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Falta de pilotos faz Azul Linhas Aéreas
ter de cancelar voos em todo o Brasil
A empresa Azul Linhas Aéreas, que opera regularmente no Aeroporto Regional 
Orlando de Carvalho, está em busca de pilotos de aeronaves. A falta desses 
profissionais tem preocupado o setor aeroviário não só no Brasil como em 

vários países. E o problema está também atingindo a cidade, já que vários 
voos de Umuarama a Curitiba (e vice-versa) foram cancelados nos últimos 
dias, devido justamente por não terem comandantes suficientes. l 8
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DIVULGAÇÃO

Setor de serviços
cresce 0,9%
em setembro,

segundo o IBGE
l 2

Militares
condenam

restrições aos
manifestantes

l 3

Derrota

A partir de 2025, a Câmara Municipal de Umuarama deixa de ter apenas 10 vereadores e passa a ter 17 
parlamentares. A decisão foi tomada ontem pela maioria do plenário, em sessão extraordinária. Apenas dois 
vereadores foram contra a alteração na Lei Orgânica do Município. O projeto estava ‘engavetado’ desde 2017. 
Na mesma sessão foram aprovados aumentos de subsídios dos membros do parlamento, do prefeito e do vice-
prefeito e também o aumento nos valores de diárias de viagem. 

Governo reúne
prefeitos para

discutir
sustentabilidade

l 4

     

Cerca de 50 pessoas foram atendidas durante a passagem do ônibus itinerante do programa Emprega Mais Paraná, no distrito de Santa 
Eliza. A ação da Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) em parceria com a Agência do Trabalhador, resultou em 40 
encaminhamentos de candidatos para vagas oferecidas por empresas de Umuarama. 

17 cadeiras
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Abate de
bovinos
tem alta
de 11,2%
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Emprega Mais PR

l 6
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Palavras cruzadas

Solução anterior

A semana começa pedindo sua atenção aos relaciona-
mentos pessoais e profissionais. O período pode estar 
relacionado com a decisão de envolver-se com parceiros 
comerciais e projetos inovadores. No entanto, procure 
estar atento ao tipo de parceria que você estabelece.

Procure manter uma agenda organizada, caso contrário, 
você pode perder o controle sobre seus compromissos. 
O período pode envolver um novo e inovador projeto 
de trabalho. Cuide da saúde e procure equilibrar sua 
energia vital. 

Você começa a semana pensando que não é um bom 
momento para DRs, pois o nervosismo e a impaciência 
podem ser as marcas desta semana. Se puder, procure se 
afastar um pouco, ficar um pouco só, curtindo a si mesmo. 

A semana começa ainda influenciada pela Lua Nova 
em Escorpião, que chegou pressionada por Saturno e 
Urano e pede atenção à sua vida doméstica e a alguns 
relacionamentos em família, que podem trazer tensão e 
intolerância. Neste momento de dificuldades, procure se 
afastar, até a “poeira baixar”. 

Não é hora de discussões afloradas nem de falar sem prévia 
reflexão. O período pede cuidado também com a assinatura 
de documentos importantes. Vênus em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de 
maior envolvimento com os assuntos do coração. 

Horóscopo semanal do dia 12 ao dia 20 de novembro

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

Sua semana será influenciada pela Lua Nova em seu 
signo e à falta de paciência pode dominar seus dias. De 
nada vai adiantar querer as coisas para já, pois o tempo 
do Universo é diferente do nosso próprio tempo e a sua 
percepção, está mais acelerada do que nunca.  Paciência!

O período pede cuidado. Vênus em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de 
maior envolvimento com sua vida doméstica e familiar. 
As atividades domésticas, especialmente os trabalhos em 
home office tendem a ser mais prazerosos e produtivos.

A semana começa ainda influenciada pela Lua 
Nova em Escorpião e pede atenção no trabalho, 
que pode estar mais intenso exigindo rápidas res-
postas e decisões. Um amor do passado pode voltar 
e fazer você pensar. O momento é de reflexão e de 
distanciamento.

O período pode envolver nervosismo e dificuldades de rela-
cionamento com uma equipe que você gerencia ou faz parte.   
Vênus em seu signo recebe um ótimo aspecto de Urano em 
Touro indicando dias de vida social agitada, mas agradável. 

A semana começa influenciada pela Lua Nova em Escorpião, 
que chegou pressionada por Saturno e Urano e continua 
pedindo atenção às suas finanças. A tendência é de envol-
vimento com negócios e projetos inovadores, em que você 
seja visto como uma figura pioneira no mercado. 

Horóscopo nascido em 12 de novembro

Horóscopo nascido em 13 de novembro

Horóscopo nascido em 14 de novembro

Os nascidos no dia 13 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Gêmeos. Sua vida 
não é fácil, pois têm que enfrentar situações angustiantes e polêmicas, em várias fases da vida. Seu número 
principal do dia do nascimento é o 21, formado de 2, Lua e de 1, Sol, que se completam através de suas 
naturezas feminina e masculina, respectivamente. Mas a soma dá o 3, de Júpiter, que confirma a generosidade, 
a sabedoria o gosto pelos estudos e vocação para o magistério. Mas pode causar dúvida e incerteza conjugal. 
Estão sujeitos à duplicidade amorosa e conjugal e a conflitos em decorrência disso.

Os nascidos a 12 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Touro. São simpá-
ticos, brilhantes e cheios de charme. Um pouco misteriosos e sedutores. Gostam de artes e de música 
e são românticos. Seu número principal é o 20, formado de 2, Lua e de zero. A Lua que simboliza os 
sentimentos, as emoções, a sensibilidade e o dom de sonhar de fazer planos, imaginar e de fantasiar. 
Assim como a viver num mundo fantástico e imaginativo, próprios dos artistas e poetas. A Lua que os 
ligam à mãe, à terra natal e que leva também à instabilidade e à leviandade.

Os nascidos em 14 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Câncer. São oti-
mistas, positivos e decididos, corajosos e destemidos. Seu número principal é o 22, formado do número 
da Lua, 2, em dobro. O 2 que é símbolo da mulher, a mãe e o lado feminino de cada um. Que provoca 
instabilidade emocional, romantismo exagerado, bem como leviandade e atos inconsequentes. A soma dá 
o 4, de Urano, símbolo de modernidade, trabalho, futurismo, tecnologia e progresso material e cósmico.

Seu signo pede atenção a projetos que envolvem publi-
cações na internet e que podem estar relacionados 
com pessoas e empresas estrangeiras nessa semana. 
O período é ótimo para os estudos superiores e viagens 
internacionais, que podem ser marcadas ou realizadas.

Com a Lua Nova em Escorpião, que chegou pressionada 
por Saturno e Urano, seu signo pede atenção às suas 
emoções. Você vai priorizar a intimidade a qualquer ati-
vidade social, para refletir sobre sentimentos e questões 
do passado.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 3

CFCP
ANTIQUADO

UNOGUIDOM
TIPOIAIP

NOVASASA
PRAGAEND

AITEMER
PANEALINE

CAVALOPOP
ROINGVA
APEROER

BECOMAGMA
NELSONBD
SAPATEIRO

GERAISLAÇOS

Fafá de
Belém

Aquela
que vai
casar

Fruto da
figueira

Tive von-
tade de

Vasilha
para

tomar
chimarrão

Ivo
Pitanguy,
cirurgião

Local de
trabalho
do pintor

The (?),
a última
legenda
do filme

Notados;
perce-
bidos

Erva
daninha
(bras.)

Termina-
ção verbal
da 2a con-
jugação

(?) Barros,
cantora
gospel

Ramalho
Ortigão,
escritor

Rua
estreita e
sem saída

Comer a
última

refeição
da noite 

Nó
fácil de
desatar

(pl.)

Genéricos;
universais

(?) Freitas,
humorista

Aquele
que

conserta
calçados

Falha em
motores
Macho
da égua

Suporte pa-
ra o braço

Fase
da Lua

Substância
vulcânica
Cristais

de banho

(?) a corda:
desistir 
Palavra, 

em francês

Inglês
(abrev.)
Parte do
maracujá

Artigo de
contrato

O pai 
da mãe

Parte da
xícara

Obsoleto;
desusado

Ato; 
junto 

Grande
luxo

Dia de
Finados

Volante da
bicicleta

Cada lado
da folha 

Tecido
lustroso

A (?): em 
quantidade

Ergue;
levanta

Gênero 
musical de
Madonna

3/end — mot — pop. 4/lamê. 5/magma. 9/antiquado.
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3/let — oir. 5/serra. 6/slogan. 7/semanas.

R G V
E X I S T E N C I A

A C A R R E T A R
M A C A G I T O
P A T A D A U N
U A P O D E R

S E R R A O C A S
E S C U R A O O

A O S F R A C A
B I SA S O R A L

C O R L E T C H
N I L O A C H O

P E S A G EM S A
T P A L H A Ç O

S E M A N A S A R I

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

   

Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 12/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 24
min 20

max 27
min 19

Cascavel
max 27
min 18

Foz do Iguaçu
max 28
min 21

max 28
min 17

Curitiba
max 24
min 15

FASES 
DA LUA

Domingo 13/11/2022
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Minguante
16/11 - 10h29
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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

11/10 a 11/11 0,6811 0,6811 0,1802
12/10  a 12/10 0,6798 0,6798 0,1789
13/10 a 13/10 0,6798 0,6798 0,1789
14/10 a 14/11 0,6516 0,6516 0,1508
15/10 a 15/11 0,6515 0,6515 0,1507

Ações % R$
Petrobras PN +3,33% 26,99 
Vale ON +10,40% 82,30 
ItauUnibanco PN -3,22% 26,73 
Magazine Luiza ON -13,07% 3,46 
Sid. Nacional ON +16,81% 15,43 
JBS ON +11,92% 27,80

IBOVESPA: +2,23% 112.253 pontos

Iene 139,07
Libra est. 0,85
Euro 0,97
Peso arg. 160,75

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 5,3330 5,3340 +3,3%

PTAX  (BC) 0,0% 5,3045 5,3051 +0,9%

PARALELO -0,5% 5,2100 5,6500 +2,9%

TURISMO -0,5% 5,2100 5,6300 +2,9%

EURO +1,4% 5,4774 5,4791 +5,4%

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 11/11

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 6,25
Peso arg. R$ 0,033
R$1: 1.324,85 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/11 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 1.455,50 25,00 5,8%
FARELO dez/22 407,40 3,30 0,3%
MILHO dez/22 658,00 4,75 -5,1%
TRIGO dez/22 813,75 10,25 -9,7%

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 11/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 11/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 183,00 4,0% 5,2%
SOJA Paranaguá 191,00 1,6% 3,2%
MILHO Cascavel 85,00 1,2% -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)
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Setor de serviços cresce 0,9%
em setembro, informa IBGE

O setor de serviços cres-
ceu 0,9% em setembro e 
atingiu o quinto resultado 
positivo seguido. O ganho 
acumulado no período ficou 
em 4,9%, segundo dados da 
Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS), divulgados ontem (11), 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

O setor está 11,8% acima 
do nível de fevereiro de 2020 
(pré-pandemia) e alcança o 
novo ponto mais alto da série 
histórica, superando novem-
bro de 2014.

Se comparado a setembro 
de 2021, o volume de serviços 
subiu 9,7%, sendo a 19ª nona 
taxa positiva consecutiva. 
Nessa comparação, houve 
expansão em todas as cinco 
atividades e crescimento em 
63,3% dos 166 tipos de ser-
viços investigados. “Entre os 
setores, o de transportes, ser-
viços auxiliares aos transpor-
tes e correio (15,3%) exerceu a 
principal contribuição positiva 
sobre o volume total de servi-
ços. Os demais avanços vieram 
dos serviços de informação e 
comunicação (6%); dos pro-
fissionais, administrativos e 
complementares (6,9%); dos 
prestados às famílias (17,8%) 
e de outros serviços (2,6%)”, 
informou o IBGE.

No ano, o acumulado do 
volume de serviços avançou 
8,6% na comparação com o 
mesmo período de 2021. Em 
12 meses, passou de 9%, em 
agosto, para 8,9%, em setem-
bro, e permaneceu com a traje-
tória descendente iniciada em 
abril de 2022, quando regis-
trou 12,8%.

“Essa maior frequência 
de taxas positivas tem corre-
lação com a volta das ativi-
dades de caráter presencial, 
como serviços prestados às 
famílias, locação de auto-
móveis, algumas atividades 
turísticas e transportes de 
para trazerem o setor de ser-
viços para o patamar que se 
encontra hoje”, diz o gerente 
da pesquisa, Rodrigo Lobo. O 

técnico destacou ainda que a 
renovação da série histórica 
deve-se também aos “servi-
ços voltados às empresas”.

O analista acrescentou 
que tanto o setor de transpor-
tes quanto o de informação e 
comunicação estão pesando 
mais do que 30 pontos per-
centuais nos serviços e, com-
binados, alcançaram 65,8% do 
setor. “O crescimento dessas 
duas atividades, seja por meio 
dos serviços de tecnologia da 
informação ou por transpor-
tes de cargas, também a parte 
de armazenamento de merca-
dorias, logística, transportes, 
são aquelas que fizeram com 
que o setor de serviços tives-
sem alcançado o  nível que se 
encontra em 2022”, completou.

SE comparado a setembro de 2021, o volume de serviços subiu 9,7%, sendo a 19ª nona taxa 
positiva consecutiva
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Comandantes militares
condenam restrições a
direitos de manifestantes

Os comandantes das três 
Forças Armadas (Aeronáutica, 
Exército e Marinha) divulgaram 
ontem (11) uma nota em que 
condenam tanto o que classi-
ficam como “eventuais restri-
ções a direitos” de quem cri-
tica agentes públicos, quanto 
“eventuais excessos cometi-
dos” por manifestantes que 
não aceitam o resultado das 
eleições presidenciais.

Assinada pelo almirante 
Almir Garnier Santos (Marinha); 
pelo general Marco Antônio 
Freire Gomes (Exército) e pelo 
tenente-brigadeiro Carlos 
de Almeida Baptista Júnior 
(Aeronáutica), a nota divul-
gada pelas redes sociais cita a 
Lei nº 14.197, em vigor desde 
1º de setembro de 2021, para, 
veladamente, criticar decisões 
judiciais que determinam a 
retirada de manifestantes que 
há duas semanas protestam 
próximo a quartéis, em várias 
cidades.

“Não constitui crime [...] a 
manifestação crítica aos pode-
res constitucionais nem a ati-
vidade jornalística ou a reivin-
dicação de direitos e garantias 
constitucionais, por meio de 
passeatas, de reuniões, de gre-
ves, de aglomerações ou de 
qualquer outra forma de mani-
festação política com propósitos 
sociais”, sustentam os coman-
dantes ao afirmar que as Forças 
Armadas estão comprometidas 
com a democracia e com a har-
monia política e social.

PODERES 
INDEPENDENTES

“A solução a possíveis 

Lei e Ordem
O artigo constitucional citado estabelece que Marinha, Exército e Aero-
náutica são instituições nacionais que se destinam à defesa da Pátria e 
à garantia dos poderes constitucionais, de forma que, se acionada por 

qualquer dos três poderes federais (Executivo, Legislativo e Judiciá-
rio), devem agir para manter a lei e a ordem. “Assim, temos primado 
pela legalidade, legitimidade e estabilidade, transmitindo a nossos 

subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e 
patriotismo”, asseguram os comandantes, destacando que todos os 
brasileiros compete às instituições públicas zelar pelo cumprimento 
dos direitos e deveres de todo cidadão brasileiro, “especialmente no 
que tange à livre manifestação do pensamento, liberdade de reunião 

pacífica e à liberdade de locomoção no território nacional”. “Assim, são 
condenáveis tanto eventuais restrições a direitos, por parte de agentes 
públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que 
possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco 
a segurança pública; bem como quaisquer ações, de indivíduos ou de 

entidades, públicas ou privadas, que alimentem a desarmonia na socie-
dade”, afirmam os militares.

Observadores
O TSE também divulgou uma nota ontem (11) pela manhã. Segundo 
a corte, 17 missões de observadores nacionais e internacionais que 
acompanharam as eleições gerais deste ano já apresentaram seus 

relatórios, apontando a segurança e a transparência do sistema 
eleitoral brasileiro. Um dos documentos entregues ao TSE é o rela-
tório preliminar que a missão da OEA apresentou em 1º de novem-
bro, apontando não ter encontrado irregularidade nos testes e nas 

auditorias acompanhadas.Embora tenha apresentado sugestões 
que os observadores acreditam que, se adotadas, servirão para 

aperfeiçoar o processo eleitoral brasileiro.

controvérsias no seio da 
sociedade deve valer-se dos 
instrumentos legais do estado 
democrático de direito”, acres-
centam os militares, desta-
cando a importância da inde-
pendência entre os Poderes 
Executivo,  Legislativo e 
Judiciário, com especial ênfase 
ao Congresso Nacional, que 
os comandantes afirmam ser 
o principal responsável por, 
de acordo com o “anseios e 
pleitos da população”, “corri-
gir possíveis arbitrariedades 
ou descaminhos autocráticos 
que possam colocar em risco 
o bem maior de nossa socie-
dade, ou seja, sua Liberdade”.

PAZ SOCIAL
“Como forma essencial para 

o restabelecimento e a manu-
tenção da paz social, cabe às 
autoridades da República, ins-
tituídas pelo povo, o exercício 
do poder que “Dele” emana, 
a imediata atenção a todas as 
demandas legais e legítimas da 
população, bem como a estrita 
observância das atribuições e 
dos limites de suas competên-
cias, nos termos da Constituição 
Federal e da legislação”, susten-
tam os comandantes, voltando 
a aludir ao Artigo nº 142 da 
Constituição Federal para clas-
sificar as Forças Armadas como 
instituições “moderadoras”.

MILITARES condenam restrições aos direitos de quem critica agentes públicos, quanto “eventuais excessos cometidos” por manifestantes

DANILO MARTINS/OBEMDITO

Ex-ministra
Coordenador da equipe 
de transição do futuro 
governo, o vice-presidente 
Geraldo Alckmin, 
nomeou a ex-ministra 
Miriam Belchior para 
exercer cargo especial 
na equipe de transição, 
sem ainda especificar 
qual função assumirá. A 
expectativa do setor de 
infraestrutura é que ela 
fique à frente dessa área 
durante o processo de 
passagem entre o governo 
atual e o novo. A nomeação de Miriam Belchior foi divulgada 
em Diário Oficial da União (DOU) na mesma edição em que 
Alckmin formaliza a participação da presidente do PT, Gleisi 
Hoffman, do ex-ministro Aloizio Mercadante e do ex-deputado 
Floriano Pesaro como coordenadores dentro do gabinete de 
transição. Pesaro será coordenador executivo, Gleisi cuidará da 
Articulação Política e Mercadante, dos Grupos Técnicos.

Voluntários
De acordo com a publicação, 
Gleisi e Mercadante irão 
trabalhar na transição como 
voluntários, diferentemente 
dos demais que ganham 
cargos formais para atuar. 
Além de Belchior, Alckmin 
ainda nomeou três outros 
nomes para cargo especial de 
transição governamental. São 
eles: Márcio Fernando Elias 
Rosa, que foi procurador-geral 
de Justiça de São Paulo; Pedro 
Henrique Giocondo Guerra; e 
Fábio Rafael Valente Cabral.  
Os nomes anunciados na 
quinta por Alckmin ainda não 
foram formalizados no Diário 
Oficial. Na lista, o coordenador 
incluiu nomes como os dos 
ex-ministros Guido Mantega, 
para o tema Planejamento, 
Orçamento e Gestão, e Paulo 
Bernardo, para a área de 
Comunicação.

PEC adiada
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AM) disse ontem (11), 
que o texto final da Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) da Transição deve ser apresentado na semana que 
vem, depois da repercussão negativa do mercado à opção 
de retirar todo gasto social do teto de forma permanente. A 
ideia, segundo o senador, é que a proposta seja apresentada 
na próxima quarta-feira, 16, após o feriado de Proclamação 
da República. Confirmou também que a ideia do governo 
eleito é retirar da regra que atrela o crescimento das 
despesas à inflação todo o Bolsa Família, que prevê gastos de 
R$ 175 bilhões em 2023 porque inclui um bônus de R$ 150 
por criança de até seis anos.

Furo no teto
O mercado já tinha reagido mal à ideia do governo eleito de retirar 
todo o gasto social do teto de gastos, sem apresentar nenhuma 
outra regra de controle de despesas, pelo risco de afetar a 
trajetória de sustentabilidade da dívida pública. Na quinta-feira, 10, 
a Bolsa caiu 3,35% e o dólar subiu 4,14% depois de o presidente 
eleito criticar a “tal da estabilidade fiscal”, ao defender que é 
preciso colocar a questão social à frente de temas que interessam, 
segundo ele, apenas o mercado financeiro.

DIVULGAÇÃO

Prerrogativas
O grupo Prerrogativas, 
formado por juristas e 
entidades representativas 
do Direito, deve ocupar ao 
menos quatro vagas formais 
nas equipes temáticas do 
governo de transição. Os 
advogados devem propor 
aos novos ocupantes do 
Palácio do Planalto projetos 
de remodelação do sistema de 
Justiça, como a criação de uma 
lista sêxtupla para escolha do 
procurador-geral da República 
e a mudança na composição do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) e do Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP). 
O grupo ficou conhecido pela 
atuação contra a operação 
Lava Jato e por pautar ações 
no STF que contribuíram para 
a reversão das condenações de 
Lula e para unir o presidente 
eleito a Alckmin.
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Enem mobiliza neste domingo
145 mil estudantes do Estado

A primeira fase do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) será realizada ama-
nhã (13). Mais de 145 mil pes-
soas no Paraná farão as provas, 
que avaliam o desempenho 
dos estudantes e são porta de 
entrada para o ensino superior. 
A segunda etapa ocorrerá no 
dia 20 de novembro.

Nesta primeira fase serão 
aplicadas as provas de Ciências 

Humanas e de Linguagens, 
cada uma com 45 questões 
objetivas, e mais a redação, 
que deve ter no máximo 30 
linhas. No dia 20 serão avalia-
das as áreas de Matemática 
e Ciências da Natureza, tam-
bém com provas objetivas de 
45 questões cada.

O Enem é promovido anual-
mente pelo Inep, autarquia 
do Ministério da Educação 

(MEC). O exame é usado como 
acesso à educação superior via 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), programa federal que 
possibilita aos estudantes 
ingressar nas universidades 
públicas e institutos tecnoló-
gicos por meio da nota obtida 
no Enem.

As provas serão aplicadas 
em mais de 6,5 mil salas, em 
88 municípios paranaenses.

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

Governo e prefeitos 
discutem inovação 
e sustentabilidade

O Governo do Estado, a 
Associação dos Municípios 
do Paraná (AMP) e o Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Paraná (Sebrae/
PR) vão reunir prefeitos e 
gestores dos 399 municípios 
do Paraná entre os dias 16 
e 18 de novembro, no hotel 
Rafain Palace & Convention, 
em Foz do Iguaçu (Oeste), 
com o objetivo de fortalecer 
a gestão pública na área de 
sustentabilidade.

O  e v e n t o  “ G o v e r n o 
5.0 – Desenvolve Paraná – 
Sustentabilidade a serviço da 
população” terá workshops, 
painéis e palestras com nomes 
como Leandro Karnal e Willian 
Rigon. O encontro tem o apoio 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná, Itaipu Binacional e 
contará com a participação 
de todas as secretarias, órgãos, 
autarquias e empresas públi-
cas do Estado.

O tema sustentabilidade 
é um dos pilares da gestão 
do governador Carlos Massa 
Ratinho Junior e a escolha de 
realizar um evento com esse 
foco reflete o momento em 
que o Estado e o mundo vivem.

O Paraná é o único estado 
do Brasil no projeto de imple-
mentação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
em parceria com a Organização 
p a r a  a  C o o p e r a ç ã o  e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) e também terá pre-
sença destacada na COP27, 
a Conferência das Nações 

Unidas sobre Mudanças 
Climáticas.

O Paraná também é o 
primeiro da região Sul e o 
segundo estado brasileiro com 
o maior número de cidades 
entre as 100 mais inteligentes 
do País, atrás apenas de São 
Paulo, de acordo com o ranking 
Connected Smart Cities 2022, e 
lidera os exemplos de susten-
tabilidade no Brasil, segundo 
o Ranking de Competividade 
dos Estados. Além disso, é sig-
natário do Race to Zero, Race 
to Resilience e Declaração de 
Edimburgo, tratados interna-
cionais que buscam um novo 
olhar sobre as atividades 
humanas na Terra.

Segundo o governador, o 
encontro será fundamental 
para alinhar as diretrizes dos 
próximos anos nessa área 
com os municípios. “Nos últi-
mos quatro anos, trabalhamos 

muito para tornar o Paraná 
cada vez mais moderno, ino-
vador e sustentável. O bom 
posicionamento das cidades 
paranaenses e do Estado como 
um todo em diversos rankings 
demonstra que estamos no 
caminho correto, e queremos 
continuar evoluindo”, afirmou 
Ratinho Junior.

O presidente da AMP e 
prefeito de Jesuítas, Júnior 
Weiller, destacou ainda que o 
objetivo do evento é propor-
cionar aos municípios ações de 
fortalecimento e disseminação 
de políticas públicas, por meio 
do trabalho em rede, capaci-
tações e soluções de inovação 
para a gestão pública. “O que a 
AMP, o Sebrae-PR e o Governo 
do Estado desejam é que todos 
os municípios do Paraná se 
desenvolvam de forma homo-
gênea, em benefício da popu-
lação”, comentou.

SEGUNDO o governador, o encontro será fundamental para alinhar as diretrizes dos pró-
ximos anos nessa área com os municípios 

RODRIGO FELIX LEAL/AEN

Declaração catastrófica
O senador Oriovisto Guimarães 
(PODE) avalia que a declaração 
do presidente eleito, Luiz 
Inácio Lula da Silva, durante 
o encontro com deputados, 
em Brasília, terá impactos 
negativos. “Eu sempre deixei 
clara a minha posição de 
independência no Senado 
Federal. Voto tanto a favor 
como contra os projetos do 
governo. Mas o governo Lula 
nem começou e eu já preciso 
me posicionar contrariamente 
a uma declaração catastrófica, 
que ele deu na quinta-feira 
(10), que impactou gravemente 
na economia do país”, destacou 
o senador.

13º salário
Cálculos do Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) mostram que o 
pagamento do 13º salário 
deve injetar R$ 15,1 bilhões 
na economia do Paraná. 
De acordo com o órgão, 5,4 
milhões de paranaenses serão 
beneficiados com o 13º salário. 
O pagamento médio será de R$ 
2.559,38. Isso representa 6,1% 
do total do Brasil e 35,3% da 
região Sul.

Cidadão Honorário
Os deputados paranaenses 
aprovaram o projeto de lei que 
concede o Título de Cidadão 
Honorário do Estado do Paraná 
ao empresário Camilo Turmina, 
presidente da gestão 2020-2022 
da Associação Comercial do 
Paraná (ACP), instituição que 
conta atualmente com mais de 
30 mil associados. O deputado 
Luiz Fernando Guerra (União), 
autor da proposta, destaca a 
origem humilde e a trajetória 
empreendedora e de sucesso 
do empresário do ramo de 
joalherias, natural de Videira 
(SC), que a partir do Oeste 
paranaense notabilizou-se e 
tornou-se reconhecido em todo 
o Estado.

Paraná Cooperativo
A nova edição da Revista 
Paraná Cooperativo destaca a 

Destaque internacional
Projeto batizado de “Uma Pitada da Nossa História”, feito pelas 
mãos da comunidade escolar de Palmeira, levou o resgate de 

memórias e a história do município para Coreia do Sul. A iniciativa 
foi um dos trabalhos participantes do XVI Congresso Internacional 

das Cidades Educadoras, na cidade de Seoung. O projeto foi um 
dos 24 selecionados entre centenas de inscritos no congresso 
e único brasileiro na categoria pôster. O evento contou com a 

participação de mais de 2 mil pessoas.

evolução do cooperativismo 
de crédito. Segundo dados do 
Sistema Ocepar (Organização 
das Cooperativas do Paraná), 
o setor fechou o primeiro 
semestre de 2022 com mais 
de 2,5 milhões de cooperados 
e 16.710 funcionários. As 54 
cooperativas que atuam no 
estado administram ativos 
totais de R$ 92,5 bilhões, alta 
de 22% em comparação ao 
mesmo período de 2021.

Horário especial
Comércio de Maringá vai 
atender até as 22 horas a 
partir do dia 12 de dezembro. 
E nos três primeiros sábados 
do mês (dias 3, 10 e 17) o 
funcionamento será até as 18h. 
Na véspera de Natal e do Ano 
Novo (dias 24 e 31) a abertura 
também será até as 18h e 
nos dias 26 de dezembro e 2 
de janeiro o comércio de rua 
abrirá às 8h.

Crime organizado
O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) 
iniciou no Paraná uma 
operação de combate ao crime 
organizado nas fronteiras 
marítimas. Segundo a pasta, 
a ação é permanente e tem o 
objetivo de evitar a entrada 
e saída irregular de produtos 
ilegais. Para isso, instituições 
federais e forças policiais vão 
trabalhar de forma integrada, 
intensificando a fiscalização 
nos portos, terminais e vias 
navegáveis.

Prestando contas
O Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná intimou o ex-juiz 
Sérgio Moro a se manifestar 
sobre um parecer da área 
técnica da Corte que pede a 
reapresentação da prestação 
de contas da campanha 
ao Senado. A Seção de 
Contas Eleitorais da Corte 
apontou inconsistências 
nos documentos entregues 
pelo ex-ministro da Justiça. 
O TRE-PR pede que sejam 
apresentadas informações e 
documentos eventualmente 
faltantes.
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Palestras
O primeiro tema, no dia 28, será 
‘Despertando a magia do Natal 
na arte de atender e vender’, 
com Amauri Crozariolli. Além 
de palestrante, Crozariolli é 
instrutor, facilitador e consultor. 
Sua expectativa é oportunizar 
aos participantes uma ampla 
visão sobre o atendimento ao 
cliente no período sazonal mais 
importante para o comércio. 
Serão abordados os subtemas ‘O 
que é o Natal?’, ‘Como encantar 
o Cliente?’, ‘Conhecendo os 
desejos e sentimentos do cliente’, 
‘Filosofia do atendimento no 
Natal’, ‘O que os clientes gostam 
e esperam do atendimento no 
Natal?’ e ‘Fidelizando o Cliente’.

Vendas de sucesso
O professor Celso Ferrari, 
administrador, instrutor do 
Senac, especialista em Marketing, 
mestre em Desenvolvimento 
Regional em Agronegócio, 
coordenador dos Cursos de 
Administração e Processos 
Gerenciais e MBA em Gestão 
de Cooperativas de Créditos da 
Faculdade UniALFA, ministrará 
no dia 29 a palestra.’Como ter 
uma venda de sucesso. Comece a 
vender agora’.

Atendimento de 
excelência
No dia 30 será ministrada a 
palestra ‘Atender, entender 
e encantar’, com Sandra 
Freitas. Fundadora do Espaço 
Sandra Freitas, a ministrante 
é licenciada em Ciências 
Biológicas (IFPR), hipnoterapeuta 
clínica com especialização em 
Treinamentos para Equipes. 
Também é especialista em 
desenvolvimento emocional, 
analista comportamental, 
coach especialista nas áreas 
financeira, de liderança e 
empreendedorismo.

Entendendo o cliente
No dia 1 de dezembro será 
ministrada a palestra ‘ Aprenda 
a entregar o que seu cliente 
deseja’, com Sirley Fátima de 
Souza. Sirley é entrevistadora 
Empretec (Sebrae). Ela é formada 
em Pedagogia e Administração de 
Empresas, possui formação em 
coaching pessoal e profissional, 
desenvolvimento humano, 
lazer, cultura e animação sócio-
cultural. Palestrante nas áreas 
de empreendedorismo, cultura 
da cooperação, motivacional e 
gestão de pessoas.

Abate de bovinos
tem alta de 11,2%
no terceiro trimestre

O abate de bovinos cresceu 
11,2% entre julho e setembro 
de 2022, em relação a igual 
período do ano passado e 
atingiu 7,81 milhões de cabe-
ças. Na comparação com o 
segundo trimestre deste ano, 
o avanço é de 5,8%. Esses 
são os resultados prelimina-
res da pesquisa Estatística da 
Produção Pecuária.

S e g u n d o  o  I n s t i t u t o 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que fez a 
divulgação ontem (11), no Rio 
de Janeiro, os resultados com-
pletos para o terceiro trimestre 
de 2022 e para as unidades da 
federação serão apresentados 
no dia 7 de dezembro.

Ainda na comparação entre 
os terceiros trimestres de 2022 
e 2021, a pesquisa mostrou 
que houve alta de 4,4% com o 
abate de 14,37 milhões de suí-
nos e 2,1% frente ao segundo 
trimestre deste ano. Foi ano-
tado aumento também (0,9%) 
nos frangos com o abate de 
1,55 bilhão de cabeças e 3,1% 
em relação ao trimestre ime-
diatamente anterior.

CARCAÇAS
Os primeiros resultados 

indicam, ainda, que, no ter-
ceiro trimestre deste ano, 
houve 2,12 milhões de carca-
ças bovinas, o que significa 
alta de 11,1% frente aos mes-
mos três meses do ano ante-
rior e de 9,2% se comparado 
ao segundo trimestre de 2022.

Ainda conforme as estatís-
ticas, o peso das carcaças de 
suínos chegou a 1,33 milhão de 

Confiança do empresário
industrial recua 8,5 pontos

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) 
recuou 8,5 pontos entre outu-
bro e novembro de 2022 e está 
em 51,7 pontos. É o segundo 
mês consecutivo de piora da 
confiança, após sucessivos 
avanços de otimismo do setor 
industrial ao longo do ano. 
Os dados foram divulgados 
ontem (11) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).  

Apesar da forte queda, os 
empresários da indústria seguem 
confiantes, pois o indicador 

toneladas. “Aumento de 3,8% 
em relação ao terceiro trimes-
tre de 2021 e incremento de 
1,4% em relação ao trimestre 
imediatamente anterior”, infor-
mou o IBGE.

Também entre julho e 
setembro de 2022, o peso das 
carcaças de frango alcançou 
3,73 milhões de toneladas. O 
volume é equivalente a uma 
alta de 2,2% tanto em relação 
ao terceiro trimestre de 2021, 
quanto ao segundo trimestre 
de 2022.

LEITE
As estatísticas com os resul-

tados preliminares apontam 
também que a aquisição de leite 
cru feita pelos estabelecimen-
tos que atuam sob algum tipo 
de inspeção sanitária (federal, 
estadual ou municipal) atingiu 
seis bilhões de litros no terceiro 
trimestre de 2022.

Esse “valor representa 
redução de 3,4% na compara-
ção com o volume registrado 
no terceiro trimestre de 2021 e 

aumento de 11,1% em relação 
ao obtido no segundo trimes-
tre de 2022”, disse o IBGE.

OVOS
Com a produção de 1,01 

bilhão de dúzias de ovos de 
galinha no terceiro trimestre 
de 2022, o resultado representa 
queda de 0,2% se comparado 
ao mesmo período de 2021 e 
aumento de 1,4% em relação 
ao segundo trimestre de 2022.

COURO
Os primeiros resultados da 

Pesquisa Trimestral do Couro 
- que investiga os curtumes 
que efetuam curtimento de 
pelo menos cinco mil unidades 
inteiras de couro cru bovino 
por ano - indicaram a produ-
ção de 7,89 milhões de peças 
inteiras de couro cru no ter-
ceiro trimestre de 2022.

O volume corresponde a 
um aumento de 5,4% frente 
ao terceiro trimestre de 2021, e 
ainda em relação ao trimestre 
imediatamente anterior.

permanece acima da linha divisó-
ria de 50 pontos, que separa um 
estado de confiança de um estado 
de falta de confiança. 

Segundo a CNI, a piora foi 
mais intensa quando se avalia 
o futuro da economia nos pró-
ximos seis meses. O Índice de 
Expectativas, um dos dois com-
ponentes do Icei, caiu de 59,3 
pontos para 45,9 pontos, atra-
vessando a linha divisória dos 
50 pontos. “Nesse caso, o setor 
industrial migrou do otimismo 
ao pessimismo”, explica a CNI.

ECONOMIA
Já o Índice de Condições 

Atuais, outro componente do 
Icei, recuou 3,7 pontos para 53,2 
pontos. Ao permanecer acima 
dos 50 pontos, o índice continua 
apontando melhora das condi-
ções atuais da economia brasi-
leira e das empresas em relação 
aos seis meses anteriores.

“Na avaliação dos empresá-
rios, contudo, a percepção de 
melhora se mostra mais fraca e 
menos disseminada que no mês 
de outubro”, explicou a CNI.

NA comparação entre os terceiros trimestres de 2022 e 2021, a pesquisa mostrou que houve alta de 
4,4% com o abate de 14,37 milhões de suínos e 2,1% frente ao segundo trimestre deste ano

DIVULGAÇÃO

Ciclo de palestras
Definida a programação do ciclo de palestras ‘Natal de Luz - 

Planejar Melhor para Vender Mais’, uma realização da Aciu com 
apoio do Sebrae e da faculdade UniAlfa. A abertura será no dia 28. 
As palestras serão ministradas no auditório da Aciu, da 8h às 9h. Os 
participantes, entretanto, poderão participar de um café da manhã 

na área gourmet da entidade, das 7h45 às 8h. Imperdível.

Complemento
No encerramento do ciclo, no dia 
2 de dezembro, será ministrada a 
palestra ‘Vitrine de natal - Como 
montar uma vitrine de Natal 
impossível de ser ignorada’, com 
Fernanda Ribelato. Ela é consultora 
de imagem e personal stylist, tendo 
quase uma década de experiência 
no varejo de moda, know-how 
repassado através de treinamentos 
e workshops.

Inscrições
As vagas para o ciclo ‘Natal 
de Luz - Planejar Melhor para 
Vender Mais’ são limitadas. As 
incrições podem ser efetivadas 
pelo telefone (44) 3621-6700.

Expectativa
O presidente da Aciu, Miguel 
Fuentes Romero Neto, concedeu 
uma descontraída entrevista para 
o Programa da Tamires. Muitas 
informações pertinentes a respeito 
das expectativas para o Natal de 
Luz, período de muitas novidades e 
de contemplar consumidores com 
915 prêmios. Um dos destaques, 
os renomados e aguardados 
portais, começam a ser instalados 
na próxima semana em ruas e 
avenidas centrais.

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

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

“Mais esperança nos meus 
passos do que tristeza nos meus 
ombros” - Cora Coralina

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Maioria dos vereadores votou em favor de 
aumentar o número de cadeiras na Câmara

Em sessão extraordinária 
realizada ontem (sexta-feira, 
11) na Câmara Municipal de 
Umuarama, vereadores apro-
varam uma proposta que 
estava ‘engavetada’ desde 
2017. Trata do aumento na 
quantidade de legisladores 
no município. Atualmente são 
10 parlamentares, mas com 
a aprovação da proposta, a 
partir da próxima legislatura 
serão 17.

Para aumentar a quan-
tidade de vereadores, foi 
necessária uma alteração na 
Lei Orgânica do Município. 
Para tanto, foi elaborada uma 
Proposta de Emenda, que já 
havia sido apresentada em 
2017 e assinada pelos parla-
mentares à época Deybson 
Bitencourt, Junior Ceranto, 
Jones Vivi, Marcelo Nelli, 
Mateus Barreto, Newton Soares 
e Ronaldo Cruz Cardoso. À 
ocasião, quem também havia 
assinado a proposta era a pre-
sidente da Câmara, vereadora 
Maria Ornelas.

A proposição altera o 
caput do artigo 15 da Lei 
Orgânica Municipal, pas-
s a n d o  a  v i go ra r  co m  a 
s eg u i n te  re d a çã o :  “A r t . 
15 O Poder Legislativo do 
Município é exercido pela 
Câmara Municipal composta 
de dezessete Vereadores, 
eleitos para cada legislatura, 

Salários vereadores
Na mesma sessão também foram apresentados outros dois pro-
jetos, também de autoria da Mesa Diretora da Câmara. Os textos 
têm praticamente o mesmo teor. Liberar o aumento nos subsídios 
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 presidente da Câmara será de R$ 13.601,19 

para a mesma legislatura. Os valores destes subsídios ficam sujeitos 
à retenção, na fonte, do Imposto de Renda e Contribuição Previden-
ciária, nos termos da legislação vigente, 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.

Salário do prefeito
Já o Projeto de Lei 122 altera alguns artigos da Lei Municipal n° 

4.464, de janeiro de 2021, que fixam os subsídios do Prefeito, do Vi-
ce-Prefeito e dos Secretários Municipais, para a gestão de governo 
de 2021 a 2024. A alteração fixa apenas para o prefeito que passa 
a receber um ‘salário’ mensal de R$ 26.802,72, até o final da atual 
gestão e também para o vice, que receberá um ‘salário’ mensal de 
R$ 10.462,47 durante o mesmo período. Lembrando que o Municí-

pio Umuarama não tem vice prefeito.

Aprovado também o aumento no valor das diárias do Legislativo
Na mesma sessão extraor-

dinária realizada ontem (sex-
ta-feira, 11) às 9h na Câmara 
Municipal de Umuarama, foi 
apresentado pela Mesa dire-
tora, um Projeto de Resolução 
que foi aprovado com apenas 
um voto contrário, e prevê o 
aumento no valor de diárias 
de viagens para parlamenta-
res 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. Já os diretores 

de quatro anos, correspon-
dendo cada ano a uma ses-
são legislativa”.

MESMA DESPESA
Mesmo com a alteração na 

LOM, as despesas do municí-
pio com o Poder Legislativo 
serão as mesmas, ou seja, 
o repasse anual continuará 
sendo de 6% da arrecadação 
municipal anual.

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. A pro-
posição recebeu apenas dois 
votos contrários.

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 
bancada 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 presi-
dente da Casa não vota. Com 
17 vereadores, o prefeito pre-
cisaria de 8 votos a favor para 
aprovar qualquer projeto de lei. 
Neste caso, com um eventual 
empate, o voto de ‘minerva’ 
é do 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 visa 
corrigir a Lei Orgânica em seu 
art. 15. “Consta que a compo-
sição 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”.

geral e jurídico, além dos ser-
vidores efetivos e comissiona-
dos, terão direito a receber R$ 
300 de diária.

Agora, se o destino for 
Curitiba, ou demais capitais 
de outros estados brasileiros, 
o presidente e os vereado-
res 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 jurí-
dico, além dos demais servido-
res, 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 
cursos, seminários e outros 
eventos, só pode ser autori-
zada, se o tema for relacio-
nado com o cargo ou função 
do servidor, limitado até o 
total de 6 seis cursos por ano.
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PROPOSTA que aumenta o número de cadeiras para 17 na Câmara foi aprovado com 
apenas dois votos contrários
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Brasil sofre nas jogadas aéreas
e perde amistoso para o Canadá

A partida teve caráter amis-
toso, mas quem acompanhou 
o confronto entre Brasil e 
Canadá, disputado na tarde de 
ontem (sexta-feira, 11) no está-
dio da Vila Belmiro, em Santos, 
viu um jogo movimentado e de 
bom nível técnico que termi-
nou com a vitória de 2 a 1 das 
visitantes.

Apesar do revés, a técnica 
sueca Pia Sundhage pôde 
fazer importantes observa-
ções diante de um adversário 
que está no top 10 do ranking 
de seleções da Fifa (as cana-
denses ocupam a 7ª posição e 
a seleção brasileira a 9ª).

PROBLEMAS NA DEFESA
O primeiro tempo da par-

tida deixou claro que o Brasil 
tem que dar mais atenção às 
jogadas defensivas pelo alto. 
Foi desta forma que o Canadá 
abriu uma vantagem de dois 
gols após menos de 30 minu-
tos de bola rolando.

As visitantes abriram o pla-
car aos 21 minutos em jogada 
de escanteio ensaiada. A bola 
foi rolada rasteira para a inter-
mediária, onde Lawrence 
dominou e cruzou para a 
área, onde Zadorsky marcou 
de cabeça.

O segundo veio sete minu-
tos depois, com a atacante 
Adriana Leon, que bateu de 
primeira após Sinclair desviar 
bola levantada na área em 
cobrança de escanteio.

Aos 32 minutos Debinha 
conseguiu descontar para o 
Brasil com um belo gol. A meia 
Kerolin avançou com liberdade 
pelo meio antes de passar por 
cobertura para a camisa 9, que 
não perdoou.

Na etapa final as duas téc-
nicas aproveitam para fazer 
algumas experiências com 
suas equipes, e a partida dimi-
nui o ritmo, com o placar per-
manecendo sem novas altera-
ções até o apito final.

PREPARAÇÃO PARA 
A COPA DE 2023

O encontro da equipe coman-
dada por Pia Sundhage com as 
canadenses, disputado no período 

Seleção feminina conquista título mundial inédito no vôlei sentado
A seleção feminina de vôlei 

sentado conquistou ontem 
(sexta-feira, 11), em Sarajevo 
(Bósnia e Herzegovina), o iné-
dito título mundial da modali-
dade. Na decisão, as brasilei-
ras superaram o Canadá por 3 
sets a 2 (com parciais de 25/23, 
18/25, 21/25, 25/17 e 15/6) 
após uma hora e 55 minutos de 
partida. De quebra, elas garan-
tiram vaga na Paralimpíada de 
Paris (França), em 2024.

Foi a primeira vez que 
a equipe feminina, meda-
lhista de bronze nas duas 
últimas edições dos Jogos 
Paralímpicos, foi ao pódio em 
um Mundial. No caminho até 
a decisão, o Brasil derrotou 
Alemanha (3 a 0), Itália (3 a 1), 
Finlândia (3 a 0), Ucrânia (3 a 
0) e Estados Unidos (3 a 0). O 
duelo com as norte-america-
nas, na semifinal, teve gosto de 
revanche, já que haviam per-
dido em duas semifinais para-
límpicas e duas finais de Jogos 
Parapan-Americanos.

O time viajou a Sarajevo 
com a base das últimas duas 
Paralimpíadas, principalmente 
com remanescentes da equipe 
que esteve em Tóquio (Japão), 

em 2021. O técnico, porém, foi 
outro, Fernando Guimarães, 
que comandou a equipe pela 
primeira vez em um torneio. 
Ele é irmão de José Roberto 
Guimarães, treinador tri-
campeão olímpico de vôlei 
e atualmente à frente, justa-
mente, da seleção feminina 
“convencional”.

“Nós somos muito unidas, 
acho que isso nos deu força. O 
time estava muito confiante. 
Pegamos o cruzamento de 
chaves bem difícil, enfren-
tamos os Estados Unidos na 
semifinal, com uma vitória 
histórica. Nossa equipe estava 
mais preparada, com mais 
atletas experientes, técnico 
novo e um banco que conse-
gue trocar muito bem. É um 
sonho essa medalha de ouro 
e a vaga para o Brasil em Paris 
2024”, celebrou a atleta Luiza 
Fiorese em nota à imprensa.

MASCULINO
Ainda na sexta, também na 

capital bósnia, a seleção mas-
culina assegurou o bronze 
no Mundial ao vencer o Egito 
por 3 sets a 1 (25/21, 20/25, 
25/23, 26/24), na disputa pelo 

terceiro lugar. A equipe, tam-
bém dirigida por Fernando, 
que a assumiu após os Jogos 
de Tóquio, repetiu a campa-
nha da edição anterior, em 
Arnhem (Holanda), há quatro 
anos. Foi a terceira medalha 
obtida pelos brasileiros, que, 
em 2014, levaram a prata em 
Elblag (Polônia).

DIVULGAÇÃO

O primeiro tempo da partida deixou claro que o Brasil tem que dar mais atenção às jogadas defensivas pelo alto

O Centro da Juventude de Umuarama já entrou 
no ritmo da Copa do Mundo 2022, que será 
disputada a partir do próximo dia 20 no Catar. 
A coordenação preparou um quiz on-line para os 
alunos responderem e o maior pontuador ganhou 
uma cesta como premiação. Além disso, os frequen-
tadores foram estimulados a escreverem frases com 
seus desejos e expectativas sobre a participação da 
seleção brasileira na copa. As frases, que depois 
foram expostas em um varal, mostraram a criatividade 
e as esperanças dos alunos. “Que o espírito da 
Copa nunca acabe nos brasileiros”, escreveu Pedro 
Lucas. “O mundo grita ‘Vai Brasil’”, disse Thainara. 

“Independentemente se ganhar ou perder meu amor por você nunca mudará. Vamos meu timão, não pare de lutar!”, 
clamou Lorraine. “Brasil, o sonho do hexa mais vivo do que nunca, juntos pela Copa”, desejou João Gabriel. A 
coordenadora da Divisão da Juventude, Roselene de Souza, disse que os alunos – participantes das diversas oficinas 
oferecidas pelo Ceju – entraram no clima do futebol, da seleção e da competitividade que marca as copas. “Fizemos 
uma linha do tempo com as seleções vencedoras, apresentação de embaixadinhas, decoração verde-amarela e vários 
alunos vieram com a camisa da seleção”, acrescentou. “E todos ganharam bombons com mensagens”, completou.

da última Data Fifa de 2022, faz 
parte da preparação para a Copa 
do Mundo de 2023, que será dispu-
tada entre os dias 20 de julho e 20 
de agosto de 2023, na Austrália e 

na Nova Zelândia.  Brasil e Canadá 
voltam a medir forças na próxima 
terça (15), a partir das 15h15 (horá-
rio de Brasília) na Neo Química 
Arena, em São Paulo.

BRASILEIRAS superaram Canadá e 
obtiveram feito histórico na modalidade
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Falta de pilotos faz Azul ter de
cancelar voos em todo o Brasil

A empresa Azul Linhas 
Aéreas, que opera regular-
mente no Aeroporto Regional 
Orlando de Carvalho, está em 
busca de pilotos de aerona-
ves. A falta desses profissio-
nais tem preocupado o setor 
aeroviário não só no Brasil 
como em vários países. E o 
problema está também atin-
gindo a cidade, já que vários 
voos de Umuarama a Curitiba 
(e vice-versa) foram cancela-
dos nos últimos dias devido 
justamente por não terem 
comandantes suficientes.

O secretário de Indústria 
e Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva, tem conver-
sado regularmente com o 
assessor da presidência da 
Azul, Ronaldo Veras, na ten-
tativa de evitar transtor-
nos aos passageiros, que 

A Secretaria Municipal de 
Saúde estará presente no ‘Dia 
D contra a Dengue’, o dia nacio-
nal de mobilização contra a 
doença que terá atividades por 
todo o país no próximo dia 26. 
Em Umuarama, as ações serão 
realizadas em conjunto, entre 
o Serviço de Vigilância em 
Saúde Ambiental, a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 
(Smel) e o Serviço Social do 
Comércio (Sesc), além de 
outros apoiadores.

A s  a t i v i d a d e s  s e rã o 

já começaram a manifestar 
insatisfação com a situação. 
“Temos recebido diversas 
reclamações nas redes sociais 
da Prefeitura, assim como a 
Azul também tem sido cons-
tantemente questionada por 
passageiros que não têm 
conseguido marcar suas via-
gens. Veras explicou que há 
uma disputa grande entre as 
empresas aéreas por novos 
comandantes acontecendo 
no momento”, relatou.

Para se ter uma ideia do 
problema, Jonathan Ornstein, 
presidente da Mesa Air Group, 
uma das maiores do mundo, 
com sede nos Estados Unidos, 
disse no Congresso Americano 
há um mês que ‘a falta de pilo-
tos é a maior ameaça à indús-
tria que vi desde os atentados 
de 11 de setembro de 2001’. 

“Dia D contra a Dengue” será na Praça Arthur Thomas
iniciadas a partir das 8h30 na 
Praça Arthur Thomas. Além de 
orientações sobre como com-
bater o mosquito e prevenir a 
dengue, os participantes terão 
outros atrativos, como camas 
elásticas, distribuição gratuita 
de pipoca e algodão-doce, 
aferição de pressão arterial 
com estudantes do curso de 
Técnico em Enfermagem e 
exposição de animais peço-
nhentos (como cobras e 
escorpiões) com a equipe da 
Vigilância Ambiental.

A equipe de campo estará 
presente e distribuirá panfle-
tos nos comércios próximos. O 
Dia D contra a Dengue foi insti-
tuído pela Lei nº 12.235/2010 e 
determina o penúltimo sábado 
de novembro para mobilizar 
iniciativas do poder público e 
da população em ações des-
tinadas de combate ao vetor 
responsável pela transmissão 
da doença, por meio de ações 
educativas e sociais. A orien-
tação geral é eliminar todos 
os recipientes que acumulem 

água e evitar a proliferação 
do mosquito.

BOLETIM
Nesta semana, a Secretaria 

de Saúde registrou um caso 
de dengue em Umuarama, 
elevando para 54 o total de 
casos acumulados desde 
agosto deste ano. Outras 55 
suspeitas estão sendo investi-
gadas, enquanto 317 exames 
tiveram resultado negativo 
do total de 426 notificações 
registradas até o momento 

na cidade.
Conforme o boletim sema-

nal divulgado nesta sexta-feira, 
11, as unidades de saúde do 
Conjunto Ouro Branco e do 
Jardim São Cristóvão seguem 
em situação de alerta, devido 
ao número de casos confirma-
dos nos bairros próximos, e as 
demais localidades continuam 
com baixa incidência. Desde 
o início do período de acom-
panhamento 2022/2023 não 
houve óbitos nem casos gra-
ves de dengue em Umuarama.

Prefeito Hermes Pimentel se reúne com
industriários em café da manhã no Senai

O prefeito Hermes Pimentel 
e o secretário municipal da 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva, tive-
ram um bate bapo com empre-
sários do setor industrial em 
um café da manhã ofere-
cido pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai) em Umuarama.

Acompanhado ainda do 
secretário de Gabinete e Gestão 
Integrada, André Rodrigues 
dos Santos, o prefeito foi rece-
bido pelo gerente de Educação 
Profissional do Senai para 
o Noroeste, Luiz Antonio 
Mendonça, e pela coordenadora 

de Educação Profissional, Sílvia 
Horwat. A instituição realiza 
em novembro o Mundo Senai, 
uma ação que voltou após a 
pandemia e trouxe palestras 
tecnológicas, cursos on-line, 
treinamentos corporativos e 
oportunidades de trabalho.

“Apresentamos recursos 
inovadores para aprendizado 
e orientação profissional no 
evento, que abre as portas 
do Senai para a comunidade. 
Realizamos ainda um grand 
prix com os alunos, parceria 
com a empresa Sorvetes Guri, 
eventos de inovação e bate-
-papos com industriais e com 

o prefeito. Temos várias par-
cerias com o município e esta-
mos abertos a novas ações”, 
destacou a coordenadora.

Luiz Mendonça lembrou 
que o Senai existe para a 
indústria, mas também é um 
forte parceiro do poder público 
nas políticas para o desenvol-
vimento, atuando na qualifica-
ção profissional e na organiza-
ção da atividade empresarial 
integrado aos demais atores.

O diretor de Indústria e 
Comércio do município, Paulo 
Leon Baraniuk, apresentou 
os projetos municipais em 
andamento – como a zona de 

processamento de exportações 
(ZPE), o Parque Tecnológico e o 
programa de estímulo ao desen-
volvimento (Prodeu) – e o pre-
feito Pimentel agradeceu a opor-
tunidade para conversar com o 
setor produtivo e de realizar 

parcerias com uma instituição 
tão importante e efetiva como 
o Senai. “Esta é uma ponte 
importante entre o município 
e a indústria, que ajuda a for-
mar profissionais capacitados 
e desenvolver o setor”, elogiou.

EM novembro acontece o ‘Mundo Senai’, ação que trará palestras tecnológicas, cursos on-
-line, treinamentos corporativos e oportunidades de trabalho
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“Mesmo fazendo propostas 
de salários muito acima do 
mercado, eles [a Azul] não têm 
conseguido contratar novos 
comandantes de voos. Desta 
forma, estão fazendo reveza-
mento e escalas conforme a 
lei permite, o que não dá para 
manter com rigor todas as 

linhas operadas pela empresa 
no Brasil”, comentou.

Veras garantiu ao secretário 
que a Azul, maior companhia 
aérea do Brasil em número de 
voos e cidades atendidas (com 
mais de 150 destinos nacio-
nais e internacionais), que 
uma verdadeira força-tarefa 

foi montada para solucionar 
o problema no menor tempo 
possível. “Acreditamos que 
dentro de mais alguns dias 
tudo estará resolvido. Inclusive 
com a chegada da nova aero-
nave ATR-72-600, com capa-
cidade para 70 passageiros”, 
afirmou.

O problema atingiu Umuarama, que teve vários voos para a Curitiba (e vice-versa) cancelados nos últimos dias
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Palavras cruzadas

Solução anterior

A semana começa pedindo sua atenção aos relaciona-
mentos pessoais e profissionais. O período pode estar 
relacionado com a decisão de envolver-se com parceiros 
comerciais e projetos inovadores. No entanto, procure 
estar atento ao tipo de parceria que você estabelece.

Procure manter uma agenda organizada, caso contrário, 
você pode perder o controle sobre seus compromissos. 
O período pode envolver um novo e inovador projeto 
de trabalho. Cuide da saúde e procure equilibrar sua 
energia vital. 

Você começa a semana pensando que não é um bom 
momento para DRs, pois o nervosismo e a impaciência 
podem ser as marcas desta semana. Se puder, procure se 
afastar um pouco, ficar um pouco só, curtindo a si mesmo. 

A semana começa ainda influenciada pela Lua Nova 
em Escorpião, que chegou pressionada por Saturno e 
Urano e pede atenção à sua vida doméstica e a alguns 
relacionamentos em família, que podem trazer tensão e 
intolerância. Neste momento de dificuldades, procure se 
afastar, até a “poeira baixar”. 

Não é hora de discussões afloradas nem de falar sem prévia 
reflexão. O período pede cuidado também com a assinatura 
de documentos importantes. Vênus em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de 
maior envolvimento com os assuntos do coração. 

Horóscopo semanal do dia 12 ao dia 20 de novembro

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

Sua semana será influenciada pela Lua Nova em seu 
signo e à falta de paciência pode dominar seus dias. De 
nada vai adiantar querer as coisas para já, pois o tempo 
do Universo é diferente do nosso próprio tempo e a sua 
percepção, está mais acelerada do que nunca.  Paciência!

O período pede cuidado. Vênus em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano em Touro indicando dias de 
maior envolvimento com sua vida doméstica e familiar. 
As atividades domésticas, especialmente os trabalhos em 
home office tendem a ser mais prazerosos e produtivos.

A semana começa ainda influenciada pela Lua 
Nova em Escorpião e pede atenção no trabalho, 
que pode estar mais intenso exigindo rápidas res-
postas e decisões. Um amor do passado pode voltar 
e fazer você pensar. O momento é de reflexão e de 
distanciamento.

O período pode envolver nervosismo e dificuldades de rela-
cionamento com uma equipe que você gerencia ou faz parte.   
Vênus em seu signo recebe um ótimo aspecto de Urano em 
Touro indicando dias de vida social agitada, mas agradável. 

A semana começa influenciada pela Lua Nova em Escorpião, 
que chegou pressionada por Saturno e Urano e continua 
pedindo atenção às suas finanças. A tendência é de envol-
vimento com negócios e projetos inovadores, em que você 
seja visto como uma figura pioneira no mercado. 

Horóscopo nascido em 12 de novembro

Horóscopo nascido em 13 de novembro

Horóscopo nascido em 14 de novembro

Os nascidos no dia 13 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Gêmeos. Sua vida 
não é fácil, pois têm que enfrentar situações angustiantes e polêmicas, em várias fases da vida. Seu número 
principal do dia do nascimento é o 21, formado de 2, Lua e de 1, Sol, que se completam através de suas 
naturezas feminina e masculina, respectivamente. Mas a soma dá o 3, de Júpiter, que confirma a generosidade, 
a sabedoria o gosto pelos estudos e vocação para o magistério. Mas pode causar dúvida e incerteza conjugal. 
Estão sujeitos à duplicidade amorosa e conjugal e a conflitos em decorrência disso.

Os nascidos a 12 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Touro. São simpá-
ticos, brilhantes e cheios de charme. Um pouco misteriosos e sedutores. Gostam de artes e de música 
e são românticos. Seu número principal é o 20, formado de 2, Lua e de zero. A Lua que simboliza os 
sentimentos, as emoções, a sensibilidade e o dom de sonhar de fazer planos, imaginar e de fantasiar. 
Assim como a viver num mundo fantástico e imaginativo, próprios dos artistas e poetas. A Lua que os 
ligam à mãe, à terra natal e que leva também à instabilidade e à leviandade.

Os nascidos em 14 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Câncer. São oti-
mistas, positivos e decididos, corajosos e destemidos. Seu número principal é o 22, formado do número 
da Lua, 2, em dobro. O 2 que é símbolo da mulher, a mãe e o lado feminino de cada um. Que provoca 
instabilidade emocional, romantismo exagerado, bem como leviandade e atos inconsequentes. A soma dá 
o 4, de Urano, símbolo de modernidade, trabalho, futurismo, tecnologia e progresso material e cósmico.

Seu signo pede atenção a projetos que envolvem publi-
cações na internet e que podem estar relacionados 
com pessoas e empresas estrangeiras nessa semana. 
O período é ótimo para os estudos superiores e viagens 
internacionais, que podem ser marcadas ou realizadas.

Com a Lua Nova em Escorpião, que chegou pressionada 
por Saturno e Urano, seu signo pede atenção às suas 
emoções. Você vai priorizar a intimidade a qualquer ati-
vidade social, para refletir sobre sentimentos e questões 
do passado.
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CFCP
ANTIQUADO

UNOGUIDOM
TIPOIAIP

NOVASASA
PRAGAEND

AITEMER
PANEALINE

CAVALOPOP
ROINGVA
APEROER

BECOMAGMA
NELSONBD
SAPATEIRO

GERAISLAÇOS

Fafá de
Belém

Aquela
que vai
casar

Fruto da
figueira

Tive von-
tade de

Vasilha
para

tomar
chimarrão

Ivo
Pitanguy,
cirurgião

Local de
trabalho
do pintor

The (?),
a última
legenda
do filme

Notados;
perce-
bidos

Erva
daninha
(bras.)

Termina-
ção verbal
da 2a con-
jugação

(?) Barros,
cantora
gospel

Ramalho
Ortigão,
escritor

Rua
estreita e
sem saída

Comer a
última

refeição
da noite 

Nó
fácil de
desatar

(pl.)

Genéricos;
universais

(?) Freitas,
humorista

Aquele
que

conserta
calçados

Falha em
motores
Macho
da égua

Suporte pa-
ra o braço

Fase
da Lua

Substância
vulcânica
Cristais

de banho

(?) a corda:
desistir 
Palavra, 

em francês

Inglês
(abrev.)
Parte do
maracujá

Artigo de
contrato

O pai 
da mãe

Parte da
xícara

Obsoleto;
desusado

Ato; 
junto 

Grande
luxo

Dia de
Finados

Volante da
bicicleta

Cada lado
da folha 

Tecido
lustroso

A (?): em 
quantidade

Ergue;
levanta

Gênero 
musical de
Madonna

3/end — mot — pop. 4/lamê. 5/magma. 9/antiquado.
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3/let — oir. 5/serra. 6/slogan. 7/semanas.

R G V
E X I S T E N C I A

A C A R R E T A R
M A C A G I T O
P A T A D A U N
U A P O D E R

S E R R A O C A S
E S C U R A O O

A O S F R A C A
B I SA S O R A L

C O R L E T C H
N I L O A C H O

P E S A G EM S A
T P A L H A Ç O

S E M A N A S A R I

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

   

Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 12/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 24
min 20

max 27
min 19

Cascavel
max 27
min 18

Foz do Iguaçu
max 28
min 21

max 28
min 17

Curitiba
max 24
min 15

FASES 
DA LUA

Domingo 13/11/2022

Chuva
Segunda 14/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 680
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TIME DO ♥

concurso: 2389Lotomania

98.239
82.768
39.442
93.524
90.368

01 21 30 52 55 59 62 
LUVERDENSE MT

26 28 33 63 71
concurso: 5996

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: 2660Lotofácil

Emprega Mais PR atendeu cerca de 50 pessoas em Santa Eliza
Cerca de 50 pessoas foram 

atendidas durante a passa-
gem do ônibus itinerante 
do programa Emprega Mais 
Paraná na quinta (10), no dis-
trito de Santa Eliza. A ação, 
desenvolvida pela Secretaria 
de Estado de Justiça, Família 
e Trabalho (Sejuf) em par-
ceria com a Secretaria de 
Indústria e Comércio e a 
Agência do Trabalhador, 

resultou em 40 encaminha-
mentos de candidatos para 
vagas oferecidas por empre-
sas de Umuarama, especial-
mente na área industrial.

O objetivo era justamente 
aproximar os trabalhadores 
que buscam uma colocação 
profissional das vagas dis-
poníveis no sistema público 
de emprego. “Os candidatos 
com perfis condizentes com 

as exigências dos emprega-
dores foram encaminhados 
para entrevistas. Para a Levo 
Alimentos, por exemplo, 
encaminhamos os currículos 
diretamente ao setor de RH e 
em breve os candidatos serão 
chamados para entrevistas. Os 
contratados contarão, inclu-
sive, com transporte para a 
indústria”, explicou o gerente 
da Agência do Trabalhador, 

Reginaldo Barros.
A  a çã o  rea l i za d a  e m 

Santa Eliza foi considerada 
um sucesso pelo prefeito 
Hermes Pimentel, que visi-
tou pessoalmente o ônibus 
na manhã de quinta-feira. 
“Percebi que compareceram 
muitos jovens para fazerem 
novos cadastros, alguns até 
sem PIS nem carteira de tra-
balho. Eles foram orientados 

pela equipe da agência sobre 
os documentos e deixaram 
currículos. Alguns deles tive-
ram ali o primeiro contato 
com o sistema público de 
emprego”, disse o prefeito.

Alunos da Escola Municipal 
Carlos Gomes, que estão estu-
dando no salão da Paróquia 
Sagrado Coração de Jesus, 
também visitaram o ônibus, 
acompanhados da professora.
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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

A Volkswagen apresenta 
seu mais novo hatch de 
entrada do mercado brasileiro. 
O Polo Track substitui o Gol e 
traz modernidade a um dos 
segmentos mais importantes 
do País. Produzido na planta 
de Taubaté (SP), o compacto 
é uma verdadeira evolução no 
que diz respeito ao desenvolvi-
mento de produto de entrada 
da marca alemã no Brasil. Cus-
tará o mesmo valor do Gol 1.0 
MPI: R$ 79.990,00.

Projetado a partir da plata-
forma MQB, que proporciona 
o que há de mais moderno em 
termos de design, inovação 
e alta performance, o Polo 
Track tem todos os predicados 
necessários para ser o carro 
ideal do dia a dia. Graças ao 
trabalho do time de engenha-
ria da Volkswagen, o hatch tem 
como características marcan-
tes a robustez e a durabilidade 
e é capaz de rodar nas mais 
variadas estradas do País.

Equipado com o consagrado 
motor 1.0 MPI flex, com potên-
cia máxima de 84 cv e 10,3 kgfm 
de torque máximo, acoplado 
ao câmbio manual de cinco 
marchas, o Novo Polo Track é o 
modelo mais espaçoso entre a 
concorrência. São 2,56 metros 
de entre-eixos e 1,75 metros 
de largura. O porta-malas, com 
capacidade de 300 litros, é outro 
destaque do hatch.

O Novo Polo Track traz lista 
recheada de equipamentos de 
série. Em termos de segurança, 
ele dispõe de quatro air bags, 

Mais espaçoso, Polo Track substitui o Gol
FOTOS: DIVULGAÇÃO

sendo dois frontais e dois late-
rais nos bancos dianteiros, Hill 
Hold Control - Assistente para 
partida em aclives e subidas, 
Controle eletrônico de esta-
bilidade (ESC), Sistema ISO-
FIX, Top tether para fixação de 
assento de criança, Alerta de 
afivelamneto de cinto de segu-
rança para todas as posições, 
Bloqueio eletrônico do diferen-
cial (XDS+), entre outros. Na 
paleta de cores, o hatch terá 
quatro cores disponíveis: as 
sólidas Branco Cristal e Preto 
Ninja, e as metálicas Prata 
Sirius e Cinza Platinum.

O novo modelo de entrada 
da Volkswagen chega ao mer-
cado com lista de conforto 
incluindo ar-condicionado 
com filtro de poeira e pólen, 
direção elétrica, vidros elétri-
cos dianteiros, e travamento 
elétrico e remoto das portas. 
Para o momento de pré-venda, 
em condição especial de lança-
mento, o modelo será ofertado 
com pacote que contempla sis-
tema de som com bluetooth, 
volante multifuncional, com-
putador de bordo, entradas 
USB e antena de teto pelo 
mesmo preço do Gol 1.0 MPI, 
por R$ 79.990,00*.

Com nova roupagem, o 
Polo Track traz visual exclu-
sivo com grade frontal exclu-
siva, acabamentos em preto 
fosco nos retrovisores e maça-
netas, novas rodas de 15 pole-
gadas com calotas em preto 
fosco. Na traseira, as lanter-
nas escurecidas acompanham 

a nomenclatura da versão ao 
centro e o novo difusor com 
linhas mais marcantes tam-
bém escurecidos.

GOL LAST EDITION MARCA 
DESPEDIDA DO GOL

O Gol é o modelo mais pro-
duzido, mais vendido e mais 
exportado da história do mer-
cado nacional. Realmente, 
nenhum outro veículo produ-
zido no País tem marcas tão 
impressionantes quanto o Gol. 
Para honrar a despedida deste 
clássico da indústria automo-
tiva brasileira, em linha por 42 
anos, a Volkswagen anuncia a 
chegada do Gol Last Edition. 
Numerada e limitada a 1.000 
unidades, a versão foi desenvol-
vida especialmente pelo time de 
Design da Volkswagen do Bra-
sil, encabeçada pelo chefe de 
Design da Volkswagen na Amé-
rica do Sul, José Carlos Pavone.

Como convidado especial, 
o jornalista Claudio Carsughi, 
que realizou o primeiro teste 
jornalístico com o Gol em maio 
de 1980, foi o último jornalistas 
a testar o hatch em sua versão 
Last Edition e, de quebra, foi o 
primeiro jornalista a dirigir o 
Novo Polo Track. A passagem 
de bastão foi narrada pelo pró-
prio jornalista em vídeo espe-
cial de despedida do modelo 
mais reconhecido do mercado 
nacional. Assista ao vídeo aqui.

Ainda em novembro, a 
Volkswagen irá divulgar mais 
informações sobre o Gol Last 
Edition e os últimos passos da 
longa jornada deste ícone.

LINHA DE PRODUÇÃO
A fábrica da Volkswagen em 

Taubaté (SP) se preparou para 
receber a fabricação do Novo 
Polo Track. O modelo faz parte 
do pacote de investimentos 
de R$ 7 bilhões definidos pela 
empresa até 2026 na América 
Latina e é o primeiro de uma 
família de veículos compac-
tos do segmento de entrada. 
Parte deste valor já está sendo 
aplicado na fábrica da região 
do Vale do Paraíba. A partir 
de agora, todas as fábricas da 
Volkswagen na América do Sul 
estão preparadas para produzir 
carros baseados na matriz MQB.

Cerca de 80 novos robôs foram 
adquiridos na Armação, que refle-
tiu aumento de 33% da capaci-
dade de produção. A unidade traz 
a combinação de dois modelos 
de robôs de última geração, de 
tecnologias distintas, que atuam 
juntos na construção do que 
há de mais moderno na auto-
mação de carrocerias. Com a 
aquisição do equipamento de 
solda a laser trifocal, a fábrica 
de Taubaté se torna a única da 
VW no Brasil com flexibilidade 

de soldar peças (teto e laterais), 
com diferentes matérias-primas 
(EG – electrogalvanizing e HDG 
hot-dip-galvanizing).

Na Montagem, a principal 
mudança ocorreu na amplia-
ção e adaptação do Fahrwerk 
– onde é feita a união do con-
junto motriz (motor, transmis-
são e suspensão) com a carro-
ceria, habilitando a unidade de 
Taubaté a fabricar novos mode-
los com a plataforma MQB.

O maior ganho para a fábrica 
de Taubaté, além de toda a 
modernização e reestruturação 
física, foi capacitar e desenvolver 
ainda mais as pessoas. Todos os 
colaboradores da Volkswagen em 
Taubaté foram treinados para a 
chegada do novo compacto, o 
que soma um total de mais de 
40 mil horas investidas em trei-
namento para as pessoas da 
unidade. Na Pintura, uma equipe 
de especialistas recebeu quali-
ficação profissional para domi-
nar tecnologias e assim conse-
guir reprogramar toda a linha 
de robôs, sistemas de visão e 
equipamentos da área para a 
chegada do novo produto. 
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CRUZE LT TURBO 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00
IX35 GL 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 97.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 PRETO COMPLETO R$ 67.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00
RENEGADE LONGITUDE AT 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 82.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 269.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 194.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 246.900,00
TOYOTA YARIS XL PLUS 19/20 PRATA COMPLETO, AUT R$ 84.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LT 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 22/23 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 154.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 214.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 22/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 339.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE MARINGÁ E REGIÃO/PR.

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 23/11/2022 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Marçal Cândido Siqueira 
Nº398  nesta  cidade de Maringá 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.   

Maringá, 12 de Novembro de 2022.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

Prefeitura de Umuarama é autorizada a repassar 
R$ 50 mil para obras no Lar Santa Faustina

O prefeito de Umuarama 
apresentou à Câmara de 
Vereadores o Projeto de Lei 
n° 126/2022, em que solicita a 
autorização para repassar R$ 
50 mil ao Lar Santa Faustina 
(Lar dos Velhinhos ou Asilo), 
que atende a 70 idosos em 

regime de internato. E o PL foi 
aprovado por unanimidade em 
sessão extraordinária realizada 
nesta sexta-feira (11).

Segundo o projeto, o valor 
poderá ser utilizado para o 
custeio dos serviços assisten-
ciais e despesas com pessoal 

e encargos sociais, sendo que 
a entidade deverá prestar con-
tas dos recursos recebidos a 
cada bimestre, como defi-
nido no Plano de Trabalho 
p r e v i a m e n t e  a p r o v a d o 
pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social. “Em 
2022, a administração muni-
cipal já aumentou o repasse 
de recursos via Convênio, 
de R$ 860 para R$ 1.065 por 
interno, por mês, o que refle-
tiu em uma ampliação de 65 
para 70 idosos. Mesmo assim 
os valores em alguns meses 

são insuficientes devido ao 
custo elevado com despesas 
de manutenção e necessi-
dade dos idosos”, argumen-
tou Pimentel.

O Lar Santa Faustina, ante-
riormente chamado do Lar São 
Vicente de Paulo, está em ati-
vidade desde 1968, recebendo 
e cuidando de idosos e atende 
às necessidades básicas dos 
idosos, tendo uma equipe de 
43 profissionais que garantem 
o funcionamento dos servi-
ços, como cuidadores, profis-
sionais de saúde, psicólogos, 

assistentes sociais, fisioterapeu-
tas, dentistas, médicos e nutri-
cionistas, além de toda equipe 
de limpeza. “Além disso, os 
idosos possuem acesso a ati-
vidades culturais, educativas, 
lúdicas e de lazer diariamente, 
além de ações para o desen-
volvimento de condições para 
a independência e o autocui-
dado, promovendo a convivên-
cia mista entre os residentes de 
diversos graus de dependên-
cia”, observou a secretária de 
Assistência Social, Adnetra Vieira 
dos Prazeres Santana.

Capacitação ajuda 
profissionais na aplicação 
da vacina contra Covid-19

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) orientou os 399 
municípios para que parti-
cipem de uma capacitação 
para administração da vacina 
pediátrica contra a Covid-19 
da Pfizer BioNTech em crian-
ças de seis meses a dois anos 
(dois anos, 11 meses e 29 dias). 

O treinamento é promo-
vido pelo Ministério da Saúde 
por meio da Coordenação-
Geral do Programa Nacional 
de Imunizações (PNI). Serão 
quatro dias de orientação com 
os técnicos do PNI, em parce-
ria com a Pfizer BioNTech de 
forma remota. A primeira reu-
nião aconteceu na sexta-feira 

(11) e deve seguir até o pró-
ximo dia 18. 

O Paraná já recebeu o pri-
meiro lote de vacinas destina-
das a este público, num total 
de 53.600 doses. Os imunizan-
tes devem ser enviados aos 
municípios nos próximos dias.

“É fundamental que nos-
sas equipes de imunização 
estejam atualizadas com as 
novas orientações e recomen-
dações de armazenamento e 
aplicação dessa vacina, para 
que assim que as doses che-
guem aos municípios, já pos-
sam ser aplicadas”, afirmou 
o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto.

A intenção é capacitar os profissionais para que apliquem as vacinas contra Covid-19 em 
menores de três anos de idade

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Come pouco ao almoço e menos ainda ao jantar, 

que a saúde de todo o corpo constrói-se na 
oficina do estômago.”  Miguel de Cervantes

@tribunahojenewsumuarama

TROPICAL
Dia 26 de Novembro acontece em Umuarama a 32°Noite Tropical, a maior festa do Noroeste. Mesas pelo (44) 3056-6504 ou 
(44) 9-9935-9467. Convites na farmácia Duccifarma ou na secretaria do Harmonia Clube de Campo. Animação da Banda Fonte 
Luminosa e pagode com  o Mistura brasileira.
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COMA MELHOR
Pesquisadores da Universidade de Michi-
gan e da Virginia Tech afirmam em novo 
estudo que alimentos ultraprocessados 

podem ser tão viciantes quanto o tabaco. 
Utilizando critérios aplicados há mais de 

três décadas para avaliar o vício em cigar-
ros, os cientistas perceberam que refrige-
rantes, biscoitos, salgadinhos e batatas 
fritas atendem aos mesmos critérios para 
serem considerados viciantes. (O Globo)

PARA MULHERES
Para conscientizar a população e salvar vi-
das, especialistas explicam como um estilo 
de vida saudável pode prevenir a doença. 
O foco na alimentação destaca os alimen-
tos considerados inadequados: fast foods, 
alimentos ultraprocessados, que contêm 

quantidades elevadas de gorduras saturadas 
e açúcar, além de gorduras trans – que não 
devem ser consumidas em quantidade algu-
ma. O consumo elevado de carnes vermelhas 

(em mais de 500 g de carne preparada 
por semana), bem como das gorduras das 

carnes (gordura aparente, peles e couro), é 
outro fator que interfere na saúde feminina 
e na produção de hormônios, interferindo 
de forma negativa na amamentação e na 

própria fertilidade. Além dos alimentos, as 
bebidas com altos teores de açúcar (bebidas 

açucaradas) e bebidas alcoólicas também 
são prejudiciais e não devem ser consumi-

das em excesso. 

RISCO
A campanha do Novembro Azul busca res-
saltar a importância de exames periódicos 
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. 
O câncer de próstata apresenta alguns 
fatores de risco como: idade, heredita-
riedade e hábitos de vida (obesidade, 

sedentarismo e dieta rica em gorduras e 
proteína animal), apesar de poder ocor-
rer antes dos 40 anos, o que é bem raro 

nessa faixa etária. O risco aumenta a 
partir dos 50 anos, sendo que a maioria 

dos tumores ocorre após os 65 anos.

PREVENÇÃO
 O exame serve para tentar fazer um 
diagnóstico precoce do câncer, au-

mentando muito as chances de cura.
Outras medidas podem sem tomadas 

como prevenção: mudança de hábitos 
alimentares, combate à obesidade e 

ao sedentarismo. Apesar das mudanças 
de comportamento nas últimas déca-
das, o exame do toque retal continua 
sendo um tabu para muitos homens. 
Trata-se de um exame rápido, indo-
lor e extremamente importante para 
o diagnóstico precoce do câncer de 
próstata. Vale lembrar que o câncer 
de próstata não apresenta sintomas 
nas fases iniciais, ou seja, quando 
ele ainda é curável. Portanto, não 

deixe de realizar os exames necessá-
rios para um diagnóstico precoce.

Dentro das ações programadas na campanha Novembro Azul em Umuarama, destaque para a realização de 500 exames 
gratuitos de toque retal, em força-tarefa idealizada pelo médico urologista Alberto Santiago Mendes Tomé, professor 
da Unipar e cirurgião robótico pelo hospital Albert Einstein. A ação será das 8h às 16h deste sábado (12) na unidade 
de saúde Centro de Saúde Escola (que fica na sede da Unipar).O médico observa que, em média, 65 mil homens são 
diagnosticados com câncer de próstata por ano – um em cada seis homens terá resultado positivo durante a vida. 

“Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde nós preparamos uma programação especial, oferecendo a realização 
de exames para diagnóstico precoce da doença. Além dos exames de toque retal, também estarão previstos exames de 
PSA”, complementa. Dr. Alberto Tomé faz questão de afirmar que, ao contrário do que se pensa, o exame é bem sim-
ples. “É indolor e muito rápido: dura apenas alguns segundos. Por meio dele é possível avaliar o formato, o tamanho 
e a textura da próstata, além de identificar a presença de nódulos que podem ser indicativos de um tumor maligno”, 
explica o urologista e parceiro na campanha Novembro Azul.Ele acrescenta ainda que o diagnóstico precoce faz toda 
a diferença. Se descoberta no início, as chances de cura da doença ficam acima de 90%. “Por isso é fundamental que 
os homens deixem de lado esses mitos sobre o exame e procurem a prevenção. O preconceito mata muito mais do que 

a doença”, aponta o professor, especificando que o exame é indicado para todos os homens acima de 50 anos (ho-
mens negros precisam iniciar o rastreamento mais cedo: aos 45 anos).

Centro de Saúde Escola vai realizar 500 exames grátis 
para diagnóstico de câncer de próstata neste sábado!

Médico urologista Alberto Santiago Mendes Tomé, professor da Unipar e cirurgião robótico pelo hospital Albert Einstein.

ASSESSORIA PMU

SERVIÇO – Novembro Azul / 
Exames de Próstata – 500 exames 
grátis – Data: 12/11/2022 – Sá-
bado – Horário: Das 8h às 16h – 

Local: UBS Centro de Saúde Escola 
(Unipar sede) – Praça Mascarenhas 

de Moraes n° 4282 – Zona III – 
Não é necessário agendamento.
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