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Novos 15 casos de Covid foram
confirmados em apenas um dia
O Boletim Covid divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Umuarama, informou que 15 novos casos foram confirmados em apenas um 
dia – são 11 mulheres (73%) e quatro homens (27%). Este é o maior número 
registrado desde o dia 6 de setembro (há 73 dias a média diária permaneceu 
abaixo de 4), fato que leva a Secretaria a indicar que a população complete 

o ciclo vacinal, evite aglomerações e use o álcool gel, entre outros cuidados. 
Existem ainda, dois homens de Umuarama – ambos com 64 anos – interna-
dos para tratamento da doença: um deles ocupando leito de enfermaria e 
outro em leito de UTI. Este último, tomou duas doses do imunizante. Outras 
45 pessoas seguem em isolamento domiciliar. l 8
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Desemprego
cai em seis
estados no
trimestre

l 2

Equipe de
transição

quer excluir
R$ 175 bi do teto

l 3

Renegociação

A Secretaria do Meio Ambiente desenvolve hoje uma grande operação de poda da arborização urbana. Serão 
realizadas interdições temporárias no tráfego da Avenida Paraná e, na ocupação de vagas de estacionamento. 
O primeiro trecho será entre o camelódromo e o primeiro retorno no canteiro central da avenida. O trabalho é 
desenvolvido por equipes de uma empresa terceirizada que foi contratada pelo município e será iniciado às 5h, 
a fim de minimizar os transtornos.

Paraná busca
expandir as
políticas de

sustentabilidade
l 4

     

O Conselho dos Direi-
tos do Idoso abriu 
uma exposição de 

imagens do fotógrafo 
Paulo Roberto Nunes 
Silveira, que vive em 

situação de rua e 
demonstra sensibi-

lidade como poucos 
para captar flagrantes 

da natureza local. A 
exposição acontece no 

Centro Cultural. l 9  

Poda no 
centro

12ª RS recebe
hoje 420 vacinas

‘baby’ contra
a Covid-19

l 5

Fotografo de rua
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Palavras cruzadas

Sua intuição estará tinindo e você pode usar 
isso a seu favor, Gêmeos. No trabalho, será fá-
cil perceber quem anda mentindo ou quem não 
merece confiança. Redobre o cuidado para não 
ser pego de surpresa com essa turma falsiane. 
Aproveite para tirar esse povo da sua vida de 
uma vez por todas.

Se depender das estrelas, você vai fechar a 
semana com um pique impressionante no tra-
balho! Logo cedo, a dica é focar na carreira e 
deixar seu lado ambicioso dar as cartas. A saú-
de e os cuidados com o corpo também ganham 
destaque positivo hoje. 

Aproveite a manhã para fazer contatos, plane-
jar uma viagem ou pesquisar um novo curso. 
Vai ser mais fácil se destacar em vendas ou em 
uma área que envolva tarefas em colaboração 
com os colegas de equipe. À tarde, a Lua muda 
para Gêmeos e avisa que sua ambição vai bater 
no teto! 

Tudo vai correr com mais facilidade logo cedo, 
por isso, aproveite para resolver problemas 
mais complicados, fechar um acordo ou lidar 
com qualquer coisa que possa incomodar. No 
trabalho, sua habilidade de convencer os outros 
se destaca, a sorte está do seu lado.

A família e o lar devem ocupar a maior parte da 
sua atenção nesta manhã. Um antigo segredo ou 
até um caso escondido com um amor do pas-
sado podem ser descobertos hoje, mas no que 
depender dos astros, você vai lidar de boas com 
todas essas surpresas. 

A comunicação será sua melhor arma nesta 
sexta, seja para resolver mal-entendidos, apre-
sentar novas ideias no trabalho ou até colocar 
o papo em dia com os amigos. Aliás, com o 
apoio dos amigos, grandes sonhos e raciocínio 
rápido, nada será capaz de ficar no seu caminho 
nesta manhã.

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 18 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Escor-
pião mesmo. Costumam ser radicais e é difícil mudarem de opinião. A tendência é que 
sejam conservadores e exigentes. Seu número principal, é o 26, formado de 2, Lua e de 
6, Vênus, astros de natureza feminina, ligados ao sonho, à fantasia. Mas a soma dá o 8, 
de Saturno, que confere seriedade, introversão, discrição, isolamento, solidão e espírito 
reservado e prudente. Pode indicar vida longa e obtenção de bens de herança. Indica 
ainda, muita solidão.

Horóscopo nascido em 18 de novembro

Sextou, e suas habilidades de comunicação 
prometem dar um show nesta manhã. Vale a 
pena tirar proveito para trocar ideias com co-
legas e clientes, marcar reuniões ou esclarecer 
mal-entendidos. Mas adiante o cronograma e 
marque esses contatos logo cedo, porque o as-
tral vai mudar no final da manhã.

Hoje você começa o dia com muito pique para 
pensar fora da caixa no trabalho. A colaboração 
será a chave para o sucesso, mas se ainda está 
trabalhando em casa, tente dar conta do serviço 
de maneira remota. É melhor adiantar tudo o 
que for possível pela manhã. 

Você começa esta sexta com mais disposição 
pra sair da rotina e até se aventurar um pou-
co por aí, algo raro para o seu signo. Qualquer 
investimento em conhecimento, mesmo um 
curso online, ajuda a turbinar o currículo e me-
lhorar sua competitividade. 

Sextou, e as estrelas continuam enviando exce-
lentes energias para você cuidar da sua grana. 
Mas é preciso ter cautela e manter seus interes-
ses em segredo por enquanto. Se surgir uma 
boa oportunidade de negócios, analise os ris-
cos antes de se jogar de cabeça, tá? 

Pode se preparar para uma sexta pra lá de mo-
vimentada em casa e no trabalho, Libra. A boa 
notícia é que será mais fácil mergulhar no servi-
ço e cuidar de algumas tarefas que ficaram pela 
metade antes de dar a semana por encerrada, e 
se tiver que trabalhar em casa, com produtos ou 
serviços para o lar, melhor ainda

A semana está chegando ao fim, mas se você 
redobrar os esforços no trabalho, pode até con-
seguir uma grana extra. As estrelas avisam que 
o dinheiro virá diretamente do seu esforço, en-
tão, nada de ficar enrolando. As coisas devem 
correr bem logo cedo, preste atenção também 
na saúde. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 18/11/2022

Sol

Paranaguá
max 24
min 18

max 31
min 15

Cascavel
max 28
min 15

Foz do Iguaçu
max 31
min 19

max 30
min 13

Curitiba
max 21
min 9

FASES 
DA LUA

Sábado 19/11/2022

Muitas nuvens
Domingo 20/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29
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TIME DO ♥
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concurso: 6000

01 23 32 33 36 59 

01 06 15 19 24 26 36 42 47 49
55 68 70 73 79 80 81 86 88 00

concurso: 2664Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 12

XR
CHAMPAGNE

CLOROESODIO
ARAGUAIANT
UOLSTOP
DISTICOEUA

JACAANION
TOLERANCIA

REPENARDE
LORDELAO
LCIMACP

BEHAVIORISMO

SIMIOSAIO
NUASAM

MEDASALMOS
DESOBEDIENTE

Prognósti-
co baseado
em doze
animais

Nave
lateral de
uma igreja
(Arquit.)

Estado 
da Cha-

pada dos
Veadeiros

Neodímio
(símbolo)

Região
vinícola 

da França

Dois
elementos
do sal de
cozinha

Forma 
de gover-

no do
Vaticano

Rio onde
se situa a

Ilha do
Bananal

Antiga
moeda
alemã, 

de prata

Palavra u-
sual no no-
me de lojas
de veículos

Laudo de
aprovação
no psico-
técnico

Marca do 
condes-
cendente

John (?),
inventor
dos loga-

ritmos

O serviço
secreto de

Israel

(?) de
adão: 
o gogó
(Anat.)

Mal-
humorado; 
aborrecido

Partícula
escocesa
que signi-
fica "filho"

(?) Baker,
ator aus-
traliano

Gorilas,
chim-
panzés

e gibões  

Sancho
Pança,

para Dom
Quixote

Conjunção
que in-
troduz a
hipótese

Advér-
bio de
lugar

(Gram.) 

Divisão da
partida 
de bad-
minton

Império
que der-
rotou a
Assíria

O livro
mais

extenso 
da Bíblia

O bader-
neiro, 

por sua
natureza

Queima;
abrasa

Língua da
Tailândia

Pátria dos
"marines"
Aspirar 

(remédio)

Parar, 
em inglês
Sufixo de
"gatona"

Átomo
negativo

Variedade 
de chicória

A mais
famosa 

monarquia
europeia,
origem 
da tribo
urbana
gótica

Corrente
psicoló-
gica de

Skinner e
Watson

Título
honorífico

inglês

A árvore destituída 
de folhas
Medicina 
(abrev.)

Grupo de 
dois versos

O maior
dos frutos

Cantora brasileira 
dos sucessos "Eu

Preciso te Esquecer" e
"Fim de Tarde"

Foi criado
por lobos

(Lit.)

Pouco, em
francês

Homônimo (pop.)

3/car — lao — peu. 4/stop. 5/neper. 9/champagne.
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T P A S
P E R N A D E P A U

A E R E O A L MA
T C T O U R O

C R E M E N A F
B O I A L I D A R

D O M J O Ã O V I
E O C O R O A
R E N D A D S

AN E X A L I E M
V A S O O G R O
I L L E R R O D
S A C I E D A D E

A T A D U R A M A L
A S O V I P A R O

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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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

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 +0,04% 27,16 
Vale ON +0,80% 83,10 
ItauUnibanco PN +0,61% 26,43 
Bradesco PN +2,17% 15,54 
B3 S/A ON -6,05% 11,65 
Magazine Luiza ON +1,80% 3,39

IBOVESPA: 0,49% 109.702 pontos

Iene 140,60
Libra est. 0,85
Euro 0,97
Peso arg. 162,80

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,4% 5,4010 5,4020 +4,6%

PTAX  (BC) +2,7% 5,4649 5,4655 +4,0%

PARALELO +0,7% 5,3000 5,7500 +4,7%

TURISMO +0,7% 5,3000 5,7300 +4,8%

EURO +2,0% 5,6447 5,6459 +8,6%

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 17/11

Iene R$ 0,0389
Libra est. R$ 6,44
Peso arg. R$ 0,034
R$1: 1.309,41 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/11 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 1.417,00 -11,25 1,7%
FARELO dez/22 405,70 -0,90 -1,3%
MILHO dez/22 667,50 2,25 -2,3%
TRIGO dez/22 806,75 -10,75 -6,3%

SOJA 170,88 -0,9% 0,0% 169,00
MILHO 76,61 0,0% -1,5% 76,00
TRIGO 98,19 0,0% 4,4% 98,00
BOI GORDO 279,12 0,2% -1,8% 272,00
SUINO 6,67 -0,1% 3,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/11 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 17/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 167/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 -0,6% 0,6%
SOJA Paranaguá 191,00 1,6% 1,1%
MILHO Cascavel 85,00 0,0% -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

Desemprego diminui em seis
estados no terceiro trimestre

A queda na taxa de desem-
prego verificada no terceiro tri-
mestre deste ano, que passou de 
9,3% para 8,7% na comparação 
com o trimestre anterior, refletiu 
aumento na ocupação em ape-
nas seis estados: Paraná (-0,8 
ponto percentual), Minas Gerais 
(-0,9), Maranhão (-1,1), Acre 
(-1,8), Ceará (-1,8) e Rondônia 
(-1,9). As demais 21 unidades da 
Federação ficaram estáveis.

Os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) Contínua 
Trimestral foram divulgados 
ontem (17) pelo IBGE, com 
recorte estadual.

Segundo a coordenadora de 
Trabalho e Rendimento do IBGE, 
Adriana Beringuy, na compara-
ção anual, houve queda significa-
tiva da taxa de desocupação em 
todas as unidades da Federação, 
caindo 3,9 pontos percentuais 
em relação ao mesmo trimestre 
de 2021, quando a taxa regis-
trada foi de 12,6%.

“No segundo trimestre, a 

Domésticos
Segundo o IBGE, no terceiro trimestre apenas 25,3% dos traba-
lhadores domésticos do país tinham carteira assinada. No setor 

privado são 73,3%, com os menores percentuais no Norte (57,7%) e 
no Nordeste (57,3%). As maiores proporções de formalidade estão 
em Santa Catarina (88,4%), no Rio Grande do Sul (81,3%) e em São 
Paulo (81,2%). As menores foram verificadas no Maranhão (47,0%), 

Piauí (48,5%) e Pará (50,3%). O instituto destaca que cerca de 2,6 
milhões de pessoas buscam trabalho há dois anos ou mais no país, 

o que equivale a 27,2% dos desocupados. Outros 44,5% estavam de 
um mês a menos de um ano em busca de trabalho e 11,7% busca-
vam de um ano a menos de dois anos. Cerca de 16,6% estavam à 

procura de uma vaga há menos de um mês.

taxa de ocupação havia caído 1,8 
ponto percentual, com dissemi-
nação da queda por 22 unidades 
da Federação. No terceiro trimes-
tre, a queda foi menos intensa, 
de 0,6 ponto percentual, e isso 
repercutiu nos resultados locais, 
por estado”.

As menores taxas de deso-
cupação no terceiro trimestre 
foram verificadas em Rondônia 
(3,9%), Mato Grosso (3,8%) 
e Santa Catarina (3,8%). Por 
região, o Sul tem o menor 
desemprego, de 5,2%, com os 
três estados com percentuais 
abaixo da média nacional.

INFORMALIDADE
A taxa de informalidade ficou 

em 39,4% no terceiro trimestre. 
Os maiores percentuais foram 
registrados no Pará (60,5%), 
Maranhão (59,1%) e Amazonas 
(57,1%). As menores informali-
dades no período foram observa-
das em Santa Catarina (25,9%), 
no Distrito Federal (29,8%) e em 
São Paulo (30,6%).

São considerados trabalha-
dores informais os empregados 
domésticos e do setor privado 
sem carteira assinada, os empre-
gadores e trabalhadores por 
conta própria sem CNPJ e os tra-
balhadores familiares auxiliares.

Os trabalhadores por conta 
própria ficaram em 25,9% no 
trimestre, com os maiores 
percentuais em Rondônia 
(37,4%), no Amapá (34,7%) e 
Amazonas (32,4%) e os meno-
res em Goiás (23,2%), Mato 
Grosso do Sul (22,0%) e no 
Distrito Federal (21,1%).

IGP-10 tem queda
de preços de 0,59%
O Índice Geral de Preços – 10 
(IGP-10), medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), registrou 
deflação (queda de preços) 
de 0,59% em novembro deste 
ano. A queda é menor do que a 
observada em outubro (-1,04%).  
Com o resultado, o IGP-10 
acumula taxas de inflação de 
5,70% no ano e de 5,55% em 
12 meses. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), que 
mede o atacado, passou de uma 
deflação de 1,44% em outubro 
para uma queda de preços de 
0,98% em novembro. Segundo 
a FGV, o Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), que mede 
o varejo, e o Índice Nacional 
de Custo da Construção (INCC) 
tiveram aumentos em suas taxas 
de inflação. A inflação do IPC 
subiu de 0,17% em outubro para 
0,67% em novembro, enquanto 
a taxa do INCC passou de 0,01% 
para 0,19% no período.
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Equipe de transição
propõe a exclusão de
R$ 175 bilhões do teto

A equipe de transição do 
novo governo apresentou ao 
Congresso Nacional, a pro-
posta de excluir R$ 175 bilhões 
da regra do teto de gastos para 
o orçamento do ano que vem, 
como forma de viabilizar a 
manutenção do valor mínimo 
de R$ 600 para o programa 
Bolsa Família, atual Auxílio 
Brasil, além de instituir um 
valor adicional de R$ 150 por 
criança menor de 6 anos de 
cada beneficiário.

A medida é um dos com-
promissos de campanha do 
presidente eleito. A minuta 
da proposta de emenda cons-
titucional (PEC) foi entregue 
pessoalmente pelo vice-pre-
sidente eleito e coordenador-
-geral da equipe de transição, 
Geraldo Alckmin.

Pela proposta, o valor 
excluído da regra que limita 
o crescimento das despesas 
públicas seria usado para 
financiar integralmente o 
Bolsa Família, com o programa 
ficando fora do teto em caráter 
permanente. Com isso, outros 
R$ 105 bilhões seriam libera-
dos do orçamento do ano que 
vem para serem usados na 
recomposição de recursos para 
programas como o Farmácia 
Popular e o aumento real do 
salário mínimo, outras das 
promessas do novo governo 
durante as eleições.

“Há, por parte do governo 
eleito, e também do governo 
que deixará o comando do Brasil 

Outras mudanças
Além de excluir o programa Bolsa Família de forma permanente da 
regra de teto de gastos, a minuta trazida pela equipe de transição 
propõe usar receitas obtidas com excesso de arrecadação para in-
vestimentos públicos, limitado a cerca de R$ 22 bilhões. Pela regra 
vigente no teto de gastos, qualquer excesso de arrecadação deve 

ser obrigatoriamente usado para abatimento da dívida pública. Ins-
tituída em 2016, a emenda constitucional do teto de gastos limita 
o aumento do orçamento público ao crescimento da inflação do 

ano anterior.  O terceiro item da proposta da PEC é excluir da regra 
do teto de gastos recursos extras obtidos por meio de convênios e 
serviços prestados pelas universidades públicas, além de doação 

feita por fundos internacionais. Assim, essas instituições não teriam 
esses recursos abatidos pela regra do teto de gastos.

no próximo dia 31 de dezembro, 
o desejo de proteger as famílias, 
proteger os pobres do Brasil com 
um auxílio de R$ 600 e um acrés-
cimo de R$ 150 por criança para 
cada família”, afirmou o senador 
Davi Alcolumbre (União-AP), 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado Federal.

Segundo o senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), que é relator 
do orçamento no Congresso 
Nacional, o que a equipe de 
transição apresentou foi uma 
proposta, que ainda precisará 
ser negociada com líderes par-
tidários para ter viabilidade de 
aprovação.

“A equipe de transição 
nos trouxe uma proposta, 
uma sugestão de PEC. Mas 
eu quero que todos tenham a 
compreensão de que essa PEC 
será proposta pelo Senado. 
Vamos pegar essas sugestões 
que a equipe de transição 
nos trouxe, vamos negociar 

internamente com as lideran-
ças aqui do Senado, até che-
garmos a um entendimento, 
uma concertação de qual seria 
o texto ideal. O ideal aqui é o 
possível e aquilo que tem a 
maior probabilidade de ser 
aprovado. Então, só nesse 
momento nós começaremos a 
recolher as assinaturas”, expli-
cou. Por ser uma alteração 
constitucional, a PEC, quando 
for apresentada, precisa ter 
um mínimo de 27 assinaturas 
de senadores para começar a 
tramitar na Casa.

Castro informou que ele pró-
prio vai apresentar a PEC formal-
mente no Senado e o objetivo 
é aprovar a medida até o fim 
de novembro, para que possa 
depois tramitar na Câmara dos 
Deputados. Ela precisa ser apro-
vada até o fim deste ano e exige 
um quórum qualificado de três 
quintos tanto na Câmara quanto 
no Senado, com votação em 
dois turnos.

IDEIA é excluir R$ 175 bilhões da regra do teto de gastos para o orçamento do ano que vem
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“Revogaço”

O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) defendeu que o 
governo de Lula promova um “revogaço” de decretos 

sobre posse e porte de armas editados por Jair Bolsonaro, 
o que iria endurecer regras para a aquisição e controle de 
armamentos. Cotado para assumir o Ministério da Justiça 

em janeiro, Dino disse que o tema é um “escopo principal” 
das discussões na transição. “Daqui para frente o conceito 

fundamental é a lei de 2003, do Estatuto do Desarmamento”. 
Ainda sugeriu que haja uma “modulação” no entendimento 

das regras, o que poderia permitir ao governo cobrar 
a devolução de armas de grosso calibre na mão de 

Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CACs).

Justiça
O governo de transição 
teve ontem (17), a primeira 
conversa oficial com o 
ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson 
Torres. Cotado para assumir 
a pasta na nova gestão, 
o senador eleito Flavio 
Dino adiantou que pedirá 
transparência por parte 
do governo atual, mas que 
se comprometerá com 
a continuidade de ações 
administrativas. “Vamos 
fazer uma primeira visita ao 
Ministério da Justiça para 
deixar claro que desejamos 
que aconteça com a mais 
ampla transparência e deixar 
mais uma vez sublinhado que 
temos compromisso com a 
continuidade administrativa”, 
disse. 

Guerra ao mercado
Discursando na COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, 
o presidente eleito disse à audiência o que a audiência, 
constituída principalmente de ambientalistas, queria ouvir. 
Coisas como interromper imediatamente a devastação 
da floresta amazônica. Foi aplaudido entusiasticamente, 
com destaque para a claque que saiu do Brasil justamente 
para acompanhá-lo, que entoou slogans de campanhas 
antigas, como o manjado ‘Lulalá’. O trágico, para quem 
percebe a importância que o mercado de capitais tem para o 
desenvolvimento sustentado do país, foi o que Lula declarou 
posteriormente em uma coletiva de imprensa.

“Paciência”
“Você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e 
não tira um centavo do sistema financeiro. Se eu falar isso, 
vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar? Paciência. O dólar não 
aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas 
por conta dos especuladores que vivem especulando todo 
santo dia”.

DIVULGAÇÃO

Listão
Dino participou de uma 
reunião do grupo na sede 
do governo de transição 
pela manhã. Na ocasião, 
foi repassado ao grupo 
a orientação de elaborar 
uma lista de atos a serem 
revogados a partir do dia 1 
de janeiro. O primeiro deles 
deve ser uma sequência 
de atos que flexibilizaram 
o acesso a armas de fogo. 
Além do desarmamento, 
foram definidas como 
prioridades, a “recuperação 
do controle territorial da 
Amazônia”, a estruturação 
do sistema único de 
segurança, crimes digitais, 
crimes contra o estado 
democrático de direito. 
“Para cada um desses temas 
haverá uma relatoria”.
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Governador defende
expansão das políticas
de sustentabilidade

O Paraná quer se consolidar 
cada vez mais como exemplo 
de sustentabilidade no Brasil 
e no mundo. Esse foi o desta-
que do governador Ratinho Jr 
na abertura oficial do encon-
tro Governo 5.0 — Desenvolve 
Paraná — Sustentabilidade a 
Serviço da População, ontem 
(quinta-feira, 17), em Foz do 
Iguaçu. 

O evento reúne prefeitos 
dos 399 municípios, secretá-
rios de Estado e deputados e 
tem a sustentabilidade como 
tema principal. O encontro é 
promovido pela Associação 
dos Municípios do Paraná 
(AMP) e pelo Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
do Paraná (Sebrae/PR), com 
apoio do Governo do Estado. 

“Esta é a oportunidade 
de consolidar a conquista 
do Paraná como o Estado 
mais sustentável do Brasil, 
fruto do trabalho feito com o 
Legislativo e com os prefeitos 
para criar um ambiente em 
que a preservação seja respei-
tada”, afirmou o governador. 
“Sustentabilidade não é um 
ponto final, mas um caminho 
que deve ser percorrido diaria-
mente por todos nós, gestores 
públicos. O mundo enfrenta os 
desafios das mudanças climá-
ticas e passa por uma trans-
formação energética sem pre-
cedentes, o que exige grandes 
esforços de toda a sociedade 
para construir políticas mais 
inovadoras”.

“Esse planejamento de sus-
tentabilidade e o rigor na lei 
para multar crimes ambien-
tais têm feito o Paraná um 
destaque na sustentabilidade. 
Estamos crescendo economi-
camente com responsabili-
dade ambiental. É o que quere-
mos expandir cada vez mais”, 
complementou Ratinho Junior.

Por dois anos conse-
cutivos, o Paraná foi con-
siderado o Estado mais 
Sustentável do Brasil, de 
acordo com o Ranking de 
Competitividade dos Estados, 
e também recebeu o reco-
nhecimento da Organização 

Desafios
Mas os desafios ainda são grandes e envolvem todos os muni-
cípios, salientou Ratinho Junior. Ele disse que é preciso buscar 

alternativas para projetos de gestão do lixo e dos aterros sanitá-
rios, para ampliar os índices de saneamento em todo o Estado 

— que já tem uma média superior à nacional — e também para 
construir cidades cada vez mais inteligentes, que coloquem as 
pessoas em primeiro plano.  “A proposta desse encontro é nos 
ajudar a pensar o Paraná não só para os próximos quatro anos, 
mas para as próximas décadas. É com as pequenas coisas que 

vamos transformar o Estado em referência em sustentabilidade”, 
disse. “E o meu compromisso com todos os prefeitos e prefeitas 
do Paraná é trabalhar, nos próximos anos, estar próximo e levar 

muitos investimentos aos municípios”. 

Avanços
Para o presidente da AMP e prefeito de Jesuítas Júnior Weiller, esse 
planejamento conjunto é que fará com que os municípios avancem 
na área. “Temos um governo amigo, que apoia os municípios para-
naenses para que possamos continuar crescendo e desenvolvendo 

nossas cidades com sustentabilidade e geração de renda”, com-
pletou. O superintendente estadual do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, 
destacou como as práticas sustentáveis impactam nas empresas, 

inclusive nas de pequeno porte. “A sustentabilidade pode ser lucra-
tiva para os pequenos negócios, ao mesmo tempo em que reduz 

os impactos ambientais e acrescenta valor social a uma empresa e 
a toda a cadeia produtiva. É uma nova forma de pensar. Temos que 

trilhar esse caminho”, afirmou.

p a r a  a  C o o p e r a ç ã o  e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) como exemplo global 
de sustentabilidade.

As conquistas são refle-
xos de programas que bus-
cam a conservação do meio 
ambiente, a geração de ener-
gia limpa e a preservação das 
espécies nativas. Entre eles 
estão o Paraná Mais Verde, 
que faz o plantio de árvores 
nativas, o Rio Vivo, voltado 
ao repovoamento das bacias 
hidrográficas do Estado com 
peixes nativos, e a Estratégia 
Paraná de Olho nos ODS, que 
acelera a implementação da 
Agenda 2030 nas cidades. 

O Governo do Estado tam-
bém desenvolve o programa 
Sinais da Natureza, uma par-
ceria entre a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo 
( S e d e s t )  e  o  S i s t e m a 
Meteorológico do Paraná 
(Simepar). Com orçamento 
de R$ 3,4 milhões e parcerias 
com instituições de pesquisa, 
ele desenvolve projetos e 
ações para ajudar a frear as 
mudanças climáticas. Para 
2023, a previsão é aumentar 
o trabalho, que deverá resul-
tar no Plano Estadual de Ação 
de Mudanças Climáticas e no 
Marco Regulatório de Carbono.

O evento reúne prefeitos dos 399 municípios, secretários de Estado e deputados e tem a 
sustentabilidade como tema principal

ALBARI ROSA/AEN

Vaga
Um encontro dos tribunais de contas do país, no Rio de Janeiro, adiou 

para a próxima quarta-feira (23) a sessão do TCE que vai apreciar o 
pedido de aposentadoria do conselheiro Nestor Baptista. A partir daí, 

o presidente Fábio Camargo deve comunicar o Governo do Estado 
da abertura da vaga. Como a vaga é de livre escolha do governador, 

Ratinho Júnior pode, a qualquer tempo, inclusive no mesmo dia, 
fazer sua escolha.Se nada mudar, Augustinho Zucchi, secretário de 

Desenvolvimento Urbano, será indicado pelo governador.

Presidente
O desembargador Luiz 
Fernando Tomasi Keppen foi 
eleito nesta quarta-feira (16) 
presidente do Tribunal de 
Justiça do Paraná. A posse 
está marcada para fevereiro 
de 2023.

Ponte Integração
A construção da Ponte da 
Integração Brasil-Paraguai, 
em Foz do Iguaçu, está quase 
finalizada. A expectativa é que 
a obra seja entregue ainda este 
ano. Segundo o último boletim 
do Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná, a 
conclusão já passa dos 95,5%.

Educação domiciliar 
A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do Senado 
voltou a discutir o projeto de 
lei que propõe a viabilidade 
da educação domiciliar. 
A audiência pública foi 
requerida pelo relator da 
matéria, senador Flávio Arns 
(Podemos-PR), e faz parte de 
um ciclo de debates sobre 
o tema. A intenção é colher 
os argumentos favoráveis e 
contrários ao ensino em casa e, 
assim, terem mais condições de 
votar a matéria.

Quarto PIB
O PIB do Paraná totalizou 
R$ 487,9 bilhões em 2020 e 
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 IBGE. 
O Paraná também registrou a 
maior participação da história 
na formação do PIB nacional 
nas duas últimas décadas: 
6,412%.

IPVA
Encerra neste domingo (20) 
o prazo para transferência de 
créditos do Programa Nota 
Paraná para pagamento de 
IPVA referente a 2023. Para 

efetuar a transferência é só 
acessar a página do Nota 
Paraná, fazer o login com CPF 
e senha, clicar na aba “Minha 
Conta Corrente” e selecionar 
“Transferir crédito para 
pagamento de IPVA”.

UEPG
A Universidade Estadual de 
Ponta Grossa está entre as 
instituições de ensino que 
contam com pesquisadores 
considerados os mais influentes 
do mundo. É o que aponta 
pesquisa elaborada pela 
Universidade Stanford, da 
Califórnia (EUA). Os dados 
são publicados anualmente 
pela editora Elsevier com base 
no Scopus, principal banco 
global de resumos e citações 
científicas.

Turismo
O setor de turismo segue 
em ritmo de crescimento e 
acumula uma alta de 36,9% no 
volume de serviços de janeiro 
a setembro na comparação 
com o mesmo período de 2021. 
Neste ano, o resultado positivo 
foi impulsionado pelo aumento 
na receita, principalmente 
de empresas que atuam nos 
segmentos de transporte 
aéreo de passageiros, 
restaurantes, hotéis e locação 
de automóveis. Os dados foram 
divulgados pelo IBGE.

Encontro
A Ocepar está se preparando 
para voltar a receber 
presencialmente as lideranças 
do cooperativismo do Estado 
no tradicional Encontro de 
Cooperativistas Paranaenses, 
após dois anos de realização 
em formato virtual, em 
decorrência da pandemia 
do coronavírus. Desta vez, 
será no Centro de Eventos da 
Cooperativa Agrária, em Entre 
Rios, Distrito de Guarapuava, 
na região Centro-Sul, no dia 1º 
de dezembro. A ideia é celebrar 
as conquistas obtidas ao longo 
do ano pelas 222 cooperativas 
vinculadas ao Sistema Ocepar.
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12ª RS recebe hoje
420 vacinas ‘baby’
contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) descentraliza 
ontem (quinta-feira, 17), via 
terrestre, mais 261.300 vaci-
nas contra a Covid-19. Desse 
total, 17.860 doses são da 
versão “baby” do imunizante 
Pfizer BioNTech, para o início 
do esquema vacinal, com a pri-
meira dose (D1) das crianças 
de seis meses a dois anos (2 
anos, 11 meses e 29 dias). Elas 
fazem parte de uma primeira 
remessa de 53.699 doses, 
enviada pelo Ministério da 
Saúde para esta faixa etária.

Deste total, a 12ª Regional 
de Saúde de Umuarama foi 
comtemplada com 420 doses 
da Pfizer ‘Baby’ BioNTech. 
Além destas, outras 860 doses 
pediátricas também foram 
encaminhadas para a regio-
nal com sede no município e 
ainda 650 does de Pfizer, 770 
de Astrazeneca, totalizando 
2704 doses de vacinas.

“As outras duas doses para 
esses bebês e crianças estão 
asseguradas no Cemepar, 
para que possam finalizar, 
com as três doses, o esquema 

Cidades do Noroeste terão novos
ambulatórios de especialidades

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
formalizou um investimento 
de mais de R$ 203 milhões 
para a construção de dez 
Ambulatórios Médicos de 
Especialidades (AME). O anún-
cio foi realizado ontem (17) 
pelo governador Ratinho Jr 
durante o evento Governo 5.0.

Os ambulatórios prestam 
atendimento multiprofissio-
nal e regionalizado em parce-
ria com os municípios para a 
realização de consultas e exa-
mes especializados de média 
complexidade. Os dez pro-
jetos iniciais contemplam as 
cidades de Campo Mourão, 
Cianorte, Cornélio Procópio, 
Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, 
Paranaguá, Paranavaí, São José 
dos Pinhais e União da Vitória.

“É parte de um programa 
amplo de investimentos em 
regionalização da saúde. Em 

A 12ª RS de Umuarama foi comtemplada com 420 doses da Pfizer ‘Baby’ BioNTech, e outras 
2284 doses de vacinas pediátricas e para aplicação geral
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completo de vacinação”, disse 
o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto. “Já solici-
tamos mais de 1,4 milhão de 
vacinas para darmos continui-
dade e assim vacinar todas as 
crianças dessa faixa etária”.

Além das vacinas “baby”, a 
Sesa distribui 63.040 vacinas 
CoroNavac para crianças de 
3 a 4 anos e 19.580 doses da 
Pfizer para a faixa etária de 5 a 
11 anos. Ambas por solicitação 
dos municípios.

Já para a população em 

geral, acima de 12 anos, a 
Sesa enviará às Regionais 
41.970 imunizantes da Pfizer e 
118.850 AstraZeneca.

Na quinta-feira (10), o 
Estado liberou a aplicação da 
segunda dose de reforço (R2) 
ou quarta dose em pessoas 
acima de 18 anos que tenham 
tomado a primeira dose de 
reforço há pelo menos quatro 
meses. A ampliação será reali-
zada enquanto houver dispo-
nibilidade de vacinas contra a 
Covid-19 nos municípios.

breve teremos essas novas 
unidades auxiliando municí-
pios importantes do Paraná”, 
afirmou o governador.

“Este pacote está voltado 
para o avanço no atendimento 
da média complexidade de 
especialidades médicas aos 
pacientes do Sistema Único 
de Saúde – SUS. Os projetos 
iniciais do AME começaram há 
quatro anos e agora sairão do 
papel. É um salto de qualidade 
no atendimento regionalizado, 

voltado para a melhoria na 
prestação de serviço para a 
população”, afirmou o secre-
tário Beto Preto.

“Estes ambulatórios abran-
gerão aproximadamente 150 
municípios e são fundamentais 
para descentralizar o atendi-
mento e levar o serviço de saúde 
para mais próximo da casa das 
pessoas”, complementou o pre-
feito de Jesuítas e presidente da 
Associação dos Municípios do 
Paraná (AMP), Júnior Weiller.

Modalidades
São dois tipos de AMEs: Tipo I e Tipo II. Na primeira modalidade são 
37 consultórios e dez salas de exames em um espaço de aproxima-
damente quatro mil metros quadrados. Já as obras dos AMEs Tipo II 

contemplam cerca de 2,5 mil metros quadrados com 22 consultórios e 
sete salas de exames cada. O investimento é de mais de R$ 71 milhões. 

Além destes, em Paranaguá, anexo ao Hospital Regional do Litoral, 
na antiga Santa Casa, será construído o AME Litoral gerenciado pela 
Funeas, para dar suporte e reforçar o atendimento especializado nos 
sete municípios do litoral paranaense, num investimento de mais de 

R$ 7 milhões. Somados, os Ambulatórios Tipo II terão capacidade para 
realização de cerca de 12 mil consultas por mês.

Lobby internacional 
Ex-vice presidente da Câmara e conhecido bon vivant em 

Brasília – são dele os melhores leitões assados no Cafezinho da 
Câmara em sessões de altas horas – o deputado federal Fábio 

Ramalho (MDB-MG), o Fabinho Liderança, sabe onde pisa, 
sempre. Foi parar no Egito para esperar o presidente eleito, 

Lula da Silva (PT), para dar um abraço no amigo e pedir 
apoio. Fabinho está em campanha ao cargo de ministro do 

Tribunal de Contas da União (TCU) para a vaga da ex-ministra 
Ana Arraes. O parlamentar tirou fotos com Lula e emendou 
a fala sobre suas virtudes até para a futura primeira-dama, 
Janja da Silva. Fabinho não foi reeleito e aposta no lobby 

suprapartidário, e até internacional, atrás da vaga que está 
disputadíssima. É o cargo mais almejado da atualidade depois 

das presidências da Câmara e do Senado em 2023. 

Elas no campo

A Organização Internacional 
do Trabalho revelou que 40% 
da mão de obra rural em 
países em desenvolvimento 
é feminina. No Brasil esse 
número chega a 1 milhão de 
mulheres, de acordo com 
o SEBRAE. E uma pesquisa 
realizada pelo Ministério 
da Agricultura em parceria 
com a Embrapa e IBGE traz 
uma boa notícia para o 
empoderamento delas no 
campo: mais de 30 milhões 
de hectares, cerca de 8,4% 
das áreas rurais do Brasil, são 
administrados por mulheres.

Brasil na OCDE
O governo dos Estados Unidos 
indicou a jornalista Iara Lemos 
para representar o Brasil 
nas reuniões da Organização 
para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) que aconteceram em 
Paris para discutir inteligência 
artificial – assunto em que 
o país ainda patina, sem 
regulamentação. Iara é 
especialista no tema e atuou, 
na Câmara dos Deputados, na 
elaboração do PL do Marco 
Legal da Inteligência Artificial, 
já aprovado na Casa e que 
agora tramita no Senado.

Fôlego na praça
As micro e pequenas 
empresas lideraram a procura 

pelo processo de recuperação 
judicial em outubro, com 
67 pedidos frente aos 32 
feitos no mesmo mês de 
2021, segundo o Indicador 
de Falências e Recuperação 
Judicial da Serasa Experian. 
A maior quantidade de 
solicitações são das áreas de 
serviços (56), comércio (31), 
indústria (12) e primário (8). 
Já os pedidos de falência 
sofreram queda de 28,3%: 
com 71 solicitações em 
outubro frente as 99 do 
mesmo período do 
ano passado.

Copa & copos
De olho na Copa do Mundo 
FIFA que começa domingo 
no Catar, o setor de bares e 
restaurantes deve contratar 
temporariamente mais de 
7,7 mil pessoas e injetar 
R$ 864,49 milhões na 
economia do Brasil durante 
a competição. Na Copa de 
2018 foram registradas 
cerca de 5.480 mil 
contratações. Os dados são 
da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo e do Ministério do 
Turismo.

Safra & Ipiranga 
As comemorações 
do Bicentenário da 
Independência do Brasil ainda 
não terminaram: o Museu do 
Ipiranga será tema de um livro 
com lançamento na próxima 
segunda-feira pelo Instituto 
Cultural J. Safra. O livro é a 41ª 
edição da coleção temática 
“Museus Brasileiros”, que visa 
a preservação do patrimônio 
cultural e artístico do Brasil. 
A coleção temática foi uma 
iniciativa de Joseph Safra, 
fundador do grupo Safra, 
em 1982.
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Assaltantes que agiram em Umuarama
foram abordados e presos em Cianorte

Três pessoas armadas pratica-
ram um roubo em uma empresa de 
Umuarama no início da tarde de ontem 
(quinta-feira, 17), mas se deram mal, 
pois foram presos pouco tempo depois. 
O crime ocorreu por volta das 12h e 
teve como alvo, uma revendedora de 

veículos situada à avenida Presidente 
Castelo Branco.

Segundo informações coletadas pela 
Polícia Militar (PM) os bandidos agiram 
armados e renderam quem estava na 
empresa, levando diversos objetos como 
jóias, celulares, chaves de veículos e um 

determinado valor em dinheiro.
Em seguida, o bando fugiu do local e 

seguiu em direção à saída de Umuarama, 
com destino ao município de Cruzeiro do 
Oeste pela rodovia PR-323.

Assim que o roubo foi informado 
às autoridades policias, um cerco foi 
montado em toda a região a fim de 
localizar os autores do crime e, atra-
vés de troca de informações entre a 
Polícia Militar de Umuarama e demais 

batalhões policiais do Noroeste, o veí-
culo usado pelos assaltantes foi abor-
dado em Cianorte. A ação culminou 
com a prisão dos 3 acusados.

As identidades dos autores do 
crime não foram reveladas pela 
polícia, que durante toda a tarde de 
ontem realizou os trâmites judiciais 
referentes à elaboração dos autos de 
prisão em flagrante e à contabilidade 
dos bens recuperados.

Governo do PR mostra integração
das forças de segurança pública

A integração das forças de segu-
rança pública, visando dar mais eficiên-
cia e agilidade no atendimento à popu-
lação, é um destaque entre as ações 
nesta área apresentadas pelo Governo 
do Estado no encontro com os prefeitos 
dos 399 municípios paranaenses, em 
Foz do Iguaçu. Participam representan-
tes das polícias Civil, Militar, Científica 
e Penal, além do Corpo de Bombeiros 
e das equipes do Disque Denúncia 181.

No estande que a Secretaria de 
Segurança Pública (SESP) montou no 
evento, os prefeitos puderam conver-
sar sobre ações em desenvolvimento 
e futuras parcerias com municípios e 
sobre os projetos futuros da área para 
cada região do Paraná.

“Temos representantes de todas as 
instituições que compõem a Secretaria 
da Segurança Pública. Estamos aqui 
para atender os prefeitos e as secreta-
rias municipais, pois a troca de infor-
mações e integração entre órgãos é 
fundamental para o avanço do Estado”, 
afirmou o secretário Wagner Mesquita.

A Polícia Militar Ambiental de 
Umuarama resgatou 14 aves nativas 
da fauna brasileira que estavam 
sendo mantidas dentro de gaiolas 
no município de Goioerê. Os 
policiais foram informados sobre a 
existência dos pássaros em cativeiro 
e, na averiguação, descobriram 
que o responsável mantinha as aves 
presas nas gaiolas, mesmo sem a 
licença ambiental exigida. Entre as 
espécies encontradas, haviam Tico-
-Tico Verdadeiro, Canário-da-Terra, 

Coleiro Papa-Capim, Trinca-Ferro, Sabiá-Barranco e Melro. Todas as espécies encontradas foram 
encaminhadas ao órgão ambiental competente. Foi lavrado um auto de infração ambiental fixado 
no valor de R$ 7 mil, além de um Termo Circunstanciado de Infração Penal, conforme a Lei de 
Crimes Ambientais.

“Estamos apresentando os nossos 
projetos e as nossas capacidades, em 
quais áreas podemos melhorar e inte-
grar ainda mais como, por exemplo, o 
Projeto Olho Vivo, que incorpora ima-
gens de câmeras de segurança muni-
cipais em nossos sistemas. São várias 
possibilidades de integração do Estado 
com os municípios e esse evento é o 
primeiro passo para futuras parcerias”, 
completou Mesquita.

Olho Vivo
Segundo o secretário, o Olho Vivo 

é um exemplo de relação de sucesso 
entre forças municipais e estaduais. 
Com ele é possível monitorar diversos 
veículos em tempo real em várias cida-
des do Paraná, possibilitando que as 
forças de segurança atuem de forma 
mais preventiva. Mais de 3 mil câme-
ras já estão ligadas ao Centro Integrado 
de Comando e Controle do Paraná. Elas 
são próprias do Estado, provenientes 
de convênios com os municípios e de 
parcerias com outras redes federais.

NO evento, os prefeitos puderam conversar sobre ações em desenvolvimento e futuras parcerias com municípios e 
sobre os projetos futuros da área para cada região
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Novos 15 casos de Covid foram
confirmados em apenas um dia

O Boletim Covid divulgado 
ontem (quinta-feira, 17) infor-
mou que 15 novos casos foram 
confirmados em apenas um dia 
– são 11 mulheres (73%) e qua-
tro homens (27%). Este é o maior 
número registrado desde o dia 6 
de setembro (há 73 dias a média 
diária permaneceu abaixo de 
4), fato que leva a Secretaria de 
Saúde de Umuarama a indicar 
que a população complete o 
ciclo vacinal, evite aglomera-
ções e use o álcool gel, entre 
outros cuidados.

O secretário Herison Cleik 
da Silva Lima disse que tem se 
reunido com os profissionais 

dos setores responsáveis pela 
condução do Plano Nacional 
de Enfrentamento à Covid e 
todos estão ‘de olho’ em um 
possível aumento de casos na 
cidade e discutindo estraté-
gias para conter qualquer tipo 
de volta de nova onda. “Não é 
o caso de apavorar a popula-
ção, mas desde já chamamos 
a atenção para que as pessoas 
tomem os cuidados básicos 
como manter um certo distan-
ciamento, que usem máscara 
caso estejam tossindo ou com 
gripe e que procurem as uni-
dades de saúde em casos mais 
importantes”, recomenda.

INTERNADOS
Existem hoje dois homens 

de Umuarama – ambos com 64 
anos – internados para trata-
mento da doença: um deles na 
enfermaria do Norospar, que 
tomou quatro doses da vacina, 
e o outro na UTI do Uopeccan, 
que tomou duas doses do imu-
nizante. Ainda de acordo com o 
Boletim Covid, 45 pessoas estão 
em isolamento domiciliar, sendo 
31 casos ativos e 14 suspeitos.

NÚMEROS
Neste ano 18.972 pes-

soas foram diagnosticadas 
com o coronavírus, sendo 

9.737 mulheres (51,3%), 7.105 
homens (37,5%) e 2.120 crian-
ças (11,2%), o que dá uma 
média de 63 casos diários. 
Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, 39.394 tive-
ram covid e deste total 39.024 
se recuperaram. A última 
morte pela doença foi oficial-
mente confirmada na cidade 
no início de março de 2022 e o 
total de óbitos segue em 355. 
O município continua classifi-
cado com bandeira verde pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), revelando que o risco 
de disseminação do vírus é 
considerado baixo.

Agentes de trânsito apreendem
moto com R$ 19 mil em débitos

Uma motocicleta com 
quase R$ 19 mil em multas e 
débitos foi retirada de circu-
lação pelos agentes de trân-
sito do município e recolhida 
ao pátio do 25º Batalhão 
da Polícia Militar (BPM), em 
Umuarama. A moto – que tem 
placa de Cruzeiro do Oeste – já 
era bem conhecida da fiscali-
zação de trânsito por ter sido 
flagrada pelas câmeras dos 
semáforos avançando diversas 
vezes o sinal vermelho.

A diretora de Trânsito do 
município, Dianês Maria Piffer, 
informou que a abordagem e 
a apreensão da motocicleta 
ocorreram sem perseguição. 
“Foi um trabalho conjunto, 
que envolveu duas equipes 
de agentes de trânsito e uma 
rápida troca de informações 
com a central de operações na 
Guarda Municipal, que opera 
as câmeras de monitoramento 
do tráfego. O pessoal está de 
parabéns”, elogiou.

Segundo ela, são cerca de 
R$ 17 mil referentes a avanços 
de sinal vermelho e devido ao 
condutor não possuir carteira 
de habilitação nem autorização 
para condução de motocicleta. 
Importante destacar que além 
da questão dos débitos, que 
somam mais de cinco vezes o 
valor da moto e por si só justifi-
cam a apreensão, a ação retirou 
das ruas da cidade um veículo 

Associação que 
atende autistas 

receberá  R$ 50 mil 
da Prefeitura

 Fundada em 2014 por 
pais de crianças e adoles-
centes com transtorno do 
espectro autista (TEA), a Ama 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Autistas de Umuarama e 
Região) vai receber R$ 50 mil 
da Prefeitura de Umuarama, 
graças a uma Lei Municipal 
que foi sancionada pelo pre-
feito Hermes Pimentel, após 
aprovação por unanimidade 
na Câmara de Vereadores.

A instituição acolhe crian-
ças e jovens com autismo, 
Síndrome de Asperger e 
outros transtornos simila-
res, oferecendo apoio e trata-
mentos psicológicos, neuro-
lógicos, terapia ocupacional 
e aulas de música. “Temos 
muita satisfação em poder 
contribuir com as instituições 
beneficentes que são parcei-
ras da administração munici-
pal no cuidado com a popula-
ção”, registrou Pimentel.

Pela lei, a Ama poderá uti-
lizar os recursos para custear 
serviços assistenciais e des-
pesas com pessoal, além de 
encargos sociais, sendo que a 
entidade deverá prestar con-
tas dos recursos recebidos 
a cada bimestre, como defi-
nido no Plano de Trabalho 
previamente aprovado pela 
Secretaria Municipal  de 
Assistência Social. “A Ama 
contribuiu para mudar a vida 
de crianças, adolescentes e 
jovens, por isso para nós é 
fundamental mantermos essa 
parceria”, pontou a secretária 
de Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana.

Dividido em três níveis 
(leve, moderado e severo), o 
autista tem o direito de rece-
ber acompanhamento multi-
profissional. Em Umuarama, 
além da AMA (Associação de 
Pais e Amigos dos Autistas), 
desde o primeiro ano de 
vida a criança diagnosticada 
com autismo ganha atenção 
especial no CEM (Centro de 
Especialidades Médicas).

cujo condutor desrespeitava 
constantemente as normas de 
trânsito, colocando em risco a 
sua própria vida e a de terceiros.

O artigo 208 do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) define 
que avançar o sinal vermelho 
é uma infração de natureza 
gravíssima, que gera multa de 
R$ 293,47 e sete pontos na car-
teira de habilitação.

‘Furar’ sinal vermelho é 
uma infração das mais graves e 
perigosas, ainda mais quando 
praticada por motociclistas, 
que são a maioria das vítimas 
do trânsito em Umuarama e 
também os que acabam feri-
dos com maior gravidade.

“As multas de avanço 
de sinal, atribuídas à moto 

apreendida, são apenas as 
registradas nos semáforos 
equipados com câmeras. 
Image nos demais. Furar sinal 
é um risco muito grande que 

o condutor assume não ape-
nas para si, mas também para 
os outros motoristas e pedes-
tres”, completou a diretora de 
Trânsito, Dianês Piffer.

SÃO cerca de R$ 17 mil referentes a avanços de sinal vermelho e devido ao condutor não 
possuir carteira de habilitação nem autorização para condução de motocicleta

A
S

S
E

S
S

O
R

IA
/S

E
C

O
M

Dois cursos gratuitos para qualificação de 
mão de obra oferecidos pela Agência do 
Trabalhador, em parceria com o Senai e 
com apoio do Simur (Sindicato das Indús-
trias Moveleiras) e das empresas Mader-
mac e Estofados Hellen, tiveram o período 
de inscrições prorrogado pela Secretaria 
de Indústria e Comércio. Para estofador 
de móveis (segunda turma), o início das 
aulas foi estendido para 28 de novembro, 
mesma data para o curso de auxiliar de 
manutenção predial. As inscrições devem 

ser feitas na agência. Para matrícula os candidatos devem apresentar cópias dos documentos de RG e CPF e comprovante 
atualizado de residência. As aulas serão segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, e os requisitos são: idade acima de 18 
anos e ensino fundamental completo. Já para auxiliar de manutenção predial serão 160h de aprendizado com aulas de 
segunda a sexta-feira, das 19h às 23h. A idade mínima é 18 anos, com ensino fundamental incompleto. “O objetivo é 
atender trabalhadores que buscam qualificação para melhorar as suas chances no mercado de trabalho”, reforça o gerente da 
Agência do Trabalhador, Reginaldo Barros. A participação é gratuita e os alunos receberão certificado do Senai.

ASSESSORIA/SECOM
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Palavras cruzadas

Sua intuição estará tinindo e você pode usar 
isso a seu favor, Gêmeos. No trabalho, será fá-
cil perceber quem anda mentindo ou quem não 
merece confiança. Redobre o cuidado para não 
ser pego de surpresa com essa turma falsiane. 
Aproveite para tirar esse povo da sua vida de 
uma vez por todas.

Se depender das estrelas, você vai fechar a 
semana com um pique impressionante no tra-
balho! Logo cedo, a dica é focar na carreira e 
deixar seu lado ambicioso dar as cartas. A saú-
de e os cuidados com o corpo também ganham 
destaque positivo hoje. 

Aproveite a manhã para fazer contatos, plane-
jar uma viagem ou pesquisar um novo curso. 
Vai ser mais fácil se destacar em vendas ou em 
uma área que envolva tarefas em colaboração 
com os colegas de equipe. À tarde, a Lua muda 
para Gêmeos e avisa que sua ambição vai bater 
no teto! 

Tudo vai correr com mais facilidade logo cedo, 
por isso, aproveite para resolver problemas 
mais complicados, fechar um acordo ou lidar 
com qualquer coisa que possa incomodar. No 
trabalho, sua habilidade de convencer os outros 
se destaca, a sorte está do seu lado.

A família e o lar devem ocupar a maior parte da 
sua atenção nesta manhã. Um antigo segredo ou 
até um caso escondido com um amor do pas-
sado podem ser descobertos hoje, mas no que 
depender dos astros, você vai lidar de boas com 
todas essas surpresas. 

A comunicação será sua melhor arma nesta 
sexta, seja para resolver mal-entendidos, apre-
sentar novas ideias no trabalho ou até colocar 
o papo em dia com os amigos. Aliás, com o 
apoio dos amigos, grandes sonhos e raciocínio 
rápido, nada será capaz de ficar no seu caminho 
nesta manhã.

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 18 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Escor-
pião mesmo. Costumam ser radicais e é difícil mudarem de opinião. A tendência é que 
sejam conservadores e exigentes. Seu número principal, é o 26, formado de 2, Lua e de 
6, Vênus, astros de natureza feminina, ligados ao sonho, à fantasia. Mas a soma dá o 8, 
de Saturno, que confere seriedade, introversão, discrição, isolamento, solidão e espírito 
reservado e prudente. Pode indicar vida longa e obtenção de bens de herança. Indica 
ainda, muita solidão.

Horóscopo nascido em 18 de novembro

Sextou, e suas habilidades de comunicação 
prometem dar um show nesta manhã. Vale a 
pena tirar proveito para trocar ideias com co-
legas e clientes, marcar reuniões ou esclarecer 
mal-entendidos. Mas adiante o cronograma e 
marque esses contatos logo cedo, porque o as-
tral vai mudar no final da manhã.

Hoje você começa o dia com muito pique para 
pensar fora da caixa no trabalho. A colaboração 
será a chave para o sucesso, mas se ainda está 
trabalhando em casa, tente dar conta do serviço 
de maneira remota. É melhor adiantar tudo o 
que for possível pela manhã. 

Você começa esta sexta com mais disposição 
pra sair da rotina e até se aventurar um pou-
co por aí, algo raro para o seu signo. Qualquer 
investimento em conhecimento, mesmo um 
curso online, ajuda a turbinar o currículo e me-
lhorar sua competitividade. 

Sextou, e as estrelas continuam enviando exce-
lentes energias para você cuidar da sua grana. 
Mas é preciso ter cautela e manter seus interes-
ses em segredo por enquanto. Se surgir uma 
boa oportunidade de negócios, analise os ris-
cos antes de se jogar de cabeça, tá? 

Pode se preparar para uma sexta pra lá de mo-
vimentada em casa e no trabalho, Libra. A boa 
notícia é que será mais fácil mergulhar no servi-
ço e cuidar de algumas tarefas que ficaram pela 
metade antes de dar a semana por encerrada, e 
se tiver que trabalhar em casa, com produtos ou 
serviços para o lar, melhor ainda

A semana está chegando ao fim, mas se você 
redobrar os esforços no trabalho, pode até con-
seguir uma grana extra. As estrelas avisam que 
o dinheiro virá diretamente do seu esforço, en-
tão, nada de ficar enrolando. As coisas devem 
correr bem logo cedo, preste atenção também 
na saúde. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 18/11/2022

Sol

Paranaguá
max 24
min 18

max 31
min 15

Cascavel
max 28
min 15

Foz do Iguaçu
max 31
min 19

max 30
min 13

Curitiba
max 21
min 9

FASES 
DA LUA

Sábado 19/11/2022

Muitas nuvens
Domingo 20/11/2022

Sol

Nova
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Minguante
16/11 - 10h29
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concurso: 2392Lotomania
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CHAMPAGNE

CLOROESODIO
ARAGUAIANT
UOLSTOP
DISTICOEUA

JACAANION
TOLERANCIA

REPENARDE
LORDELAO
LCIMACP

BEHAVIORISMO

SIMIOSAIO
NUASAM

MEDASALMOS
DESOBEDIENTE

Prognósti-
co baseado
em doze
animais

Nave
lateral de
uma igreja
(Arquit.)

Estado 
da Cha-

pada dos
Veadeiros

Neodímio
(símbolo)

Região
vinícola 

da França

Dois
elementos
do sal de
cozinha

Forma 
de gover-

no do
Vaticano

Rio onde
se situa a

Ilha do
Bananal

Antiga
moeda
alemã, 

de prata

Palavra u-
sual no no-
me de lojas
de veículos

Laudo de
aprovação
no psico-
técnico

Marca do 
condes-
cendente

John (?),
inventor
dos loga-

ritmos

O serviço
secreto de

Israel

(?) de
adão: 
o gogó
(Anat.)

Mal-
humorado; 
aborrecido

Partícula
escocesa
que signi-
fica "filho"

(?) Baker,
ator aus-
traliano

Gorilas,
chim-
panzés

e gibões  

Sancho
Pança,

para Dom
Quixote

Conjunção
que in-
troduz a
hipótese

Advér-
bio de
lugar

(Gram.) 

Divisão da
partida 
de bad-
minton

Império
que der-
rotou a
Assíria

O livro
mais

extenso 
da Bíblia

O bader-
neiro, 

por sua
natureza

Queima;
abrasa

Língua da
Tailândia

Pátria dos
"marines"
Aspirar 

(remédio)

Parar, 
em inglês
Sufixo de
"gatona"

Átomo
negativo

Variedade 
de chicória

A mais
famosa 

monarquia
europeia,
origem 
da tribo
urbana
gótica

Corrente
psicoló-
gica de

Skinner e
Watson

Título
honorífico

inglês

A árvore destituída 
de folhas
Medicina 
(abrev.)

Grupo de 
dois versos

O maior
dos frutos

Cantora brasileira 
dos sucessos "Eu

Preciso te Esquecer" e
"Fim de Tarde"

Foi criado
por lobos

(Lit.)

Pouco, em
francês

Homônimo (pop.)

3/car — lao — peu. 4/stop. 5/neper. 9/champagne.
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T P A S
P E R N A D E P A U

A E R E O A L MA
T C T O U R O

C R E M E N A F
B O I A L I D A R

D O M J O Ã O V I
E O C O R O A
R E N D A D S

AN E X A L I E M
V A S O O G R O
I L L E R R O D
S A C I E D A D E

A T A D U R A M A L
A S O V I P A R O

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.

Fotógrafo em situação de rua expõe fotos no Centro Cultural
O Conselho Municipal dos 

Direitos do Idoso (CMDI) abriu 
uma exposição de imagens 
do fotógrafo Paulo Roberto 
Nunes Silveira, que vive em 
situação de rua e demons-
tra sensibilidade como pou-
cos para captar flagrantes da 
natureza local. Ele é acompa-
nhado pelo conselho e, desde 
que chegou em Umuarama, 

criou laços com moradores 
e entidades, como a Casa de 
Apoio Chico Xavier, a Casa 
da Sopa Dr. Leopoldino e o 
Centro Espírita Allan Kardec.

“Vim para Umuarama em 
2018, achei uma vassoura na 
rua e comecei a varrer calça-
das. Lembro ainda da primeira 
casa, da primeira pessoa que 
me deu trabalho. Conheci o 

doutor Lair Carboneira, que 
me deu dinheiro para comprar 
uma enxada, um verdadeiro 
pai”, agradeceu.

Paulo Silva disse que fre-
quenta a Casa da Sopa, “onde 
todos têm bom coração”, e 
estendeu agradecimentos às 
pessoas e entidades que sem-
pre o apoiaram. “Eu não tinha 
família, não tinha ninguém, 

mas agora minha família é o 
conselho, é a Casa da Sopa, o 
abrigo, e eu sou muito grato a 
todos”, completou.

A secretária de Assistência 
Social, Adnetra Santana, elo-
giou o trabalho do CMDI e dos 
demais conselhos (da criança 
e adolescente, da pessoa 
com deficiência, da mulher 
e outros), “que tem tido um 

olhar diferenciado para com 
seus públicos, com ações 
importantes, gratificante, um 
olhar acolhedor para o ser 
humano”, disse. “Fico feliz em 
ver que o conselho não apenas 
cobra e fiscaliza, mais contri-
bui com ações para que as 
políticas públicas avancem de 
forma eficiente e diferenciada”, 
apontou.
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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

Você já viu carro fazer pipoca?
O pipoqueiro vem pela cal-

çada com seu carrinho equipado 
com panela elétrica, mas não 
acha uma tomada e, por isso, 
não tem como fazer pipoca. 
Essa situação, normalmente, ia 
deixar muita gente sem pipoca 
e com água na boca. Mas, se 
tiver um Nissan LEAF por perto, 
não vai faltar pipoca para quem 
quer um pacote para comer 
enquanto volta para casa. Como 
assim, carro faz pipoca? O carro 
100% elétrico da Nissan faz!

É isso que a Nissan mostrou 
no Electric Experience 2022, o 
maior evento de experimen-
tação de veículos elétricos do 
Brasil, encerrada quarta-feira  
em Bragança Paulista, no inte-
rior de São Paulo. Um Nissan 
LEAF está gerando energia para 
uma máquina de pipoca ins-
talada em um carrinho, aque-
cendo a panela para fazer o 
milho estourar e render muitos 
saquinhos para os visitantes.

O Nissan LEAF, ícone mun-
dial da eletrificação e o modelo 
mais vendido do Brasil em seu 

Fiat e-Scudo recebe prêmio Best Truck
Referência quando o 

assunto é veículo comercial 
leve, a Fiat lançou em junho 
o e-Scudo, seu primeiro utili-
tário 100% elétrico no Brasil. 
Apesar dos poucos meses de 
mercado, o modelo já ganhou 
seu primeiro troféu. Ele foi 
eleito como o Melhor Furgão 
Elétrico pela premiação Best 
Truck 2022.

O resultado foi anunciado 
em cerimônia realizada na 
Fenatran, uma das mais impor-
tantes feiras de transporte e 
logística do mundo, encer-
rada dia 11 em São Paulo. 
O Best Truck 2022 é uma 

O e-Scudo é o primeiro utilitário 100% elétrico da Fiat no Brasil
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segmento em 2021, mostra no 
evento sua capacidade única 
de recarga bidirecional, que 
permite “carregar” a energia 
de volta para a rede, por meio 
da tecnologia V2G (vehicle-to-
-grid, do veículo para a rede), 
ou diretamente para apare-
lhos elétricos, com a tecnolo-
gia V2X (vehicle-to-anything, 
do veículo para tudo). Assim, 
o veículo serve para armaze-
nar e gerar energia como uma 
espécie de bateria sobre rodas.

Da mesma maneira que está 
sendo usada para fornecer ener-
gia para o carrinho de pipoca, 
a capacidade bidirecional do 
Nissan LEAF permite que a carga 
de suas baterias seja utilizada 
para “abastecer” outros tipos de 
aparelhos, independentemente 
da existência ou não de rede 
elétrica, ou mesmo residências 
e imóveis comerciais. Isso pode 
tornar a rede mais estável e sus-
tentável, além de ajudar os con-
sumidores a gerenciar seu abas-
tecimento de energia. E, ainda, 
serve como um recurso em caso 

de situações de emergência que 
inviabilizem o uso da energia da 
rede. A Nissan já aplica o sistema 
no Japão e na Europa.

Até o dia 15 de novem-
bro, as pessoas que forem ao 
Electric Experience, além de 
verem o sistema bidirecional 
do LEAF funcionando – e comer 
uma pipoca – poderão testar 
o recém-lançado modelo 2023 
do carro elétrico da Nissan nas 
pistas do Motor Park. Com dias 
dedicados exclusivamente a 
negócios, de 8 a 11 de novem-
bro, e outros aberto para o 
público, de 12 a 15 de novem-
bro, o evento permite conhecer 
em detalhes o Nissan LEAF.

NISSAN LEAF 2023
Lançada no final de julho, a 

linha 2023 do 100% elétrico da 
Nissan diferencia-se pela apa-
rência frontal, que inclui novos 
formato de grade e para-cho-
que dianteiro. O estilo dos faróis 
também foi revisto e agora conta 
com acabamento interno preto 
(anteriormente era cromado). 

As rodas de liga leve aro 17 de 
cinco raios trazem novo design, 
ousado e agressivo. O modelo 
também estreia o novo logotipo 
da Nissan, posicionado na grade 
dianteira, na tampa do porta-
-malas, no centro das rodas e 
no volante.

Para aumentar o conforto, 
o Nissan LEAF ganhou um sis-
tema de áudio Bose, marca 
premium de som automotivo. 
Outra novidade é o retrovisor 
interno inteligente, que usa 
câmeras para reproduzir as 

imagens da traseira do veículo 
no retrovisor interno com tela 
de LCD. Desta forma vista pelo 
motorista, a imagem é nítida, 
sem pontos cegos ou interfe-
rência dos apoios de cabeça do 
banco traseiro, por exemplo.

O sistema de recarga loca-
lizado na parte frontal do veí-
culo também é novo. Além da 
ChadeMo, para carga rápida, 
o Nissan LEAF vem agora com 
entrada tipo 2, o padrão euro-
peu, de sete pinos, mais comum 
nos pontos de recarga no Brasil.

iniciativa do grupo GG Mídia, 
responsável pelas revistas O 
Carreteiro, Transporte Mundial, 
TranspoData e pelo programa 
TV Caminhão. Vale ressaltar 
que a votação foi aberta para 
os leitores das publicações e 
público do programa.

O e-Scudo possui impres-
sionante autonomia de 330km, 
sendo a maior da categoria. 
Equipado com motor elé-
trico com 136 cv de potência 
(100 kW) e 260 Nm de torque 
imediato, ele não emite CO2, 
ruídos e vibrações, promo-
vendo uma condução suave 
e sem choques com torque 

disponível instantaneamente. 
Outro destaque é o fácil car-
regamento com carga rápida 
de até 80% em 48 minutos. 
Combinado com um compri-
mento de 5,3 m e com volume 
de 6,1 m³, a capacidade de 
carga também impressiona, já 
que pode carregar até 1 tone-
lada e transportar itens de até 
2,8 metros de comprimento. 

Além disso, conta com cen-
tral multimídia de 7” com Apple 
Carplay e Android Auto, câmera 
traseira 180 graus, cluster digi-
tal com informações sobre nível 
de bateria, consumo, modo de 
condução e marcha engatada. 

Também possui volante elé-
trico hidráulico, freio de esta-
cionamento elétrico e sistema 

de monitoramento da pressão 
dos pneus, além de sensores de 
chuva e luzes automáticas. 

CARRO 100% elétrico da Nissan, o LEAF gera energia para carrinho de pipoca na segunda 
edição do Electric Experience 2022

DIVULGAÇÃO
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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. 

Empresários de Umuarama 
que fizeram empréstimos 
na Fomento Paraná têm até 
o dia 15 de janeiro de 2023 
para renegociar suas dívidas 
com abatimento de até 100% 

Fomento Paraná ajuda empresários
a quitar suas dívidas em Umuarama

nos encargos. A Campanha 
de Descontos Para Cobrança 
e Renegociação de Débitos 
foi  lançada na Casa do 
Empreendedor e o objetivo é 
dar a oportunidade para que 

os clientes com pendências 
possam regularizar seus con-
tratos em atraso.

Lairso Ribeiro, agente de 
crédito da Fomento Paraná, 
que é vinculada à Secretaria 
de Indústria e Comércio, relata 
que a campanha traz vários 
tipos de benefícios aos inadim-
plentes que tenham contratos 
de até R$ 50 mil e que pos-
suam ao menos uma parcela 
paga. “Entre as modalidades 

de crédito permitidas estão 
o microcrédito, recursos pró-
prios, Paraná Recupera e 
Paraná Recupera Transportes. 
Todos os detalhes nós vamos 
informar aqui no atendimento 
na Casa do Empreendedor”, 
indica.

Ele explica que para nego-
ciações são oferecidos descon-
tos de mora, multa e encar-
gos. “No caso de contratos em 
atraso há menos de 90 dias, 

por exemplo, não serão cobra-
dos juros e oferecido desconto 
de 100% nos encargos. Nos 
contratos já encaminhados 
para ajuizamento e aqueles 
com todas as parcelas venci-
das, da mesma forma: 100% 
de desconto. Vale lembrar que 
os benefícios da campanha 
serão oferecidos apenas para 
propostas protocoladas até 
o dia 15 de janeiro de 2023”, 
destaca.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Tente a sua sorte. A vida é feita de oportunida-

des. O homem que vai mais longe é quase sempre 
aquele que tem coragem de arriscar”.

Dale Carnegie

@tribunahojenewsumuarama

COMPRAS
Os produtos mais procurados pelos consumidores nesta Black Friday são eletrônicos, com 52,7%. Na sequência ficam os itens de vestuário e calçados (33%), eletrodomésticos 
(27,5%), cursos (4,4%), livros e afins (4,4%), brinquedos (3,3%), viagens e turismo (3,3%) e serviços (1,1%). Quem vai comprar na Black Friday deste ano está propenso a 
gastar mais segundo a sondagem. O valor médio das compras será de R$ 770,12, alta de 8,35% quando comparado aos R$ 710,80 do ano passado. Dados da Fecomercio.

EX
CE

LÊ
N

CI
A

ARTE NA TELINHA
O canal Arte1 leva a 20ª edição da 

Festa Literária Internacional de Paraty 
(Flip) para dentro da sua casa. Neste 
ano, o evento acontece de 23 a 27 de 
novembro e retorna às ruas da cidade 
fluminense com debates, encontros 
e leituras de protagonistas dos pen-
samentos e reflexões que movem a 
contemporaneidade. A transmissão 
acontecerá ao vivo, com exceção da 
mesa das 20h30, que será exibida na 

TV no mesmo dia, à meia-noite.

A MAIOR AÇÃO DE 
VENDAS DO ANO!

BLACK FRIDAY CHEVROLET

Conquiste seu Chevrolet Zero Km nesta Black 
Friday, a nossa ‘escalação’ de carros espetacu-
lares já está pronta com as melhores ofertas, 
as melhores condições e uma equipe prepa-

rada e concentrada para fazer a melhor nego-
ciação. A maior ação de vendas da Chevrolet 
já entrou  em campo e a Uvel acena que sua 
conquista do carro 0km é certa.  A equipe 
afinadíssima da Concessionária Uvel já está 
fazendo golaços com as melhores promoções  
nesta sexta e sábado. O alvo é você. Não es-

queça neste sábado (19) até 19h.

 Esperamos por você!

UVEL, a alegria de ser Chevrolet!

 DIVULGAÇÃO

SELEÇÃO CHEVROLET!
Neste sábado nosso atendimento será  espe-
cial até as 19h. Teremos muitas condições 
especiais! Vai ter ‘Test drive’ com pilotos 

profissionais. A Concessionária UVEL está com 
muitas opções em Novos e Seminovos. Vai 

ter um ambiente festivo de Copa do Mundo? 
Claro. Já estamos de verde e amarelo. Aqui 

na Uvel Umuarama temos o maior estoque de 
veículos do Paraná -, e muito mais,  é a sua 
grande oportunidade. Não perca. Se progra-
me que vai valer a pena,  neste sábado. Até 
às 19h com horário estendido para atender a 

todos! Black Friday

Você já sabe, é na Uvel!!!
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