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Vereadores apresentaram 35
emendas à Lei Orçamentária
A Lei Orçamentária Anual (LOA), tema do Projeto de Decreto Legislativo 
que estima a receita e fixa a despesa do Município, foi colocada em 
pauta pela última sessão ordinária na Câmara Municipal. O conteúdo 
ficou aberto para o recebimento de emendas por três sessões ordinárias 

consecutivas, período em que os parlamentares puderam apresentar 
suas propostas ao orçamento de 2023. As emendas passam por análise 
de uma comissão e, se aprovadas, serão apresentadas para deliberação 
em plenário. l 5

l 7

DIVULGAÇÃO

Deu zebra

Representantes dos 21 municípios membros da Amerios, da sociedade civil organizada e do empresariado 
ligado ao turístico regional, constituíram a nova Instância de Governança Regional (IGR), que criou a Agência de 
Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável do Noroeste do Paraná (Adetur – Caminho das Águas). No 
encontro, realizado em Umuarama, foi apresentado o histórico do processo que resultou no desmembramento da 
região turística, desde as oficinas realizadas com o apoio da Paraná Turismo, a gestão, composição e formação, 
até a criação da Adetur.

     

Mais de 260 pessoas 
estão em isolamento 
domiciliar por terem 

sintomas de gripe em 
Umuarama e 24 novos 

casos da doença foram 
registrados no bole-
tim mais recente da 

Secretaria de Saúde. 
São 16 mulheres e oito 

homens infectados. 
A rede hospitalar tem 

quatro pessoas 
internadas. 

Caminho 
das Águas

BNDES apoia
capacitação de

empreendedores
de baixa renda
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Bolsonaro
pede anulação
de votos em

parte das urnas
l 3

12ª RS receberá
1150 doses de

vacina pediátrica
contra Covid
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Enfermeiros
debatem risco

de vida de
recém-nascidos
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Casos de Covid
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Umuarama
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Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

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

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

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

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

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

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

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 23 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Leão. 
Costumam ser francos, diretos, sinceros e leais. Podem exagerar em franqueza e às vezes 
sem querer, magoam ou ofendem as pessoas. Seu número principal, do dia do nascimento, 
na Astrologia Cabalística é o 32, formado de 3, Júpiter e de Lua, 2, respectivamente. Juntos 
formam o 5, de Mercúrio, que confere simpatia e comunicação excelentes, jovialidade e 
otimismo, entre outras coisas.

Horóscopo nascido em 23 de novembro

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

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

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

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

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

Mudanças estão a caminho e prometem tacar 
fogo no parquinho nesta terça, mas não se preo-
cupe. O astral é favorável para fazer alguns ajus-
tes em casa, procurar um novo lar se pensa em 
se mudar, trocar os móveis de lugar ou arrumar o 
seu canto para deixar tudo do seu jeito.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 23/11/2022

Sol

Paranaguá
max 26
min 21

max 28
min 19

Cascavel
max 27
min 17

Foz do Iguaçu
max 28
min 18

max 28
min 18

Curitiba
max 24
min 16

FASES 
DA LUA

Quinta 24/11/2022

Sol
Sexta 25/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
xx/xx - xxhxx

concurso: 683
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 00 02 08 06 02 03 05

Super Sete concurso: 322C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

NOVEMBRO

02 06 10 14 17 23 27

Loterias
Megasena

01 03 05 08 09 13 15 16 
17 18 19 20 22 23 24concurso: 2540Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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TIME DO ♥
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03 20 27 31 43 44 63
FLUMINENSE /RJ

04 15 17 24 38
concurso: 6004

02 08 28 34 41 49
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45 47 60 63 65 68 84 91 94 95

concurso: 2668Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 25

GRHC
URUCUBACA
AIISABEL
RCASTIGO

ODIOOITO
CARNEZOF

DEFUMACOR
SONOPAREDE

SERVALV
FTIACESO

CIDADANIA
LUAPATIA

LHESAOBU
GONDOLEIROS

SESAMAIO

"(?) melhor 
quem ri 

por último"
(dito) 

Letra que o
Cebolinha
troca pelo
"L" (HQ)
O mais
violento

dos senti-
mentos

Dança car-
navalesca 
pernam-
bucana

Código
(abrev.)

Atrevi-
mento;

desaforo

A eles
(Gram.)

A sexta
nota na
escala

musical

Grupo
sanguíneo
do doador
universal

Saudação
comum do
dia a dia

Condutores
dos barcos
típicos de
Veneza

Má sorte
(bras.)

Geralmen-
te é dada
às mães
em caso

de divórcio

Bloco de 
prestações

Queima
ervas

Titânio
(símbolo)
Criaturinha
folclórica

Falta de
ânimo

Mensagem
de socorro

Punição

(?) Rava-
che, atriz

(?) Fillar-
dis, atriz
Dá força;
consola

Pele en-
durecida
Privado 
da visão

Costume

Administrar
o batismo 

Nascido no país cuja
capital é Moscou

Ligado 
(o abajur)
Ampara o 
excepcional

Divisória
da casa

Antônimo 
de "morte"

Dobro de
quatro

A minha
pessoa

Sílaba de
"guizo"

O guia do
tesouro

"Bom Dia & (?)", pro-
grama de TV infantil 

Antecede
o "M"

Caldo de 
(?): garapa

Tonali-
dade

Aquela 
que vota

Afasta-se 

Sinal da
vitória

Vontade
de dormir
Criada;
empre-
gada

Direito
civil do

indivíduo

O Mês das
Noivas
Peritos
(fig.)

5/abuso. 6/defuma — duende. 9/urucubaca. 11/gondoleiros.
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F A U C
V O C A L I S T A

T A R A T R A I R
S J A I R R N

V O D U M A G O A
A S I P O D E V

D C E D I L H A
M E S A I A R E L

P I NF A R T O
L E R D R I S

S A X O F O N E I N
N A E A NA B O
T P I N O O P

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

A cor do
mogno

Disparo
de arma
de fogo

A festa
das esco-

las de
samba

Agir como
o marido

infiel 

(?) 
Ventura, 
técnico 
(fut.)

Tristeza;
desgosto

(fig.)

Persona-
gem que
salva a

"mocinha"

Assim,
em

espanhol

Sinal
gráfico

colocado
sob o "c"

Rumava;
seguia

Móvel
numeroso
no restau-

rante

Ataque car-
díaco que 
pode levar

à morte

Texto que
resume o
assunto
do filme

Hábito da
pessoa

estudiosa

Evento
como a

Bienal do
Livro

Raiz arre-
dondada
e roxa

Herbert
de Souza,
sociólogo

31 de
dezembro
Emitir (luz
ou calor)

Consoantes
de "rena"
Fixador

de cabelo

É permi-
tido 

Capital 
do Egito

Religião
(abrev.)
Fita para
medições

Efeito do
engasgo

Bobo; 
ingênuo

Hiato de
"real"
Ritmo
baiano

(?)-
vindas:

recepção
cordial

"Tal (?), tal
filho" (dito)
Peça do
boliche

Instrumen-
to musical
de sopro

Abridor de
garrafas

(pl.)

Sódio
(símbolo)

Sílaba de
"risco"

Perversão
sexual

Magia feita
com boneco

Dinho Ouro
Preto, no

Capital Ini-
cial (Mús.)

Recipientes de
jardinagem

Para, em inglês

Esse
Peça do
vestuário
feminino

3/así — for. 4/mesa — vodu. 5/acaju. 7/sinopse.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Sol

Cheia
08/12 - 01h09

Nova
23/11 - 19h57

Crescente
30/11 - 11h38

Minguante
16/11 - 10h29

h

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % SET OUT ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,29 0,59 4,70 6,47
IGP-M (FGV) -0,95 -0,97 5,58 6,52
IGP-DI (FGV) -1,22 -0,62 4,89 5,59

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0859 1,0825 1,0652
IGP-DI (FGV) 1,0867 1,0794 1,0559
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,20%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 7ª parcela
vence em 30/11, com juros Selic de 6,31%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

22/10 a 22/11 0,6147 0,6147 0,1141
23/10 a 23/11 0,6524 0,6524 0,1516
24/10 a 24/11 0,6801 0,6801 0,1792
25/10 a 25/11 0,6794 0,6794 0,1785
26/10 a 26/11 0,6791 0,6791 0,1782

Ações % R$
Petrobras PN -0,81% 23,33 
Vale ON +0,28% 80,14 
ItauUnibanco PN -1,65% 26,28 
Bradesco PN -0,39% 15,44 
Magazine Luiza ON -1,18% 3,34 
Azul PN -4,87% 12,69

IBOVESPA: -0,65% 109.036 pontos

Iene 141,37
Libra est. 0,84
Euro 0,97
Peso arg. 164,54

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,3% 5,3790 5,3800 +4,1%

PTAX  (BC) +0,2% 5,3333 5,3339 +1,5%

PARALELO +1,1% 5,2400 5,6900 +3,6%

TURISMO +1,1% 5,2400 5,6700 +3,7%

EURO +0,6% 5,4842 5,4859 +5,5%

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 22/11

Iene R$ 0,0377
Libra est. R$ 6,34
Peso arg. R$ 0,032
R$1: 1.344,45 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/11 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 1.429,75 -7,00 2,1%
FARELO dez/22 408,60 -2,80 -2,2%
MILHO dez/22 656,75 -2,75 -4,0%
TRIGO dez/22 791,50 -7,75 -7,0%

SOJA 167,82 -1,3% -0,2% 166,00
MILHO 76,71 -1,1% -0,6% 76,00
TRIGO 97,99 -1,1% 0,3% 97,00
BOI GORDO 279,58 0,0% -1,5% 275,00
SUINO 6,63 -0,5% 4,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/11 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 22/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 -1,6% 1,7%
SOJA Paranaguá 185,00 -3,6% -1,1%
MILHO Cascavel 85,00 0,0% -1,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

BNDES apoia capacitação de
empreendedores de baixa renda

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), em parceria 
com o Movimento Bem Maior 
(MBM), apoiará a capacitação 
em gestão de cerca de 30 mil 
empreendedores de baixa 
renda de todo o Brasil.

A ação se dará por meio 
do Movimento Pra>Frente, da 
Fundação Dom Cabral (FDC), 
que disponibiliza uma plata-
forma com conteúdo em vídeo, 
podcasts, e-books e testes que 
abordam os principais desafios 
enfrentados por esse público.

A iniciativa receberá apoio do 
BNDES Fundo Socioambiental 
e do MBM com investimentos 
totais de R$ 12,7 milhões.

A expectativa é de que, pelo 
menos, 30 mil pessoas sejam 
capacitadas até 2025, com foco 
em mulheres, pretos, pardos 
e jovens empreendedores. 
Segundo o BNDES, poderão 
ser contemplados pessoas em 
situação de vulnerabilidade e 
de baixa renda, como traba-
lhadores informais, microem-
preendedores individuais (MEI) 
e desempregados de todo o 
Brasil que necessitem do apoio 
para geração de renda por 
meio do empreendedorismo.

Os conteúdos da pla-
taforma direcionados aos 
empreendedores estão organi-
zados em séries completas que 
abordam temas determinados 

e visam a solucionar proble-
mas e desenvolver competên-
cias como, por exemplo, em 
vendas e finanças.

Além disso, os empreende-
dores terão acesso à mentoria 
oferecida pela plataforma, por 
meio da qual receberão orien-
tação individualizada e apoio 
psicossocial de mentores 
voluntários. De acordo com o 
banco, isso possibilitará o com-
partilhamento de experiência 
e novas ideias. Esses mentores 
voluntários serão capacitados 
em ambiente próprio da plata-
forma para realizar o suporte 
aos empreendedores.

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

O BNDES e o Movimento 
Bem Maior também apoia-
rão o projeto Jornada Escola 
Conectada, do Centro de 
Inovação para a Educação 
Brasileira (Cieb). A iniciativa 
promoverá o desenvolvimento, 
implementação e dissemina-
ção do uso de tecnologias edu-
cacionais em redes públicas de 
ensino. O projeto terá duração 
de 2 anos e será realizado em 
parceria com organizações 
sociais, que prestam apoio 
técnico e atuam junto a secre-
tarias de Educação.

A expectativa é de que, pelo menos, 30 mil pessoas sejam capacitadas até 2025, com foco em 
mulheres, pretos, pardos e jovens empreendedores
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Domínio
Por meio da Jornada Escola Conectada, 127 profissionais da 

educação terão suas competências fortalecidas para planejar e 
implementar a incorporação de tecnologias na rede, beneficiando 
966 escolas e mais de 279 mil alunos. Para o BNDES, o domínio da 
tecnologia contribuirá para a gestão eficiente dos recursos esco-
lares bem como para o acesso a recursos federais. O projeto tem 

investimentos estimados em R$ 5 milhões.
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Indicados aprovados
A Comissão de 
Constituição e 
Justiça (CCJ) do 
Senado aprovou 
os nomes de cinco 
indicados por 
Jair Bolsonaro 
ao Judiciário. Os 
nomes agora serão 
enviados para 
aprovação ao plenário do Senado, onde passam por uma 
última votação para assumirem seus cargos. Messod Azulay 
Neto para o STJ e Liana Chaib para o TST foram aprovados 
com 27 votos favoráveis e nenhum contrário. Paulo Sérgio 
Domingues teve 26 votos favoráveis e um contrário para 
sua vaga no STJ. Engels Muniz teve 25 votos favoráveis, 1 
contrário e uma abstenção para ser reconduzido ao Conselho 
Nacional do MP. Luiz Fernando de Bandeira Mello Filho foi 
reconduzido ao seu cargo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
com 26 votos favoráveis e uma abstenção. Agora, no plenário 
do Senado, os nomes precisam de uma maioria simples para 
serem aprovados aos respectivos cargos.

Independente
O Republicanos, que apoiou 
a candidatura de Bolsonaro, 
afirmou ontem (22), que 
não fará oposição a Lula no 
Congresso. Pelo Twitter, a 
legenda disse que decidiu, 
por unanimidade, atuar 
de forma independente. 
“O Republicanos decidiu, 
por unanimidade, atuar na 
próxima legislatura de forma 
independente no Congresso, 
sem se negar ao diálogo e 
à colaboração. O partido 
seguirá mantendo o apoio 
às propostas que sejam 
positivas para a população”, 
disse. A sigla, presidida pelo 
deputado Marcos Pereira, 
também definiu que irá apoiar 
a reeleição de Arthur Lira, à 
presidência da Câmara.

OAB x Moraes
Os presidentes das seccionais da OAB no Acre, DF, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rondônia protocolaram 
no Conselho Federal da entidade pedido de providências 
sobre supostas violações às prerrogativas da advocacia 
por parte do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Eles 
questionam especialmente a decisão monocrática do 
ministro sobre o bloqueio de contas bancárias de mais de 
40 pessoas físicas e jurídicas, “sob a principal alegação de 
que estariam ‘financiando’ supostos atos e ações tidos por 
antidemocráticos, conceituando ainda referidas manifestações 
como ‘abuso de reunião’”.

Bloqueios
“Os fatos divulgados pela mídia nacional sugerem que tal decisão 
foi proferida sem qualquer notificação prévia dos supostos 
envolvidos, nem mesmo o Ministério Público, sabidamente 
fiscal da lei em procedimentos judiciais, o que pode, em 
tese, caracterizar o afastamento dos consagrados princípios 
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e 
do contraditório”. Na petição, os presidentes das seccionais 
da OAB alertam para possíveis desdobramentos sociais, 
alcançando inclusive as relações de trabalho, “cujas obrigações 
dos empregadores poderão restar comprometidas em razão dos 
bloqueios de valores e multas diárias determinadas”.

DIVULGAÇÃO

Possível barganha
Gilmar Mendes telefonou 
para Valdemar Costa Neto 
dias atrás, quando estava em 
Lisboa, após saber que o PL 
pretende apresentar ao TSE 
um relatório que questiona 
os resultados de cerca de 200 
mil urnas. O ministro tentou 
dissuadi-lo, sem sucesso. O 
cacique demonstrou estar 
convicto em relação aos 
achados do Instituto Voto 
Legal. Mendes então pediu 
um encontro em Brasília, o 
que deve ocorreu ontem. 
Valdemar também prometeu 
a apresentação do polêmico 
relatório. Nos bastidores, 
auxiliares de Jair Bolsonaro 
temem que o dono do PL use o 
documento como instrumento 
de barganha política.

Bolsonaro pede ao TSE 
anulação de votos em 
parte das urnas eletrônicas

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e o presidente do PL, 
Valdemar Costa Neto, entra-
ram com uma representação 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para pedir a anulação 
de votos feitos em modelos 
de urnas UE2009, UE2010, 
UE2011, UE2013 e UE2015 nas 
eleições de 2022.

A alegação é de que houve 
“desconformidades irrepará-
veis de mau funcionamento” 
nesses modelos.

Assinada pelo advogado 
Marcelo Luiz Ávila de Bessa, 
a representação cita o laudo 
técnico de auditoria feito pelo 
Instituto Voto Legal (IVL), con-
tratado pelo PL, que teria cons-
tatado “evidências contunden-
tes de mau funcionamento de 
urnas eletrônicas”.

Os supostos problemas 
teriam sido registrados nos 
arquivos “logs de urna”, que 
configura “verdadeiro código 
de identificação da urna 
eletrônica”.

“Todas as urnas dos mode-
los de fabricação UE2009, 
UE2010, UE2011, UE2013 e 
UE2015 apontaram um número 
idêntico de LOG, quando, na 
verdade, deveriam apresentar 
um número individualizado de 

A alegação é de que houve “desconformidades irreparáveis de mau funcionamento” nos 
modelos UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015 nas eleições de 2022

DIVULGAÇÃO

identificação”, afirma a repre-
sentação. Os modelos em 
questão somam 352.125 urnas.

“Nos arquivos que não con-
têm o código de identificação da 
urna eletrônica correto, é impos-
sível correlacionar, univoca-
mente, os dados ali registrados 
com os eventos realmente ocor-
ridos no mundo fático, sejam 
eles votos ou intervenções 
humanas”, diz o documento.

“A falta de uma adequada 
individualização dos docu-
mentos essenciais emitidos 
pelas urnas e as graves con-
sequências daí decorrentes 
colocam em xeque, de forma 
objetiva, a transparência do 
próprio processo eleitoral”.

“Apenas as urnas eletrônicas 

modelo UE2020 é que geraram 
arquivos LOG com o número 
correto do respectivo código de 
identificação”, afirma a repre-
sentação. Este modelo mais 
recente tem 224.999 urnas, o 
que representa 40,82% do total.

Com a manutenção ape-
nas dos votos dados nas 
urnas UE2020 e a anulação 
dos demais, a representação 
alega que Bolsonaro vence-
ria a eleição para presidente, 
sem citar cálculos dos resul-
tados na eleição para outros 
cargos.

As eleições gerais deste 
ano valeram para presidente, 
governador, senador, depu-
tado federal, deputado esta-
dual e deputado distrital.

CCJ discute criação de pastas 
e dispersão do capital da Copel

Uma série de projetos de lei 
de autoria do Poder Executivo 
e n v i a d o s  à  A s s e m b l e i a 
Legislativa do Paraná (Alep) 
na última segunda-feira (21) 
receberam pedidos de vista 
coletivo durante reunião 
extraordinária da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ). Entre os projetos do 
pacote enviado pelo governo 
está o que transforma a Copel 
em corporação com capital 
disperso e os que propõem 
a reforma administrativa do 
Estado, criando e extinguindo 
secretarias. Com os pedidos 
de vista, as propostas que tra-
mitam em regime de urgência 
voltaram ontem (22) à pauta 
de discussão.

O projeto de lei 493/2022 

objetiva transformar a Copel 
em uma companhia de capi-
tal disperso e sem acionista 
controlador. De acordo com 
o Executivo, a transformação 
da Copel em uma corporação 
tem como principal objetivo 
aumentar sua competitividade 
no setor elétrico brasileiro 
para beneficiar o consumidor 
paranaense.

A discussão do projeto 
de lei 497/2022 também foi 
adiada. A proposta promove 
a reorganização da estrutura 
administrativa do Estado para 
a gestão de 2023-2026. Serão 
criadas nove secretarias, des-
membradas a partir da estru-
tura atual, e cargos equivalen-
tes para o gerenciamento das 
novas políticas públicas. 

Extinção
Serão extintas três autarquias: Paraná Turismo, Paraná Edifica-

ções e Rádio e Televisão Educativa do Paraná (RTVE). O texto diz 
que a primeira será incorporada por um Serviço Social Autô-

nomo, a segunda pela Secretaria das Cidades e a terceira pela 
Secretaria de Comunicação Social e o Serviço Social Autônomo 
E-Paraná. Ainda dentro de alterações, tramitam propostas que 

extinguem o Fundo de Atendimento à Saúde dos Policiais Milita-
res do Paraná; a reestruturação da carreira do Agente Fiscal da 
Coordenação da Receita do Estado; a terceirização no Sistema 

Penitenciário e a reformulação das carreiras de apoio, execução, 
aviação, profissional e socioeducativa do QPPE.
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12ª RS receberá mais
1150 doses de vacinas
pediátrica contra Covid

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) recebeu ontem 
(terça-feira, 22) 47.830 doses 
de CoronaVac para crianças 
de 3 a 4 anos de idade. Os 
imunizantes desembarcaram 
no Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em São José 
dos Pinhais, às 8h30, no voo 
LA-3272, e já estão no Centro 
de Medicamentos do Paraná 
(Cemepar), em Curitiba.

No roteiro, a 12ª Regional 
de Saúde de Umuarama rece-
berá ainda nesta semana, 1150 
doses. Serão 550 doses da 
Pfizer pediátrica e 600 doses 
de Coronavac Pediátrica.

Para o secretário de Estado 
da Saúde, Beto Preto, a vaci-
nação continua sendo a opção 
efetiva contra o coronavírus. 
“Com o aumento dos casos de 
Covid, manter a imunização 

Governo vai aumentar repasse de
recursos para hospitais do Paraná

O Governo do Paraná pre-
tende aumentar os recursos 
destinados aos hospitais con-
tratualizados do Estado, desde 
o atendimento ambulatorial até 
a realização de cirurgias eletivas, 
passando pelas consultas espe-
cializadas e de alta complexi-
dade. A proposta foi oficializada 
em um projeto de lei enviado à 
Assembleia Legislativa na última 
segunda-feira (21).

Os custos hospitalares para 
manutenção dos serviços têm 
variações maiores do que a 
inflação oficial e não há cor-
reção atualizada dos valores 
de repasse pelo Ministério da 
Saúde às unidades. Essa é a pri-
meira vez que o Estado prevê 
complementações nos valores 
pagos às unidades hospitalares 
contratualizadas com recursos 
próprios, amparadas por lei.

A proposta é prestar auxílio 
financeiro aos hospitais que 
participam de forma comple-
mentar do Sistema Único de 
Saúde (SUS) ainda durante o 
exercício de 2022. Segundo os 
cálculos realizados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), o 
deficit financeiro dessas unida-
des hospitalares soma aproxi-
madamente R$ 220 milhões.

OS imunizantes desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais
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em dia, com o esquema primá-
rio e as doses de reforço tor-
na-se fundamental tanto em 
adultos quanto em crianças”, 
reforçou.

O Estado continua o pro-
cesso de descentralização 
das vacinas para as Regionais 
de Saúde e ainda ontem 
(22) foi realizado um envio 
complementar de 101.840 

imunizantes, por solicitação 
dos municípios.

A remessa tem 23.130 vaci-
nas da Pfizer/BioNTech, sendo 
240 doses para pessoas acima 
de 12 anos e 22.890 doses 
pediátricas (5 a 11 anos); 54.800 
AstraZeneca para a população 
a partir de 12 anos; e 23.910 
CoronaVac para a primeira dose 
(D1) de crianças de 3 a 4 anos.

Atualmente, além dos valo-
res pagos pelas tabelas do SUS, 
o Estado também realiza repas-
ses financeiros para as unidades 
próprias e envio de recursos 
para hospitais filantrópicos por 
meio de programas de incen-
tivo, como o Programa de Apoio 
e Qualificação de Hospitais 
Públicos e Filantrópicos do SUS 
Paraná (Hospsus).

“Sabemos que há um dese-
quilíbrio financeiro para manu-
tenção de serviços hospitalares 
e, sob a orientação do gover-
nador Ratinho Junior, preten-
demos aumentar os recursos, 
principalmente neste período 
pós-pandemia, dando suporte 
aos hospitais e garantindo que 
nenhum serviço precise ser 
paralisado no Estado”, afirmou o 

secretário da Saúde, Beto Preto.
De acordo com o projeto, 

a integralidade dos recursos 
deverá ser destinada para a 
aquisição de medicamentos, 
suprimentos, insumos, equipa-
mentos, pequenas reformas e 
adaptações na estrutura física 
para aumento na oferta de 
atendimentos e produção de 
cirurgias eletivas, contratação 
e pagamento de profissionais, 
além de gastos vinculados com 
o enfrentamento da Covid-19 
– responsável pelo aumento 
expressivo no custo de insumos 
e mão de obra.

O critério de divisão deste 
auxílio financeiro será definido 
pelo Estado, considerando 
a entrega de serviço de cada 
prestador.

A integralidade dos recursos deverá ser destinada para a aquisição de medicamentos, supri-
mentos, insumos, equipamentos, reformas e adaptações estruturais
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Emendas para saúde
O deputado federal Ney 
Leprevost (União Brasil) 
destinou para o orçamento 
de 2023, através de suas 
emendas individuais, mais 
de R$ 15 milhões para o 
setor de saúde, abrangendo 
hospitais, centros hospitalares, 
secretarias municipais de saúde, 
associações e entidades de 
assistência social que cuidam 
de paranaenses em situação de 
extrema vulnerabilidade social.

Inauguração
Os presidentes Jair Bolsonaro 
(Brasil) e Mário Abdo Benitez 
(Paraguai) devem inaugurar a 
Ponte da Integração sobre o 
Rio Paraná no próximo dia 12 
na fronteira de Foz do Iguaçu 
com a cidade de Presidente 
Franco. A informação é do 
presidente Marito à imprensa 
paraguaia na última sexta-
feira, 18. As assessorias do 
DER-PR, governo do Estado, 
Itaipu Binacional e governo 
federal não confirmaram a 
data, mas sinalizaram que a 
ponte deve ser inaugurada 
“nos próximos dias”.

Novo secretário 
O governador eleito Tarcísio 
de Freitas (Republicanos) 
confirmou nesta segunda-
feira (21) o empresário Renato 
Feder, atual secretário de 
educação do Paraná, como 
secretário da Educação 
em São Paulo.Na semana 
passada, Feder já havia dito 
que aceitou o convite para 
assumir a pasta a partir 
de 2023.

Prêmio
A Sanepar recebeu o Prêmio 
#EuSouParanapanema na 
categoria usuários de água. 
Esta é a primeira edição. 
O prêmio foi criado pelo 
Comitê da Bacia Hidrográfica 
(Rio Paranapanema para 
homenagear as empresas que 
promovem ações de educação 
ambiental voltadas aos 
recursos hídricos dentro dos 
limites da bacia.

Calendário de vacina 
O Paraná solicitou ao Ministério da Saúde a inclusão da 

vacinação contra a covid-19 no calendário regular e mais doses 
para a imunização das crianças com e sem comorbidades, de 
seis meses a dois anos. Os ofícios ao governo federal foram 

assinados pelo secretário Beto Preto (Saúde).

Avicultura
O Workshop Sindiavipar será 
hoje e amanhã em Medianeira. 
A oficina, para troca e 
atualização de conhecimentos, 
apresentará contribuições 
técnicas e sociais com ênfase 
na evolução e modernização do 
segmento no Paraná.

Recursos
O Governo do Paraná 
pretende aumentar os 
recursos destinados aos 
hospitais contratualizados do 
Estado, desde o atendimento 
ambulatorial até a realização 
de cirurgias eletivas, passando 
pelas consultas especializadas e 
de alta complexidade. A proposta 
consta no projeto de lei enviado 
à Assembleia Legislativa nesta 
segunda-feira (21).

Corpo de Bombeiros
O Governo do Estado pretende 
desvincular o Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do 
Paraná. A PEC enviada nesta 
segunda-feira (21) à Assembleia 
Legislativa, mantém a hierarquia 
militar na instituição, o Corpo de 
Bombeiros, mas com corporação 
própria e de autonomia 
financeira e administrativa. 

Plano safra
Mais de R$ 3,4 bilhões deverão 
ser cedidos pelo Plano Safra 
aos municípios da região dos 
Campos Gerais neste ciclo 
2022/2023. Com a previsão de 
um valor recorde de recursos 
em âmbito nacional e da maior 
safra da história no país, os 
bancos estimam uma elevação 
considerável de recursos para 
financiar o setor entre o segundo 
semestre deste ano de 2022 e o 
primeiro semestre de 2023.

Resultado
Os resultados do Enem 
serão divulgados no dia 13 
de fevereiro de 2023. Já os 
gabaritos das provas objetivas 
serão disponibilizados nesta 
quarta-feira (23). Os gabaritos 
poderão ser acessados no portal 
do Inep. Já os resultados finais, 
na Página do Participante.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Vereadores elaboram
35 emendas à Lei
Orçamentária Anual

A Lei Orçamentária Anual 
(LOA), tema do Projeto de 
Decreto Legislativo 101/2022, 
que estima a receita e fixa 
a despesa do Município, foi 
publicada em pauta pela 
última sessão ordinária na 
noite da segunda-feira (21). 
O conteúdo esteve aberto ao 
recebimento de emendas por 
três sessões ordinárias conse-
cutivas, período em que os par-
lamentares podem apresentar 
propostas a serem inseridas no 
orçamento do próximo ano.

Tais emendas estão previstas 
na Constituição Federal, sendo 
estendidas a todos as esfe-
ras governamentais: Federal, 
Estadual e Municipal, sendo 
atribuída aos representantes 
da comunidade, a possibilidade 
de apresentar seus apontamen-
tos em se tratando de áreas da 
administração pública que care-
cem de investimentos.

Para a Lei Orçamentária 
Anual de 2023, foram apre-
sentadas 35 emendas, assinas 
por diversos vereadores. O 
montante foi tornado público 

O conteúdo apresentado pelos vereadores será analisado pela Comissão de Economia e de-
pois, se aprovado, junto ao projeto é encaminhado para deliberação em plenário

ASSESSORIA

Rotary Club apresenta pedido
de Utilidade Pública na Câmara

Representantes do Rotary 
Club de Umuarama estiveram 
na manhã de ontem (terça-
-feira, 21) em visita as depen-
dências da Câmara Municipal, 
ocasião em que foi apresen-
tado pedido de Declaração de 
Utilidade Pública Municipal 
à entidade, tendo em vista o 
fato de a mesma exercer ati-
vidades complementares sem 
fins lucrativos. Por meio de 
sua atuação são realizadas 
diversas atividades tais quais: 
motivações filantrópicas e 
altruístas, assim como causas 
das mais variadas ordens rela-
tivas ao contexto social, sendo 
esse um dos grandes lemas do 
Rotary Club Internacional.

Os conselheiros Valcir Simão, 
Alesson Rodrigo do Nascimento, 
Gideon Inácio e Valdeir José 
Andrino foram recebidos pelo 
Procurador Jurídico Diemerson 

durante a sessão ordinária.
A partir de então, os pedi-

dos devem ser submetidos 
à apreciação na Comissão 
de Economia da Câmara 
Municipal de Umuarama. 
Aprovadas, tanto as emendas 
quanto o projeto estão libera-
dos para inserção em pauta.

O conteúdo deve, necessa-
riamente, ser apreciado neste 

ano. A previsão é que os textos 
sejam inseridos em pauta nas 
próximas sessões, quando o 
projeto é apreciado juntamente 
com as emendas, que devem ser 
votadas individualmente. Depois 
desta etapa, as propostas apro-
vadas passam a compor o texto 
original do Poder Executivo que, 
por sua vez, segue para a vota-
ção dos parlamentares.

Castilho, que salientou: “O 
Rotary Club de Umuarama 
atende todos os requisitos 
necessários para obtenção do 
Título de Utilidade Pública, 

assim que a documentação for 
providenciada a Casa legislativa 
não medirá esforços para apre-
sentação do Projeto ao Plenário 
da Câmara Municipal”.

Desburocratização
A Câmara, através de seu Presidente Fernando Galmassi, em con-
tato com o Prefeito Hermes Pimentel, se comprometeu em conti-

nuar auxiliando, inclusive na desburocratização de acesso a futuros 
auxílios financeiros, caso necessário. O Rotary é uma rede global de 
líderes comunitários, amigos e vizinhos que veem um mundo onde 
as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças dura-

douras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo.

PEDIDO da entidade foi feito em reunião com representantes do Legislativo, tendo em vista 
o fato de que a mesma exerce atividades complementares sem fins lucrativos
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Fé com Lira
Arthur Lira (PP-AL) conseguiu 
um forte apoio para a 
tentativa de reeleição à 
Presidência da Câmara em 
fevereiro. Um dos líderes do 
grupo, o deputado federal 
Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) 
confirmou o apoio da Frente 
Parlamentar Evangélica 
ao presidente – são 203 
deputados e nove senadores. 
O anúncio será num culto dia 7 
de dezembro, com a presença 
do Pr. Silas Malafaia, maior 
representante da Frente junto 
a igrejas neopentecostais. 
Aliás, a presidência da Frente 
está disputada para 2023. 
São cotados o senador Carlos 
Viana (PL-MG), e os deputados 
Eli Borges (PL-TO) e Silas 
Câmara (Republicanos-AM).

Clima & economia
No 1º semestre as catástrofes 
naturais resultaram numa perda 
de US$ 92 bilhões em todo 
o mundo. Segundo pesquisa 
realizada pela Aon, empresa 
de gerenciamento de riscos, do 
total de perdas neste período, 
apenas US$ 39 bilhões foram 
segurados. No ranking de 
eventos que mais geraram 
perdas econômicas no mundo, 
o Brasil ocupa a 5ª posição com 
as secas como evento climático 
que gerou perdas de US$ 4 
bilhões. 
 
Bye, bye Brasil
Os brasileiros que decidiram 
deixar o País em 2021 
representaram o maior 
número dos últimos 11 anos. 
Desde dia 30 de outubro, após 
o resultado eleitoral, cresceu 
700% apenas no site de buscas 
Google o termo “fugir do 
Brasil” em pesquisas. Segundo 
levantamento da Polícia 
Federal, 17% dos moradores 
que saíram do Brasil não 
retornaram. Em 2010, quando 

Ministro na Defesa 
Ricardo Lewandowski está mesmo 

balançado em ser ministro da Defesa do 
Governo de Lula da Silva (PT) – pode ser 
a partir de 1º de janeiro, como deseja o 
presidente eleito, ou a partir de maio, 
quando o ministro estará aposentado 
do Supremo Tribunal Federal. Lula fez 

o convite pessoalmente em Brasília 
dia 9 de novembro, mesmo dia em 
que visitou o presidente da Câmara 

dos Deputados, Arthur Lira. O petista 
quer, assim, enviar um sinal à ala bolsonarista da caserna 

caso Lewandowski aceite a missão: um nome egresso da alta 
Corte do Judiciário acalmaria os ânimos mais revoltados com o 
resultado das eleições. O hoje ministro tem histórico nas Forças 

Armadas. Na juventude, foi um tenente do Exército. 

o estudo foi lançado, esse 
índice foi de 7% e, em 2019, 
de 5%. Os Estados Unidos são 
o principal destino. 

Hola, amigo
O presidente Lula da Silva 
não vai ter uma relação fácil 
com o presidente do Paraguai, 
Mario Abdo Benítez. Em 2023 
o Governo brasileiro quita 
o pagamento do acordo da 
usina binacional de Itaipu, 
e o Paraguai, claro, exige 
mais dinheiro do que o Brasil 
esperava. Mas há um aliado 
forte na política hermana. 
O ex-presidente Federico 
Franco, do Partido Liberal, é 
muito grato ao futuro vice-
presidente Geraldo Alckmin, 
que reconheceu seu governo 
logo após o impeachment de 
Fernando Lugo.

O inverno vem aí
Enquanto o Ocidente 
comemora recuo de tropas 
russas em cidades antes 
ocupadas, o Kremlin sabe o 
que faz, revela um contato da 
Coluna na Ásia. A retirada não 
é um recuo, e sim estratégica, 
para descanso da tropa e 
fuga do frio. O presidente 
russo Vladmir Putin minou as 
plantações da Ucrânia com 
arma químicas e tanques, 
destruiu mais de 500 hospitais 
e clinicas, além de linhas de 
energia e usinas térmicas. 
O inverno está chegando, e 
o povo ucraniano vai ficar 
sem luz (e sem aquecedor), 
com alimentação escassa e 
sem hospital para se curar. A 
população pagará o preço. 

Correção
Ao contrário do publicado 
ontem, não foi o diretor-
geral da ABIN o exonerado 
pelo Governo, e sim um dos 
diretores de departamentos 
da Agência de Inteligência.
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Comissão pede nomeação de aprovados
em concurso para Polícia Civil em 2020

Uma Comissão formada 
por aprovados no último con-
curso público da Polícia Civil 
do Paraná, realizado em 2020, 
está cobrando a nomeação dos 
investigadores e papiloscopis-
tas que passaram no processo.

A Comissão formalizou 
recentemente um pedido a 
vários deputados estaduais 
para que as nomeações cons-
tem na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) que está em discussão 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep).

Segundo o presidente da 
Comissão, Wellington Gross, 
a previsão inicial de vagas era 
de 400, sendo 300 para inves-
tigadores, 50 delegados e 50 
papiloscopistas, entretanto, o 
governo teria tirado 100 vagas 
de investigadores, restando 

Caminhão é 
flagrado levando 

15 mil pacotes 
de cigarros 

contrabandeados
 

Policiais militares do 
BPFron, em uma ação inte-
grada com a Polícia Federal 
(PF) apreenderam, na noite 
da última segunda-feira (21), 
um caminhão carregado com 
cerca de 15 mil pacotes de 
cigarros contrabandeados do 
Paraguai. a ação aconteceu 
na rodovia BR-272, em Terra 
Roxa (a cerca de 100 quilôme-
tros de Umuarama).

De acordo com os poli-
ciais, a apreensão ocorreu 
enquanto era desenvolvido 
um patrulhamento de rotina 
pelo município. As equipes 
avistaram o veículo parado 
no acostamento da rodovia. 
Após decidirem pela checa-
gem, os policiais descobri-
ram as centenas de pacotes 
de veículos contrabandea-
dos, porém o condutor não 
foi encontrado.

O caminhão e o con-
trabando foram recolhi-
dos para a sede da Receita 
Federal em Guaíra.

apenas 200.
“Se chamassem todos os 

1524 aprovados e excedentes, 
ainda restariam cargos vagos 
para investigadores e papilos-
copistas”, afirma.

Segundo ele, atualmente 
o déficit é maior na área de 
investigação. “Mesmo após a 
convocação deste ano, o défi-
cit é de 42% para investigado-
res”, detalha ao afirmar que 
recentemente a Comissão rea-
lizou um Estudo apontando a 
necessidade da contratação 
dos profissionais no Estado.

Gross afirma que além 
dos deputados, tem bus-
cado apoio da Secretaria de 
Segurança Pública e também 
da Casa Civil para mostrar ao 
governo a necessidade das 
nomeações. Segundo ele, o 

deputado Homero Marchese 
(Republicanos), propôs uma 
emenda sugerindo a contra-
tação de um número maior do 
que o previsto.

“O Projeto Base da Loa 
prevê o chamamento de ape-
nas 100 investigadores em 
2023, o que deve ser feito atra-
vés de suplementação de cré-
dito. Queremos que o número 
seja maior”, afirma.

Ainda de acordo com Gross, 
agora a Comissão deverá 
aguardar a votação da LOA 
para então definir os próxi-
mos passos. “Vamos continuar 
o diálogo com o Governo, mas 
se não houver uma contração 
mais substancial deveremos 
expor a situação para a socie-
dade”, finaliza.

De acordo com a Secretaria 

de Estado da Segurança 
Pública do Paraná (Sesp), os 
aprovados no concurso de 
2020 já foram nomeados para 
a realização do curso de forma-
ção que está em andamento.

Segundo a Secretária, serão 
chamados 150 delegados, 200 
investigadores e 50 papilosco-
pistas. Além disso, foram cha-
mados 24 escrivães que estão 
em curso de formação refe-
rente ao edital de 2018.

Ainda conforme a Sesp, a 
lotação específica se dará ao tér-
mino do curso de formação dos 
425 novos policiais civis, com 
data prevista para 23 de dezem-
bro deste ano. “A previsão é que 
esses novos policiais iniciem as 
atividades a partir de janeiro 
de 2023”, afirma a Secretaria. 
(Colaboração – Obemdito)

CAMINHÃO estava estacionado e 
motorista não foi encontrado. Mercadoria 
apreendida foi levada à Receita Federal

DIVULGAÇÃO

Veículo roubado foi 
recuperado com 750 caixas 

de cigarros em Cianorte

Após receberem denúncia de 
uma Carreta LS estacionada às 
margens da rodovia PR-323 em 
Cianorte, mais especificamente 
nas proximidades de um posto 
de combustível, policiais rodo-
viários constataram que o semir-
reboque estava carregado com 
caixas de cigarro estrangeiro. 
Foi realizada uma contagem e 
descobriram que haviam 750 
caixas. Já, durante uma minu-
ciosa revista aos veículos, os 
policiais puderam observar tam-
bém que as placas que ambos 
ostentavam não eram condi-
zentes com suas numerações 
de chassis. Além disso, o sistema 
de consulta policial acusou que 
o caminhão trator havia sido 
tomado de assalto em Campo 

Mourão, no dia 18 de novembro.
Dessa maneira, a carga e 

o semirreboque foram entre-
gues na Receita Federal em 
Maringá. O caminhão trator 
recuperado foi entregue na 
Delegacia de Polícia Civil de 
Cianorte, para a devida resti-
tuição ao proprietário.

CAMINHÃO havia sido tomado de assalto em Campo Mourão e estava carregado com 
cigarros contrabandeados do Paraguai
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O BPFron (Batalhão de Operações de Fronteira) apreendeu diversos 
produtos contrabandeados do Paraguai que estavam sendo transporta-
dos em um ônibus de passageiros na cidade de Alto Paraíso. De acordo 
com a corporação, a ocorrência teve início após uma abordagem ao 
veículo no município. Dentro dele, os policiais encontraram as mercado-
rias sem a documentação envolvendo o processo de importação legal. 
Os proprietários dos produtos foram identificados pelos policiais e ao 
fim, os produtos foram apreendidos e encaminhados à sede da Receita 
Federal, em Guaíra.

DIVULGAÇÃO



7Quarta-feira, 23 de novembro de 2022   ESPORTE  @tribunahojenewsumuarama

Derrota da favorita Argentina
é a 1ª zebra da Copa do Catar

A Copa do Mundo do Catar 
precisou de três dias de bola 
rolando para conhecer a pri-
meira grande zebra desta edi-
ção – quiçá, uma das maiores da 
história da competição. Ontem 
(22), a Arábia Saudita venceu a 
Argentina de Messi, atual cam-
peã sul-americana, por 2 a 1, de 
virada, no Estádio Lusail.

O duelo foi o primeiro do 
Grupo C do Mundial, que ainda 
tem Polônia e México. Foi a 
primeira vez que os Falcões 
Verdes estrearam com vitó-
ria em uma Copa – nas cinco 
participações anteriores, 
foram quatro derrotas e um 
empate. A Albiceleste, por sua 

Técnico diz que Arábia fez história com a vitória
O técnico da Arábia Saudita, 

o francês Hervé Renard, não é 
um estranho para o sucesso 
durante uma carreira nômade 
de duas décadas, mas agora 
será lembrado para sempre 
como o homem por trás de 
uma das maiores zebras da 
história das Copas do Mundo. 
Renard, que levou o Marrocos à 
Copa do Mundo há quatro anos 
e venceu a Copa Africana de 
Nações enquanto comandava 
Zâmbia e Costa do Marfim, viu 
seus Falcões Verdes derrota-
rem a Argentina por 2 a 1, na 
partida de estreia no Grupo 
C do Mundial. Com milhares 
de sauditas tendo cruzado a 
fronteira para ver de perto o 
duelo no Estádio de Lusail, 
sua equipe se recuperou após 
ficar em desvantagem após 
pênalti convertido por Lionel 
Messi para vencer de virada 
com gols de Saleh Al-Shehri 

vez, não tropeçava na rodada 
de abertura de um Mundial 
desde 1990, quando perdeu de 
Camarões, por 1 a 0, na Itália.

O resultado negativo encer-
rou uma invencibilidade de 36 
jogos oficiais da Argentina e 
impediu que a equipe sul-a-
mericana igualasse a maior 
sequência sem derrotas do 
futebol de seleções. A marca 
segue com a Itália, que ficou 
37 partidas sem perder de 
2018 a 2021. O último tropeço 
dos hermanos tinha sido para 
o Brasil, por 2 a 0, no Mineirão, 
em BH, na semifinal da Copa 
América de 2019.

Apesar do revés, o jogo 

também foi histórico para 
Messi. Só por estar em campo, 
o craque se isolou como o 
argentino com mais Copas 
disputadas (cinco), além de 
igualar o ex-volante Javier 
Mascherano como segundo 
jogador do país com mais 
partidas em Mundiais (20), 
atrás somente do ídolo Diego 
Armando Maradona (21).

As seleções retornam a 
campo neste sábado (26), pela 
segunda rodada. Os sauditas 
jogam às 10h, contra a Polônia, 
no Estádio Cidade da Educação, 
em Al Rayyan. Às 16h, nova-
mente no Lusail, a Argentina 
mede forças com o México.

e Salem Al-Dawsari, ambos 
marcados no espaço de cinco 
minutos mágicos após o inter-
valo. “Fizemos história para o 
futebol saudita, isso ficará para 
sempre”, disse Renard, que foi 
contratado em 2019 para lide-
rar a equipe na busca por uma 
vaga para o Mundial do Catar. 
“Isso é o mais importante. Mas 
temos que olhar para frente, 
pois temos dois jogos difíceis 
para nós”, declarou.

Com jogos pela frente contra 
a Polônia e o México, a Arábia 
Saudita tem agora uma chance 
de chegar à fase eliminatória do 
torneio apenas pela segunda 
vez em seis tentativas, tendo 
chegado às oitavas de final em 
sua estreia em 1994.

Renard,  cuja carreira 
como treinador inclui uma 
passagem pelo Cambridge 
United, nas divisões inferio-
res da Inglaterra, convocou 

apenas jogadores que atuam 
na liga saudita. Mas, apesar 
de a Arábia Saudita estar em 
51º lugar no ranking da Fifa, 
a segunda pior seleção ran-
queada entre as 32 que estão 
no Catar, ele disse que eles 
não devem ser considerados 
como pesos leves do futebol. 
Especialmente com o apoio 
do príncipe herdeiro saudita 
Mohammed bin Salman, que 
tem a intenção de fazer do 
país uma potência esportiva. 
“Quando decidi treinar esta 
equipe há três anos, encon-
trei todo o apoio. Temos um 
grande presidente de federa-
ção e também o Ministério dos 
Esportes”, declarou Renard. 
“Quando nos encontramos 
com o príncipe [Mohammed 
bin Salman], ele não nos pres-
sionou, e isto é maravilhoso. 
Ser pressionado não funciona 
com frequência”, afirmou.

Reviravolta
Na verdade, a vitória saudita somou-se a uma reviravolta na sorte 

do próprio príncipe após o assassinato de Jamal Khashoggi, jornalis-
ta e crítico saudita do príncipe, no consulado saudita em Istambul. 

A inteligência dos Estados Unidos disse acreditar que o príncipe 
havia ordenado a operação, embora em Riad a responsabilidade 

tenha sido atribuída a funcionários de nível inferior. O líder saudita 
de facto estava sentado em uma posição de destaque na abertura 

da Copa do Mundo, no domingo. Assim que a poeira assentou, 
Renard disse que sua equipe deveria se reagrupar rapidamente e se 
certificar de que eles capitalizem a vitória sobre a Argentina. “Você 
conhece a natureza do jogador saudita, quando estará voando, mas 

devemos manter nossos pés no chão”, concluiu.

O resultado negativo encerrou uma invencibilidade de 36 jogos oficiais da Argentina e impe-
diu que a equipe igualasse a maior sequência sem derrotas do futebol de seleções

DIVULGAÇÃO

“FIZEMOS história para o futebol saudita, isso ficará para sempre”, disse Renard, contra-
tado em 2019 para liderar a equipe na busca por uma vaga para o Mundial
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Municípios se unem em Instância de
Governança Regional para o turismo

Representantes dos 21 
municípios membros da 
Associação dos Municípios 
Entre Rios (Amerios) e da 
sociedade civil organizada, 
além de empresários do trade 
turístico regional, reuniram-se 
para a assembleia ordinária de 
constituição da nova Instância 
de Governança Regional 
(IGR), que criou a Agência de 
Desenvolvimento Cultural e 
do Turismo Sustentável do 
Noroeste do Paraná (Adetur – 
Caminho das Águas).

No encontro, realizado 
na sede da Amerios, em 
Umuarama, foi apresentado 
todo o histórico do processo 
que resultou no desmem-
bramento da região turística 
Corredores das Águas, desde 
as oficinas realizadas com o 
apoio da Paraná Turismo, a 
gestão, composição e forma-
ção, até a criação da Adetur – 
Caminho das Águas.

Após aprovação do esta-
tuto e regimento interno 
foram eleitos a diretoria e o 
conselho fiscal que darão iní-
cio aos trabalhos em prol do 

 O Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM) 
realiza em Umuarama 16 dias 
de ativismo pelo fim da vio-
lência contra a mulher. A pro-
gramação começa amanhã 
(24) em reunião no Centro 
da Juventude (Ceju) com as 
secretarias de Assistência 
Social e Saúde, e instituições 
que representam mulheres 
na cidade. A campanha acon-
tece todos os anos, entre 25 de 
novembro, Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres, e 10 de 
dezembro, Dia Internacional 
dos Direitos Humanos.

Segundo a presidente 
do CMDM, Jôze Kelly Fator, 
além deste primeiro encon-
tro, na sexta (25) acontece a 
3º Caminhada pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres, 
com saída às 19h30 da praça 
Arthur Thomas.

O assunto deve ser sem-
pre discutido em toda a 

Dia D de combate 
à dengue terá  

arrecadação de 
brinquedos

As ações contra a dengue 
serão intensificadas no pró-
ximo final de semana em todo 
o Estado, com a realização do 
‘dia D’ de combate ao mos-
quito transmissor da doença. 
Em Umuarama as ativida-
des serão às 8h30 de sábado, 
26, na Praça Arthur Thomas. 
Além de orientações preven-
tivas, a população terá atrati-
vos como cama elástica, dis-
tribuição gratuita de pipoca 
e algodão-doce, aferição de 
pressão arterial com estudan-
tes do curso de Técnico em 
Enfermagem e exposição de 
animais peçonhentos (cobras 
e escorpiões) com a equipe da 
Vigilância Ambiental.

As atividades serão reali-
zadas das 8h30 às 11h e no 
mesmo local haverá um posto 
de arrecadação de brinque-
dos novos ou usados, desde 
que em bom estado, da cam-
panha realizada pelo Serviço 
Social do Comércio (Sesc/
Umuarama). Os itens doados 
serão destinados a institui-
ções que atendem crianças 
em situação de vulnerabili-
dade social.

As ações serão realiza-
das em conjunto, entre a 
Secretaria de Saúde, Vigilância 
Ambiental, Smel e Sesc. A 
equipe de campo também dis-
tribuirá panfletos nos comér-
cios próximos, conscienti-
zando a população sobre os 
cuidados necessários para evi-
tar a proliferação do mosquito.

A orientação geral é elimi-
nar recipientes que acumu-
lem água, manter as calhas 
desobstruídas, colocar areia 
nos pratinhos e vasos de 
plantas.

No atual período de acom-
panhamento da dengue, ini-
ciado em 31/07, Umuarama 
acumula 54 casos positivos. 
Na última semana surgiram 
mais 47 suspeitas e até agora 
360 exames tiveram resultado 
negativo, do total de 461 noti-
ficações registradas.

desenvolvimento turístico na 
região. A diretoria terá como 
presidente José Antônio Móvio 
(do Recanto Girassol), vice Geni 
Bock de Faria (Café Faria – Café 
com trilha), o diretor adminis-
trativo e financeiro Jean Carlos 
Azevedo (Innova Assessoria/
Visite Porto Camargo) e a 
diretora técnica Andrielli de 
Souza Silva (One Ambiental). 
Os suplentes eleitos foram 
Renato Barbosa Pedroso (BP 
Turismo & Eventos) e Luís 
Torres (Espaço Torres).

Já o conselho fiscal será 
composto por representan-
tes do poder público e da 
iniciativa privada de Tapira, 
Cruzeiro do Oeste, pelo secre-
tário da Indústria e Comércio 
de Umuarama,  Marcelo 
Adriano Lopes da Silva, tendo 
como suplente Nayara Raposo 
(do Coripa) e da Azul Linhas 
Aéreas.

O cenário atual do turismo 
na região e os compromissos 
que os municípios precisam 
assumir com a iniciativa pri-
vada para fortalecer o setor 
também estiveram na pauta da 

reunião, bem como os princi-
pais desafios para a regionali-
zação turística. As IGRs foram 
criadas pela Paraná Turismo 
porque em todo o processo 
que envolve planejamento, 
desenvolvimento e imple-
mentação de planos estra-
tégicos de desenvolvimento 
do turismo é necessária uma 
organização que se encarregue 
da região turística específica, 
desde o planejamento até o 
monitoramento.

“É necessário reconhecer, 

institucionalizar e fortalecer 
uma organização representa-
tiva dos poderes público, pri-
vado, do terceiro setor e da 
sociedade civil organizada dos 
municípios componentes da 
região turística, que é denomi-
nada Instância de Governança 
Regional. No Paraná temos 15 
regiões turísticas e todas elas 
possuem sua IGR reconhecida 
e institucionalizada”, explicou 
o secretário Marcelo Adriano, 
responsável também pela área 
do turismo em Umuarama.

APÓS aprovação do estatuto e regimento interno foram eleitos a diretoria e o conselho 
fiscal que darão início aos trabalhos em prol do desenvolvimento turístico na região

ASSESSORIA/SECOM

Caminhada pelo fim da violência
contra as mulheres será na sexta

O prefeito Hermes 
Pimentel recebeu a 
visita do atleta Anderson 
Cristiano de Souza, que 
agradeceu o apoio do 
município à sua partici-
pação em competições 
regionais. Desta vez ele 
trouxe o troféu de cam-
peão geral conquistado 
na 1ª Corrida Rústica do 
25º Batalhão da Polícia 
Militar (BPM), realizada 
no domingo (20) com a 
presença de quase 400 
atletas da cidade, região 
e de outros Estados. 
Anderson foi o vencedor 
da categoria 10 km 
masculino.

sociedade e a participação na 
Caminhada é aberta a toda a 
sociedade – homens e mulhe-
res. “Precisamos sempre colo-
car em pauta os desafios que 
temos e discutir soluções para 
o problema. Os dados sobre 

a violência contra a mulher 
são assustadores: quase 1 em 
cada 3 mulheres com 15 anos 
ou mais, em todo o mundo, 
já foi submetida à violência 
física ou sexual por parceiro 
íntimo, não parceiro ou ambos, 

pelo menos uma vez na vida”, 
alerta, acrescentando que o 
que é pior, nesses estudos, 
é que os níveis de violência 
contra mulheres e meninas 
permaneceram praticamente 
inalterados na última década.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Palavras cruzadas

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

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

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

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

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

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

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 23 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Leão. 
Costumam ser francos, diretos, sinceros e leais. Podem exagerar em franqueza e às vezes 
sem querer, magoam ou ofendem as pessoas. Seu número principal, do dia do nascimento, 
na Astrologia Cabalística é o 32, formado de 3, Júpiter e de Lua, 2, respectivamente. Juntos 
formam o 5, de Mercúrio, que confere simpatia e comunicação excelentes, jovialidade e 
otimismo, entre outras coisas.

Horóscopo nascido em 23 de novembro

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

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

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

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

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

Mudanças estão a caminho e prometem tacar 
fogo no parquinho nesta terça, mas não se preo-
cupe. O astral é favorável para fazer alguns ajus-
tes em casa, procurar um novo lar se pensa em 
se mudar, trocar os móveis de lugar ou arrumar o 
seu canto para deixar tudo do seu jeito.
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Crescente
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Foz do Iguaçu
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Curitiba
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min 16
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 25

GRHC
URUCUBACA
AIISABEL
RCASTIGO

ODIOOITO
CARNEZOF

DEFUMACOR
SONOPAREDE

SERVALV
FTIACESO

CIDADANIA
LUAPATIA

LHESAOBU
GONDOLEIROS

SESAMAIO

"(?) melhor 
quem ri 

por último"
(dito) 

Letra que o
Cebolinha
troca pelo
"L" (HQ)
O mais
violento

dos senti-
mentos

Dança car-
navalesca 
pernam-
bucana

Código
(abrev.)

Atrevi-
mento;

desaforo

A eles
(Gram.)

A sexta
nota na
escala

musical

Grupo
sanguíneo
do doador
universal

Saudação
comum do
dia a dia

Condutores
dos barcos
típicos de
Veneza

Má sorte
(bras.)

Geralmen-
te é dada
às mães
em caso

de divórcio

Bloco de 
prestações

Queima
ervas

Titânio
(símbolo)
Criaturinha
folclórica

Falta de
ânimo

Mensagem
de socorro

Punição

(?) Rava-
che, atriz

(?) Fillar-
dis, atriz
Dá força;
consola

Pele en-
durecida
Privado 
da visão

Costume

Administrar
o batismo 

Nascido no país cuja
capital é Moscou

Ligado 
(o abajur)
Ampara o 
excepcional

Divisória
da casa

Antônimo 
de "morte"

Dobro de
quatro

A minha
pessoa

Sílaba de
"guizo"

O guia do
tesouro

"Bom Dia & (?)", pro-
grama de TV infantil 

Antecede
o "M"

Caldo de 
(?): garapa

Tonali-
dade

Aquela 
que vota

Afasta-se 

Sinal da
vitória

Vontade
de dormir
Criada;
empre-
gada

Direito
civil do

indivíduo

O Mês das
Noivas
Peritos
(fig.)

5/abuso. 6/defuma — duende. 9/urucubaca. 11/gondoleiros.
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F A U C
V O C A L I S T A

T A R A T R A I R
S J A I R R N

V O D U M A G O A
A S I P O D E V

D C E D I L H A
M E S A I A R E L

P I NF A R T O
L E R D R I S

S A X O F O N E I N
N A E A NA B O
T P I N O O P

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

A cor do
mogno

Disparo
de arma
de fogo

A festa
das esco-

las de
samba

Agir como
o marido

infiel 

(?) 
Ventura, 
técnico 
(fut.)

Tristeza;
desgosto

(fig.)

Persona-
gem que
salva a

"mocinha"

Assim,
em

espanhol

Sinal
gráfico

colocado
sob o "c"

Rumava;
seguia

Móvel
numeroso
no restau-

rante

Ataque car-
díaco que 
pode levar

à morte

Texto que
resume o
assunto
do filme

Hábito da
pessoa

estudiosa

Evento
como a

Bienal do
Livro

Raiz arre-
dondada
e roxa

Herbert
de Souza,
sociólogo

31 de
dezembro
Emitir (luz
ou calor)

Consoantes
de "rena"
Fixador

de cabelo

É permi-
tido 

Capital 
do Egito

Religião
(abrev.)
Fita para
medições

Efeito do
engasgo

Bobo; 
ingênuo

Hiato de
"real"
Ritmo
baiano

(?)-
vindas:

recepção
cordial

"Tal (?), tal
filho" (dito)
Peça do
boliche

Instrumen-
to musical
de sopro

Abridor de
garrafas

(pl.)

Sódio
(símbolo)

Sílaba de
"risco"

Perversão
sexual

Magia feita
com boneco

Dinho Ouro
Preto, no

Capital Ini-
cial (Mús.)

Recipientes de
jardinagem

Para, em inglês

Esse
Peça do
vestuário
feminino

3/así — for. 4/mesa — vodu. 5/acaju. 7/sinopse.

Na Coluna viva Bem conheça a terapia de casal
Muitos acreditam que seu 

par deve estar sempre pronto 
para suprir as necessidades do 
outro, adivinhando seus pen-
samentos e desejos. A crença 
de que existe um único alguém 
com quem seremos felizes ali-
menta o medo de perdê-lo. 
Assim, o sentimento de posse 
se manifesta. E por acreditar 
que ciúmes faz parte do amor 
e que o outro é exclusivo seu, 
aceita-se o mais variado tipo 
de violência e atitudes que não 
escondem o total desrespeito 

à liberdade do outro.
É possível lidar com qual-

quer comportamento que te 
impeça de ter relações mais 
leves e saudáveis.

O distanciamento e a con-
vivência no modo automático 
levam os casais a perderem a 
essência da sua relação.

Ao acreditarmos em algo, 
nos comportamos de maneira 
congruente com essa crença.

A individualidade e inde-
pendência são as únicas fun-
dações do relacionamento 

amoroso adulto.
O amor se baseia em dois 

pilares: entrega e autonomia. 
Ao mesmo tempo que temos 
necessidade de união, também 
temos necessidade de distan-
ciamento. Com excesso de dis-
tância, não pode haver vínculo. 
Mas o excesso de união elimina 
a independência. Então, não 
há ninguém mais a descobrir. 
Não há nenhum outro mundo 
interno onde entrar. Quando 
as pessoas se fundem, quando 
dois viram um, não há com 

quem estabelecer uma ligação. 
Assim, o distanciamento é uma 
precondição da ligação: este é o 
paradoxo essencial das relações.

O processo tem como obje-
tivo ampliar sua capacidade de 
enxergar diferentes pontos de 
vista, quebrar crenças e tabus 
que limitam os seus resultados, 
além de reconhecer e desenvol-
ver os recursos que você já pos-
sui. Com isso, você irá mudar os 
comportamentos indesejados 
que impactam no seu dia a dia, 
lhe proporcionando uma vida 

mais leve e saudável. E, acima 
de tudo, relacionamentos mais 
felizes e estáveis.
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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

Carros para PCDs requerem cuidados
Destinados a pessoas com 

um certo grau de limitação 
física, visual ou mental, os 
carros para PCDs estimulam a 
inclusão social no setor auto-
motivo no Brasil. Esse tipo de 
veículo, que pode ser adqui-
rido pelo próprio portador ou 
um responsável legal, dispõe 
de redução de impostos na 
hora da compra, como IPI e 
ICMS, liberação do pagamento 
de IPVA em muitos estados do 
país e isenção do rodízio muni-
cipal de veículos - no caso da 
cidade de São Paulo. 

“As adaptações desses 
veículos variam de acordo 
com o laudo médico apresen-
tado no momento da perícia 
no Detran”, explica Hiromori 
Mori, consultor de Assistência 
Técnica da NGK do Brasil, 
multinacional japonesa espe-
cialista em sistemas de igni-
ção. “O médico indica quais 
mudanças são necessárias 
de acordo com o grau e tipo 
de limitações apontadas. As 
adequações mais comuns 
incluem o uso de direção assis-
tida (elétrica ou hidráulica) e 
transmissão automática ou 

X9 Detector chega para inibir furtos a veículos
Travar ou destravar as 

portas do veículo são ações 
simples e que vêm sendo 
largamente facilitadas pela 
indústria. Se antigamente era 
necessário inserir a chave na 
maçaneta para abrir ou fechar 
um carro, hoje a tecnologia 
oferece esses mesmos resul-
tados por meio de toques em 
botões na própria chave ou, 
em muitos casos, o sistema 
keyless, no qual o carro é tra-
vado ou destravado com o 
afastamento ou a aproximação 
de quem estiver com a chave, 
mesmo que sequer toque nela.

Pois a mesma moderni-
dade que facilita a vida acaba 
por despertar a atenção de 
criminosos, que já desenvol-
veram bloqueadores de sinal 
das chaves. Com esses equi-
pamentos é possível manter 
um carro destrancado, mesmo 
que o travamento tenha sido 
feito por intermédio de uma 
chave. A partir daí o que acon-
tece são furtos dentro des-
ses veículos. Recentemente, 
a Polícia Civil de São Paulo 
prendeu bandidos que vinham 

automatizada”, completa.

PRINCIPAIS ADAPTAÇÕES
Volante - inclusão de uma 

alça para evitar que a mão do 
motorista se solte do volante 
ou um pomo giratório para 
facilitar a condução;

Freio e acelerador - insta-
lação de uma alavanca para 
o condutor acelerar e frear o 
veículo com apenas uma das 
mãos;

Rampas e plataformas - 
além das tradicionais rampas, 
são utilizadas plataformas 
hidráulicas ou de suspen-
são para facilitar o acesso de 
cadeirantes; 

Bancos - implementação 
de bancos giratórios e ergo-
nômicos projetados especifi-
camente para cada motorista.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
A manutenção de um carro 

para PCDs segue o mesmo 
padrão de outras vistorias. Os 
veículos devem prioritaria-
mente realizar a manutenção 
preventiva com peças de qua-
lidade para evitar momentos 
indesejados durante o uso. 

Além dos cuidados com o pró-
prio veículo, é primordial que 
haja um treinamento pessoal 
por parte do motorista, para 
que o mecânico entenda com 
clareza a necessidade do 
cliente e as adaptações físi-
cas realizadas na infraestru-
tura visando a acessibilidade, 
assim como as mudanças nas 

áreas comuns.

FALTAM OFICINAS 
“De um modo geral, no 

Brasil não temos oficinas diri-
gidas a esse público especí-
fico. Portanto, é um setor em 
que elas podem se especia-
lizar e oferecer serviços dife-
renciados, ampliando o seu 

AS adequações mais comuns em carros para PCDs incluem o uso de direção assistida (elétrica ou hidráulica) e 
transmissão automática ou automatizada

DIVULGAÇÃO

escopo de atuação”, comenta 
Hiromori. “A oficina deve prio-
rizar serviços com hora mar-
cada, porque alguns dos veí-
culos possuem características 
próprias, o que pode dificultar 
a manobra e o teste, por exem-
plo. Nesse contexto, é mais 
prudente sempre verificar a 
necessidade de cada cliente.”

utilizando tais aparelhos em 
um estacionamento.

Olavo Ehmke, sócio-di-
retor do grupo empresarial 
Autobunkers Defense, orienta 
que isso não significa a total 
falta de proteção, pelo contrá-
rio. “Já está em circulação o 
equipamento eletrônico que 
evita esse tipo de ação. O X9 
Detector é uma patente da 
Autobunkers Defense, empresa 
referência no mercado nacio-
nal de blindagem automotiva. 
O produto é uma exclusividade 
da empresa no mundo”, revela.

O X9 Detector é um equi-
pamento que detecta e alerta 
tentativas de bloqueio ou 

cópia do sinal da chave do 
veículo, oferecendo proteção 
contra a ação de criminosos. 
Ao detectar o primeiro sinal 
de uma dessas tentativas, o 
sistema dispara um alarme 
imediatamente. Com a patente 
adquirida e produção própria, 
os veículos comercializados e 
blindados pela Autobunkers 
recebem o X9 Detector.

O sistema começou a ser 
implementado em novem-
bro. No primeiro momento, é 
dedicado exclusivamente aos 
clientes compradores de veí-
culos e blindagens. A venda 
ao público em geral terá iní-
cio a partir de 2023. SISTEMA oferece garantia que vai além do travamento das portas
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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
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
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
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 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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
PASTELARIA DO CARMO 
LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, estabe-
lecida à Rua Anhumai, 
2069, Jardim Tropical, Cep 
87.503-050, Umuarama/
Pr, inscrita no CNPJ sob 
o nº 18.708.821/0001-42, 
Comunica o extravio do 
Alvará de Licença nº 31.927. 

Açougueiro
 Agente de pesquisa
 Agente funerário
 Ajudante de carga e descarga de
mercadoria
 Ajudante de estruturas
metálicas
 Arte-finalista
 Assistente administrativo
 Assistente de vendas
 Atendente de balcão
 Atendente de balcão de café
 Atendente de lanchonete
 Atendente de mesa
 Atendente de padaria
 Auxiliar administrativo
 Auxiliar contábil
 Auxiliar de confeitaria
 Auxiliar de costura
 Auxiliar de cozinha
 Auxiliar de estoque
 Auxiliar de lavanderia
 Auxiliar de limpeza
 Auxiliar de linha de produção
 Auxiliar de manutenção predial
 Auxiliar de mecânico de autos
 Auxiliar de orientação
pedagógica
 Auxiliar de padeiro
 Auxiliar de técnico de controle
de qualidade
 Auxiliar mecânico de
refrigeração
 Auxiliar operacional de logística
 Balconista
 Balconista de crediário
 Cabeleireiro
 Cabeleireiro escovista
 Carregador (armazém)
 Caseiro
 Chapista de lanchonete
 Confeiteiro
 Costureira de máquina reta
 Costureiro, a máquina na
confecção em série
 Cozinheiro de restaurante
 Cozinheiro geral
 Cuidador de idosos
Desenhista de páginas da
internet (web designer)

DE EMPREGOVAGA

Agência do Trabalhador de Umuarama 
Avenida Rio Branco, 4211 - Centro 

CEP 87501-130 - Umuarama/PR 
Fone/Fax: (44) 3621 1100

167 vagas disponíveis para o dia 23/11/2022, sujeito a alteração a
qualquer momento. Interessados a concorrer as vagas
comparecer na agência do trabalhador com carteira de trabalho
e CPF, não e necessário fazer o agendamento para as vagas.

 Eletricista
 Eletricista de instalações
industriais
 Eletricista de manutenção
industrial
 Empregado doméstico nos
serviços gerais
 Enfermeiro
 Esteticista
 Estoquista
 Farmacêutico
 Gerente comercial
 Instrutor de auto-escola
 Instrutor de cursos livres
 Lavador de carros
 Lavador de veículos
 Magarefe
 Manicure
 Mecânico de motocicletas
 Mecânico de refrigeração
 Médico veterinário
 Monitor de alunos
 Montador de móveis de madeira
 Montador instalador de
acessórios
 Motorista entregador
 Office-girl
 Oficial de serviços gerais na
manutenção de edificações
 Operador de caixa
 Operador de caldeira
 Operador de telemarketing
ativo e receptivo
 Padeiro
 Padeiro confeiteiro
 Pedreiro
 Retireiro
 Serralheiro
 Servente de obras
 Soldador
 Supervisor administrativo
 Supervisor comercial
 Tapeceiro de móveis
 Técnico em segurança do
trabalho
 Torneiro mecânico
 Vendedor interno
 Vendedor porta a porta
 Vendedor pracista
 Zelador

Enfermeiros da Atenção 
Primária em Saúde (APS) 
de toda a região participa-
ram de capacitação sobre 
o risco de vida de crian-
ças com o médico pedia-
tra e intensivista Dr. Kelson 
Rudy Ferrarini. O encontro 
é resultado de uma parceria 
entre a Secretaria de Saúde, 

Risco de vida de recém-nascidos é 
tema em encontro de enfermeiros

Hospital Norospar, Centro 
Mãe Paranaense e a 12º RS.

Os profissionais tiveram 
acesso a uma série de infor-
mações sobre o tema estra-
tificação de risco segundo a 
Linha Guia Materno Infantil, 
estabelecida pelo Ministério 
da Saúde e pela Secretaria de 
Estado do Saúde (Sesa), e esta-
belece critérios para garantir o 
cuidado às crianças com maior 
probabilidade de adoecer e 
morrer. “A linha trabalha com 
três métodos de identifica-
ção do recém-nascido: 1) com 
risco habitual, 2) com risco 
intermediário e 3) com alto 
risco ao nascer, daí a impor-
tância de oferecer cuidados e 
atenção diferenciados a essas 

crianças”, indicou.
“Os riscos ao nascer, iden-

tificados em cada criança, 
devem ser definidos na alta 
da maternidade e na visita 
domiciliar pela busca ativa 
dos recém-nascidos. Além 
da estratificação ao nascer, 
salientamos que a estratifica-
ção de risco das crianças de 1 a 
24 meses deve ser atualizada a 
cada consulta”, orientou.

O intensivista comentou 
ainda que o acompanhamento 

da criança deve ser reali-
zado pela APS, de forma 
exclusiva ou compartilhada 
com a Atenção Ambulatorial 
Especializada (AAE).

Entre outras orientações, 
Dr. Kelson Ferrarini falou sobre 
a necessidade de se comparti-
lhar entre os profissionais de 
APS, informações importan-
tes sobre os recém-nascidos, 
como as bilirrubinas até 14 
dias de vida, os exames exter-
nos solicitados, a demora no 

retorno, os agendamentos do 
município, o plano de alta e os 
resumos da UTI neonatal, por 
exemplo. “Até 28 dias é fun-
damental ligar para o contato 
[mãe, familiares, etc.], verificar 
se necessita da central leitos, 
de exames, encaminhamentos 
ou leites especiais. É preciso 
ainda incentivar o aleitamento 
materno, ligando para o Banco 
de Leite no Norospar para 
quaisquer notificações que 
achar importantes”, resumiu.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Não espere por uma crise para 

descobrir o que é importante 
em sua vida.”

Platão

@tribunahojenewsumuarama

IMPORTANTE
Celebrado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra marca a história do Brasil como símbolo de resistência da cultura 
afrodescendente no país. Decretada oficialmente pela Lei nº 12.519, em novembro de 2011, a data faz referência à morte de 
Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares. A ocasião une vários segmentos sociais, para reivindicar maior espaço no 
âmbito das discussões e decisões políticas.
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PRIMEIRA
A primeira parcela do 13º salá-
rio será paga até o próximo dia 
30 de novembro. E a segunda, 
até 20 de dezembro, trazendo 
injeção de recursos extras para 
a população. No Paraná, estado 
com maior parcela de endivida-
dos do país, o destino priori-
tário da gratificação de fim de 

ano será o pagamento 
de dívidas.

 SEGUNDA
Segundo sondagem da Fede-
ração do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo do Paraná 
(Fecomércio PR) e do Sebrae/
PR, 46,6% dos paranaenses 

vão utilizar o 13º para pagar 
dívidas. O volume é superior 
aos 43,5% registrados no ano 

passado, bem como aos 36% de 
assalariados ouvidos em 2020 
que afirmavam que quitariam 

seus débitos.  

EM ALTA
Celebrado ontem (22), o Dia do Empre-
endedorismo Feminino traz ao centro 

dos debates uma agenda cada vez mais 
presente: a força da mulher no merca-
do e os desafios que ainda precisam 

ser superados para fazer desta uma re-
alidade no mundo corporativo.  Núme-
ros do Relatório de Empreendedorismo 
Feminino (2021) -- principal estudo 

em andamento sobre dinâmica empre-
sarial no mundo -- apresentado pela 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
revela que, globalmente, as mulheres 
empreendedoras representam cerca 

de um em cada três empreendedores 
orientados para o crescimento ativo 

em todo o mundo.

 ***

O mesmo levantamento mostrou ainda 
que o empreendedorismo feminino é 

um fator fundamental para potenciali-
zar o crescimento econômico inclusivo 
nas economias em desenvolvimento. 

Segundo o estudo, em países de baixa 
e média renda, 17% das mulheres são 
empreendedoras e 35% pretende se 

tornar empreendedoras.

 ***
 

Ainda de acordo com o balanço, mais 
da metade das mulheres dos países 
em desenvolvimento, como é o caso 
do Brasil, veem o empreendedorismo 

como um caminho para um 
futuro melhor.

ZOOM
A influenciadora e modelo Biah 
Rodrigues é destaque na coluna 
de hoje -, ela representa a Inoar 
Cosméticos e apresentará suas 
linhas consagradas e seus lan-
çamentos até janeiro de 2023. 

Com forte presença digital, Biah 
compartilha experiências reais 
com produtos no Instagram.

VENDAS
Elizangela Mello (CMEG), palestrante e Mariane Santos (SESC), em evento no 

SESC sobre Vendas no Natal.

 ARQUIVO PESSOAL

 ARQUIVO PESSOAL
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