós têm, mas esse país era muito pior 

quando tinha o Congresso fechado”, disse, em referência ao 
período da ditadura militar.

Equipe
Lula reforçou que a definição 
dos nomes que coordenarão 
a transição não significa 
a ocupação de cargos ou 
de ministérios no próximo 
governo e pediu a colaboração 
de todos no envio de 
propostas e ideias. “Se alguém 
quiser contribuir, mandar 
proposta, por favor, não se 
sintam excluídos porque não 
estão na lista de pessoas 
que estão participando 
da transição”, disse aos 
parlamentares. “Cada partido 
tem um papel importante, 
estamos começando um 
processo”, completou. O 
presidente eleito afirmou que 
quer garantir estabilidade, 
credibilidade e previsibilidade 
ao Estado brasileiro e 
que o Brasil voltará a ser 
protagonista na geopolítica 
mundial.

Crimes sexuais
A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que 
aumenta as penas de vários crimes sexuais contra crianças e 
adolescentes, classificando-os como hediondos. A proposta 
será enviada ao Senado. Pelo texto, o condenado por crimes 
mais graves dessa natureza, previstos no Código Penal ou no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), não terá direito à 
saída temporária, passível de concessão para presos com bom 
comportamento. Em outras situações, nos crimes envolvendo 
a produção, posse ou distribuição de cenas de sexo com 
crianças ou adolescentes, haverá uma nova condição para os 
condenados poderem usufruir dessa saída temporária.

Monitorados
A proibição de se aproximar de escolas de ensino infantil, 
fundamental ou médio e de frequentar parques e praças 
com parques infantis. Os condenados também deverão usar 
obrigatoriamente a tornozeleira eletrônica tanto na saída 
temporária quanto na prisão domiciliar. Isso valerá ainda para 
o condenado por crime de aliciar ou constranger criança ou 
adolescente com o fim de praticar ato libidinoso com ela.

DIVULGAÇÃO

Manifestações
Durante seu discurso, 
Lula falou direto aos 
manifestantes que estão nas 
ruas, “inconformados com o 
resultado eleitoral”, e pediu 
que voltem para casa, aceitem 
a democracia. Segundo ele, 
o seu governo será “para 
todos”. “Democracia é isso, 
um ganha e outro perde, é 
assim em qualquer política”, 
disse, lembrando que perdeu 
três eleições para presidente 
antes de ser eleito em 2002. 
Citou o relatório divulgado 
pelo Ministério da Defesa e 
disse que o dever de auditar 
e fiscalizar as eleições é da 
sociedade civil, dos partidos 
políticos e do Congresso 
Nacional, não das Forças 
Armadas. O documento traz 
observações e conclusões 
sobre o sistema eletrônico 
de votação.
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Fiocruz alerta para
alta de casos de Covid
em quatro estados

O Boletim Infogripe da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), divulgado ontem 
(10), mostra aumento de casos 
de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) provoca-
dos por Covid-19 entre a popu-
lação adulta dos estados do 
Amazonas, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e de São Paulo.

Os casos com comprovação 
laboratorial para o vírus Sars-
CoV-2 se referem à semana 
epidemiológica 44, de 30 de 
outubro a 5 de novembro, e 
com os dados inseridos no 
Sistema de Informação de 
Vigilância Epidemiológica da 
Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 7 
de novembro.

De acordo com o coorde-
nador do InfoGripe, Marcelo 
Gomes, a atualização do bole-
tim alerta o país para a disse-
minação da doença, após a 
constatação de aumento no 
Amazonas na semana passada. 

“Na atualização, a gente 
observa não apenas a manu-
tenção dessa tendência no 
estado do Amazonas, mas 
também em outros três esta-
dos”. É importante lembrar 
que os dados de resultados 
laboratoriais são parciais, são 
informações ainda incom-
pletas em relação ao cenário 

Prazo para atualização de dados do
CadÚnico termina nesta sexta-feira

As famílias inscritas no 
Cadastro Único têm até hoje 
(sexta-feira, 11) para atualizar 
os dados do Cadastro Único 
(CadÚnico), data em que se 
encerra o prazo de revisão 
de dados. O prazo foi pror-
rogado devido às grandes 
filas que têm sido formadas 
em Centros de Referência em 
Assistência Social (Cras) de 
todo o país.

Segundo o Ministério da 
Cidadania, neste ano, apenas 
as famílias com cadastros revi-
sados pela última vez em 2016 
ou 2017 foram convocadas 
para atualizar as informações 
junto aos municípios.

recente e ainda assim foi pos-
sível observar aumento nos 
casos comprovados.

Gomes explica que, nas 
próximas semanas, a atua-
lização dos dados dará um 
panorama mais concreto 
sobre a mudança do cenário 
da pandemia.

“Como os dados laborato-
riais demoram mais a entrar 
no sistema, é esperado que os 
números de casos das sema-
nas recentes sejam maiores do 
que o observado nesse bole-
tim, podendo inclusive aumen-
tar o número de estados em tal 
situação”.

Segundo ele, ainda não é 
possível relacionar o aumento 
dos casos com a identifica-
ção de novas sub-linhagens 
do coronavírus, identificadas 
recentemente no Amazonas e 
no Rio de Janeiro.

SAZONALIDADE
O pesquisador explica tam-

bém que a Covid tem demons-
trado tendência a ter picos 
anuais de sazonalidade no 
Brasil, ao contrário de outras 
doenças respiratórias, como 
a influenza ou gripe, que apa-
recem com mais frequência 
no país apenas nos meses de 
inverno.

“Diferente do Influenza e 
de outros vírus respiratórios 
com tipicamente um pico por 
ano, a covid-19 pode estar 
se encaminhando para uma 
realidade na qual a gente 
tenha que conviver com dois 
momentos do aumento de 
sua circulação”.

O Brasil registrou aumento 
de casos de Covid-19 entre 
maio e junho de 2022, depois 
da forte onda verificada em 
janeiro e fevereiro. Neste 
momento, a Fiocruz indica 
aumento de internações por 
doenças respiratórias de pes-
soas a partir de 18 e no Rio 
Grande do Sul, na faixa a par-
tir de 60 anos.

Segundo o Infogripe, 
nas últimas quatro sema-
nas, a prevalência de casos 
com teste laboratorial posi-
tivo para vírus respiratórios 
foi de 14,8% para influenza 
A; 0,5% para influenza B; 
26,1% para vírus sincicial 
respiratório (VSR); e 36,9% 
para Sars-CoV-2 (Covid-19). 
“Entre os óbitos, a presença 
desses mesmos vírus entre 
os positivos foi de 10,4% 
para influenza A; 0,0% para 
influenza B; 0,0% para VSR; e 
74,6% Sars-CoV-2 (Covid-19)”, 
informa a Fiocruz.

O processo de revisão cadas-
tral foi escalonado devido dos 
impactos causados pela pan-
demia de Covid-19. Com isso, as 

famílias que atualizaram dados 
pela última vez em 2018 ou 2019 
serão convocadas nos próximos 
anos.

DIVULGAÇÃO

AS famílias inscritas devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver 
alguma alteração

Desenvolvimento 
econômico
O pagamento é feito numa 
conta do governo federal, 
que não o repassa para a 
estatal. O projeto de Alvaro 
Dias, o PL 5999/2019, propicia 
aos agricultores o acesso 
rápido e abrangente às 
tecnologias desenvolvidas 
pela Embrapa. “A proposta 
vem na esteira desta visão 
de que o país necessita de 
um projeto estratégico de 
desenvolvimento econômico 
que exige investimentos 
vigorosos em educação, 
em ciência e tecnologia, 
exatamente com o propósito 
de escaparmos da armadilha 
da pobreza para que o país 
desenvolvido possa alçar o 
patamar de grandes nações”, 
disse o senador.

PEC da PGR
Líder do Podemos no 
Senado, Oriovisto Guimarães 
apresentou uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
para alterar a forma como 
é escolhido o Procurador-
Geral da República (PGR). O 
mandato seria de três anos. 
A PEC altera o artigo 128 da 
Constituição Federal de uma 
forma em que o Presidente 
da República seria obrigado 
a escolher o PGR dentre os 
nomes da lista tríplice, definida 
em votação pela Associação 
Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR).

Reforma 
administrativa
O Palácio Iguaçu finaliza os 
últimos detalhes da reforma 
administrativa que será 
promovida para o segundo 
governo Ratinho Junior. A 
tendência é de criação de 
seis a oito novas secretarias 
para abrigar todos os aliados 
que caminharam juntos na 
reeleição do governador. 
Segundo o Blog Politicamente, 
um dos que estão à frente 
do trabalho desta reforma 
administrativa é o deputado 

Embrapa 
Foi aprovado pelo Senado Federal, em definitivo, o projeto do 

senador Alvaro Dias (Podemos) que permitirá à Embrapa receber 
pagamento pela transferência de tecnologias, licenciamento e 

serviços prestados.  A mudança, como destaca o senador Alvaro 
Dias, garante maior possibilidade de arrecadação à Embrapa 
sem aumentar a estrutura administrativa já existente e sem a 

necessidade de criar uma nova empresa estatal para essa finalidade.

estadual Guto Silva. Guto está 
bem cotado para assumir a 
futura Secretaria de Governo, 
que vai ser recriada.

Energia limpa
A região metropolitana de 
Curitiba aparece com destaque 
em um levantamento realizado 
pela Associação Brasileira de 
Recuperação Energética de 
Resíduos (ABREN) sobre as 
regiões com maior potencial 
de geração de energia a partir 
do lixo urbano. De acordo 
com o estudo, a região tem 
a possibilidade de receber 
4 usinas de recuperação 
energética (URE) com uma 
produção de energia limpa e 
renovável na ordem de 661 
mil MWh/ano – o suficiente 
para suprir o consumo de 
mais de 300 mil residências – o 
equivalente a cerca de 25% da 
população da região.

Horário de verão
A vitória de Lula colocou o 
retorno do horário de verão 
no radar das redes sociais. 
O mecanismo, que garante 
uma hora diária a mais de luz 
solar, foi suspensa no primeiro 
ano de gestão do atual 
presidente Jair Bolsonaro, 
afetando diretamente o 
desempenho econômico de 
áreas turísticas no litoral e em 
estabelecimentos de lazer 
e gastronomia nos centros 
urbanos.

Horário de verão II
A volta do horário de verão 
é uma das bandeiras da 
Confederação Nacional de 
Turismo (CNTur) e Federação 
Paranaense de Turismo 
(Feturismo) e entidades 
filiadas, como a Associação 
Brasileira de Bares e Casas 
Noturnas (Abrabar) e obteve 
apoio de outras categorias, 
incluindo empresários do 
comércio. “Agradecemos a 
sinalização do presidente eleito 
que estuda a retomada, isto 
nos ajuda muito”, disse Fábio 
Aguayo, representante das 
organizações.
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Celso Pozzobom vira réu 
em crimes investigados 
na Operação Metástase

A juíza substituta Patrícia 
Reinert Lang, da 1ª Vara 
Criminal de Umuarama, rece-
beu a denúncia oferecida pelo 
Ministério Público do Paraná 
(MPPR) contra o ex-prefeito de 
Umuarama Celso Pozzobom.

A denunciação foi feita a 
partir das investigações da 
Operação Metástase e, de 
acordo com ela, o político res-
ponderá pelos crimes de orga-
nização criminosa, corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro.

A divulgação da decisão 
foi publicada na manhã de 
ontem (quinta-feira, 10) no 
Diário da Justiça do Tribunal 
de Justiça do Estado do 
Paraná e logo em seguida, 
divulgada também em redes 
sociais pelo vereador Mateus 
Barreto, que votou pela 
cassação do mandato de 
Pozzobom em janeiro deste 
ano. O parlamentar destaca 
que o ex-prefeito luta na 
Justiça para voltar ao cargo.

Operação Metástase
A Operação Metástase 

é conduzida pelo núcleo 

Justiça determina o desbloqueio
imediato de rodovia em Goioerê

O  M i n i s té r i o  P ú b l i co 
do Paraná, por meio da 2ª 
Promotoria de Justiça, obteve 
liminar na Justiça determi-
nando a imediata desobs-
trução de uma rodovia blo-
queada por manifestantes 
em Goioerê (68 quilômetros 
de Umuarama). Um grupo 
de pessoas que questiona os 
resultados das últimas elei-
ções presidenciais obstruiu 
um trevo na Rodovia PR-180, 
no acesso a Cascavel.

A decisão considerou que 
“no caso narrado não se trata 
propriamente de manifesta-
ção de pensamento e de reu-
nião, direitos consagrados pelo 
texto constitucional no art. 5, 
incisos XVI, mas sim de abuso 
dessas prerrogativas e postura 
flagrantemente ilegal por parte 
dos manifestantes”. Ainda con-
forme a liminar, “A manifestação 

contempla alguns indivíduos 
que, avocando uma prerro-
gativa que não lhe pertencem 
(poder de polícia) e se valendo 
de um meio absolutamente des-
proporcional com a finalidade 
almejada (limitação da circu-
lação), bloquearam a saída da 
cidade e, consequentemente, 
modificaram toda a rotina de 
inúmeras pessoas”.

O Juízo determinou “a ime-
diata desocupação da rodovia 
[..], inclusive as pistas e áreas 
adjacentes”, bem como “a 
remoção de pessoas, veículos 
e/ou objetos que obstruam o 
tráfego na rodovia, com uso 
de aparelhos e guinchos da 
autora ou com reforço policial, 
autorizando a apreensão de 
tratores, camionetas ou quais-
quer outros veículos que impe-
çam a livre circulação”, fixando 
multa de R$ 10 mil por hora em 

caso de descumprimento.

FORÇA POLICIAL
Em decorrência da deci-

são, foram expedidos ofí-
cios urgentes ao superinten-
dente da Polícia Rodoviária 
Federal, ao comandante da 
Polícia Rodoviária Estadual, ao 
comandante da Polícia Militar 
e ao secretário de Segurança 
Pública, com a requisição de 
auxílio policial para, no caso de 
resistência ao cumprimento da 
ordem liminar, sejam empre-
gados os meios necessários 
para que a decisão seja efetiva-
mente cumprida, com efetivo 
policial suficiente.

Além do pedido liminar, o 
MPPR pretende com a ação que 
os envolvidos sejam responsabi-
lizados civilmente pelos danos 
materiais e morais coletivos cau-
sados com o bloqueio.

de Umuarama do Grupo 
Especializado na Proteção 
do Patrimônio Público e no 
Combate à Improbidade 
Administrativa (Gepatria) e 
pelo núcleo de Cascavel do 
Grupo de Atuação Especial 
d e  C o m b a t e  a o  C r i m e 
Organizado (Gaeco), unida-
des do MPPR.

As investigações foram 
iniciadas no começo de 2020 
e diante do envolvimento 
de suspeitos com prerroga-
tiva de foro, também atua na 
apuração a Subprocuradoria-
Geral de Justiça para Assuntos 
Jurídicos do MPPR.

INVESTIGAÇÃO
É investigada a atuação de 

uma organização criminosa 
suspeita de praticar os cri-
mes de peculato e falsidade 
ideológica a partir de desvios 
na área da saúde no municí-
pio de Umuarama, além de 
fraudes em licitações (dire-
cionamento para empresas 
de interesse do grupo), frau-
des em contratações diretas 
(também com favorecimento 
a empresas ligadas ao grupo), 
superfaturamentos e cor-
rupção ativa e passiva (com 
depósitos em contas de inves-
tigados e de terceiros).

O ex-prefeito de Umuarama foi denunciado e é um dos investigados por desvios de recursos 
na área de saúde

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Haddad e Alckmin 
Fernando Haddad (PT) está com 
medo de ser rifado pelo PT em 
2026 diante do protagonismo 

do vice-presidente da República 
eleito, Geraldo Alckmin (PSB). 

É Haddad quem deseja ser 
ministro da Fazenda – ele 

espalha isso – e não o chefe 
quem chamou. Ciente de que 
o Ministério da Educação deve 

cair nas mãos do professor 
Gabriel Chalita, o cupido da 
aproximação de Lula com 

Alckmin, Haddad força seu nome para a Fazenda. A equação no 
staff é simples: Não há certeza de que Lula vá tentar a reeleição. 
Alckmin pode crescer como gerentão do Governo e ser o nome 

escolhido para a sucessão. Uma forte vitrine nos próximos anos é 
a chance de Haddad e seu grupo dentro do PT de alavancar uma 

eventual candidatura e ser o escolhido.

Jovens desprotegidos 
O surgimento da variante 
Ômicron BQ.1 da Covid-19 é 
só mais um capítulo do risco 
de novo recrudescimento da 
epidemia, em especial para 
adolescentes. Apesar da faixa 
etária menos afetada, o País 
vacinou até setembro 71,9 % 
das crianças e adolescentes de 
3 a 17 anos com a 1ª dose da 
vacina. A 2ª dose foi recebida 
por apenas 54,98 %. Enquanto 
a dose de reforço – aplicada 
somente em adolescentes (12 
a 17 anos) – teve cobertura 
vacinal insignificante de 
24,50%. 

Brasil na COP 27
Pesquisadores do Brazil 
Climate Action Hub, espaço 
da sociedade civil na COP 
27, avaliam que o foco 
dos primeiros 100 dias do 
Governo do presidente 
eleito Lula da Silva deve ser 
o desmatamento zero e a 
agricultura de baixo carbono 
para que o Brasil consiga 
cumprir a meta de reduzir 
emissões de gases do efeito 
estufa até 2030. No Governo 
Dilma, o País estabeleceu 
durante o Acordo de Paris a 
meta de redução das emissões 
líquidas em 37% até 2025 
e em 50% até o início da 
próxima década.

Cuidando do futuro
Os planos de previdência 
privada somaram no 3º 
trimestre R$ 41,7 bilhões de 
arrecadação, alta de 18,8% 
sobre o mesmo período de 
2021. No ano todo, os valores 
superaram os R$ 115,6 bi, 

montante 15% maior do que 
em 2021. Atualmente, o setor 
de previdência privada conta 
com R$ 1,2 trilhão de ativos 
no Brasil (12,5% do PIB). 
Os dados são da Federação 
Nacional de Previdência 
Privada e Vida (Fenaprevi).

Força dos lojistas
Os pequenos e médios 
lojistas online registraram em 
outubro faturamento de R$ 
238 milhões e venda de cerca 
de 4,1 milhões de produtos, 
um crescimento de 22% 
em comparação ao mesmo 
período de 2021. Os Estados 
que mais faturaram foram 
São Paulo (R$ 116,5 milhões), 
Minas Gerais (R$ 25,2 
milhões) e Rio de Janeiro (R$ 
17,2 milhões). Os dados foram 
obtidos pela Nuvemshop, 
plataforma de e-commerce 
com mais de 100 mil lojas 
cadastradas.

Black BR
Uma estimativa da 
Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico indica 
que a BlackFriday deve 
movimentar R$ 6 bilhões e 
gerar 8 milhões de pedidos 
online em 2022. A pesquisa 
Embedded Finance da FIS, 
empresa global de tecnologia 
financeira, aponta que 65% 
dos brasileiros devem buscar 
descontos em lojas pelas 
mídias sociais. Os jovens 
(de 18 a 24 anos) são os 
mais aderentes a este canal 
de compra, com 72% de 
interesse. O levantamento foi 
feito em agosto e setembro de 
2022, com mil pessoas.
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Padrasto acusado de matar enteada de 
21 anos a facadas em Cidade Gaúcha

Uma jovem de 21 anos mor-
reu após ser esfaqueada no 
fim da manhã da última quar-
ta-feira (9) em sua residência, 
em Cidade Gaúcha (a 68 qui-
lômetros de Umuarama). O 
acusado de cometer o crime é 
o padrasto da vítima, segundo 
investigações desenvolvidas 
pela Polícia Civil.

Haislaine Lima Barbosa, 
de 21 anos, foi socorrida por 
uma equipe do Samu e enca-
minhada para um hospital, 
mas não resistiu aos ferimen-
tos. Foi o próprio padrasto 
que acionou o socorro e o 
crime chocou e comoveu os 
moradores.

A princípio, o padrasto 

disse que encontrou a jovem 
ferida com pelo menos cinco 
facadas, mas após testemu-
nho duvidoso à polícia, ele foi 
considerado como principal 
suspeito e, ainda na tarde de 
quarta, confessou o crime.

A jovem teria sido morta 
após reagir a uma importu-
nação sexual provocado pelo 

padrasto, que com medo de 
que o caso viesse à público, 
matou a jovem, segundo relato 
obtido em depoimento na 
Delegacia da Polícia Civil.

Outros detalhes do crime 
ainda estão sob investigação 
e poderão ser divulgados tão 
logo o inquérito seja dado 
como encerrado. O acusado 

não teve o nome divulgado 
pela polícia.

O corpo da jovem foi enca-
minhado para o Instituto 
Médico Legal de Cianorte e 
posteriormente para outra 
unidade do departamento 
médico legal em Umuarama. 
Haislaine deixa esposo e um 
filho pequeno.

Polícia investiga 
execução de

marceneiro em 
Nova Olímpia
I n v e s t i g a d o r e s  d a 

Polícia Civil deram início às 
buscas, ainda na noite da 
quarta-feira (9), aos autores 
de uma execução que teve 
como vítima um homem de 
22 anos de idade.

Ele foi assassinado a 
tiros ao chegar em casa, 
no município de Nova 
Olímpia (a 47 quilômetros 
de Umuarama).

A vítima foi identificada 
como sendo o marceneiro 
Juscelino Bruno de Sousa.

Como as investiga-
ções estão em seu início, 
e um inquérito policial 
foi instaurado, a polícia 
segue na fase de procura 
por indícios que possam 
levar à identificação dos 
autores e também o que 
teria levado os executo-
res a cometer o assassi-
nato. Bruno foi morto a 
tiros enquanto estacio-
nava seu carro.

O corpo do marceneiro 
foi recolhido e levado para 
o Instituto Médico Legal 
de Umuarama, depois 
que o local da morte foi 
periciado por equipes do 
Instituto de Criminalística.

Um jovem motociclista, de 
20 anos de idade, ficou ferido 
depois que recebeu dois tiros 
enquanto pilotava sua motoci-
cleta pela avenida Rio Grande 
do Norte. O crime foi registrado 
pela Polícia Militar, depois 
que o jovem deu entrada no 
Pronto Atendimento Municipal 
24 Horas. Os atendentes 

Operação rural da PM 
recuperou 20 veículos 
e prendeu 113 pessoas

A Operação Segurança Rural 
da Polícia Militar do Paraná 
reforçou o patrulhamento de 
350 mil quilômetros de estradas 
no Interior de todo o Estado. A 
ação, que ocorreu entre junho 
e outubro deste ano, também 
resultou no cadastramento de 
925 propriedades no Programa 
Patrulha Rural Comunitária, no 
cumprimento de mandados de 
prisão e na apreensão de drogas 
e armamentos.

O objetivo da operação foi 
intensificar o policiamento 
ostensivo em distritos e 
estradas rurais. Além disso, a 
medida ajudou nas ações pre-
ventivas e repressivas por meio 
de patrulhamentos, bloqueios, 
visitas às propriedades e tam-
bém atendeu outras deman-
das da segurança pública nes-
tas localidades.

Durante os quatro meses de 
operação, as ações resultaram 
em dois adolescentes apreendi-
dos e 113 adultos detidos, sendo 
43 flagrantes, 65 cumprimen-
tos de mandados de prisão e a 
localização de cinco foragidos 
da Justiça. Além disso, foram 
retiradas de circulação mais de 
quatro toneladas de drogas, 36 
armas de fogo e 260 munições. 
As operações e abordagens poli-
ciais também colaboraram para 

a recuperação de 20 veículos. 
“Estamos empenhados em 

levar mais segurança e tranqui-
lidade para as comunidades 
rurais, além de aproximar os 
moradores dos policiais mili-
tares que atuam na operação. 
Os resultados mostram que, 
dessa forma, conseguimos coi-
bir crimes até nas regiões mais 
afastadas dos municípios”, afir-
mou o chefe da Coordenadoria 
de Patrulha Rural Comunitária, 
capitão Íncare Correa.

Além das patrulhas, a 
Coordenadoria de Patrulha 
Rural Comunitária também tem 
promovido reuniões em sindica-
tos rurais, cooperativas e conse-
lhos municipais de segurança 
(CONSEGs) a fim de conscienti-
zar e orientar a população rural 
sobre a importância da partici-
pação efetiva nas ações de segu-
rança pública.

Neste período, foram fei-
tas reuniões comunitárias 
com os sindicatos rurais de 
Assis Chateaubriand, Arapoti, 
Corbélia, Loanda, Medianeira, 
Nova Londrina, Palotina, 
Pato Branco, Ponta Grossa, 
Querência do Norte, Santa 
Cruz do Monte Castelo, São 
João do Caiuá, São Miguel do 
Iguaçu, Sertanópolis, Terra 
Roxa e Toledo.

Motociclista é baleado em tentativa de roubo
comunicaram o fato aos 
policiais.

Inicialmente, foi verifi-
cado que o rapaz foi baleado 
durante uma tentativa de 
roubo, durante a noite da 
quarta-feira (9).

De acordo com opo que foi 
verificado pelos policiais milita-
res, a vítima retornava para casa 

pilotando a motocicleta Honda 
Falcon, quando um veículo de 
cor branca ocupado por dois 
homens se aproximou. A dupla 
de suspeitos dizia ‘perdeu’ e 
efetuou dois disparos de arma 
de fogo que atingiram a mão e 
a virilha do rapaz.

Mesmo baleado, o jovem con-
seguiu se deslocar até o Pronto 

Atendimento Municipal para 
receber os cuidados médicos. A 
Polícia Militar realizou buscas na 
região, mas autores não foram 
localizados. O caso passa a ser 
investigado pela Polícia Civil de 
Umuarama, que deverá ouvir a 
vítima e analisar, depois do depoi-
mento, detalhes que possam 
levar ao esclarecimento do fato.

A Polícia Militar apreendeu dois veículos e prendeu um homem de 
30 anos no parque San Remo I, em Umuarama, na madrugada de 
ontem (quinta-feira, 10). Os veículos estavam carregados com cigarros 
paraguaios e um deles estava equipado com um rádio amador. A ação 
teve início depois que os policiais receberem denúncias anônimas dando 
conta de que uma residência naquele bairro servia como esconderijo de 
mercadorias contrabandeadas e ainda que no local estavam os veículos – 
GM Vectra e Corsa Sedan, ambos na cor prata –, produtos de furto. 
O morador foi flagrado saindo pelo portão quando os PMs chegaram 
ao endereço. Quando viu os policiais, tentou fugir correndo, porém foi 
rapidamente capturado. Os veículos foram apreendidos e encaminhados 
junto com o suspeito à Delegacia de Polícia Civil.

DIVULGAÇÃO
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Selo Prata do Ministério da Saúde
por eliminação da sífilis congênita

A Secretaria Municipal 
de Saúde foi comunicada 
ontem (quinta-feira, 10) que 
Umuarama é uma das únicas 
cidades do Brasil a conquistar 
o Selo Prata de Boas Práticas 
Rumo à Eliminação da Sífilis 
Congênita. A certificação foi 
anunciada por ofício ao secre-
tário Herison Cleik da Silva 
Lima, que deve ir a Brasília 
(DF) junto do prefeito Hermes 
Pimentel no dia 7 de dezem-
bro, quando será entregue a 
honraria.

O Selo Prata foi confirmado 
após longo processo de avalia-
ção realizado pela Comissão 
Nacional de Validação (CNV), 
do Departamento de Doenças 
de Condições Crônicas (DCCI) 
do Ministério da Saúde. “Os 
técnicos analisaram as inicia-
tivas da Secretaria Municipal 
de Saúde no fortalecimento 
de ações de prevenção, diag-
nóstico, assistência e trata-
mento das gestantes e crian-
ças. Agora, já certificado, o 
município deve dar continui-
dade às intervenções preven-
tivas e terapêuticas para man-
ter as metas estabelecidas 
do Guia para Eliminação da 
Transmissão Vertical do HIV e/
ou Sífilis”, afirmou Lilian Nobre 
de Moura, médica que atua 
com DST/Aids em São Paulo e 
compõe a CNV.

O secretário de Saúde afir-
mou que toda a equipe está 
muito orgulhosa e satisfeita 
com mais esta importante cer-
tificação. “Já conquistamos a 
certificação – e a recertificação 
– no que diz respeito à trans-
missão vertical do HIV e agora 
vamos acrescentar a sífilis, gra-
ças a um trabalho feito com 
muita dedicação por todos os 

Equipe Sub-14 conquista 4º lugar no
Campeonato Paranaense de Voleibol

A equipe de Umuarama 
teve uma boa participação 
no Campeonato Paranaense 
Sub-14 de Voleibol Masculino, 
finalizado nesta semana. Após 
10 jogos disputados, divididos 
em duas etapas, os meninos 
umuaramenses obtiveram 
quatro vitórias e sofreram seis 
derrotas, terminando a com-
petição em 4º lugar. A primeira 
etapa foi realizada de 1 a 3 de 
julho e a segunda de 8 e 9 de 
novembro de 2022.

Os jogos foram de alto nível 
para a faixa etária, na avalia-
ção do professor Alessandro 
Dias Alvarenga, técnico da 
equipe. “Foi uma experiên-
cia enriquecedora, pois esta 
é a categoria mais nova do 
voleibol paranaense. É prati-
camente a abertura da vida 
esportiva desses atletas, que 

profissionais que compõem a 
Rede de Proteção”, observou.

Ele indica que, a partir de 
agora, o município será moni-
torado em seus indicadores 
técnicos em alguns eixos exi-
gidos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), como serviços 
(assistência básica, materni-
dades, média e alta comple-
xidade), vigilância em saúde 
(produção de dados em saúde, 
controle epidemiológico dos 
agravos) e a participação 
social (ouvidoria e conselhos). 
“A responsabilidade de todos 
os profissionais só aumenta, 
mas quem ganha em quali-
dade na prestação dos serviços 
é a população, que recebe um 

trabalho de proteção às mães 
e às crianças”, pontua.

O prefeito Hermes Pimentel 
elogiou o esforço de todos 
os profissionais envolvidos 
nesse processo rigoroso que o 
Ministério da Saúde tem para 
conceder o Selo Prata. “Quero 
parabenizar a todos que com-
põem a Secretaria de Saúde, 
à Maria de Lourdes Gianini 
(Lurdinha) do Ambulatório de 
Infectologia, a Vigilância em 
Saúde, a Atenção Primária, 
a Vigilância Epidemiológica, 
o Laboratório, o Programa 
de Infecções Sexualmente 
Transmissíveis, a Rede Mãe 
Paranaense, a Maternidade 
Municipal,  a Assistência 

fizeram sua primeira competi-
ção de nível estadual, e, com 
certeza, todos tiramos muitas 
lições e aprendizados nesses 
jogos”, afirmou.

O secretário municipal 
de Esporte e Lazer, Jeferson 
Ferreira, parabenizou a equipe 
em nome do prefeito Hermes 
Pimentel e lembrou que os 
alunos fazem parte da escoli-
nha municipal de treinamento 
esportivo, na modalidade 
voleibol, que tem todo o apoio 
e incentivo do prefeito.

“Os atletas estão prati-
camente estreando na ati-
vidade esportiva e encara-
ram muito bem a primeira 
competição de nível esta-
dual. Além da experiência, 
conquistamos uma premia-
ção individual com o atleta 
Gustavo Stanoga, eleito o 

melhor ponteiro da tempo-
rada na categoria”, destacou 
o secretário.

O professor Alessandro 
acrescentou, ainda, que 
depois dessa experiência 
vivenciada ao longo do ano 
já deu para sentir o ‘gostinho’ 

de participar de competições. 
“Continuaremos sempre bus-
cando melhorar e desen-
volver os atletas para obter 
resultados cada vez melho-
res. Parabéns aos meninos e 
também a todos os envolvidos 
nesse projeto”, completou.

Farmacêutica e o Pronto 
Atendimento Municipal, além 
da presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Angela 
Biazon, e a diretora da 12ª 

Regional de Saúde, Viviane 
Herrera Ufemea: a dedica-
ção de cada um coloca nossa 
cidade mais uma vez em des-
taque no Brasil”, afirmou.

APÓS 10 jogos disputados, divididos em duas etapas, os meninos umuaramenses obtiveram 
quatro vitórias e sofreram seis derrotas, terminando a competição em 4º lugar

A
S

S
E

S
S

O
R

IA
/S

E
C

O
M

ASSESSORIA/SECOM

O Selo Prata foi confirmado após longo processo de avaliação realizado pela Comissão Na-
cional de Validação, do Departamento de Doenças de Condições Crônicas
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CDU reúne o vice-governador Darci
Piana e 600 lideranças em Umuarama

O vice-governador do 
Paraná, Darci Piana, e o empre-
sário e conferencista Jefferson 
Nogaroli participaram do 
encontro de apresentação do 
Conselho de Desenvolvimento 
de Umuarama (CDU), que reu-
niu mais de 600 empresários, 
lideranças e convidados na 
noite da quarta-feira, 10, no 
teatro do Centro Cultural Vera 
Schubert. O prefeito Hermes 
Pimentel abriu o evento, que 
teve total apoio do município 
por meio das secretarias muni-
cipais de Indústria e Comércio 
e de Cultura.

A Banda Municipal 26 de 
Junho e o coral da Fundação 
Cultural de Umuarama deram 
um show a parte na execução 
do hino nacional e do hino do 
município. “É um orgulho rece-
ber o vice-governador e o res-
peitado empresário Jefferson 
Nogaroli, que trazem muito 
conhecimento para a socie-
dade”, afirmou o prefeito.

“Após um ano e dois meses 
à frente da Prefeitura esta-
mos avançando com uma 

administração participativa 
e o nosso apoio ao CDU vai 
nesta direção. Queremos a 
participação dos empresários, 
de forma organizada e com a 
experiência que possuem, para 
alavancar o desenvolvimento 
de Umuarama”, destacou 
Pimentel.

Enaltecendo o trabalho do 
conselho, liderado pelo empre-
sário João Barreto Witwytzkyj, 
sua diretoria e conselheiros, 
o prefeito lembrou que rea-
tivar o CDU era prioridade. 
“Dei a ‘missão’ ao secretá-
rio Marcelo Adriano Lopes da 
Silva (Indústria e Comércio) 
e ele despertou o interesse 
dos empresários e lideranças, 
unindo esforços que resulta-
ram na reativação. E agora 
temos esse grande evento que 
apresenta o CDU para a socie-
dade na presença do vice-go-
vernador, que trouxe o apoio 
do Estado para apoiar o desen-
volvimento de nossa cidade”, 
completou Pimentel.

Conforme Barreto, o encon-
tro visa fortalecer o movimento 

em favor do desenvolvimento 
local e regional. O CDU conta 
com 24 conselheiros titulares e 
está constituindo câmaras téc-
nicas em diversos segmentos. 
“Queremos criar uma discus-
são com a sociedade para um 
entendimento coletivo sobre 
as necessidades da cidade e 
propor, através de estudos e 
planejamentos, soluções para 
os problemas de desenvolvi-
mento de Umuarama”, disse o 
presidente do CDU.

No evento foi apresentado 
o site do CDU desenvolvido e 
patrocinado pela empresa 
Prestige, com informações 
sobre as atividades do conse-
lho, notícias, agenda de even-
tos, dados sobre a diretoria-
-executiva, câmaras técnicas 
e contatos para sugestões e 
ideias que possam contribuir 
com o desenvolvimento local.

Pouco antes do encon-
tro,  o prefeito Pimentel 
recebeu o vice-governador 
Darci Piana e o empresá-
rio Nogaroli, presidente do 
conselho administrativo da 

Companhia Sulamericana 
de Distribuição (dona da 
rede de supermercados 
Cidade Canção, entre outros 
empreendimentos) em seu 
gabinete, ao lado dos secre-
tários municipais Marcelo 
Adriano, André Rodrigues dos 
Santos (Gabiente e Gestão 
Integrada),  Sara Urbano 
(Administração), Gislaine 
Vieira de Marins (Fazenda) e 
Renan Willian de Deus Lima 
(Procuradoria-Geral).

“ C o n v e r s a m o s  s o b r e 
parcerias, projetos para o 
desenvolvimento local e 
regional e sobre ações reali-
zadas pelo município, como 
a Zona de Processamento de 
Exportações (ZPE), o Prodeu 
e o Parque Tecnológico. É 
muito importante contar com 
o apoio do Estado para desen-
volver esses e outros projetos 
e estimular o crescimento de 
Umuarama”, afirmou o prefeito 
Hermes Pimentel.

Alunos do Colégio Estadual Zilda Arns
entrevistam médico sobre HIV/Aids

O Dia Mundial de Combate 
à Aids é comemorado em 1° de 
dezembro, porém as ativida-
des em homenagem à data já 
foram iniciadas no Ambulatório 
de Infectologia da Secretaria 
de Saúde de Umuarama. Na 
manhã de ontem (quinta-feira, 
10), o médico infectologista Dr. 
Ricardo Delfini Perci recebeu 
alunos do Colégio Estadual 
Cívico Militar Dr. Zilda Arns, 
que o entrevistaram sobre HIV/
Aids, sífilis, hepatites virais e 
outras infecções sexualmente 
transmissíveis.

A turma, coordenada pela 
pedagoga Adriani Pinesso 
Pessoa, questionou o médico 
sobre assuntos que já haviam 
sido abordados no decorrer do 
desenvolvimento do Projeto 
Prevenção e Sexualidade nas 
Escolas. “Apresentar esses 
adolescentes ao Dr. Ricardo 
Perci para nós é uma honra, 
pois sabemos que ele é um 
dos maiores e mais respeitados 
especialistas em infectologia de 
toda a região. Desta forma, eles 
puderam ter acesso a informa-
ções de suma importância para 
suas vidas”, comentou Adriani.

Entre as perguntas feitas ao 

médico, destaque para a impor-
tância do uso do preservativo, 
formas de transmissão das IST’s 
e como é realizado o diagnós-
tico e o tratamento da doença. 
“Projetos como este [Prevenção 
e Sexualidade nas Escolas] são 
fundamentais por apresentar 
aos adolescentes os meios de 
prevenção das IST´s devido às 
mudanças físicas, biológicas e 
psíquicas”, pontuou.

O infectologista destacou 
que, diferentemente do que 
muitos pensam, ser HIV posi-
tivo não é o mesmo que ter 
aids. “A aids é o estágio mais 
avançado da doença, quando 
o sistema imunológico encon-
tra-se bem debilitado. Cuidar 
constantemente do paciente 
com aids e combater o pre-
conceito que ainda envolve a 
doença são desafios que ainda 
persistem desde a descoberta 
do vírus HIV e quando ganhou 
repercussão mundial, no final 
de 1982”, afirmou.

Ele acrescentou que a aids é 
uma doença que não mata por 
si só. “Por causar um grande 
impacto no sistema imunoló-
gico, o paciente fica sujeito a 
doenças oportunistas, como 

a pneumonia, que surgem no 
organismo nesse momento de 
fraqueza. Assim sendo, não se 
morre de aids, morre-se das com-
plicações geradas pelas doenças 
oportunistas”, detalhou.

A  c o o r d e n a d o r a  d o 
Ambulatório, Maria de Lourdes 
Gianini, alertou ainda que, até 
o momento, não existe cura 
para a aids, portanto é neces-
sária uma proteção eficiente 
contra ela. “Ao criar um Dia 
Mundial de Combate à Aids, o 
objetivo era chamar a atenção 
sobre esse problema, desde sua 
prevenção até seu tratamento, 
e acabar com o preconceito. 

É importante mostrar para a 
população que não se contrai 
aids com um simples aperto de 
mão ou abraço em um paciente. 
Além disso, deve-se mostrar 
que, hoje, a aids não é uma sen-
tença de morte, porém também 

devemos nos preocupar com sua 
transmissão, pois pode afetar a 
qualidade de vida de uma pes-
soa”, frisou, acrescentando que o 
projeto é desenvolvido pela psi-
cóloga Lucineia Ceolin, da equipe 
do Ambulatório de Infectologia.

Foi assinado ontem (quinta-feira, 10), no Palácio Iguaçu, o ato 
conjunto que estabelece medidas para proteger as crianças e 
adolescentes nas escolas da rede estadual do Paraná. O documento 
foi elaborado pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte 
(SEED-PR) e contou com a participação de outros órgãos do 
Estado — secretarias da Justiça, Família e Trabalho; da Segurança 
Pública; e da Administração e Previdência; Controladoria Geral; 
Tribunal de Justiça; Ministério Público; Defensoria Pública —, 
além da seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB/PR). O documento apresenta propostas de ações de acolhimento a estudantes vítimas de violência física, psicológica 
ou sexual, assim como medidas para otimizar a investigação de casos que venham a acontecer nas instituições de ensino da 
rede pública estadual. Entre as ações previstas, estão o preparo dos profissionais da educação para identificar situações de 
violência e apoiar as vítimas, a aplicação de recursos tecnológicos para aprimorar os canais de denúncia na Ouvidoria da 
SEED/PR e a capacitação dos profissionais que atuam com processos administrativos e sindicâncias.

ENCONTRO do Conselho de Desenvolvimento reuniu mais de 600 empresários, lideranças 
e teve a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana

JOSÉ A. SABINO/SECOM

JOSÉ A. SABINO/SECOM

O infectologista destacou que, diferentemente do que muitos pensam, ser HIV positivo não 
é o mesmo que ter aids

SEED
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Palavras cruzadas

Pela manhã, pode ser difícil se concentrar em 
tarefas de rotina. Você pode ter novas ideias no 
trabalho, mas talvez seja melhor manter o foco 
e deixar as novidades para outro momento. E a 
saúde pode pedir um esforço extra para resistir 
às tentações.

Logo cedo, vai ser preciso jogo de cintura e 
boa vontade para se entender com o pessoal 
de casa. O astral tenso com a família precisa de 
uma atenção especial porque, se já tem com-
promisso, pode sobrar até para o mozão. No 
trabalho, melhor agir com cautela pela manhã. 

O seu foco está voltado para o trabalho nessa 
quinta, mas há sinal de problemas ainda pela 
manhã. Redobre a atenção com dados, docu-
mentos ou informações sensíveis, e é melhor 
não acreditar em tudo o que dizem por aí: na 
dúvida, antes de fechar um negócio, coloque 
tudo por escrito.

Nesta quinta, você vai valorizar o que possui 
e até se apegar demais aos bens materiais. 
Amizades e dinheiro nem sempre se mistu-
ram numa boa e há risco real oficial de ter 
prejuízo, corre que é cilada!A chave para 
conseguir o sucesso financeiro que sonha é 
encontrar o equilíbrio.

Sol e Lua trocam farpas pela manhã e pode 
sobrar pra você. Melhor ter cuidado com ati-
tudes impulsivas ou com o excesso de since-
ridade ao lidar com o chefe ou com alguém 
mais velho. Há risco até de discussão. Ao in-
vés de gastar energia brigando, foque no que 
realmente importa.

A dica dos astros é apostar na discrição e 
ficar na sua logo cedo. Viagem, estudos ou 
contatos e negócios com pessoas de fora pe-
dem atenção redobrada. Com Sol e Lua se 
estranhando logo cedo, pode sobrar para os 
seus interesses. 

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 11 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de 
Capricórnio. São conservadores, elegantes, responsáveis, honestos e bem intencionados. 
Possuem sentimentos e posturas generosas e boas. Seu número principal é o 19, formado 
de 1, do Sol e de 9, de Marte. O Sol que dirige, exerce o poder e a autoridade, mas que 
acaba ficando solitário. Marte que é ousadia, coragem, determinação, agressividade e 
violência, ações impulsivas e impensadas.

Horóscopo nascido em 11 de novembro

Hoje, seu lado reservado e caseiro pode até 
falar mais alto, mas há sinal de estresse com 
a família pela manhã. Se tiver que ficar em 
casa nesse período, a dica é dar aquela ca-
prichada na casa e no seu canto, mas sem 
arrumar briga, tá? 

Bom dia para ouvir seu sexto sentido. Podem 
surgir algumas mudanças inesperadas no tra-
balho, mas você conseguirá lidar com isso 
numa boa se seguir a sua intuição. Será mais 
fácil se livrar de tudo o que anda incomodando 
nos últimos tempos.

No trabalho, sua ambição promete se destacar. 
Mas nem sempre dá pra ter tudo do seu jeito, 
por isso, redobre o cuidado com projetos em 
equipe. Atenção com críticas e cobranças que 
podem atrapalhar seu foco. Alguém pode tentar 
te passar a perna, especialmente se um bônus 
ou promoção estiver nos seus planos.

Está quinta começa com um astral pesado, com 
Sol e Lua se estranhando, é melhor ficar na sua 
e redobrar a atenção com ideias e planos que 
parecem bons demais para ser verdade. Tam-
bém será preciso cautela com um desafio no 
trabalho: não confie em qualquer um. 

A quinta começa um pouco tensa e, vale a pena 
ter cuidado com gastos extras ou prejuízo que 
não esperava. Também há risco de brigar com o 
mozão pela manhã, seja por causa do ciúme ou 
de dinheiro; melhor tomar cuidado, meu bem.

A Lua se desentende com o Sol logo cedo 
e há risco de perder informações importan-
tes no trabalho ou de ter dor de cabeça com 
gente fofoqueira. Se não quiser problemas, 
vale a pena redobrar o cuidado ao escrever 
um e-mail ou conversar com alguém. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 11/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 23
min 20

max 33
min 18

Cascavel
max 25
min 16

Foz do Iguaçu
max 28
min 19

max 25
min 17

Curitiba
max 21
min 14

FASES 
DA LUA

Sábado 12/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 13/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 679
Dia de Sorte
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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concurso: 2389Lotomania
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VASCO DA GAMA-RJ

03 19 33 58 80
concurso: 5995

12 24 26 31 37 48 
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38 44 51 52 56 61 75 78 80 91

concurso: 2659Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 1

3/let — oir. 5/serra. 6/slogan. 7/semanas.

RGV
EXISTENCIA

ACARRETAR
MACAGITO
PATADAUN
UAPODER

SERRAOCAS
ESCURAOO

AOSFRACA
BISASORAL

CORLETCH
NILOACHO

PESAGEMSA
TPALHAÇO

SEMANASARI

Vida
Dois produ-
tos de higi-
ene para
o banho

Produ-
zido;

criado
Que foi

recusado

Centro de 
Tratamento
Intensivo

(sigla)

Veículo
policial

Causar;
ocasionar 

Museu de
Arte Con-
temporâ-
nea (RJ)

Única
consoante
de "apoio"

Elevação
comum

em Minas

Vazias por 
dentro

A via de
adminis-
tração

da pílula

Time
alagoano

(fut.)

Figura
central
do circo

(?)
Barroso,
compo-

sitor

Encontro
por acaso

Suja;
lambuza

Deixar,
em inglês
Bairro boê-
mio carioca

A avó do
pai (pl.)

A das folhas
é verde

Que não
é clara

Para + os
(Gram.)

Cheia de
dinheiro
Bolsa de
compras

Mulher do
filho

Piso de
madeira

Sílaba de
"ungir"

Repercutir
(o som)

Sacudo 
(o frasco)

Cobrir
(a panela) 

Amarrada
Fenômeno 
multicolori-
do no céu

Ter o
direito de
A origem
da vodca

Aquela que
 não é forte
Frase pu-
blicitária

A 4a vogal
Aguar-

dente de
cana

Direção
do navio

Herbert
de Souza,
sociólogo

Perito
(fig.)

Ouvir, em
espanhol

Utilidade 
da balança
Períodos
de 7 dias

Impor-
tante rio
do Egito
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Solução
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BANCO25

E U B
E XT R E M I S T A

C U R A D O C A N CE R
R A L A R D N O

P O Ç O D A S A N T AS

P Ã I E AG O
A O S I N O D O

R O D A M A E I M
C E R T O O R F Ã
I M I G R A N T E
D A N C E V R

M E D O I N DI C E S
I N E S R U A N A

T I P A N C G
A R C O C A P IA U
L A P IS L A Z U L I

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 sustentável Caráter

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.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Pedalar se transformou em um estilo de vida e saúde
Andar de bicicleta, assim 

como praticar qualquer outra 
atividade física, traz benefícios 
físicos e psicológicos às pes-
soas. As longas pedaladas, além 
de ajudar a emagrecer, podem 
ajudar a melhorar a autoestima 
e o humor, reduzir a ansiedade 
e o estresse, além de combater 
a depressão, já que o exercício 
aumenta o nível de serotonina 
e a produção de dopamina 
no cérebro, hormônios da 

felicidade e bem-estar.
Um dos melhores bene-

fícios de andar de bike é o 
emagrecimento.

Pedalar é um exercício que 
acelera o metabolismo, ou seja, 
a queima de calorias em seu 
corpo será mais rápida. Isso 
evita o acúmulo de gordura no 
organismo. Mesmo que você 
pedale por apenas meiahora por 
semana, certamente irá baixar 
os números na balança!

MELHORA A 
RESISTÊNCIA MUSCULAR
Assim como outros exer-

cícios, pedalar exige força 
de seus músculos. E um dos 
maiores benefícios de andar 
de bike é que o ciclismo é um 
dos poucos esportes que tra-
balha quase todos os grupos 
musculares do seu corpo.

DESENVOLVE O BEM ESTAR
Você já viu algum ciclista 

pedalando com raiva? Isso é 
quase impossível porque pedalar 
aumenta a liberação de endorfi-
nas e serotoninas, substâncias 
que causam sensação e prazer.

REDUZ O COLESTEROL
O ciclismo estimula o meta-

bolismo, e assim faz com que as 
substâncias que geram o coles-
terol ruim (LDL) sejam rapida-
mente queimadas. Pedalando 
fica mais fácil comer doce ou a 

gordurinha da carne no chur-
rasco, sem se preocupar em ir ao 
médico e levar puxão de orelha.
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 Sua conexão Bluetooth com 
o aplicativo Yamaha Motorcycle 
Connect, o Yamaha Connect, 
possibilita gerenciar os indi-
cadores de utilização e perfor-
mance da NMAX, programar 
as manutenções, comparar o 
modo de pilotagem mais econô-
mico, localizar o último local de 
estacionamento, receber notifi-
cações de chamadas e mensa-
gens, além de poder marcar e 
compartilhar nas redes sociais 
as rotas mais interessantes.

A NMAX Connected 160 ABS 
traz outras novidades, como o 
sistema de controle de tração na 
roda traseira, que associado aos 
exclusivos freios ABS nas duas 
rodas, confere maior controle 
na pilotagem em condições de 
baixa aderência do piso, novos 
amortecedores traseiros com 
ajuste manual e novos pneus 
Pirelli Diablo Scooter.

O modelo segue com 4 anos 
de garantia, reforçando a quali-
dade japonesa Yamaha, e com o 
programa de Revisão Preço Fixo, 
para você aproveitar sua scooter 
sempre na melhor performance.

CONECTIVIDADE
Como o próprio nome já 

indica, NMAX Connected, ela é 
a primeira entre as scooters da 
Yamaha que chega trazendo 
conectividade entre a scooter e 
os smartphones, aumentando 
ainda mais a interatividade 
entre homem e máquina.

Para utilizar o Yamaha Con-
nect na NMAX Connected, basta 
baixar o aplicativo (Yamaha 
Motorcycle Connect) no Smar-
tphone, seja ele Android ou 
Apple, pareá-los via Bluetooth, 
registrar o veículo no aplicativo 
e depois é só aproveitar tudo 
que essa conectividade pode 
oferecer, como: 
l Conferir o status da vida 

útil do óleo do motor e do nível 
de carga da bateria;
l Conferir onde foi o último 

lugar que estacionou;

Yamaha lança no Brasil sua
primeira scooter conectada

l  Acompanhar o registro 
diário e mensal de consumo dos 
seus trajetos;
l Comparar sua eficiência 

de pilotagem voltada a econo-
mia com outros usuários a partir 
do Ranking ECO;
l Receber alertas de manu-

tenção e falhas da motocicleta 
os quais também podem ser 
enviados para um e-mail da sua 
preferência;
l Expandir a sua experiên-

cia de pilotagem com o Revs 
Dashboard, painéis que pos-
sibilitam ver no Smartphone, 
informações adicionais como 
rotações por minuto do motor 
e o ângulo de abertura do 
acelerador;
l Receber no painel da scoo-

ter, notificações de chamadas e 
mensagens;
l E até mesmo registrar, sal-

var e compartilhar suas rotas 
preferidas nas redes sociais.

 
CONTROLE

l  Controle de tração – 
Proporciona melhor dosa-
gem da entrega de potência 

do motor para a roda traseira. 
Com a ajuda de sensores, o sis-
tema identifica a perda de tra-
ção do pneu e evita que a roda 
distracione em situações de 
aceleração brusca ou quando 
o piso for escorregadio. Assim, 
as acelerações sempre terão 
o máximo de força permi-
tida pelas condições do piso, 
garantindo desempenho sob 
controle para que se rode com 
tranquilidade.

Na NMAX Connected o sis-
tema de controle de tração 
pode ser desligado. A operação 
é fácil, através do botão menu 
no punho esquerdo. 
l  Sistema ABS - É a pri-

meira e única scooter de seu 
segmento com sistema de 
freios antitravamento (ABS) 
nas duas rodas como item de 
série. Este sistema impede as 
rodas travem durante as fre-
nagens, tanto nas mais brus-
cas, quanto nas realizadas em 
condições em que o piso ofe-
reça baixa aderência, como por 

exemplo no asfalto 
molhado ou sujo. 
l Freios a disco 

- Vem equipada com 
freios a disco nas 
duas rodas. E tanto 
na dianteira quanto 

na traseira, os discos têm 230 
milímetros de diâmetro e pin-
ças de um pistão, o que garan-
tem à scooter frenagens pro-
gressivas e em espaços mais 
curtos.
l  Nova suspensão tra-

seira ajustável - A suspensão 
traseira, com curso de 86mm, 
tem agora dois níveis de ajuste 
manual. Basta girar o manípulo 
localizado na parte superior dos 
amortecedores para escolher a 
posição que mais agrada ao 
condutor, sendo uma suave e 
outra firme.

Na dianteira, os amortece-
dores do tipo garfo telescópico 
têm o curso de 100mm e, assim 
como na traseira, contam com 
uma calibragem que privilegia 

o conforto, sem prejudicar 
a estabilidade e firmeza na 
condução.
l Rodas - Com diâmetro de 

13 polegadas e design arrojado, 
as rodas em liga de alumínio se 
destacam por serem extrema-
mente leves, pesando 530g na 
dianteira e 710g na traseira. 
Essa qualidade contribui para 
a agilidade e a rapidez com que 
o modelo é capaz de mudar de 
direção.
l Novos Pneus Pirelli Dia-

blo - Outra excelente novidade 
que chega para tornar ainda 
melhor o controle da sua NMAX 
Connected 160 ABS, é que agora 
ela passa ser equipada com os 
pneus Pirelli Diablo Scooter, 
que oferece maior durabilidade 
e excelente aderência.

É um pneu de scooter 
com composto derivado de 
motocicletas de maior cilindrada 
que garante aderência em 
diversos tipos de asfalto, sendo 
ideal para tráfego urbano e para 
uso em trajetos de pequena e 
média distância. Seu formato 
contribui para uma maior 
maneabilidade e facilidade em 
manobras, enquanto a carcaça 
de nylon, mais firme, melhora a 
área de contato e a estabilidade 
em maiores velocidades.

Além de eficientes, os pneus 
que equipam a NMAX Connec-
ted 160 ABS também são largos. 
Suas medidas são de 110/70 na 
dianteira e 130/70 na traseira.  

A Yamaha inova mais uma vez com a NMAX Connected 160 ABS, consolidando-se como a mais 
moderna e completa scooter da categoria
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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
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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

Pesquisa aponta diferença de preço
de mais de 190% na cesta básica

Todos os meses a Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama realiza duas pes-
quisas de preços de produtos 
que compõem a cesta básica: 
uma com as marcas mais 
baratas e outra com as cha-
madas marcas líderes. Neste 
mês o destaque fica por conta 
da variação do preço do 
sabão em pó, de uma mesma 
marca, encontrado a R$ 4,25 
em um estabelecimento e a 
R$ 12,49 em outro – uma dife-
rença de 194%.

O levantamento, realizado 
em 12 supermercados, tam-
bém identifica outros produ-
tos com grande variação: a 
salsicha, por exemplo, custa 
R$ 7,99 em um lugar e R$ 
17,99 em outro (diferença de 
125%), o sabonete, encontrado 
a R$ 1,49 e a R$ 2,73 (diferença 

de 83%), o queijo mussarela, 
encontrado a R$ 34,99 e a R$ 
56,99 (diferença de 63%) e o 
alho, encontrado a R$ 17,90 e a 
R$ 29 (diferença de 62%). “Vale 
lembrar que todos esses pro-
dutos têm a mesma marca ou 
marcas semelhantes”, aponta o 
secretário Deybson Bitencourt.

De acordo as pesquisas, 
os cinco produtos que tive-
ram maior reajuste de preços 
em 30 dias foram a batata, 
que aumentou 27%, a cebola 
(23%), o extrato de tomate e 
o creme dental (17%), o sabo-
nete (11%) e o biscoito de mai-
sena (9%). Já os que tiveram 
maior queda nos preços foram 
o desodorante (-14%), a mus-
sarela (-11%), o frango (-9%), 
o sabão em pó (-7%), a mar-
garina (-6%) e a salsicha (-5%).

O secretário registra ainda 
que a cesta básica com marcas 

mais baratas, para quatro 
pessoas, teve um pequeno 
aumento de 0,7% - custava 
em outubro R$ 829,17 e este 
mês R$ 835,38 – e a com mar-
cas líderes custava R$ 1.076,71 
e agora custa R$ 1.083,62 
(aumento de 0,6%). “As pes-
quisas foram feitas entre os 
dias 6 e 10 de novembro, 
desta forma, alguns produtos 
podem apresentar diferen-
ças de preços no momento 
em que o consumidor for até 
o supermercado escolhido”, 
observa Bitencourt.

PESQUISAS mostra que os produtos que tiveram maior reajuste de preços foram a batata, 
a cebola, o extrato de tomate e o creme dental

ASSESSORIA/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Quem fala semeia, quem escuta colhe”

Pitágoras

@tribunahojenewsumuarama

NEWS
O novo Twitter Blue, com direito ao selo verificado, está no ar. Por US$ 7,99 mensais, usuários agora têm direito a uma 
verificação instantânea de suas contas, bem como uma série de recursos exclusivos que ainda serão disponibilizados. 
A nova assinatura foi lançada apenas para usuários de iPhones e iPads residentes dos Estados Unidos. Novo dono do 
Twitter, Elon Musk disse que usuários devem esperar por várias “mudanças estúpidas” que poderão ser modificadas ou 
mantidas na plataforma daqui para frente. 
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NOVEMBRO LARANJA
 O tormento do zumbido no ouvido 
Problema atinge cerca de 20% da 

população mundial; estudo indica que 
sintoma é o terceiro mais incômodo, 

perdendo apenas para dores e tonturas 
intensas. Cerca de 20% da população 

mundial sofre com o ruído do zumbido, 
também conhecido como tinnitus ou 
acúfenos, segundo a OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde). No Brasil, são 
cerca de 28 milhões de pessoas com o 
problema, caracterizado pela audição 

de um som constante ou que vai e vol-
ta, sem ter nenhuma relação de causa 

e efeito com o ambiente.

 ***

Em 2006, foi criada a campanha Novem-
bro Laranja para conscientizar a popu-
lação sobre a importância de se atentar 
ao problema. Conforme os  médics, as 

causas do zumbido podem estar relacio-
nadas às mais diversas naturezas e afetar 

pessoas de todas as idades.

MILHÕES
Se a guarda compartilhada dos filhos e uma possível distância entre os pais pudesse 
ser um problema na separação entre Gisele Bündchen e Tom Brady, agora não será 

mais. A übermodel comprou discretamente uma mansão de US$ 11,5 milhões (cerca 
de R$ 61 milhões) praticamente em frente ao local em que o agora ex-marido está 

construindo a sua, em Miami.
***

De acordo com o Page Six, as duas propriedades ficam na região conhecida como 
Indian Creek Island, conhecido como bunker dos bilionários, onde serão vizinhos 

de Ivanka Trump. A casa de Gisele tem 6 mil metros quadrados, cinco quartos, sete 
banheiros, piscina, academia, escritório, além de muitos terraços e um deck.

ZOOM
CANDICE SWANEPOEL modelo sul-africana que se des-
taca mundo afora, vem construindo uma longa relação 

com o Brasil e sempre demonstrou amor pelo país. Entre 
suas idas e vindas, em 2017 conheceu e apaixonou-se 
pela Schutz em um instantâneo match, criando assim 

uma relação genuína com a marca. Tendo essa admiração 
mútua, a marca brasileira decidiu estreitar o relacio-

namento com a modelo, surgindo então seu mais novo 
lançamento inspirado no mood veraneio brasileiro que a 
modelo tanto ama. A campanha apresenta Candice sob 
o olhar e direção criativa de Giovanni Bianco que criou 
uma atmosfera  fresh e leve, para  dar vida a imagens 

que são puro desejo. 

 DIVULGAÇÃO
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