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Prefeito sanciona a Lei da ‘Ambulância
Obrigatória’ em eventos no Município
O prefeito Hermes Pimentel sancionou a Lei que obriga a permanên-
cia de uma ambulância, com paramédicos, durante todo o tempo que 
durar os eventos que tenham público igual ou maior que 800 pessoas. 
O objetivo é oferecer atendimento de urgência em emergências que 

possam ocorrer nesses locais. Já em vigor desde a semana passada, 
a lei indica também que a responsabilidade de providenciar tanto a 
ambulância quanto os profissionais é do organizador do evento, seja 
público ou particular. l 8

l 7

DIVULGAÇÃO

PIB 2022
recua em

24 unidades
da Federação

l 2

Recurso de
Pozzobom
é negado
no TJ-PR

l 3

Vitória

Após uma perseguição, seguida de troca de tiros, no distrito de Serra dos Dourados, um homem morreu. Ele 
transportava armas de grosso calibre e farta munição quando foi abordado. Ao tentar fugir, sacou uma pistola e 
foi cercado. Após o confronto, ele foi alvejado e morreu no local. Nenhum policial foi atingido. Além da munição, 
a polícia apreendeu também um fuzil e uma escopeta. O carro usado pelo bandido era roubado. Seu corpo foi 
encaminhado ao Instituto Médico Legal de Umuarama para identificação. 

Antecipado
pagamento a
hospitais que
atendem SUS

l 4

     

A Agência do Tra-
balhador estará pre-

sente no feirão de vagas 
de emprego do comér-

cio para contratação 
de trabalhadores tem-

porários visando as 
vendas de final de ano. 
O período que antecede 
o Natal e o ano novo é 

um dos grandes ‘filões’ 
do comércio local e do 
setor de serviços. l 11  

Confronto
Paraná é a

quarta maior
economia
do Brasil

l 5

Emprego 
temporário

l 6
ASSESSORIA/SECOM
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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

15/10 a 15/11 0,6515 0,6515 0,1507
16/10 a 16/11 0,6515 0,6515 0,1507
17/11 a 17/11 0,6791 0,6791 0,1782
18/10 a 18/11 0,6789 0,6789 0,1780
19/10 a 19/11 0,6794 0,6794 0,1785

Ações % R$
Petrobras PN -1,99% 27,15 
Vale ON -1,04% 82,44 
ItauUnibanco PN -1,43% 26,27 
Magazine Luiza ON -8,01% 3,33 
Hapvida ON -10,94% 5,70 
Embraer ON +9,94% 14,38

IBOVESPA: -2,58% 110.243 pontos

Iene 139,37
Libra est. 0,84
Euro 0,96
Peso arg. 162,47

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,5% 5,3810 5,3820 +4,2%

PTAX  (BC) +0,4% 5,3198 5,3204 +1,2%

PARALELO +1,6% 5,2600 5,7100 +4,0%

TURISMO +1,6% 5,2600 5,6900 +4,0%

EURO +1,1% 5,5337 5,5364 +6,5%

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 16/11

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 6,33
Peso arg. R$ 0,033
R$1: 1.345,71 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/11 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 jan/23 1.428,25 -29,00 2,5%
FARELO dez/22 406,60 -3,30 -1,1%
MILHO dez/22 665,25 -1,50 -3,6%
TRIGO dez/22 817,50 -10,75 -4,9%

SOJA 172,39 1,1% 1,0% 171,00
MILHO 76,59 1,0% -1,4% 76,00
TRIGO 98,21 -0,3% 4,5% 98,00
BOI GORDO 278,52 0,0% -2,0% 272,00
SUINO 6,68 0,5% 4,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 16/11 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 16/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 16/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 1,7% 0,6%
SOJA Paranaguá 191,00 1,6% 0,4%
MILHO Cascavel 85,00 1,2% -2,3%

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
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Palavras cruzadas

Hoje vai ser preciso calma e muito foco para lidar 
com os desafios que virão pela frente. No traba-
lho, priorize tarefas que podem ser feitas de ma-
neira reservada, especialmente se anda sonhando 
com uma promoção ou quer abocanhar aquela 
comissão no final do mês.

Se quiser dar conta das tarefas, até daquelas mais 
chatinhas ou rotineiras, foque sua atenção no ser-
viço. O astral é perfeito para repensar a carreira, 
fazer ajustes e até encontrar um novo nicho com 
mais chance de sucesso. Profissionalismo e dedi-
cação são essenciais para se dar bem hoje.

A Lua em Touro destaca sua criatividade no 
trabalho, bem como o espírito de equipe para 
encarar as tarefas com garra e disposição. Além 
disso, investir em conhecimento é sempre uma 
boa ideia. A Lua favorece os planos para uma 
viagem, mas é preciso manter o foco no serviço 
e separar as coisas.

Nesta quinta, criatividade e ótimas ideias serão 
importantes para se destacar no trabalho logo 
cedo. Explore seu charme para fazer novos conta-
tos profissionais, conquistar clientes ou melhorar 
suas vendas. Mas é melhor adiantar isso porque a 
comunicação, inclusive nas redes sociais e com 
os amigos, pode ficar tensa à tarde.

No trabalho, você vai esbanjar bom-senso e pode 
demonstrar mais praticidade na hora de lidar com 
as tarefas do dia a dia. Quem trabalha em home 
office pode ter desafios e talvez seja complicado 
entregar a produtividade que precisa. Há risco de 
cobranças e estresse com a chefia. 

Com raciocínio rápido e boas ideias, vai se des-
tacar no serviço e ainda dar uma animada nos 
colegas logo cedo. Aproveite para causar boa im-
pressão ao lidar com clientes ou pessoas novas, 
ampliar seus círculos sociais, e cuidar de serviços 
que exigem deslocamentos rápidos pela cidade. 

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 a 17 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Libra. São 
sentimentais, românticos e sonhadores. Mas às vezes exageram e vivem de ilusões. Costu-
mam dar o melhor de si aos seus parceiros, aos seus projetos e ideais na vida. Muitos podem 
até mesmo se sacrificarem em favor de terceiros.  Seu número principal é o 25, formado de 2, 
Lua, e de 5, Mercúrio. São dois astros que provocam instabilidade emocional e inconstância, 
leviandade e volubilidade. Mas a soma dá o 7, de Netuno, astro que nomeia as coisas espiritu-
ais e os dons para normais e que provoca também timidez, complexos de inferioridade e falta 
de auto estima. Mas em sua face positiva faz ter grande elevação de espírito.

Horóscopo nascido em 17 de novembro

Seu signo costuma ser desconfiado e nem sem-
pre interage de boa com os outros, mas a Lua pro-
mete melhorar a interação com os colegas e par-
ceiros pela manhã. Aproveite para conversar sobre 
projetos e tarefas que dependem de colaboração, 
marcar reunião, etc. À tarde, o astral fica pesado e, 
tanto no trabalho quanto na vida pessoal, podem 
surgir atritos. 

O desejo de expandir seus horizontes, experimen-
tar algo novo e deixar a rotina de lado deve movi-
mentar esta manhã. Deixe a desconfiança de lado 
para experimentar novas maneiras de realizar as 
tarefas do dia a dia, especialmente se estiver a fim 
de melhorar sua produtividade. 

No trabalho, será preciso tomar a iniciativa e cor-
rer atrás dos seus maiores sonhos para chegar 
onde deseja. Nada vai cair de brinde no seu colo, 
mas pode se surpreender com o que é capaz de 
conquistar graças aos seus esforços. O excesso 
de ambição pode trazer problemas, principalmen-
te se exagerar nas cobranças ou se não conseguir 
lidar bem com as críticas.

Nesta quinta, o que mais se destaca é a sua habili-
dade para lidar com dinheiro, Áries. Se prestar aten-
ção a tudo o que ocorre ao seu redor, vai ser moleza 
descobrir novas maneiras de encher o bolso, fechar 
uma parceria comercial e até receber uma grana que 
não esperava. À noite, algo que deseja comprar há 
tempos pode finalmente virar realidade.

O dia promete altos e baixos, mas é melhor adian-
tar as tarefas pendentes. Além de pintar imprevis-
tos e problemas à tarde, acontecimentos antigos 
também podem azedar a convivência com cole-
gas e até com o mozão, e ao invés de mandar 
mensagens irritadas e começar uma briga, deixe 
para conversar pessoalmente.

Mergulhar no trabalho e finalizar suas obrigações 
logo cedo será a melhor pedida nesta quinta. 
Foco, fé e café serão o segredo para o seu su-
cesso pela manhã, porque não vai faltar serviço. 
E dedicação e disciplina não são só importantes 
no trabalho, mas também para cuidar da saúde.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 17/11/2022

Sol

Paranaguá
max 24
min 19

max 30
min 17

Cascavel
max 27
min 15

Foz do Iguaçu
max 31
min 18

max 29
min 15

Curitiba
max 21
min 10

FASES 
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Sexta 18/11/2022
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TPAS
PERNADEPAU

AEREOALMA
TCTOURO

CREMENAF
BOIALIDAR

DOMJOÃOVI
EOCOROA
RENDADS

ANEXALIEM
VASOOGRO
ILLERROD
SACIEDADE

ATADURAMAL
ASOVIPARO

Espetácu-
lo em que
brilhavam
vedetes 

Dúvida 
acompa-
nhada de

temor

Scooby-
(?), amigo 
do Salsi-
cha (TV)

Máquina 
de trabalho
do jardi-

neiro

O jogador
pouco 

habilidoso
(fut.)

Frente (?):
diminui a 
tempera-

tura
A aneste-
sia usada

pelo
dentista

Frações da
unidade
acima de

dez

(?)-mail,
correio da
internet

Emitida 
(a fra-

grância)
(pl.)

Lado da
moeda

oposto a
cara

Produto
do artesa-
nato nor-
destino

Deborah
Secco,
atriz 

Profissio-
nal que
atua na

passarela

Fazer
girar em

volta 

Sensação
de satisfa-
ção após

comer

Tira de
gaze 

usada em
curativos

O animal
que põe

ovos

Distraído
(fig.)

Recheio
de sonhos

Flutua; so-
brenada 

Pai de Dom
Pedro I

Peça onde 
se plantam

flores

A mensa-
gem acres-
centada a
outra, em
um e-mail

Boi bravo
(?) Assas-
sinas, grupo
musical

Lante-
joula

Consoantes
de "nora"

Consumir
(o jornal) 

Cobre
(símbolo)

Mentira,
em inglês
Fabricante
de tijolos

(?) penada:
fantasma
Ligação
conjugal

Em (?): 
em resumo
Saudação 
ao telefone

Bicho-pa-
pão (Folc.)
Recuperei 
algo perdido

Rodovia
(abrev.)
"Disc",
em CD

(?)-estar:
incômodo
Sucede
ao "O"

Labutar

Formato
do anzol

3/lie. 4/ogro — suma. 5/anexa — lidar. 8/exaladas.
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U C T SO
T A G A R E L A R

T R I R E L A T O
A A T L E T A

A Z E D O J A P
E L L E O C O
R E P A T R I A R

B A T E E N R C
M R C R A N I O

J E I T O L A B
M C T A T I E F

D O A R E S E E
R I D I M C B
I N C O M O D A R

T A M A R A O L E

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
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Em 2020, 1º ano da pandemia, PIB
recua em 24 unidades da Federação

Em 2020, primeiro ano 
da pandemia de covid-19, o 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços 
produzidos no país) do Brasil 
atingiu R$ 7,6 trilhões, recuo 
de 3,3%. Houve quedas no 
PIB em 24 das 27 unidades da 
Federação, estabilidade no 
estado de Mato Grosso e varia-
ções positivas em Mato Grosso 
do Sul (0,2%) e Roraima (0,1%).

As informações constam 
das Contas Regionais 2020, 
elaboradas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em par-
ceria com os órgãos esta-
duais de estatística, secre-
tarias estaduais de governo 
e Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (Suframa).

O Rio Grande do Sul teve 
a maior queda em volume 
(-7,2%), seguido pelo Ceará 
(-5,7%), Rio Grande do Norte 
(-5%), Espírito Santo (-4,4%), 
Rondônia (-4,4%) e Bahia 
(-4,4%). Os demais recuos 
foram em Alagoas (-4,2%), Acre 
(-4,2%), Pernambuco (-4.1%%), 
Paraíba (-4,0%), Piauí (-3,5%) e 
São Paulo (-3,5%).

Segundo o IBGE, no Rio 
Grande do Sul, o resultado 
foi provocado pela agricul-
tura, que sofreu impacto da 
estiagem em 2020, e pelas 
indústrias de transformação, 

devido ao segmento de pre-
paração de couros.

No Sudeste, o volume 
do PIB foi igual ao nacional 
(-3,3%), com retração mais 
acentuada no Espírito Santo 
(-4,4%), seguido por São Paulo 
(-3,5%), Minas Gerais (-3%) e 
Rio de Janeiro (-2,9%).

A Região Sul teve a maior 
queda em volume do PIB 
(-4,2%), entre 2019 e 2020, 
devido principalmente ao 
desempenho do Rio Grande 
do Sul (-7,2%).

Já o Centro-Oeste foi a região 
de menor queda em volume 
(-1,3%), influenciado por Mato 
Grosso do Sul (0,2%), e Mato 
Grosso, que se manteve estável.

VARIAÇÕES
Segundo a pesquisa, oito 

unidades da Federação troca-
ram de posição no ranking de 
participação no PIB entre 2019 
e 2020. Ao longo da série histó-
rica, iniciada em 2002, apenas 
em 2014 e 2016 o número de 
movimentação de posições foi 
maior. “O Paraná avançou da 
quinta para a quarta posição, 
devido ao seu ganho relativo 
na agropecuária nacional, 
enquanto no Rio Grande do Sul 
a perda de posição refletiu sua 
redução em volume e em parti-
cipação na mesma atividade”, 
diz o IBGE.

O Pará, devido ao ganho 
relativo atrelado às indústrias 
extrativas, avançou da 11ª para 
a 10ª posição, ocupando em 
2020 a colocação que até o ano 
anterior era de Pernambuco.

Mato Grosso, que também se 
destacou em 2020 pelo desem-
penho da agropecuária, avan-
çou para a 12ª posição, ultrapas-
sando o Ceará, que caiu para a 
13ª posição. Mato Grosso do 
Sul subiu uma posição, para a 
15ª, enquanto o Amazonas caiu 
para a 16ª, pois o primeiro ele-
vou sua participação no PIB de 
1,4% para 1,6%, enquanto o 
segundo manteve-se com 1,5% 
entre 2019 e 2020.

“Houve muita troca de posi-
ção, muito mais que nos anos 
recentes. Isso é reflexo do pri-
meiro ano da pandemia e da 
forma como ela ocorreu, dife-
rentemente entre as unidades 
da Federação. A agropecuária 
cresceu 4,2%, mas representa 
cerca de 5% do PIB nacional, 
enquanto nos estados do 
Centro-Oeste chega a 20% do 
valor adicionado, o que com-
pensou parcialmente a queda 
nos serviços. O Rio Grande do 
Sul foi um dos poucos esta-
dos onde a agropecuária não 
colaborou, devido a problemas 
climáticos”, disse a gerente 
de Contas Regionais do IBGE, 
Alessandra Poça.
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Emendas de bancada e
comissões ao Orçamento
ultrapassam R$ 234 bi

Com o fim do prazo para 
apresentação de emendas à 
proposta orçamentária para 
2023 na segunda-feira (14), um 
levantamento feito pelas consul-
torias de Orçamento do Senado 
e da Câmara dos Deputados 
aponta que as bancadas esta-
duais e as comissões permanen-
tes apresentaram 6.575 emen-
das de despesa ao projeto de 
Lei Orçamentária Anual (PLN 
32/2022). Juntas elas represen-
tam R$ 234,3 bilhões.

Vencida essa primeira 
etapa, as sugestões dos par-
lamentares serão analisa-
das pela Comissão Mista de 
Orçamento (CMO). A expec-
tativa é que o relator-geral 
da matéria, senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), apresente um 
relatório preliminar nesta sex-
ta-feira (18). Segundo a análise 
das consultorias, as 15 comis-
sões permanentes do Senado 
apresentaram 68 emendas, 
que somam R$ 49,6 bilhões. 

Recurso de Pozzobom para suspender
efeitos da cassação foi negado no TJ

Um recurso apresentado 
pelos advogados de defesa do 
prefeito cassado de Umuarama 
Celso Pozzobom, foi negado 
por um colegiado do Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJ-PR). A 
decisão, que ainda não havia 
sido publicada até o final da 
tarde de ontem (quarta-feira, 
16), teve o resultado apresentado 
no sistema Projudi (Processo 
Eletrônico Judiciário).

Consta que às 14h29 da 
quarta-feira (16), o recurso foi 
improvido.

Tratava-se de um pedido da 
suspensão dos efeitos da sessão 
de cassação de Celso Pozzobom, 
até que o mérito da sessão fosse 
julgado. Ou seja, havia uma 
possibilidade de que o ex-pre-
feito pudesse retornar à admi-
nistrar o município, enquanto 
os méritos da sessão desenvol-
vida na Câmara Municipal de 
Umuarama, posse definitiva-
mente reconhecida como válida.

A reportagem entrou em con-
tato com o procurador jurídico 
do Poder Legislativo, Diemerson 

Os 81 senadores fizeram 870 
sugestões de despesa, no valor 
de R$ 1,5 bilhão.

No rol de emendas cole-
tivas apresentadas ao pro-
jeto, a área de Cidadania e 
Esporte foi a mais benefi-
ciada, com R$ 76 bilhões. Na 
sequência estão as áreas de 
Desenvolvimento Regional 
(R$ 31,1 bilhões), Saúde (R$ 26 
bilhões) e Economia, Trabalho 
e Previdência (R$ 21,4 bilhões).

Quando o assunto é emenda 
individual, tanto na Câmara 
como no Senado os parlamen-
tares deram prioridade à Saúde, 
com R$ 6,1 bilhões. Na sequên-
cia, surgem as áreas temáti-
cas de Economia, Trabalho e 
Previdência (R$ 3,7 bilhões), 
Cidadania e Esporte (R$ 543 
milhões) e Educação (R$ 288 
milhões).

TRANSIÇÃO
Ainda ontem (16), o vice-

-presidente eleito Geraldo 

Alckmin (PSB) se reuniu com o 
relator-geral do Orçamento de 
2023, o senador Marcelo Castro 
(MDB-PI), para discutir e calcu-
lar os gastos da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
da Transição. O governo eleito 
quer um espaço maior no orça-
mento do próximo ano para 
incluir a previsão de gastos 
no programa Auxílio Brasil - 
que deve ser rebatizado como 
Bolsa Família - e outras des-
pesas com programas sociais 
prometidas na campanha pelo 
presidente eleito.

Para que todas as demandas 
sejam atendidas, integrantes 
da equipe de transição, coor-
denada por Alckmin, já adian-
taram que o valor extra para o 
Orçamento deve ser de mais 
de R$ 175 bilhões. O montante 
preocupa muitos parlamenta-
res e economistas que avaliam 
que é preciso limitar o valor para 
garantir o equilíbrio fiscal e não 
descontrolar as contas públicas.

Castilho. Segundo o advogado, 
ainda na tarde de ontem (16), 
estava em curso, uma ação anu-
latória em primeira instância, 
que segue suspensa, por estar 
pendente da decisão. “A deci-
são saiu agora, ‘dizendo’ que o 
pedido de suspensão dos efeitos 
da sessão de cassação foi negado 
por um colegiado de desembar-
gadores do TJ-PR, ou seja, consta 
que tal recurso foi improvido”.

O procurador lembra que os 

trâmites da sessão especial que 
cassou o mandato do prefeito 
Celso Pozzobom, seguiu os ritos 
legais com a rigidez necessária 
para que a decisão tomada 
em plenário, fosse realmente 
definitiva. “Este resultado 
demonstra a rigidez com que o 
processo de cassação foi desen-
volvido pelos parlamentares e 
pela equipe jurídica do Poder 
Legislativo Municipal”, ressalta 
Castilho.

COLEGIADO do TJ nega pedido da suspensão dos efeitos da sessão de cassação, até que 
o mérito seja julgado
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Domicílio de Moro
Tramita no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) o processo, em 
grau de recurso, sobre o domicílio 
eleitoral do senador eleito Sergio 
Moro (União Brasil-PR). Apesar 
de o relator já ter sido definido 
(ministro Raul Araújo), não há 
data fixada para o julgamento. O 
vice-procurador-geral eleitoral, 
Paulo Gonet, se manifestou pela 
rejeição do recurso. Uma decisão 
contrária a Moro resultaria em 
uma nova eleição para o Senado. Como se sabe, Moro mudou 
o domicílio para São Paulo, mas em junho último foi obrigado 
a voltar ao Paraná por decisão do TRE-SP,  atendendo pedido 
do PT. No Paraná, o TRE recebeu seis pedidos de impugnação 
da candidatura, que alegavam que Moro não cumpriu o 
prazo mínimo de 6 meses de filiação. O TRE entendeu que o 
requerimento de transferência de domicílio para SP não rompeu 
o vínculo de residência no Paraná. Moro, então, foi candidato e 
venceu a eleição para o Senado, derrotando o senador Alvaro 
Dias (Podemos-PR), que buscava a reeleição.

Ataques verbais
A presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
ministra Rosa Weber, 
voltou a condenar os 
ataques verbais sofridos por 
ministros da Corte durante 
conferência realizada no 
último fim de semana em 
Nova York, nos Estados 
Unidos. Durante a abertura 
da sessão de julgamento de 
ontem (16), a presidente 
reiterou nota à imprensa, 
divulgada na segunda-feira, 
na qual afirmou que atos de 
intolerância e violência moral 
contra qualquer cidadão 
são incompatíveis com a 
democracia. Rosa Weber 
afirmou que agressões não 
estão acobertadas pela 
liberdade de expressão. “A 
liberdade de expressão, em 
absoluto, abriga agressões e 
manifestações que incitem 
ódio e violência, inclusive 
moral”, disse.

Articulação I
Na tentativa de conter o protagonismo do Centrão no novo 
governo, dirigentes do MDB articulam blocos na Câmara e 
no Senado com partidos de centro-direita, como o União 
Brasil. O alvo principal é o presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), candidato à reeleição, além das comissões da Casa, 
por onde passam projetos de interesse do governo, como a 
de Constituição e Justiça e a de Orçamento. A negociação, 
no entanto, sofre resistências de uma ala do UB, partido que 
pode integrar a base do governo Lula no Congresso.

Articulação II
O deputado Elmar Nascimento (BA), líder do União, disse ter 
sido procurado por integrantes da equipe de transição e que 
vai discutir o apoio a Lula com as bancadas nos próximos dias. 
Atualmente, a legenda faz parte da base de sustentação do 
governo de Jair Bolsonaro (PL). Com o partido rachado, Luciano 
Bivar, presidente do UB, é um dos que almejam comandar a 
Câmara e tem procurado a ajuda de Lula desde o primeiro turno 
da eleição. A sigla abriga muitos aliados de Lira, como Elmar, o 
vice-presidente da legenda, Antonio Rueda, e o presidente da 
Comissão Mista de Orçamento, Celso Sabino (PA). 

DIVULGAÇÃO

Dia da Tolerância
A ministra lembrou ainda 
que o Dia Internacional da 
Tolerância, proclamado 
pela Unesco, foi celebrado 
ontem (16), e afirmou 
que a tolerância sustenta 
a democracia e o Estado 
democrático de direito. 
“Tolerância não é concessão, 
condescendência ou 
indulgência. Antes de tudo 
é uma atitude ativa de 
reconhecimento dos direitos 
humanos universais e das 
liberdades fundamentais 
dos outros. Em nenhum 
caso pode ser usada para 
justificar violações desses 
valores fundamentais”, 
afirmou. Durante o período 
em que estiveram nos 
Estados Unidos, Gilmar 
Mendes, Lewandowski, 
Barroso e Alexandre de 
Moraes (presidente do TSE), 
foram alvos de xingamentos 
por manifestantes brasileiros.
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PR anuncia antecipação
do pagamento a hospitais
que atendem pelo SUS

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa), antecipa hoje 
(quinta-feira, 17) o pagamento 
de R$ 67 milhões para prestado-
res de serviços do Sistema Único 
de Saúde (SUS), referente ao 
mês de outubro. Normalmente, 
o pagamento aos hospitais e 
ambulatórios pelos serviços 
prestados ao Estado é realizado 
ao final do mês subsequente. 
Esta medida financeira é ado-
tada pelo terceiro ano consecu-
tivo pela pasta e permite que as 
instituições programem melhor 
suas despesas.

“Os pagamentos antecipa-
dos são possíveis em função do 
planejamento no transcorrer 
do ano e são feitos mediante 
apresentação da produção. 
Queremos manter os nossos 
prestadores e a antecipação 
dos repasses contribui para um 
melhor planejamento neste 
período de final de ano”, disse o 
secretário da Saúde, Beto Preto.

O repasse dos valores será 

Ponte Brasil-Paraguai está quase finalizada
A construção da Ponte da 

Integração Brasil-Paraguai, em 
Foz do Iguaçu, está quase finali-
zada. A expectativa é que a obra 
seja entregue ainda este ano. 
Segundo o último boletim do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR), 
a conclusão já passa dos 95,5%.

Os últimos ajustes estão 
sendo executados para entrega 
da ponte. São serviços com-
plementares, como guarda 
corpo, instalação dos pos-
tes de iluminação, pintura da 
sinalização e implementação 
de dispositivos de drenagem. 
No último mês, o DER/PR fina-
lizou a pavimentação com uma 
camada de sete centímetros de 
Concreto Betuminoso Usinado 
a Quente (CBUQ) sobre as lajes 
de concreto.

A Ponte da Integração está 
sendo construída sobre o Rio 
Paraná, no bairro Porto Meira, 
próximo à Tríplice Fronteira do 
Brasil, Paraguai e Argentina. 
No lado paraguaio, a obra 
fará ligação com o municí-
pio de Presidente Franco, 
vizinho de Cidade de Leste, 
onde fica localizada a Ponte 
Internacional da Amizade.

feito para 1.042 prestadores de 
serviços pela produção con-
tratualizada (resultados obti-
dos de acordo com as metas 
estabelecidas nos convênios). 
Serão R$ 34,66 milhões para o 
pagamento das Autorizações 
de Internações Hospitalar 
(AIH) e R$ 30,22 milhões para 
as despesas dos atendimentos 
ambulatoriais, totalizando o 
montante de R$ 67,88 milhões.

“Desde o início da nossa 
gestão adotamos esta conduta, 
valorizando nossos parceiros. 
Esse valor é referente à média 
de produção tanto ambulatorial 

quanto hospitalar, que foi ante-
cipado da competência outu-
bro. Pretendemos antecipar, 
também, os pagamentos de 
novembro e dezembro”, afirmou 
o secretário.

FILANTRÓPICOS
No início do mês, a Secretaria 

da Saúde antecipou o repasse 
de mais de R$ 27,8 milhões para 
41 prestadores de serviços. O 
pagamento foi direcionado 
aos hospitais filantrópicos do 
Paraná e se refere aos resultados 
obtidos de acordo com as metas 
estabelecidas nos convênios.

PARCERIA
O projeto, iniciado em 2019, 

é fruto de uma parceria entre o 
Governo do Estado, o governo 
federal e a Itaipu Binacional.  
O DER/PR está executando a 
obra em ambas as margens. O 
investimento atualizado até o 
momento é de R$ 227 milhões. 
O objetivo é que a nova ligação 
seja utilizada para realizar todo 
o transporte de cargas entre os 
dois países, aliviando o tráfego 
da Ponte da Amizade, que irá 
atender principalmente turis-
tas e passageiros.

A construção é do tipo 
estaiada e conta com duas 
torres de sustentação, com 120 

metros de altura. A ponte terá 
760 metros de comprimento 
e um vão-livre de 470 metros, 
sendo o maior da América 
Latina. Serão duas pistas sim-
ples com 3,6 metros de largura, 
acostamento de três metros 
e calçada de 1,7 metro nas 
laterais.

Na nova rodovia de acesso 
à Ponte da Integração, estão 
em andamento serviços de 
terraplenagem nas duas adua-
nas (Brasil-Argentina e Brasil-
Paraguai), nas interseções 
do acesso à ponte Tancredo 
Neves e do acesso à Rodovia 
das Cataratas (BR-469), e na 
linha geral da rodovia.

SERÃO repassados recursos no valor de R$ 67 milhões para prestadores de serviços do 
Sistema Único de Saúde (SUS), referente ao mês de outubro

GERALDO BUBNIAK/AEN

A construção é do tipo estaiada e conta com duas torres de sustentação, com 120 
metros de altura
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Afastamento
O Ministério Público Federal 
no Rio de Janeiro pediu o 
afastamento imediato do 
diretor da Polícia Rodoviária 
Federal, Silvinei Vasques, por 
90 dias. O órgão afirma que 
ele fez uso indevido do cargo 
para beneficiar a candidatura 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL). O documento cita 
a “intenção clara” de 
promover “verdadeira 
propaganda político-
partidária e promoção 
pessoal de autoridade com 
fins eleitorais”.

Nestor Baptista
O conselheiro Nestor 
Baptista deixa o TCE nos 
próximos dias. Baptista 
protocolou pedido de 
aposentadoria que deverá 
estar concluída até a próxima 
semana. Nestor Baptista 
antecipou a saída do TCE 
porque foi convidado para 
ocupar um cargo no governo 
Ratinho Junior (PSD). Na sua 
vaga, os mais cotados são o 
secretário Augustinho Zucchi 
(Desenvolvimento Urbano 
e Obras) e o chefe da Casa 
Civil, João Carlos Ortega.

Startup curitibana
Inspirada nas soluções de 
gigantes como Facebook e 
Tinder, a startup curitibana 
Quero Lar busca resolver 
os desafios para a locação 
de um imóvel. A plataforma 
conecta inquilinos e 
anunciantes, sejam 
imobiliárias, corretores ou 
proprietários dentro de uma 
rede social especializada no 
mercado de aluguéis. Para 
quem se interessar basta 
acessar o site: querolar.com.
br ou entrar em contato pelo 
Whatsapp: 41-3015-7163.

PIX
O PIX completou dois 
anos com 138 milhões 

Desembargadores
Dois juízes do Paraná foram nomeados como 

desembargadores no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
em Porto Alegre. O ex-diretor do Foro da Seção Judiciária do 
Paraná, Marcelo Malucelli, e o ex-juiz da operação Lava Jato, 
Luiz Antônio Bonat, tiveram os nomes publicados em edição 

extra do Diário Oficial da União da última sexta-feira.

de usuários cadastrados 
atualmente e uma 
movimentação financeira 
nos últimos 12 meses 
equivalente ao PIB do 
Brasil. Segundo dados 
do Banco Central, 130 
milhões de pessoas, 70% 
da população bancarizada, 
fizeram pelo menos um PIX 
desde novembro de 2020.

Vestibular
A UFPR divulgou o resultado 
da 1ª fase do vestibular. 
Quase 40 mil estudantes se 
inscreveram para o processo 
seletivo, mas apenas 33 mil 
compareceram no dia da 
prova. Acesse a lista dos 
aprovados: (https://servicos.
nc.ufpr.br/PortalNC/Home)

Enem 2022
O primeiro dia de prova do 
Enem neste domingo, 13, 
teve 26,7% de abstenção. 
Segundo o Ministério da 
Educação, dos 3,4 milhões 
de inscritos, 2.490.880 
fizeram a prova – 2.458.504 
no modo impresso e 32.376 
online. O segundo dia do 
exame será no próximo 
domingo, 20. O Inep 
divulgará os gabaritos até o 
dia 23 deste mês, conforme 
previsto em edital.

COP 27
O Paraná e outros três 
estados (Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Mato 
Grosso do Sul) que integram 
o Codesul prometeram 
desmatamento ilegal 
zero em um protocolo de 
intenções assinado durante 
a COP 27 (Conferência 
do Clima da Organização 
da ONU. No primeiro 
semestre de 2022, dados 
da Fundação S.O.S Mata 
Atlântica mostraram que 
o Paraná foi o terceiro 
estado do Brasil que mais 
desmatou áreas do bioma.
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Estado ultrapassa RS
e vira quarta maior
economia do Brasil

O Produto Interno Bruto 
(PIB) do Paraná totalizou R$ 
487,93 bilhões em 2020 e o 
Estado alcançou o patamar 
de quarta maior economia 
do País, ultrapassando o Rio 
Grande do Sul. É apenas a 
segunda vez na história que o 
Paraná chega a esse posto (a 
última foi em 2013). Os dados 
são do Sistema de Contas 
Regionais (SCR) e foram divul-
gados ontem (16) pelo IBGE.

O Paraná também registrou 
em 2020 a maior participação 
da história na formação do 
PIB nacional nas duas últimas 
décadas: 6,412%. Foram pro-
duzidos R$ 487.930.593.783 
no Estado de um total de R$ 
7.609.597.000.001 da soma de 
todos os demais e do Distrito 
Federal. O recorde anterior 
tinha sido em 2016 (6,409%). 
Em 2019 esse indicador ficou 
em 6,312%.

O governador Ratinho Jr 
ressaltou que o resultado é 
marcante do ponto de vista 
histórico e mostra que a eco-
nomia paranaense supor-
tou a crise provocada pela 
pandemia, que chegou ao 
País em março daquele ano. 
“Alcançamos esse patamar no 
segundo ano da gestão, após 
algumas reformas já imple-
mentadas, e em um período 
muito difícil para todos os 
segmentos da sociedade. 
Enfrentamos juntos a batalha 
da pandemia e mostramos 
que a política que alia inves-
timentos públicos, atração de 
novas indústrias e gestão fis-
cal séria é eficiente e dá resul-
tado”, afirmou.

Em 2020, o Paraná foi supe-
rado apenas por São Paulo, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais, 
unidades da Federação cujas 
dimensões populacionais são 
bem maiores. Rio Grande do 
Sul (5°), Santa Catarina (6°) e 
Bahia (7°) fecham a lista das 
melhores colocadas no ran-
king. Os estados que estão no 
fim da lista são Roraima, Acre 
e Amapá.

Segundo o IBGE, assim 
como em outras 23 Unidades 
da Federação, o PIB do Paraná 

Agro paranaense
A agropecuária foi a atividade econômica que melhor apresen-

tou resultados e, consequentemente, suavizou os impactos nega-
tivos da crise da Covid-19. Em 2020, o Valor Adicionado Bruto 

(VAB) do setor, variável que difere do PIB apenas pela não impu-
tação dos impostos, cresceu 20,4%, refletindo principalmente a 
ampliação da produção de soja. Já o setor secundário do Estado 
foi prejudicado pela crise hídrica de 2020, o que afetou a produ-
ção de energia elétrica, atividade com grande peso na estrutura 
econômica paranaense. Ou seja, em condições climáticas mais 
favoráveis, a retração do ramo poderia ter sido menor, assim 
como a diferença em relação ao PIB nacional poderia ter sido 

ainda maior. Segundo o Ipardes, o resultado demonstra a maior 
resiliência paranaense diante dos limites impostos a determina-
das atividades produtivas ao longo de 2020. “O mercado de tra-
balho e a diversidade econômica do Paraná foram fundamentais 
nesse resultado, mostrando poder de transformação. O Estado 

cresceu em participação nacional, enquanto o Rio Grande do Sul 
perdeu 0,3 ponto percentual no cenário nacional”, disse Marcelo 

Curado, diretor-presidente do Instituto.

2020
Outros resultados relevantes de 2020 foram registrados no 

comércio e na indústria, apesar das perdas no PIB desses dois 
setores. No primeiro, a receita bruta de revenda de mercadorias 
atingiu R$ 373,7 bilhões em 2020, de acordo com dados da Pes-

quisa Anual de Comércio (PAC), também do IBGE, maior valor en-
tre os estados da Região Sul e terceiro do ranking nacional, atrás 
apenas de São Paulo e Minas Gerais, que são maiores em termos 

populacionais. Também foi o maior valor da série histórica, 
iniciada em 2007. E segundo dados da Pesquisa Industrial Anual 
(PIA), outro indicador do IBGE, o Estado do Paraná respondeu 

por 9,2% do emprego da indústria de transformação do País em 
2020, com 641.269 pessoas ocupadas no setor. Esse percentual 
foi o maior da série histórica iniciada em 2007, quando o peso 

estadual era de 8,1%.

O resultado fica marcado na história do Paraná e mostra que a economia do Estado suportou 
a crise da pandemia, que chegou ao País em março de 2020

JONATHAN CAMPOS/AEN

recuou 2% em 2020, bem 
menos do que a economia bra-
sileira, que apresentou retra-
ção da ordem de 3,3%. O Rio 
Grande do Sul teve queda de 

7,2%, variação mais baixa do 
Brasil. Santa Catarina registrou 
perdas de 2,9%. São Paulo e 
Minas Gerais tiveram recuos de 
3,5% e 3%, respectivamente.

Velhos atores 
Nem assumiu o Governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula 
da Silva e seu séquito já provocaram duas crises passíveis de 

consequências futuras no Governo do PT. Guido Mantega, que 
vagueia atrás de uma função sem sucesso, aloprou e tentou 
abater a candidatura de Ilan Goldfajn à presidência do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, sem qualquer autoridade 
para isso – movido pelo ciúme. Illan, ex-presidente do BC, não 
é bolsonarista apesar de avalizado pelo atual Governo. E Lula 
não pode ver um jatinho que pula dentro. Não foi diferente 
na viagem que fez para o Egito, onde foi prestigiar a COP27 
a convite da ONU. Viajou no Gulfstream 600, o mais caro do 
mundo, em companhia do dono, o empresário José Seripieri 

Jr, proprietário da Qualicorp de planos de saúde. Quando veio 
a repercussão, o vice Alckmin correu para explicar que foi uma 
carona (ainda tem a volta) e que Seripieri foi convidado para 
o evento. O que o empresário entende de meio ambiente é 

um mistério como sua delação para o MPF, na Lava Jato, que 
lhe rendeu uma facada de R$ 200 milhões de multa na conta. 
A carona de luxo deixou a Qualicorp, que deve se submeter às 
regras da ANS, na mira da oposição no Congresso: o deputado 
Sanderson (PL-RS) protocolou na PGR pedido de investigação 

sobre suspeita de conflito de interesse.  

Volta dos amigos
Nomes que já foram 
importantes em gestões de 
Lula e Dilma, que andavam 
anônimos e esquecidos 
na praça, aparecem na 
transição e poderão ter 
cargos importantes no futuro 
Governo. Entraram nos grupos 
temáticos os ex-ministros do 
Meio Ambiente Carlos Minc 
(Meio Ambiente), da Educação 
Cristovam Buarque (Relações 
Internacionais), da Pesca 
Altemir Gregolin (mesmo 
tema), dos Transportes 
Anderson Adauto (Minas 
e Energia), da Saúde José 
Gomes Temporão (mesmo 
tema), da Educação Henrique 
Paim (mesmo tema). A ex-
deputada federal e jornalista 
Manuela D’ávila, que virou 
consultora de campanhas, 
entrou no GT da Comunicação.

Batalha do Turismo
A entrada de Marcelo Freixo 
no GT do Turismo na Transição 
atiçou a curiosidade dos 
próximos de Lula da Silva, que 
desconfiam de que o aliado 
carioca possa ser nomeado 
ministro. Freixo tem a 
companhia de dois expoentes 
do setor: a ex-ministra Marta 
Suplicy – cotada também para 
voltar ao cargo – e o senador 
Veneziano Vital do Rego, que 
representa a forte bancada 
suprapartidária do Nordeste 
ligada ao tema. Do setor 
hoteleiro, apareceu a única 
representante, Chieko Aoki, 
fundadora da rede Blue Tree.

S.O.S. Guanabara

O deputado Gustavo Schmidt 
(Avante-RJ), presidente da 
Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente da ALERJ, pediu apoio 
na Capitania dos Portos para 
vistoria de barcos fundeados 
na Baía de Guanabara dia 25. 
Em especial no entorno da 
Ponte Rio-Niterói. A Baía tem 
412 km quadrados, há relatos 
de centenas de embarcações 
abandonadas (desde pequenos 
barcos até navios como o que 
colidiu à deriva com a ponte) 
e suspeita de que alguns 
são usados pelo crime como 
depósito se armas e drogas.

Só piora
O Monitor do Fogo, do 
MapBiomas, indica que 
em outubro deste ano 
as queimadas no Brasil 
aumentaram 66%. Neste 
período, 3,4 milhões de 
hectares foram queimados (1,3 
milhão de hectares a mais do 
que no mesmo mês de 2021). 
O Cerrado foi o bioma que 
mais pegou fogo em outubro: 
1,8 milhão de hectares foram 
atingidos, crescimento de 196% 
em relação à mesma época do 
ano passado.
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Criminoso ‘leva a pior’ em confronto
contra a PM em Serra dos Dourados

Um homem morreu depois 
de iniciar um confronto con-
tra policiais militares de 
Umuarama na tarde de ontem 
(quarta-feira, 16). A troca de 
tiros aconteceu no distrito de 
Serra dos Dourados.

De acordo com os policiais 
militares, uma equipe da RPA 
(Rondas e Patrulhamento 
Automotivo) flagrou um veí-
culo Chevrolet de cor clara 
seguindo pelo distrito e resol-
veu iniciar uma abordagem.

Ao notar a aproximação de 
uma viatura policial, o condu-
tor iniciou uma fuga, até que 
abandonou o carro no meio da 
rua e saiu correndo, armado 
com uma pistola.

Na tentativa de se esconder 

Disputa por ponto de tráfico
pode ter motivado de execução

Apesar de as investiga-
ções ainda não terem sido 
concluídas pela Polícia Civil 
de Umuarama, a respeito de 
uma execução praticada por 
dois homens – ainda desco-
nhecidos – na noite do sábado 
(13), na avenida dos Tamoyos, 
existe a possibilidade de que 
o crime tenha sido motivado 
por uma disputa de ponto de 
venda de drogas.

Esta é uma das hipóteses 

Homem foi perseguido e 
executado a tiros no 
centro de Francisco Alves

O jovem de 22 anos que 
foi assassinado por volta 
das 23h da última terça-
-feira (15) foi identificado no 
Instituto Médico Legal (IML) de 
Umuarama. Gerson Saling, foi 
perseguido e depois executado 
a tiros por dois homens, ainda 
desconhecidos da polícia. O 
crime aconteceu no centro de 
Francisco Alves (a 70 quilôme-
tros de Umuarama), quando 
caminhava pelo local.

De acordo com a família 
de Gerson, o rapaz havia se 
mudado recentemente àquele 
município para viver na com-
panhia da namorada. Como 
ele não possuía um celular, o 
contato entre a família tornou-
-se mais raro e eles não soube-
ram dizer se Gerson possuía 
algum tipo de desavença que 
possa ter motivado o crime.

De acordo com as informa-
ções averiguadas pela polícia, 
o crime teria sido cometido por 
uma dupla armada que perse-
guiu a vítima e abriu fogo em 

dos policiais, o suspeito inva-
diu uma residência. Uma 
equipe formada por PMs 
do Grupo Rotam (Rondas 
Ostensivas) também estava 
no local naquele momento e 
avistou o homem tentando se 
esconder. Imediatamente um 
cerco foi montado. Durante o 
confronto, o suspeito foi alve-
jado e morreu no local.

Com ele foi encontrada 
uma pistola de calibre 9mm. 
Nenhum policial se feriu 
durante o tiroteio.

O local foi isolado e buscas 
foram iniciadas no interior do 
carro usado pelo criminoso. 
Lá, foram encontradas várias 
armas.

Segundo os policiais, 

houve a apreensão de um 
fuzil de calibre 556 e de uma 
espingarda de calibre 12 milí-
metros, além de dois coletes 
à prova de balas, 190 cartu-
chos de calibres 556 e 15 car-
tuchos calibre 12 , além do 
veículo usado pelo marginal, 
que, durante uma averigua-
ção, foi constatado que se 
tratava de produto de roubo.

Depois que peritos do 
Instituto de Criminalística de 
Umuarama fizeram um levan-
tamento da cena do con-
fronto, o corpo do homem 
foi recolhido e encaminhado 
ao Instituto Médico Legal 
(IML) para ser necropsiado e 
aguardar a oficialização da 
identificação.

ARMAS longas e farta munição foi apreendida pelos policiais depois do confronto que 
terminou com a morte do homem que levava o arsenal
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via pública.
Minutos antes do assassi-

nato, Gerson foi visto cami-
nhando pela via, quando foi 
surpreendido pelos assassi-
nos, que efetuaram vários dis-
paros. O rapaz morreu no local. 
Na sequência a dupla fugiu em 
um automóvel – de modelo 
não identificado – que estaria 
prestando apoio ao crime.

A cena foi isolada para 
que peritos do Instituto de 
Criminalística da Polícia Civil 
pudessem coletar indícios 
a serem encaminhados aos 
investigadores.

que, segundo o delegado 
chefe da 7ª subdivisão Policial 
(SDP) de Umuarama, Gabriel 
Meneses, analisa.

Ele revelou ontem (quar-
ta-feira, 16) à imprensa que a 
família comenta que a vítima, 
identificada como Leonardo 
de Andrade Batista, 22, seria 
usuário de entorpecentes, 
mas informações que vem 
sendo estudadas pelos inves-
tigadores dão conta de que 

a motivação do assassinato, 
teria sido uma invasão de um 
ponto de venda de drogas. O 
delegado revela também que 
a morte de Leonardo pode 
ter ligação com outro crime, 
praticado na madrugada de 
7 de novembro que vitimou 
Anderson Borges, 30. Na oca-
sião, o cidadão foi morto a tiros 
perto de uma tabacaria situada 
à rua Ministro Oliveira Salazar, 
quando Borges saiu acom-
panhado do algoz. Depois do 
homicídio, o autor fugiu em um 
veículo e não foi identificado.

O delegado reforça que na 
noite do sábado, Leonardo foi 
assassinado por disparos de 
revólver, pois nenhum estojo 
vazio foi encontrado nas pro-
ximidades do local onde acon-
teceu o crime – na casa da 
vítima – e que os dois crimes, 
que podem estar relaciona-
dos, ainda estão sendo inves-
tigados, pois os inquéritos não 
foram concluídos.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu 502,65 quilos de maconha, 
na manhã da terça-feira (15). A droga era transportada em um caminhão 
Volvo NL 12.360 pela PRC-272, em Iporã. Na abordagem, o condutor 
demonstrou nervosismo, fator que chamou a atenção dos patrulheiros. Na busca, 
foram encontrados 29 fardos de maconha, escondidos embaixo dos bancos na 
cabine e no semirreboque. Quando questionado, o caminhoneiro afirmou que 
saiu de Umuarama com o veículo e o carregou com a droga em uma estrada rural 
de Guaíra. Ele receberia cerca de R$ 10 mil para entregar o entorpecente em 
Maringá. Recebeu voz de prisão e foi encaminhado, com o veículo e a droga, 
ao posto policial de Iporã para pesagem e confecção do Boletim de Ocorrência. 
Depois foi levado à Delegacia de Polícia Civil.

DIVULGAÇÃO
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Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.

NOTÍCIAS QUE FAZEM O PARANÁ 
AVANÇAR CADA VEZ MAIS.

PR
DESTAQUE

Para mais informações, acesse: aen.pr.gov.br     @aenparana.

O agronegócio do Paraná
ultrapassou o valor bruto de produção 
de cento e oitenta bilhões de reais,
o maior da história.

O Paraná investe R$ 28 milhões
de reais em pesquisas na área
da saúde.

383 municípios do Estado
receberão R$ 42 milhões em ações 
para a infância e para a terceira idade.

Seleção feminina bate Canadá
em último amistoso de 2022

A seleção brasileira femi-
nina de futebol devolveu ao 
Canadá o placar de 2 a 1 ao 
vencer na última segunda-
-feira (15) o segundo amis-
toso contra o país, que serve 
de preparação para a Copa do 
Mundo Feminina no ano que 
vem. Na última sexta (11), as 
brasileiras sofreram revés para 
a equipe canadense na Vila 
Belmiro, estádio do Santos. A 
atacante Bia Zaneratto abriu o 
placar na Neo Química Arena 
(Corinthians) no fim do pri-
meiro tempo. Na volta do inter-
valo, a canadense Lawrence 
empatou, em cobrança de 
pênalti, e já nos acréscimos 
a meio-campista Ana Vitória 
selou a vitória das brasileiras 
no último compromisso da 
temporada de 2022.

Na partida de segunda (15), 
a técnica fez três mudanças em 
relação ao time que jogou na 
última sexta (11). Começaram 

jogando a zagueira Kathellen 
(no lugar de Lauren), a lateral-di-
reita Bruninha (Fê Palermo) e a 
atacante Geyse (Ludmila). O pri-
meiro tempo começou nervoso 
para o Brasil, com chegadas 
perigosas do ataque canadense, 
mas a partir dos 30 a seleção 
tomou conta da partida até abrir 
o palcar aos 40 minutos, com 
Kerolin roubando a bola no 
meio campo. A camisa 10 dis-
parou com a bola, se desvenci-
lhar da marcação e esperou o 
momento para dar de presente 
para Bia Zaneratto desferir um 
chute cruzado fulminante de 
esquerda. 

Na volta do intervalo, a 
seleção voltou com o mesmo 
ritimo ofensivo. Mas aos 15 
minutos, na tentativa de blo-
quear o ataque de Lawrence, 
ca m i s a  1 0  d o  C a n a d á , 
Geyse subiu e a bola acabou 
batendo no seu braço. A arbi-
tragem anotou o pênalti, que 

a própria Lawrence conver-
teu. Tudo igual no estádio do 
Corinthians. O empate não 
esmoreceu a equipe brasileira. 

SELEÇÃO devolveu ao Canadá o placar de 2 a 1 ao vencer o segundo amistoso na preparação para a Copa do Mundo Feminina no ano que vem
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Aos 46 minutos, após escan-
teio, Gabi Nunes arriscou de 
cabeça, a goleira Yekka impe-
diu o gol em cima da linha, mas 

não adiantou: a bola sobrou 
para Ana Vitória empurrar para 
o fundo da rede, garantindo o 
triunfo brasileiro.
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Lei obriga que os eventos com mais de 800
pessoas devem ter ambulância à disposição

 O  p r e f e i t o  H e r m e s 
Pimentel sancionou a Lei n° 
4.606/2022, de autoria do 
vereador Ednei do Esporte, 
que obriga a permanência 
de uma ambulância, com 
paramédicos, durante todo 
o tempo que durar os even-
tos que tenham público igual 
ou maior que 800 pessoas. O 
objetivo principal é oferecer 
atendimento de urgência em 
emergências que possam 
ocorrer nesses locais.

Já em vigor desde a 
semana passada, a nova lei 
indica ainda que a responsa-
bilidade de providenciar tanto 
a ambulância quanto os profis-
sionais socorristas é do organi-
zador do evento, seja público 
ou particular. “É uma proposta 
muito importante, porque em 
eventos com aglomeração de 
pessoas como em shows, bai-
les, vestibulares, concursos 
públicos, festas religiosas ou 
quaisquer outros similares 
devem oferecer esse serviço de 
socorro, o que é uma garantia 
a mais pela vida dos cidadãos”, 
comentou Pimentel.

A lei também especifica 
que as equipes especializa-
das em urgência e emergên-
cia, paramédicos ou socorris-
tas, devem chegar meia hora 
antes e só sair meia hora 
depois do término do evento. 

Equipe de Umuarama leva experiências
na pandemia para evento internacional

Uma equipe de Umuarama 
formada pela secretária 
municipal de Educação, 
Mauriza Gonçalves de Lima 
Menegasso, pela coordenadora 
de Tecnologias Educacionais, 
Dayane Horwat, e pela coorde-
nadora do Polo UAB, Simone 
Martins, apresentou trabalho 
científico sobre a utilização 
das tecnologias digitais por 
professores no pós-pandemia 
em um congresso internacio-
nal de educação em São Paulo, 
no último fim de semana.

O trabalho, que apresenta 
experiências de uma rede muni-
cipal de ensino, fez parte do 
Encontro de Pesquisadores em 
Educação e Tecnologias organi-
zado pelo Grupo Horizonte (um 
conjunto de estudos e pesquisas 

Sábado é Dia D do 
Novembro Vermelho 

para a identificação do 
câncer de boca

Quase mil pessoas por ano 
têm diagnóstico positivo para 
câncer de boca, segundo levan-
tamento do Inca (Instituto 
Nacional do Câncer). Em 
Umuarama, as unidades de 
saúde Panorama, Bem-Estar, 
Vitória Régia, Central e Serra dos 
Dourados terão atividades espe-
ciais em alusão ao Novembro 
Vermelho, oferecendo exames 
para diagnóstico precoce da 
doença. O Dia D será das 8h às 
11h30 do próximo sábado (19).

A campanha Novembro 
Vermelho foi instituída pela Lei 
Estadual nº 19.868/2019 para 
alertar a população para a impor-
tância da prevenção e do com-
bate ao câncer de boca. “O cân-
cer de boca é um tumor maligno 
que afeta os lábios e a cavidade 
oral e está entre os mais inciden-
tes no Brasil. A doença pode ser 
prevenida de maneira simples 
e tratada se diagnosticada pre-
cocemente”, observa o secretá-
rio municipal de Saúde, Herison 
Cleik da Silva Lima.

A diretora de Atenção Primária 
em Saúde (APS), Jaqueline de 
Bortolli Shiribayashi, indica que 
os maiores fatores de risco para 
o desenvolvimento do câncer de 
boca são o tabagismo e o con-
sumo de álcool. “Os principais sin-
tomas são lesões que não cicatri-
zam por mais de 15 dias, manchas 
vermelhas ou esbranquiçadas na 
língua, gengivas, céu da boca e 
bochechas, nódulos no pescoço 
e rouquidão permanente. Em 
casos mais avançados, a doença 
pode dificultar a fala, mastigação, 
deglutição, a movimentação da 
língua, e dar sensação de que há 
algo preso na garganta”, detalha.

Para diagnosticar o câncer de 
boca é preciso fazer um exame 
clínico, que pode ser realizado 
por um dentista durante as con-
sultas odontológicas de rotina, 
sendo possível detectar lesões 
suspeitas e diagnosticar a doença 
no início. “Desta forma, convida-
mos toda a população para que 
compareça a essas unidades 
de saúde para uma avaliação, 
que é rápida e indolor”, explica 
Jaqueline, acrescentando que 
não é necessário agendamento.

sobre inovação em educação, 
tecnologias e linguagens) da 
Universidade Federal de São 
Carlos – UFSCarm, que neste 
ano teve como tema “Educação 
Híbrida: Resiliência, Equidade e 
Sustentabilidade”.

“Nosso trabalho tece refle-
xões de questões sobre a pan-
demia de coronavírus que 
se estabeleceu ao redor do 
mundo, a partir de 2020, e oca-
sionou mudanças nas formas 
de ensinar em muitas institui-
ções, provocando uma rup-
tura nos profissionais da edu-
cação com o meio tradicional 
de lecionar e impulsionando 
a apropriação da cultural digi-
tal”, explicou Mauriza.

Assim, apesar das dificul-
dades notadas pelos docentes, 

foi perceptível o avanço frente 
ao uso de instrumentos peda-
gógicos digitais, bem como a 
formação de redes de colabo-
ração entre os profissionais da 
rede municipal de Umuarama.

Como resultado desse 
movimento, provocado pela 
implantação do Ensino Remoto 
Emergencial (ERE), “o trabalho 
apresentado realizou uma aná-
lise da situação e uma solução 
pensada pela rede municipal, 
para continuidade e incorpora-
ção do uso das tecnologias de 
comunicação e informação na 
educação, no período pós-pan-
demia”, completou a secretária 
da Educação.

As representantes de 
Umuarama também fazem 
parte do Grupo de Pesquisa 

em Educação a Distância e 
Tecnologias Educacionais 
da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM), que realiza 
pesquisas sobre as tecnologias 
educacionais, cultura digital e 
humanidades digitais.

O  e v e n t o  c i e n t í f i co , 
intitulado CIET:EnPET | 
ESUD:CIESUD 2022, é um 
espaço de divulgação e dis-
cussão de resultados de pes-
quisas, práticas e experiências 
(brasileiras e estrangeiras) rela-
cionadas aos efeitos das tec-
nologias digitais no processo 
de ensino-aprendizagem. Em 
2022, reuniu pesquisadores 
de todo o Brasil e internacio-
nais na cidade de São Paulo, 
na Universidade Mackenzie 
– Higienópolis.

“Ela [a ambulância] deverá 
ficar posicionada em lugar 
estratégico, com facilidade de 
locomoção e saída de emer-
gência, tendo todos os equi-
pamentos necessários para 
dar atendimento e suporte 
à vida, como desfibrilador 
automático e trauma. E tem 
mais: os profissionais devem 

estar habilitados e inscritos 
nos órgãos profissionais com-
petentes”, pontua Ednei do 
Esporte.

Segundo ele, as entidades 
(públicas e privadas), organi-
zadores e responsáveis pelo 
evento, serão responsabiliza-
dos pelas adversidades decor-
rentes por falta de recursos 

instituídos por esta lei. “O que 
queremos também garantir é 
que não adianta o organizador 
de um grande evento, com 800 
pessoas ou mais, dizer que não 
tem dinheiro para contratar o 
serviço de socorro: se algo der 
errado, a responsabilidade 
será exclusivamente atribuída 
a ele”, alertou.

JÁ em vigor desde a semana passada, a nova lei indica ainda que a responsabilidade de providenciar tanto a ambulância 
é do organizador do evento
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Palavras cruzadas

Hoje vai ser preciso calma e muito foco para lidar 
com os desafios que virão pela frente. No traba-
lho, priorize tarefas que podem ser feitas de ma-
neira reservada, especialmente se anda sonhando 
com uma promoção ou quer abocanhar aquela 
comissão no final do mês.

Se quiser dar conta das tarefas, até daquelas mais 
chatinhas ou rotineiras, foque sua atenção no ser-
viço. O astral é perfeito para repensar a carreira, 
fazer ajustes e até encontrar um novo nicho com 
mais chance de sucesso. Profissionalismo e dedi-
cação são essenciais para se dar bem hoje.

A Lua em Touro destaca sua criatividade no 
trabalho, bem como o espírito de equipe para 
encarar as tarefas com garra e disposição. Além 
disso, investir em conhecimento é sempre uma 
boa ideia. A Lua favorece os planos para uma 
viagem, mas é preciso manter o foco no serviço 
e separar as coisas.

Nesta quinta, criatividade e ótimas ideias serão 
importantes para se destacar no trabalho logo 
cedo. Explore seu charme para fazer novos conta-
tos profissionais, conquistar clientes ou melhorar 
suas vendas. Mas é melhor adiantar isso porque a 
comunicação, inclusive nas redes sociais e com 
os amigos, pode ficar tensa à tarde.

No trabalho, você vai esbanjar bom-senso e pode 
demonstrar mais praticidade na hora de lidar com 
as tarefas do dia a dia. Quem trabalha em home 
office pode ter desafios e talvez seja complicado 
entregar a produtividade que precisa. Há risco de 
cobranças e estresse com a chefia. 

Com raciocínio rápido e boas ideias, vai se des-
tacar no serviço e ainda dar uma animada nos 
colegas logo cedo. Aproveite para causar boa im-
pressão ao lidar com clientes ou pessoas novas, 
ampliar seus círculos sociais, e cuidar de serviços 
que exigem deslocamentos rápidos pela cidade. 

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 a 17 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Libra. São 
sentimentais, românticos e sonhadores. Mas às vezes exageram e vivem de ilusões. Costu-
mam dar o melhor de si aos seus parceiros, aos seus projetos e ideais na vida. Muitos podem 
até mesmo se sacrificarem em favor de terceiros.  Seu número principal é o 25, formado de 2, 
Lua, e de 5, Mercúrio. São dois astros que provocam instabilidade emocional e inconstância, 
leviandade e volubilidade. Mas a soma dá o 7, de Netuno, astro que nomeia as coisas espiritu-
ais e os dons para normais e que provoca também timidez, complexos de inferioridade e falta 
de auto estima. Mas em sua face positiva faz ter grande elevação de espírito.

Horóscopo nascido em 17 de novembro

Seu signo costuma ser desconfiado e nem sem-
pre interage de boa com os outros, mas a Lua pro-
mete melhorar a interação com os colegas e par-
ceiros pela manhã. Aproveite para conversar sobre 
projetos e tarefas que dependem de colaboração, 
marcar reunião, etc. À tarde, o astral fica pesado e, 
tanto no trabalho quanto na vida pessoal, podem 
surgir atritos. 

O desejo de expandir seus horizontes, experimen-
tar algo novo e deixar a rotina de lado deve movi-
mentar esta manhã. Deixe a desconfiança de lado 
para experimentar novas maneiras de realizar as 
tarefas do dia a dia, especialmente se estiver a fim 
de melhorar sua produtividade. 

No trabalho, será preciso tomar a iniciativa e cor-
rer atrás dos seus maiores sonhos para chegar 
onde deseja. Nada vai cair de brinde no seu colo, 
mas pode se surpreender com o que é capaz de 
conquistar graças aos seus esforços. O excesso 
de ambição pode trazer problemas, principalmen-
te se exagerar nas cobranças ou se não conseguir 
lidar bem com as críticas.

Nesta quinta, o que mais se destaca é a sua habili-
dade para lidar com dinheiro, Áries. Se prestar aten-
ção a tudo o que ocorre ao seu redor, vai ser moleza 
descobrir novas maneiras de encher o bolso, fechar 
uma parceria comercial e até receber uma grana que 
não esperava. À noite, algo que deseja comprar há 
tempos pode finalmente virar realidade.

O dia promete altos e baixos, mas é melhor adian-
tar as tarefas pendentes. Além de pintar imprevis-
tos e problemas à tarde, acontecimentos antigos 
também podem azedar a convivência com cole-
gas e até com o mozão, e ao invés de mandar 
mensagens irritadas e começar uma briga, deixe 
para conversar pessoalmente.

Mergulhar no trabalho e finalizar suas obrigações 
logo cedo será a melhor pedida nesta quinta. 
Foco, fé e café serão o segredo para o seu su-
cesso pela manhã, porque não vai faltar serviço. 
E dedicação e disciplina não são só importantes 
no trabalho, mas também para cuidar da saúde.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 17/11/2022
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max 24
min 19

max 30
min 17

Cascavel
max 27
min 15

Foz do Iguaçu
max 31
min 18

max 29
min 15

Curitiba
max 21
min 10

FASES 
DA LUA

Sexta 18/11/2022
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Sábado 19/11/2022

Sol

Nova
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Minguante
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte
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TPAS
PERNADEPAU

AEREOALMA
TCTOURO

CREMENAF
BOIALIDAR

DOMJOÃOVI
EOCOROA
RENDADS

ANEXALIEM
VASOOGRO
ILLERROD
SACIEDADE

ATADURAMAL
ASOVIPARO

Espetácu-
lo em que
brilhavam
vedetes 

Dúvida 
acompa-
nhada de

temor

Scooby-
(?), amigo 
do Salsi-
cha (TV)

Máquina 
de trabalho
do jardi-

neiro

O jogador
pouco 

habilidoso
(fut.)

Frente (?):
diminui a 
tempera-

tura
A aneste-
sia usada

pelo
dentista

Frações da
unidade
acima de

dez

(?)-mail,
correio da
internet

Emitida 
(a fra-

grância)
(pl.)

Lado da
moeda

oposto a
cara

Produto
do artesa-
nato nor-
destino

Deborah
Secco,
atriz 

Profissio-
nal que
atua na

passarela

Fazer
girar em

volta 

Sensação
de satisfa-
ção após

comer

Tira de
gaze 

usada em
curativos

O animal
que põe

ovos

Distraído
(fig.)

Recheio
de sonhos

Flutua; so-
brenada 

Pai de Dom
Pedro I

Peça onde 
se plantam

flores

A mensa-
gem acres-
centada a
outra, em
um e-mail

Boi bravo
(?) Assas-
sinas, grupo
musical

Lante-
joula

Consoantes
de "nora"

Consumir
(o jornal) 

Cobre
(símbolo)

Mentira,
em inglês
Fabricante
de tijolos

(?) penada:
fantasma
Ligação
conjugal

Em (?): 
em resumo
Saudação 
ao telefone

Bicho-pa-
pão (Folc.)
Recuperei 
algo perdido

Rodovia
(abrev.)
"Disc",
em CD

(?)-estar:
incômodo
Sucede
ao "O"

Labutar

Formato
do anzol

3/lie. 4/ogro — suma. 5/anexa — lidar. 8/exaladas.
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U C T SO
T A G A R E L A R

T R I R E L A T O
A A T L E T A

A Z E D O J A P
E L L E O C O
R E P A T R I A R

B A T E E N R C
M R C R A N I O

J E I T O L A B
M C T A T I E F

D O A R E S E E
R I D I M C B
I N C O M O D A R

T A M A R A O L E

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.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Conheça hoje na Coluna Viva bem a constelação familiar
A Constelação Familiar foi 

difundida por Bert Hellinger e 
desenvolvida a partir da obser-
vação com enfoque fenomeno-
lógico. É um método terapêutico 
breve que trata da repetição dos 
padrões familiares, uma vez que 
entende o indivíduo como per-
tencente ao sistema do qual ele 
veio, a família. Através de uma 
sessão é possível tomar cons-
ciência e compreender ques-
tões profundas, movimentos 

inconscientes que influenciam 
nosso comportamento, prejudi-
cam nossa saúde e limita nossa 
vida em geral. Atinge-se o 
inconsciente, com imagens e 
emoções, sem a necessidade 
de compreensão racional e 
de aprofundamento do tema 
para obter os resultados e 
soluções desejáveis.

Sofremos uma influên-
cia “invisível” e herdamos 
uma memória emocional 

inconsciente, na maioria das 
últimas quatro gerações (bisa-
vós, avós, pais, filhos). Essa 
influência existe por causa do 
nosso vínculo ao nosso sis-
tema e não está condicionado 
à convivência.

A técnica já está sendo apli-
cada na Mediação de Conflitos 
para facilitar acordos, evi-
tando que processos judiciais 
se arrastem. Antes de o pro-
cesso ir à Corte, é realizada uma 

Constelação em Grupo, represen-
tando entre 3 a 5 casos verídicos, 
porém preservando suas identi-
dades. A representação ocorre 
dentro da Câmara Judicial, em 
frente a todos, e casos parecidos 
são solucionados com um exem-
plo somente. Os acordos aumen-
tam de 52% a 89%.

A Lei 13.140/2015, chamada 
Lei da Mediação, disciplina 
dessa forma, a técnica como 
forma de resolução de conflitos.
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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

Honda lançará quatro novos
modelos no Brasil em 2023

Após o sucesso do lança-
mento do New City, nas car-
rocerias sedan e hatchback, e 
do New HR-V, com suas duas 
opções de motorização (aspi-
rada e turbo), a Honda segue 
com sua renovação de portfó-
lio, visando superar as expec-
tativas dos clientes.

Em 2023, serão quatro gran-
des lançamentos. Dois modelos 
já são consagrados no mercado 
brasileiro: Civic e CR-V. Eles che-
garão em nova geração e com 
a exclusiva tecnologia híbrida 
e:HEV, reconhecida pelo alto 
nível de eficiência. Além deles, 
a Honda também lançará dois 
modelos inéditos no Brasil: o 
ícone esportivo Civic Type R e o 
SUV médio ZR-V.

CIVIC HÍBRIDO
A 11ª geração do modelo 

será lançada logo no início de 
2023, em janeiro. Importado 
da Tailândia, o Civic exibe 
um design absolutamente 
novo, com porte, mecânica, 

acabamento, lista de equi-
pamentos e sofisticação que 
o elevam a um segmento 
superior.

O modelo possui um pacote 
de tecnologias único nos pilares 
de meio ambiente, segurança e 
conectividade, totalmente ali-
nhado ao novo momento da 
marca globalmente.

O novo Civic será comer-
cializado em versão única, 
híbrida, com a exclusiva tec-
nologia e:HEV da Honda. O 
sistema, já reconhecido pelo 
seu elevado nível de eficiên-
cia, está ainda mais impres-
sionante. O motor a combus-
tão recebeu melhorias técnicas 
que lhe garantiu uma incom-
parável eficiência térmica, com 
índice de 41%, reforçando a 
preocupação da marca com a 
questão ambiental.

Além disso, o Civic Híbrido 
possui uma extensa lista de 
tecnologias de segurança 
e assistência ao condutor, 
com destaque para o Honda 

SENSING. Outra novidade é o 
myHonda Connect, exclusiva 
plataforma de conectividade 
da marca, recém-lançada no 
New HR-V, que traz um menu 
completo de serviços, conec-
tando o motorista ao seu carro, 
via aplicativo no smartphone.

CIVIC TYPE R
2023 será marcante para os 

fãs de carros esportivos: será 
o ano da chegada do primeiro 
Civic Type R ao Brasil. Detentor 
do recorde de tempo de volta 
(2min23s12) em carros com 
tração dianteira no autódromo 
de Suzuka, o modelo incorpora 
todo o DNA esportivo da Honda. 
Ele chegará ainda no primeiro 
semestre, com carroceria hat-
chback, importado do Japão.

ZR-V
A Honda lançará um SUV 

inédito no mercado brasileiro.  
Desenvolvido com base na 11ª 
geração do Civic, o ZR-V tem 
porte entre o New HR-V e o CR-V. 

Importado do México, o modelo 
tem chegada prevista para o 
segundo semestre de 2023 para 
fortalecer ainda mais a linha de 
SUVs da marca no país.

CR-V
O modelo top de linha entre 

os SUVs da Honda também 
será completamente renovado. 
A nova geração do CR-V será 
lançada no segundo semestre. 
Além de suas linhas inéditas e 

mais imponentes, pela primeira 
vez o modelo trará a motori-
zação híbrida e:HEV. Assim, a 
marca irá cumprir seu compro-
misso de trazer três modelos 
híbridos ao Brasil até 2023.

Com todas essas novidades, a 
Honda Automóveis do Brasil rea-
firma o seu compromisso com o 
mercado local e seguirá traba-
lhando fortemente para estar 
cada vez mais alinhada aos dire-
cionamentos globais da marca.

Kia Sportage é eleito o melhor SUV médio 
O Kia Sportage venceu o 

Prêmio UOL Carros, em sua 
sexta edição, na categoria 
SUV Médio, na última sexta-
-feira (11), em evento online, 
ao concorrer na fase final com 
os modelos Caoa Chery Tiggo 
7Pro, Chevrolet Equinox e 
Mitsubishi Eclipse Cross.

Os principais atributos do 
novo Sportage, em duas ver-
sões, são o seu motor Gamma 
II de 4 cilindros em linha, 
turbo GDI (injeção direta), de 
1.6 litro, à gasolina, com sis-
tema híbrido MHEV 48V (Mild 
Hybrid Electric Vehicle), 
Smartstream, capaz de gerar 
180 cavalos de potência 
máxima e combinada (com-
bustão interna e elétrica) 
a 5.500 rpm e torque de 27 
kgf.m, a completa reestili-
zação externa e a introdução 
de extensa lista de tecnolo-
gias ADAS - Advanced Driver 
Assistance System, capazes 
de proporcionar ainda mais 
segurança aos ocupantes do 
veículo.

O conjunto do motor está 

NO segundo semestre, o inédito ZR-V chega fortalecer ainda mais a linha de SUVs da 
Honda no Brasil
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acoplado ao câmbio automá-
tico de 7 velocidades e dupla 
embreagem DCT. Com essa 
configuração, o Sportage - 
segundo dados do Inmetro - 
registrou desempenho de 11,5 
km/l na cidade e de 12,1 km/l 
na estrada, sempre abastecido 
com gasolina.

Em ambas as versões, o 
Sportage conta com diver-
sas tecnologias de ADAS - 
Advanced Driver Assistance 
System, a começar pelos 
alertas de fadiga do condu-
tor (DAW), de prevenção de 
colisão por ponto cego (BCW), 
de saída em segurança (SEW); 

assistentes de permanência e 
centralização na faixa de roda-
gem (LKA/LFA), de farol alto 
(HBA), para prevenção de coli-
são frontal (FCA); câmera de ré 
com guias dinâmicas de esta-
cionamento (RVM) e sensores 
de estacionamento dianteiros 
e traseiros (PDW).

 Essa “sopa de letras” se 
estende ainda mais na versão 
EX Prestige com o assistente 
para prevenção de colisão 
frontal incluindo conversão 
em cruzamentos (FCA-JT), 
câmeras de visão 360º (SVM), 
monitor de ponto cego com 
visualização no painel digital 

de instrumentos (BVM), de 
prevenção de colisão traseira 
e tráfego cruzado (RCCW), e 

piloto automático adaptativo 
com assistente de congestio-
namentos (SCC).

SEGUNDO modelo da Kia Brasil com sistema híbrido leve (MHEV – Mild Hybrid Electric Vehicle), 
o Sportage também prioriza o baixo consumo de combustível e baixas emissões veiculares
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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
FIESTA 1.6 TITANIUM 16/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00
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 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 339.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

                                                                    COMUNICADO 

Sr. GILMAR FRANCISCO VIEIRA, casado com a Sra. CRISSIANE MARINS TAKANO VIEIRA, 
residentes e domiciliados na Estrada Porto Cinco Assentamento, R652, Zona Rural, CEP 87470-
000, na cidade de MARILUZ-PR, favor entrar em contato com a empresa U.F.C LOTEAMENTOS 
E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 
14.315.648/0001-61, com sede na Avenida Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-
PR, telefone: (44) 3622-5221, referentes assuntos de vosso interesse. 

 

 

 

                                                                       COMUNICADO 

Sr. RICARDO RODRIGUES MELO, solteiro conforme declarado, residente e domiciliado na Rua 
Waldemar Evaristo da Silva, 1945, Jardim Alto da Boa Vista, CEP 87506-380, na cidade de 
UMUARAMA-PR, favor entrar em contato com a empresa M.C.F IMÓVEIS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 30.528.508/0001-28, com sede na Avenida 
Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-PR, telefone: (44) 3622-5221, referentes 
assuntos de vosso interesse. 

                                                                    COMUNICADO 

Sr. GILMAR FRANCISCO VIEIRA, casado com a Sra. CRISSIANE MARINS TAKANO VIEIRA, 
residentes e domiciliados na Estrada Porto Cinco Assentamento, R652, Zona Rural, CEP 87470-
000, na cidade de MARILUZ-PR, favor entrar em contato com a empresa U.F.C LOTEAMENTOS 
E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 
14.315.648/0001-61, com sede na Avenida Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-
PR, telefone: (44) 3622-5221, referentes assuntos de vosso interesse. 

 

 

 

                                                                       COMUNICADO 

Sr. RICARDO RODRIGUES MELO, solteiro conforme declarado, residente e domiciliado na Rua 
Waldemar Evaristo da Silva, 1945, Jardim Alto da Boa Vista, CEP 87506-380, na cidade de 
UMUARAMA-PR, favor entrar em contato com a empresa M.C.F IMÓVEIS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 30.528.508/0001-28, com sede na Avenida 
Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-PR, telefone: (44) 3622-5221, referentes 
assuntos de vosso interesse. 

 EXTRAVIO DE ALVARA
C. SOARES MAGALHAES VIDAL 
& CIA LTDA, com sede e domi-
cílio na Av Parana, 3612, Zona 
I, Umuarama – PR, inscrita no 
CNPJ nº 13.016.925/0001-72, 
comunica para os devidos fins 
o extravio do seu ALVARÁ DE 
LICENÇA com cadastro na pre-
feitura sob nº 27227, com esta 
publicação torna-se sem efeito 
legal e comercial.

A Agência do Trabalhador 
de Umuarama estará presente 
no feirão de vagas de emprego 
do comércio para contratação 
de trabalhadores temporários 
visando as vendas de final de 
ano. O período que antecede 
o Natal e o ano novo é um dos 
grandes ‘filões’ do comércio 
local e do setor de serviços, 
e também uma oportuni-
dade para os desempregados 
se recolocarem no mercado, 
com a possibilidade tornarem 
a contratação temporária em 
trabalho fixo.

Trata-se de mais uma ação 
integrada entre a Secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio, por meio da Agência 
do Trabalhador, e a Federação 

Feirão ofertará vagas de emprego
temporário no comércio da cidade

do Comércio do Estado do 
Paraná (Fecomércio), por inter-
médio do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial 
(Senac), Sesc, CMEG (Câmara 
da Mulher Empreendedora e 
Gestora de Negócios), sindi-
catos e Associação Comercial, 
Industrial  e Agrícola de 
Umuarama (Aciu).

A intenção é apoiar os 
empresários e capacitar os 
trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo para 
potencializar as vendas natali-
nas. “Teremos uma equipe do 
Sistema Nacional do Emprego 
(Sine) no Senac, das 9h às 11h 
desta sexta-feira, fazendo o 
encaminhamento de trabalha-
dores para as vagas ofertadas 

pelo comércio”, informou 
Reginaldo Barros.

O setor de recursos huma-
nos do Atacadão, por exem-
plo, fará entrevistas para 
contratação de trabalhado-
res para caixa, estoquista e 
repositor, entre outras fun-
ções. Diversas empresas 
colocaram vagas à disposição 
dos candidatos, que poderão 
ainda participar da palestra 
“Atendimento como dife-
rencial no fechamento das 
vendas”.

O feirão começa com um 
café da manhã às 7h45 e terá a 
palestra às 8h. Em seguida ini-
ciam os atendimentos aos tra-
balhadores no hall do Senac. 
Mais informações na Agência 
do Trabalhador, pelo fone (44) 
3621-1100.

CURSO
Ainda há vagas para o curso 

gratuito de Assistente em 
Tecnologias da Informação 
que é mais uma parceria 
entre a Secretaria de Indústria 

e Comércio da prefeitura e o 
Senac. As inscrições devem ser 
feitas somente on-line, pelo 
site do Senac.

O curso terá 200h de ati-
vidades, no período de 22 de 
novembro a 26 de setembro 
de 2023. As aulas serão das 9h 
às 12h, às terças e quintas-fei-
ras. É necessário que os can-
didatos tenham acima de 15 
anos e Ensino Fundamental 
completo. Mais informa-
ções no Senac, pelo fone (44) 
3621-5700.

Saúde registrou 15 novos casos 
de Covid nos últimos cinco dias

O Boletim Covid divulgado 
ontem (quarta-feira, 16) trouxe 
dados acumulados sobre o 
comportamento do coronaví-
rus em Umuarama nos últimos 
cinco dias e informou que 15 
novos casos foram confirma-
dos, sendo nove mulheres, seis 
homens e nenhuma criança. 
Em 32 meses de pandemia, 
39.379 pessoas foram diagnos-
ticadas com a doença e deste 
total 39.008 se recuperaram.

A última morte em decor-
rência de complicações da 
covid-19 foi oficialmente con-
firmada em março deste ano e 
o total de óbitos nesse período 
é de 355. Segundo relatório 
das instituições que atendem 
pacientes com a doença, existe 
hoje apenas um homem de 
Umuarama internado na enfer-
maria do hospital Norospar – 
ele tem 64 anos e tomou as 
quatro doses da vacina.

Existem hoje 46 pessoas em 
isolamento domiciliar, sendo 

que 14 casos são considera-
dos suspeitos e outros 32 ati-
vos. Desde o dia 1° de janeiro 
até hoje (320 dias), foram 
confirmados 18.957 casos – 
9.726 mulheres (51,3%), 7.101 
homens (37,5%) e 2.120 crian-
ças (11,2%). A média de casos 
diários nesse período é de 59, 
o menor número desde o início 
da pandemia. A cidade conti-
nua classificada com bandeira 
verde pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa), revelando que 
o risco de disseminação do vírus 
é considerado baixo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni A solidariedade é o sentimento que melhor 

expressa o respeito pela dignidade humana.
Franz Kafka

@tribunahojenewsumuarama

VAMOS COLABORAR?
O Lions Clube de Umuarama promove no sábado (19), a Pizza Solidária do clube de serviço com o lucro da venda revertido 
para a compra de equipamentos ao Banco Ortopédico e também para ajudar a Casa da Paz de Umuarama. Cada pizza custa R$ 
40 reservas pelo WhatsApp: (44) 99976-0543. A retirada será sábado na Toca do Leão, das 10h30 às 14h.
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DESFILE!
Tradicionais em diversas 

localidades brasileiras e em 
outros países, como o Para-
guai, os desfiles com veícu-
los de grande e médio porte 
decorados costumam chamar 

a atenção e iluminam as 
programações natalinas de 
diversas cidades. Este será 
um dos atrativos inéditos 

do Natal de Luz, campanha 
capitaneada pela Aciu e pela 
Prefeitura de Umuarama. Os 
empresários interessados 

podem participar com cami-
nhões, ônibus, micro-ônibus 
e vans. O desfile percorrerá 
a avenida Paraná na noite 
de 16 de dezembro, uma 

sexta-feira. O Natal de Luz 
contará ainda com desfiles 
de carros antigos, motos e 
bicicletas, com motoristas 

e condutores caracterizados 
como papais-noéis. A Pre-
feitura e a Aciu estão em-
penhadas em propiciar um 

fim de ano memorável. Para 
tanto está sendo investido 
um montante expressivo. 
Um dos destaques será a 
instalação de centenas de 
portais repaginados nas 
avenidas e ruas centrais. 
Para participar do desfile 
de veículos de grande e 
médio porte do Natal de 
Luz basta entrar em con-
tato pelo telefone (44) 

99985-3765/Camila.

 

ZOOM
DENISE FREITAS, do setor da Previdência da Prefeitura Municipal, está em Bra-
sília participando do Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social. 

O evento acontece até sexta-feira -, e o registro foi na Capital Federal em plena 
chuva do feriado de 15 de novembro. 

NATAL CHEVROLET
O Shopping Palladium Umuarama 
já deu início às festividades do 

Natal na Capital da Amizade, com a 
chegada do Papai Noel e a apresen-
tação do coral do Colégio Bento 

Mossurunga, que contou com 
um coro de centenas de vozes. 

A magia torna-se  especial, pois 
os clientes que comprarem no 
shopping no período natalino, 

também terão a chance de iniciar 
o próximo ano de carro novo. O 

Palladium irá sortear um Chevrolet 
Tracker Turbo 22/23 0km. 

***

Para participar, o cliente que com-
prar nas lojas participantes do sho-
pping, no período de 14 de novem-
bro de 2022 a 8 de janeiro de 2023 
-, a cada R$ 200 em compras tem 
direito a um cupom para concorrer 

ao Chevrolet Tracker.
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FRANGO COM ESPECIÁRIAS E LEITE DE COCO!
INGREDIENTES
1 peito de frango sem pele nem osso 
(cerca de 700 g)
½ cebola
1 colher (chá) de sementes de mos-
tarda
¼ colher (chá) de semente de erva-
-doce
1 colher (chá) de páprica doce
½ colher (chá) de cúrcuma
½ colher (chá) de pimenta-de-caiena
½ colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de óleo
¾ de xícara (chá) de leite de coco 
(cerca de 200 ml)
2 colheres (sopa) de pasta de amen-
doim sem açúcar
Folhas de coentro a gosto para servir

MODO DE PREPARO
Retire o frango da geladeira e deixe 
em temperatura ambiente enquanto 
separa o restante dos ingredien-
tes. No pilão, bata as sementes de 
mostarda e de erva-doce até triturar 
bem. Misture a páprica, a cúrcu-
ma, a pimenta-de-caiena e o sal. 
Descasque e pique fino a cebola.
Corte o frango em cubos médios, de 
2,5 cm. Transfira para uma tigela, 
tempere com as especiarias e mis-

INTENET

ture bem com as mãos até 
envolver todos os pedaços.
Leve uma panela média ao 
fogo médio para aquecer. 
Regue com o óleo, acres-
cente a cebola e tempere 
com uma pitada de sal. 
Refogue por 2 minutos até 
murchar.Junte o frango e 
refogue por 3 minutos, até 
os cubos perderem o as-
pecto de cru. Acrescente o 
leite de coco, misture bem 
e deixe cozinhar até ferver. 
Abaixe o fogo e deixe cozinhar por 8 
minutos, mexendo de vez em quando, 
até que os cubos de frango estejam 
cozidos.Por último, misture a pasta 

de amendoim e deixe cozinhar por 
mais 2 minutos para o caldo engros-
sar. Sirva a seguir com folhas de 
coentro frescas.


	01-cor
	02-pb
	03-pb
	04-pb
	05-pb
	06-cor
	07-cor
	08-pb
	09-pb
	10-pb
	11-pb
	12-cor

