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Prefeitura abre concurso público
para contratação de 24 profissionais
O prefeito Hermes Pimentel autorizou a abertura de novo concurso 
público para a contratação de 24 profissionais, no sistema estatu-
tário. A partir de agora a Comissão Especial de Seleção de Pessoal 
vai dar início à preparação de edital com instruções especiais para 

a realização do processo de contratação de serventes gerais, biblio-
tecário, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, nutricionista, 
médico veterinário e engenheiro agrônomo. Os salários variam de 
R$ 1.556,61 a R$ 5.085,54. l 6

l 4

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Produção de
motocicletas
cresceu 26%
em outubro

l 2

Extrema pobreza
no Brasil atingiu

menor patamar da
história em 2020

l 3

Irregularidades

Dando prosseguimento às atividades para conhecerem funcionamento total do sistema de saneamento básico 
em Umuarama, membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental visitaram as vertentes e 
galerias de águas pluviais que ficam dentro do Bosque dos Xetá, uma das principais unidades de conservação 
da cidade. A vistoria foi acompanhada pela diretoria da Secretaria de Obras. Membros do Conselho analisaram e 
conheceram também os segmentos que fazem parte do sistema. 

Lei diminui
burocracia

nos serviços
dos cartórios

l 3

Vistoria no bosque

l 5

Estado integra
300 profissionais

em residência
na Gestão Pública

l 4

Rua José Dias Lopes, 4310 - Umuarama/PR
44 3056-6504

Esporte, Lazer e Entretenimento em Umuarama

   harmoniaclubedecampo

Audiência pública
discutirá permuta

de terrenos com Cia
Melhoramentos

l 7
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11Sábado 12 e domingo 13 de novembro de 2022   VARIEDADES@oparana hojenews

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

Chuva
Segunda 14/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 680
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 01 00 03 03 09 09

Super Sete concurso: 318C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

MARÇO

04 05 14 16 20 24 28

Loterias
Megasena

01 03 04 05 06 08 09 10 
12 15 16 17 18 22 25concurso: 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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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2390Lotomania

98.239
82.768
39.442
93.524
90.368

01 21 30 52 55 59 62 
LUVERDENSE MT

06 08 13 34 50
concurso: 5997

12 24 26 31 37 48 

02 07 09 26 28 29 31 32 34 47
54 55 60 63 66 70 75 79 88 95

concurso: 2661Lotofácil
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Cheia
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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

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)

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

Produção de motocicletas cresce
26% em outubro, aponta Abraciclo

O Polo  In dust r i a l  de 
Manaus (PIM) produziu, em 
outubro, 137.346 motocicle-
tas, aponta levantamento 
da Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, 
B i c i c l e t a s  e  S i m i l a r e s 
(Abraciclo), divulgado hoje 
(10). A produção é 26,6% 
maior do que a registrada 
no mesmo mês do ano pas-
sado, quando foram fabrica-
das 108,4 mil unidades. Na 
comparação com setembro, 
houve um recuo de 1,6%, 
tendo em vista que no mês 
anterior a produção ultra-
passou 139 mil motocicletas.

A associação destaca que 
é o terceiro melhor resultado 
do ano. A produção caiu após 
os dois meses com maior pro-
dução de 2022: agosto (145,8 
mil), que é o melhor número, 
e setembro (139,6 mil).

O presidente da Abraciclo, 
Marcos Fermanian, disse em 
nota que “a indústria segue em 
expansão e mantém o ritmo 
de crescimento para aten-
der aos consumidores”. Ele 
apontou ainda que a alta no 
preço dos combustíveis pode 
levar mais pessoas a optarem 
“pelo guidão” por serem mais 
econômicos.

De janeiro a outubro, foram 
produzidas 1.198.889 moto-
cicletas no polo de Manaus, 

uma alta de 19,3% em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado. Em 2021, saíram 
1.005.014 unidades das linhas 
de montagem.

A Abraciclo disse que esse 
é o melhor resultado para os 
dez primeiros meses do ano 
desde 2014. Naquele ano, 
foram fabricadas mais de 1,3 
milhão de unidades. A enti-
dade projeta a produção de 
1,420 milhão de motocicletas 
este ano, o que representa um 
acréscimo de 18,8% nos núme-
ros de 2021.

VENDAS
No varejo, foram negocia-

das 120.273 motocicletas em 
outubro, uma alta de 24% 
em relação a outubro do ano 

passado, quando 97 mil uni-
dades foram licenciadas. Na 
comparação com setembro, 
o volume é 2,7% menor, pois 
foram vendidos mais de 123 
mil motocicletas. Outubro 
também foi o terceiro melhor 
mês nos emplacamentos. O 
melhor número foi registrado 
em maio com 133.344 licencia-
mentos, seguido por setembro, 
com 123.641.

A média diária de vendas, 
no mês, que teve 20 dias úteis, 
foi de 6.014 unidades. Em 
outubro de 2021, que teve um 
dia útil a menos, a média ficou 
em 5.105 emplacamentos por 
dia. Já em relação a setembro, 
que teve um dia útil a mais, 
com média de 5.888, houve 
alta de 2,1%.

DE janeiro a outubro, foram produzidas 1.198.889 motocicletas no polo de Manaus, uma 
alta de 19,3% em relação ao mesmo período do ano passado
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Extrema pobreza no Brasil atingiu
menor patamar da história em 2020

O Auxílio Emergencial, 
implementado pelo Governo 
Federal logo no início da pan-
demia de Covid-19, fez com 
que a extrema pobreza no 
Brasil atingisse o menor pata-
mar da série histórica em 2020. 
Os dados são de um relató-
rio apresentado pelo Banco 
Mundial. De acordo com o 
estudo, a porcentagem de 
pessoas que viviam abaixo da 
linha de extrema pobreza no 
país passou de 5,4% em 2019 
para 1,9% em 2020.

Em números totais, a redu-
ção foi de 11,37 milhões para 
4,14 milhões de pessoas no 
período. Ou seja, 7,23 milhões 
de pessoas saíram dessa situa-
ção entre 2019 e 2020, quando 
foi criado o Auxílio Emergencial 
no valor mínimo de R$ 600. O 
levantamento mostra ainda 
que essa redução de 3,5% 
da taxa brasileira foi a maior 
de toda a América Latina no 
mesmo ano.

“O Auxílio Emergencial 
surgiu em um momento crí-
tico, quando muitas pessoas 

Metodologia
O relatório do Banco Mundial mostra que o Brasil teve a maior redução 
da extrema pobreza em toda a América Latina em 2020. O estudo foi 
feito a partir de uma atualização dos métodos utilizados para medir a 
renda e a pobreza ao redor do mundo. As estimativas são usadas pela 
ONU para acompanhar o progresso dos países com foco na meta de 

erradicar a extrema pobreza até 2030.  No último mês de setembro, o 
valor da linha de pobreza mudou de US$ 1,90 para US$ 2,15, refletindo 

uma mudança nas unidades em que o Banco Mundial expressa seus 
dados de pobreza e desigualdade (de dólares internacionais dados 
em preços de 2011 para dólares internacionais dados em preços de 

2017). Com a nova metodologia, as estimativas de pessoas em extrema 
pobreza saíram de 8,7% para 8,4% em 2019 ao redor do mundo.

Lei moderniza e diminui burocracia
no acesso aos serviços de cartórios

Menos burocracia para aces-
sar os serviços cartoriais do 
País. Foi sancionada a lei que 
permite a todos os cidadãos 
brasileiros o acesso pela inter-
net aos serviços dos cartórios 
de registros públicos do Brasil. 
A nova regra cria o Sistema 
Eletrônico de Registros Públicos 
(Serp) e, com isso, facilita o 
acesso aos registros, além de 
melhorar o ambiente de negó-
cios brasileiro, através de um 
atendimento digital e padroni-
zado. A ainda moderniza a Lei 
de Registros Públicos, atualiza 
a Lei dos Cartórios e aprimora 
os processos de incorporação 
imobiliária.

De acordo com o Governo 
Federal, a reforma do sistema 
cartorial é uma das medidas 
com maior impacto na vida 
do cidadão. Com a criação do 
Serp, os atos e negócios jurí-
dicos serão registrados e con-
sultados eletronicamente, de 
forma centralizada, possibili-
tando acesso mais rápido às 
informações sobre as garantias 
de bens móveis e imóveis. Isso 
aproxima o Brasil das melhores 
práticas internacionais e traz 

Outras vantagens
. Maior eficiência;
. Redução dos prazos máximos dos serviços dos cartórios de registros;
. O Serp confere maior segurança e transparência para a utilização de 
bens móveis como garantia em operações de crédito, ao permitir o re-
gistro e a consulta de gravames e de indisponibilidades incidentes sobre 
tais bens;
. Redução do custo do crédito para empresas de menor porte que, 
muitas vezes, não possuem bens imóveis para dar como garantia.
A efetiva implantação do sistema depende também de regulamenta-
ção pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O prazo máximo para implementação do Serp é 31 de 
janeiro de 2023

O mês de outubro regis-
trou arrecadação de R$ 8,8 
milhões com os leilões promo-
vidos pela Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas e 
Gestão de Ativos do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública 
(Senad/MJSP). No total, foram 
46 leilões realizados com 290 
ativos arrematados em 15 
estados brasileiros.

Os recursos obtidos com a 
descapitalização de criminosos 
são direcionados ao financia-
mento de políticas de segurança 
pública e combate às drogas. Os 
valores retornam à sociedade 
também por meio do investi-
mento em projetos em escala 
nacional e em cursos de capa-
citação para profissionais de 
segurança pública. A destinação 
de equipamentos para os órgãos 
integrantes do Sistema Único 
de Segurança Pública (SUSP), 
como as polícias militares, civis 
e os corpos de bombeiros mili-
tares, também é custeada pela 
arrecadação.

IMÓVEIS
Um sítio no município de 

Araraquara (SP) foi leiloado 

mais eficiência e segurança 
jurídica aos negócios realiza-
dos. Essa maior facilidade na 
consulta de dados terá impacto 
no mercado de crédito, facili-
tando o uso e conferência de 
garantias.

“Hoje, mais da metade 
dos cartórios nem sequer tem 
página na internet, obrigando 
o cidadão a gastar tempo e 
dinheiro comparecendo pre-
sencialmente. A partir da 
implantação do sistema, os 
computadores e celulares 
permitirão acesso aos servi-
ços para a população dentro 
da sua casa”, diz o secretá-
rio de Política Econômica do 

Ministério da Economia, Pedro 
Calhman de Miranda.

Outra novidade do sistema 
é a possibilidade do uso de 
assinaturas digitais e a dis-
pensa do reconhecimento de 
firma para registro de docu-
mentos e títulos. Reduzindo 
custo e burocracia assinaturas 
poderão ser feitas pelo cida-
dão utilizando seu cadastro 
na Plataforma GOV.BR.

Com o ponto de acesso 
único na internet, acaba a pere-
grinação do cidadão pelos mais 
de 13 mil cartórios de registros 
civis, de pessoas jurídicas, de 
imóveis e títulos, para obter 
certidões e informações.

MJSP arrecadou quase
R$ 9 milhões com leilões

por R$ 862 mil. Já um imó-
vel residencial, localizado no 
estado do Mato Grosso, foi ven-
dido por R$ 92,5 mil. 

VEÍCULOS
Carros, motos e outros 

automóveis geraram arrecada-
ção de R$ 4,6 milhões e repre-
sentam 234 itens dos ativos 
leiloados. Também foram arre-
matadas duas aeronaves, que 
correspondem a R$ 1,9 milhão 
arrecadados. Além disso, um 
barco pesqueiro foi arrema-
tado por R$ 77 mil.

DIVERSOS
Bens menores também cos-

tumam ir a leilão. Uma caixa 
de vinho, câmeras fotográficas, 
caixas de som, um conjunto de 
mesa com 10 cadeiras, televi-
são, sofá e barras de ouro são 
alguns dos itens adquiridos 
nos últimos certames.

ARRECADAÇÃO NO ANO
Desde o início de 2022, a 

Senad/MJSP arrecadou mais de 
R$ 100 milhões em 345 leilões. 
Cerca de 4,6 mil bens ganharam 
um novo proprietário.

ficaram impossibilitadas de 
trabalhar em função da pan-
demia. A falta de renda atingia 
de maneira muito mais grave 
quem já vivia em uma situa-
ção de vulnerabilidade social. 
O recurso oferecido pelo 
Governo Federal foi fundamen-
tal para mais de 68 milhões de 
pessoas no Brasil e em espe-
cial para quem vivia em situa-
ção de extrema pobreza”, 
diz o ministro da Cidadania, 
Ronaldo Bento.

A extrema pobreza, segundo 
o Banco Mundial, ocorre quando 
as pessoas recebem até US$ 
2,15 por dia, cerca de R$ 11. 
A série histórica do relatório 
teve início em 1980, e em 1990 
a extrema pobreza atingia 
24% da população brasileira. 
Em 2019, era de 5,4%.  Com a 
adoção do benefício federal na 
pandemia, a taxa conseguiu a 
queda acentuada para marcar 
1,9%¨em 2020. Além de aumen-
tar o valor mensal que antes 
era pago pelo Programa Bolsa 
Família, o Auxílio Emergencial 
também ampliou o público 

apto a receber a transferência 
de renda.

O recurso foi disponibilizado 
a 68,3 milhões de brasileiros, 
resultado de um investimento 
de R$ 354,6 bilhões. No caso de 
mulheres provedoras de família 
monoparental, ou seja, sem côn-
juge e responsável por ao menos 
uma pessoa menor de 18 anos, 
o valor era dobrado, totalizando 
R$ 1.200 por mês. Foram cinco 
parcelas em 2020, estendidas 
posteriormente por outros qua-
tro meses.

NOVA ETAPA
E m  2 0 2 1 ,  o  A u x í l i o 

Emergencial entrou em uma 
nova etapa, sendo pago até 
outubro. No mês seguinte, 
teve início o atual programa 
de transferência de renda do 
Ministério da Cidadania, o 
Auxílio Brasil. A iniciativa inte-
gra várias políticas públicas de 
assistência social, saúde, edu-
cação, emprego e renda.

Na última folha de paga-
mento, de outubro, o benefí-
cio atingiu o recorde de 21,13 

milhões de famílias contem-
pladas, a partir de um investi-
mento de R$ 12,8 bilhões. Do 

total de lares beneficiados, 
17,2 milhões, ou 81,5%, são 
chefiados por mulheres.

NO caso de mulheres provedoras de família monoparental, o valor era dobrado, totalizando 
R$ 1.200 por mês. Foram cinco parcelas em 2020, estendidas por outros quatro meses

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura fiscaliza as condições de
calçadas e notifica donos de imóveis

A Diretoria de Planejamento 
U r b a n o  d a  S e c r e t a r i a 
Municipal de Obras está moni-
torando a conservação das 
calçadas na frente de imóveis 
em várias regiões da cidade. 
Já os proprietários que ainda 
não implantaram a benfeito-
ria estão sendo notificados 
com prazo de 30 dias para 
regularização.

Conforme o artigo 78 do 
Código de Obras do Município 
(lei complementar 436/2017), 
donos de imóveis que tenham 
frente para ruas pavimentadas 
ou com meio-fio e sarjetas são 
obrigados a implantar pas-
seios (calçadas) de acordo com 
o projeto estabelecido para a 

Geração hidráulica cresce em
2022 enquanto a térmica cai

Ministério de Minas e Energia 
(MME) publicou o Boletim 
Mensal de Energia referente 
ao mês de agosto de 2022. A 
publicação apresenta aumento 
de mais de 13% na oferta de 
energia hidráulica este ano em 
relação a 2021. Também foi 
verificada uma forte queda na 
geração térmica a carvão e a gás 
natural em 2022, de mais de 40% 
em cada.

O forte aumento da gera-
ção hidráulica é decorrente 
da melhora dos índices plu-
viométricos este ano aliada às 
estratégias adotadas na gestão 
da crise hídrica de 2021. Isso 
resultou em maiores níveis de 
armazenamento dos reserva-
tórios das hidrelétricas.

Houve também uma pers-
pectiva de melhora na renova-
bilidade das matrizes energé-
tica e elétrica. Estima-se que 
46,7% da matriz energética 
este ano será composta por 
fontes renováveis (44,7% em 

FISCALIZAÇÃO foi iniciada pelas zonas 1, 2 e 3 da cidade e oportunamente será estendida 
para as demais regiões e bairros, informa o diretor de Planejamento Urbano

ASSESSORIA/SECOM

2021). Já na matriz elétrica, 
essa participação é de mais de 
85% (78,1% em 2021).

O Consumo Final Energético 
deve crescer em torno de 1,6%. 
Já a Oferta Interna de Energia 
poderá recuar 0,6%, devido à 
menor geração de térmicas e 
à menor produção de cana de 
açúcar.

Para a matriz elétrica, a pre-
visão é de um forte aumento 
na geração solar (mais de 70%) 
e de crescimento da eólica e 
hidráulica (mais de 13% cada).

Outros destaques são a 
exportação de ferro gusa, que 
está em alta de 25,6% no ano, 
e a produção de etanol a par-
tir do milho, com aumento 
previsto de 30% para a safra 
2022/23.

O Boletim Mensal  de 
Energia é um produto do 
Departamento de Informações 
e Estudos Energéticos (DIE), da 
Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Energético 
(SPE) do Ministério de Minas e 
Energia (MME).

via pública, pela Prefeitura, 
bem como manter boa conser-
vação dos passeios à frente de 
seus lotes.

No caso de descumprimento 
às normas, ou quando os pas-
seios estiverem em mau estado, 
“a Prefeitura intimará o pro-
prietário para que providencie 
a execução dos serviços neces-
sários conforme o caso e, não o 
fazendo, dentro do prazo de 30 
dias, a Prefeitura poderá fazer, 
cobrando do proprietário as 
despesas totais, acrescidas do 
valor da correspondente multa”.

Uma ação de fiscalização 
foi iniciada pelas zonas 1, 2 e 
3 da cidade e oportunamente 
será estendida para as demais 

regiões e bairros, informa 
o diretor de Planejamento 
Urbano,  Antonio Carlos 
Lavagnini. “Temos recebido 
denúncias e reclamações 
sobre más condições ou inexis-
tência de calçamento em pas-
seios. Formalizada a denúncia, 
os fiscais estabelecem o prazo 
de 30 dias para a adequação a 
fim de evitar transtornos e dar 
mais segurança aos transeun-
tes”, explica.

Decorrido o prazo, o muni-
cípio poderá executar a cal-
çada e lançar os custos no 
cadastro imobiliário, junto 
com os acréscimos determi-
nados pela legislação, “ou 
também utilizar de meios 

jurídicos cabíveis para que as 
notificações sejam compri-
das fielmente”, acrescentou. 
De acordo com o cadastro 
imobiliário, Umuarama conta 

com cerca de 67 mil imóveis 
– incluindo residências, ter-
renos, apartamentos, prédios 
comerciais e industriais, entre 
outros, privados e públicos.

O forte aumento da geração hidráulica é decorrente da melhora dos índices pluviométricos 
este ano aliada às estratégias adotadas na gestão da crise hídrica de 2021
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Estado integra 300 profissionais em 
residência técnica em Gestão Pública

O Governo do Estado 
recebeu na última semana, 
300 profissionais recém-gra-
duados em diferentes áreas 
para desenvolver ativida-
des em 20 órgãos, por meio 
do Programa de Residência 
Técnica (Restec) em Gestão 
Pública. Coordenado pela 
Superintendência Geral de 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (Seti), o programa tem 
como objetivo a qualificação 
de profissionais para a admi-
nistração pública direta e indi-
reta, com foco no desempenho 
e na modernização, agilidade 

e eficiência institucional, em 
benefício da população.

Semelhante aos programas 
de residência da área da saúde 
e de trainee da iniciativa pri-
vada, a residência técnica do 
Estado do Paraná contempla 
atividades práticas associadas 
a um curso de pós-graduação 
lato sensu, em nível de espe-
cialização. Os conteúdos aca-
dêmicos e pedagógicos da 
Restec em Gestão Pública são 
aplicados pela Universidade 
Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG), na modalidade de 
ensino a distância (EaD).
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Conselho de Saneamento Básico faz
visita técnica ao Bosque dos Xetá

Dando prosseguimento 
às atividades para se intei-
rar do funcionamento total 
do sistema de saneamento 
básico em Umuarama, mem-
bros do Conselho Municipal 
de Saneamento Básico e 
Ambiental (CMSBA) visita-
ram as vertentes e galerias 
de águas pluviais que ficam 
dentro do Bosque dos Xetá 
(o Bosque do Índio), uma das 
principais unidades de con-
servação da cidade. A visto-
ria foi realizada na manhã 
desta quarta-feira (9) e foi 
acompanhada pelo diretor da 
Secretaria de Obras, Renato 
Caobianco.

Deybson Bitencourt, pre-
sidente do CMSBA, relata que 
o objetivo foi conhecer os 

O Prêmio Orgulho da Terra 
2022 ampliou o número de 
categorias homenageadas no 
agronegócio paranaense. As 
novas são café, tecnologias, 
sucessão e mulheres no agro, 
que se somam à agricultura 
orgânica, agroindústria, aves, 
bovinocultura de corte, bovi-
nocultura de leite, feijão, inclu-
são social, piscicultura, serici-
cultura, soja e milho, suínos e 
turismo rural.

A premiação valoriza e reco-
nhece os produtores rurais 
paranaenses e as melhores 
práticas do agronegócio. O 
projeto é uma realização do 
Grupo RIC em parceria com o 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná – Iapar-Emater 
(IDR-Paraná) e o Sindicato e 
Organização das Cooperativas 
do Estado do Paraná (Ocepar).

Em 2021, no ano do lança-
mento, o Prêmio Orgulho da 
Terra homenageou o secre-
tário estadual da Agricultura 
e Abastecimento, Norberto 
Ortigara, como persona-
lidade do agronegócio do 
ano. O governador Ratinho 
Junior e o vice-governador 
Darci Piana participaram da 
entrega dos troféus.

Neste ano, o prêmio é apre-
sentado pelo Banco do Brasil, 
com patrocínio da C.Vale da 
Globoaves, e será entregue no 
dia 30 de novembro, mais uma 
vez com a presença de todos 
os homenageados.

“Temos um olhar sobre os 

Segundo estimativas das 
Nações Unidas, o mundo che-
gará à marca de 8 bilhões 
de habitantes neste mês de 
novembro. Garantir a segu-
rança alimentar no planeta, 
ao mesmo tempo em que o 
mundo amplia os esforços no 
combate ao aquecimento glo-
bal, é um dos temas centrais a 
serem discutidos durante a 27ª 
Conferência das Nações Unidas 
sobre Mudanças Climáticas, a 
COP 27, realizada entre 6 e 18 de 
novembro, em Sharm El-Sheik, 
no Egito.

Um dos maiores produto-
res de alimentos do mundo, o 
Brasil caminha para mais um 
recorde na produção de grãos 
e deverá atingir 312,4 milhões 
de toneladas, de acordo com 
1º Levantamento da Safra de 
Grãos 2022/2023, divulgado 
em outubro pela Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab). Caso as projeções se 
confirmem, o país ampliará 
em 41,5 milhões de toneladas 
o recorde obtido na tempo-
rada recentemente finalizada, 
quando foram colhidos 270,9 
milhões de toneladas. 

Equilibrar a curva ascendente 
de sua produção agrícola, fortale-
cendo seu papel de grande expor-
tador de alimentos, com base em 
processos sustentáveis têm sido 
uma das principais preocupações 
do setor agroindustrial brasileiro. 
E esse será um dos tópicos apre-
sentados pelo país no estande 
do Brasil no Sharm El-Sheikh 
International Convention Center 
(SHICC), palco da COP 27.

U m a  c o m i t i v a  d a 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) esteve 
reunida no mês passado com 

segmentos que fazem parte 
do sistema de saneamento 
básico. “Ali existe uma grande 
estrutura para as galerias 
de águas pluviais e verificar 
seu funcionamento e segu-
rança é um dos papéis que 
temos à frente do Conselho. 
Verificamos os investimentos 
realizados tanto pela conces-
sionária Sanepar quanto pelo 
município para garantir qua-
lidade de vida aos cidadãos”, 
comentou.

Formado em julho deste 
ano, o CMSBA tem o papel de 
analisar e discutir as deman-
das da sociedade na questão 
do saneamento. “Neste pri-
meiro momento iniciamos 
esses processos de vistoria para 
conhecermos os detalhes do 

funcionamento do sistema de 
saneamento básico na cidade, 
para termos elementos e dados 
para embasarmos as decisões 
que teremos de tomar no exercí-
cio de nossa atuação como con-
selheiros, de forma a garantir a 
saúde de toda a comunidade”, 
observou Bitencourt.

As visitas técnicas, acres-
centa o presidente, permitem 
aos conselheiros ter uma visão 
completa do que é o sanea-
mento básico e quais pontos 
devem e podem ser melhorados. 
“Tendo dados e informações, 
teremos condições de propor 
ações ao município, objetivando 
esse apoio em questões de inte-
resse dos umuaramenses em 
relação a saneamento básico e 
ambiental”, finalizou.

O Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental tem o papel de analisar e discutir 
as demandas da sociedade na questão do saneamento

Brasil apresentará seu modelo de
agricultura sustentável na COP 27

Prêmio Orgulho da Terra valoriza 
as mulheres, a tecnologias e o café

produtores paranaenses, que 
estão cada vez mais engajados 
em boas práticas ambientais, 
sociais e econômicas e mere-
cem ser reconhecidos fora 
de suas porteiras, o que só 
é possível com um trabalho 
jornalístico feito com cari-
nho e competência”, destaca 
Leonardo Petrelli, presidente 
do Grupo RIC.

Os produtores foram indica-
dos por técnicos do IDR-Paraná 
e das cooperativas e escolhi-
dos por um comitê de notá-
veis, formado por técnicos da 
Secretaria da Agricultura e do 

Abastecimento (Seab), Agência 
de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar), Federação 
de Agricultura do Estado do 
Paraná (Faep) e Federação 
dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores Familiares do 
Paraná (Fetaep).

Eles avaliaram todas as 
iniciativas dos produtores 
indicados, desde as condu-
tas que contribuem para uma 
sociedade forte e diversificada 
até as ações que destacam o 
compromisso com a susten-
tabilidade e o crescimento 
econômico.

representantes do Governo 
Federal. Na ocasião, os minis-
tros da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), Marcos 
Montes; do Meio Ambiente 
(MMA), Joaquim Leite; e das 
Relações Exteriores (MRE), 
Carlos França, receberam pro-
postas do setor agropecuário 
para a COP 27.

O documento prioriza pon-
tos como a nova meta de finan-
ciamento climático; mecanis-
mos focados em adaptação; 
plano de ação para a agricul-
tura; operacionalização dos 
mecanismos de mercado de 
carbono; além de recomenda-
ções de ordem geral aos nego-
ciadores brasileiros, de modo 
que a agroindústria nacional 
esteja cada vez mais alinhada 
com uma produção sustentável. 

Outro ponto importante a ser 
ressaltado pelo Brasil na COP 27 
é que a produção agrícola sus-
tentável no país está amparada 
pelo Código Florestal, uma das 
legislações ambientais mais rígi-
das do mundo e que determina, 
por exemplo, a preservação de 
vegetação nativa nas proprieda-
des rurais. 

O país conta ainda com 
outro instrumento legal impor-
tante: o Plano Setorial de 
Mitigação e de Adaptação às 
Mudanças Climáticas para a 
Consolidação de uma Economia 
de Baixa Emissão de Carbono 
na Agricultura - Plano ABC. 

Criado com a finalidade de 
adotar tecnologias de agricultura 
de baixo carbono, o Plano ABC 
contribui para que o Brasil possa 
atingir compromissos interna-
cionais relativos ao desenvolvi-
mento sustentável e ao combate 
à mudança do clima.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

A premiação valoriza e reconhece os produtores rurais paranaenses e as melhores práticas 
do agronegócio
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Palavras cruzadas

A Lua envia energias maravilhosas para você 
conquistar algo que desejava há um tempo, mas 
nada vai cair de presente no seu colo. Pode se 
preparar para ralar dobrado hoje, meu bem. Ava-
lie se é o caso de mostrar mais serviço ou de 
assumir um trabalho extra.

Embora o astral não seja dos mais animados para 
o seu signo hoje, aposte na sua força interior 
pra dar conta de qualquer coisa que a vida jogar 
no seu colo. Talvez as coisas não aconteçam 
da maneira ideal, mas cada um se vira com o 
que tem e há chance de se surpreender com o 
resultado se ouvir seu sexto sentido. 

Você vai chegar mais longe se apostar na parce-
ria com os amigos e colegas que têm interesses 
parecidos com os seus. Estender a mão para 
ajudar alguém pode aquecer seu coração e, de 
quebra, também aumenta as suas chances de 
receber o mesmo em troca, Virgem!

A disposição para atuar em equipe pode abrir 
novas oportunidades no trabalho. É hora de ouvir 
opiniões diferentes e buscar o equilíbrio na con-
vivência com os colegas e outras pessoas do 
serviço. Se pintar a chance de fazer uma par-
ceria ou sociedade, avalie a oportunidade com 
a cabeça fria.

Nesta terça, nada vai desviar o seu foco do tra-
balho! Se estiver precisando de uma grana extra, 
saiba que terá que se dedicar em dobro, pois 
nada vai cair de bandeja no seu colo. Mas seu 
esforço será recompensado! Se você mergulhar 
nas tarefas e terminar tudo rapidinho, ainda vai 
sobrar tempo pra cuidar da saúde. 

No trabalho, vai ser mais fácil se destacar se lida 
com pessoas mais jovens ou que tenham um 
cargo que exige criatividade, iniciativa e bom 
relacionamento com as pessoas. Além disso, 
é um bom dia para fazer planos ou participar 
daquele sorteio nas redes sociais, a sorte vai 
sorrir pra você.

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 15 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Leão. 
Costumam ser francos, diretos, sinceros e leais. Podem exagerar em franqueza e às vezes 
sem querer, magoam ou ofendem as pessoas. Seu número principal, do dia do nascimento, 
na Astrologia Cabalística é o 32, formado de 3, Júpiter e de Lua, 2, respectivamente. Juntos 
formam o 5, de Mercúrio, que confere simpatia e comunicação excelentes, jovialidade e 
otimismo, entre outras coisas.

Horóscopo nascido em 15 de novembro

Vai sobrar energia para correr atrás dos seus 
interesses, mas faça um esforço para direcio-
nar esse pique para o trabalho também. Você 
pode se destacar ao lidar com clientes de fora, 
ou trocar ideias e compartilhar novidades com 
os colegas.

Com Lua e Marte se entendendo logo cedo, 
o astral fica mais descontraído e você pode 
fazer contatos importantes ou influenciar os 
outros com suas ideias. Se não der pra se 
encontrar pessoalmente com colegas ou 
clientes, aposte na tecnologia para chegar 
até as pessoas que desempenham um papel 
importante nos seus planos.

O dia começa a mil por hora e você pode ter 
milhões de ideias interessantes logo cedo. Com-
partilhar isso com os colegas pode ser o início 
de um projeto interessante e totalmente novo, 
ou até mesmo o primeiro passo para formar uma 
sociedade.

Há sinal de segurança e aconchego na compa-
nhia da família, mas talvez não seja possível ficar 
trancado/a dentro de casa o dia inteiro, Áries. 
Em compensação, o astral é favorável para ini-
ciar uma reforma ou terminar tudo o que ficou 
pendente em casa.

Com pique de sobra pra mergulhar no trabalho, 
você vai encher o bolso graças ao seu esforço, 
além de causar uma ótima impressão na chefia! 
Bora lá focar na sua ambição e desenvolver o seu 
lado sociável. Se está em busca de uma nova 
vaga, pode ter sorte.

Mudanças estão a caminho e prometem tacar 
fogo no parquinho nesta terça, mas não se preo-
cupe. O astral é favorável para fazer alguns ajus-
tes em casa, procurar um novo lar se pensa em 
se mudar, trocar os móveis de lugar ou arrumar 
o seu canto para deixar tudo do seu jeito.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 17

UCTSO
TAGARELAR

TRIRELATO
AATLETA

AZEDOJAP
ELLEOCO
REPATRIAR

BATEENRC
MRCRANIO

JEITOLAB
MCTATIEF

DOARESEE
RIDIMCB
INCOMODAR

TAMARAOLE

Tipo de
chapéu do
Tio Pati-

nhas (HQ)

Área de
atuação 

de William
Bonner

Tricam-
peão
(red.) 

Com
sabor

igual ao 
do limão

A energia
ausente
no ble-
caute 

Animal
que vive
em chi-
queiros

Localiza-
ção da

Jamaica

(?) Niño,
fenômeno
que altera

o clima 

Símbolo
químico

do cobalto 

Fazer
voltar ao
país de
origem 

Cada par-
cela da 

"vaquinha"
(bras.)

(?) marra:
à força
(bras.
pop.)

Indivíduo
muito

inteligente
(bras.)

Elevação
da tempe-
ratura do

corpo

Elias 
Figueroa, 
ídolo do 
Inter-RS 

Ney Ma-
togrosso,

cantor 
da MPB

Brado da
torcida na
tourada

Consumir
(o livro) 

Anestési-
co líquido

Recipien-
te de tinta

Registro 
de reunião

Solução que combate
a desidratação

Descrição 
de um fato
Profissional
 do esporte

Recordar Falar
muito 

Interjeição de espan-
to típica do mineiro

Esse, em
espanhol
Alvo do

analgésico

Apelido de
"Tatiana"
Cheia de
dinheiro

(?) Batista,
locutor
Base do
corpo

Dá panca-
das em 

Consoantes
de "maré"

Forma;
maneira

1.100, em
romanos

Hábito do
caridoso
Pertur-
bar; im-
portunar 
Fruta de
licores

e geleias

A 2a vogal
Pó branco
usado na
caiação 

A saia de 
compri-
mento
médio

Birra

Labora-
tório

(abrev.)

3/ese. 4/soro. 5/azedo — jeito. 6/tâmara.
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C F C P
A N T I Q U A D O

U N O G U I D O M
T I P O I A I P

N O V A S A S A
P R A G A E N D

A I T E M E R
P A N E A L I N E

C A V A L O P O P
R O I N G V A
A P E R O E R

B E C O M A G M A
N E L S O N B D
S A P A T E I R O

G E R A I S L A Ç O S

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.

Prefeitura abre concurso para contratar 24 profissionais
O  p r e f e i t o  H e r m e s 

Pimentel, por meio da Portaria 
n° 3.066/2022, autorizou a 
abertura de novo concurso 
público para a contratação 
de 24 profissionais, no sis-
tema estatutário. A partir de 
agora a Comissão Especial de 
Seleção de Pessoal vai dar iní-
cio à preparação de edital com 
instruções especiais para a rea-
lização do processo de con-
tratação de serventes gerais, 
bibliotecário, fonoaudiólogo, 

psicólogo, psicopedagogo, 
nutricionista, médico veteri-
nário e engenheiro agrônomo.

Para os cargos de enge-
nheiro agrônomo e médico 
veterinário o salário-base é de 
R$ 6.524,13, ambos com uma 
vaga cada. Para os cargos de 
nutricionista e de psicólogo 
também há uma vaga cada, 
com vencimento mensal de R$ 
4.237,95. Para a vaga de psico-
pedagogo o salário proposto é 
de R$ 4.183,71. Para a vaga de 

fonoaudiólogo o salário será 
de 4.237,95, porém com um 
adicional de 20% (R$ 847,59), 
totalizando R$ 5.085,54. Há 
ainda uma vaga para bibliote-
cário e o salário proposto é de 
R$ 3.096,63.

O diretor de Recursos 
Humanos da Prefeitura, 
Alexandre Faker Ribeiro, relata 
que para o provimento de 
todos esses cargos é necessá-
ria a graduação de nível supe-
rior, registro profissional em 

seus órgãos de classe e, no 
caso do cargo de fonoaudió-
logo, ter três anos de atuação 
efetiva na área da psicopeda-
gogia ou na área de docência. 
“Para todas essas funções a 
carga horária é de 40 horas 
semanais, com provas objeti-
vas e de títulos e a taxa de ins-
crição é de R$ 120”, detalha.

Já para o cargo de ser-
vente geral são 17 vagas, 
sendo 14 de ampla concor-
rência, duas reservadas para 

afrodescendentes e mais uma 
para pessoas com deficiência 
(PCD). “O salário-base é de R$ 
1.556,61 para 40 horas sema-
nais e tem como requisito o 
ensino fundamental completo 
e terá de fazer prova objetiva. 
O valor da taxa de inscrição 
é de R$ 40”, indica, acrescen-
tando que dentro de mais 
alguns dias o edital completo, 
com todos os detalhes do con-
curso, será disponibilizado no 
site da Prefeitura.
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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 INDUSTRIAS DE BIODIESEL DO 
ESTADO DO PARANA.

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 25/11/2022 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à à Rua Augusto Giacomini nº10 
nesta cidade  de Colorado Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
-        Leitura e aprovação da ata anterior

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

Colorado, 15 de Novembro de 2022.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

Audiência pública discutirá permuta
de terrenos com Cia Melhoramentos

A Prefeitura de Umuarama 
realizará audiência pública na 
próxima quarta-feira (16), às 9h, 
para tratar sobre providências 
determinadas pelo Ministério 
Púbico do Paraná (MPPR) e 
para dar ampla divulgação à 
sociedade sobre a permuta 
de imóveis de propriedade da 
Companhia Melhoramentos 
Norte Paraná com o município, 
autorizada pela Lei Municipal 
4.512/2022. A audiência será no 
Anfiteatro Haruyo Setogutte, no 
piso superior do Paço Municipal 
(avenida Rio Branco, 3717 – 
Centro Cívico).

Os munícipes em geral 
estão convidados a partici-
par da sessão pública, decor-
rente de reunião recente no 
gabinete da 5ª Promotoria 
de Justiça da Comarca de 
Umuarama, com as pre-
senças do promotor Fábio 
Hideki Nakanishi, da assis-
tente de Promotoria, Rosane 
Stédile Pombo Meyer, do 
representante da Companhia 
Melhoramentos do Norte do 
Paraná, Fábio Rogério Corrêa 
de Lima, do Procurador-Geral 

do Município, Renan William 
de Deus Lima, e da secretária 
municipal da Fazenda, Gislaine 
Alves Vieira de Marins, ambos 
representando o município.

O Ministério Público do 
Estado conferiu o prazo de 
120 dias para a instauração 
de procedimento administra-
tivo objetivando a regulariza-
ção e avaliação dos imóveis a 
serem permutados, bem como 
para a realização de audiên-
cia pública para tornar claro 
à população umuaramense 
todos os trâmites do acordo 
entabulado com a companhia.

O Procurador-Geral Renan 
Lima explicou que diversos 
lotes que são utilizados atual-
mente pelo município com 
finalidade pública (como 
praças, ruas e avenidas) são, 
em verdade, imóveis de pro-
priedade da Companhia 
Melhoramentos Norte do 
Paraná. “O acordo propugnado 
se mostra bastante vantajoso, 
na medida em que regulariza-
remos a posse de todas essas 
áreas e o município não terá 
de desembolsar nenhum valor 

para pagamento dos imóveis 
de seu interesse”, informou.

“Desta forma, teremos 
a audiência público no pró-
ximo dia 16, no anfiteatro da 
Prefeitura, e contamos com a 
presença da população para 
esclarecer quaisquer dúvidas. 
Eventuais questionamentos 
também podem ser enca-
minhados para o e-mail da 
Procuradoria-Geral do muni-
cípio ( juridico@umuarama.
pr.gov.br) que a equipe estará 
aguardando para prestar os 
esclarecimentos”, convidou o 
Procurador-Geral Renan Lima.

O Procurador Renan Lima explica que diversos lotes utilizados pelo município com finalidade 
pública são, em verdade, de propriedade da Companhia
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Paraná amplia ações para 
frear mudanças climáticas

O Governo do Paraná pre-
para novas ações para prevenir e 
mitigar os efeitos das mudanças 
climáticas. Os programas Sinais 
da Natureza e Selo do Clima, as 
principais ferramentas adota-
das para redução de emissões 
de gases de efeito estufa, foram 
ampliados para apoiar o plane-
jamento ambiental do Estado 
para os próximos 10 anos.

Implantado no final de 2020, 
o Sinais da Natureza é uma par-
ceria entre a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo (Sedest) e o Sistema 
Meteorológico do Paraná 
(Simepar). Com orçamento de R$ 
3,4 milhões e parcerias com ins-
tituições de pesquisa, desenvol-
veu projetos e ações para ajudar 

a frear as mudanças climáticas.
O programa oferece apoio 

para a criação de consórcios 
regionais de resíduos sólidos, 
foi responsável pela reorgani-
zação do Fórum Paranaense 
de Mudanças Climáticas e criou 
mecanismos de avaliação e 
informação sobre a vulnerabili-
dade de áreas de risco e a cria-
ção de planos de contingência.

Para 2023, a previsão é esten-
der o trabalho, que deverá resul-
tar no Plano Estadual de Ação de 
Mudanças Climáticas e no Marco 
Regulatório de Carbono.

O inventário mede o carbono da 
massa vegetal, acima e abaixo do 
solo e, com base nisso, é feita a pro-
jeção de sequestro de carbono. A 
certificação é efetivada pelo Tecpar.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que 

você não conhece como eu mergulhei. Não se 
preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer 

entendimento.”  Clarice Lispector

@tribunahojenewsumuarama

COLABORAR
O evento ‘Feira do Empreendedorismo Feminino Collab Mulher’ ,  1ª Fefecom,  está chegando. A feira de produtos e serviços 
será realizada no Harmonia Clube de Campo no próximo dia 19 (sábado), das 10h às 18h. Acompanhe @collabmulher no 
Instagram para saber  em detalhes os preparativos e a programação.
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PRATA
O Sebrae/PR reconheceu 93 municípios 
paranaenses com o Prêmio Cidade Em-

preendedora, nas categorias Ouro, Prata 
e Bronze, por apresentarem melhorias no 
ambiente de negócios. A premiação foi 

realizada durante o Encontro Estadual dos 
Comitês dos Pequenos Negócios, em Foz do 
Iguaçu,  semana passada. Os critérios: po-
líticas públicas; acesso a mercados; acesso 
a crédito; simplificação e desburocratiza-
ção; liderança e governança; associativis-
mo; e inovação. Ao todo, 135 municípios 
do programa Cidade Empreendedora foram 
avaliados.  Foz do Iguaçu ganhou Ouro ao 
atingir a melhor avaliação entre todos os 

reconhecidos, com 96,1 pontos. Umuarama 
foi classificado Prata, com 72,18 pontos. 

ZOOM
A noite foi  recheada de brindes, bons vinhos e muitos amigos na confraria Parceiros do Vinho -, na quinta (10). No clique:  

Joaquim da Costa Pereira, Isabel e Milton Bellezze e Fátima e Devanir Fenato no Rancho do Cavalo. 

ZOOM
Mariana e Fabiano Salvador, Guilherme Derenusson e Rusiane Mattos e Ivanildo Coutinho e Francielly Amaral, em noite vitivinícola no 

Rancho do Cavalo. 
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