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Polícia e SAAU encontram cães filhotes
mortos e adultos doentes em Umuarama
Um laudo veterinário concluído por equipes da SAAU apontou que dois cães 
recolhidos em uma casa estavam desnutridos e desidratados. Um deles 
estava doente, com cinomose. Na mesma residência foram encontrados 
seis filhotes mortos e um sétimo que era devorado por um dos cães adultos 

quando as equipes chegaram ao local, acompanhadas da Polícia Militar. 
A mesma denúncia anônima que levou à localização do endereço onde foi 
constatado o crime de maus tratos a animais, também serviu para que as 
autoridades prendessem a moradora, tutora dos cães. l 6

l 11

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Bonde 
do Noel

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou o 4º Seminário Municipal de Socioeducação 
de Umuarama, com apoio da Secretaria de Assistência Social. O evento surgiu da necessidade de ampliar 
conhecimentos, além de um conjunto de formas jurídicas e práticas institucionais voltadas à responsabilização 
dos adolescentes e jovens aos quais foi atribuída autoria de atos infracionais. O objetivo é qualificar e padronizar 
os serviços da rede. 

     

A Espanha passeou na 
estreia na Copa e goleou 

a Costa Rica por 7 a 0, 
na tarde de ontem no 
Estádio Al Thumama, 

pela primeira rodada do 
Grupo E. Foi um duelo 
desigual. A juventude 

espanhola contra os vete-
ranos costarriquenhos, 

com vários jogadores que 
participaram da Copa de 
2014. Se a capacidade 
de renovação da Espa-

nha impressiona, o ritmo 
que os comandados de 
Luís Enrique colocaram 
em campo também não 

passou despercebido.

Seminário de socioeducação

FGV mostra
aumento de
30 pontos no

Índice Econômico
l 2

CCJ da Alep
aprova a reforma
administrativa

no Paraná
l 3

Uso de máscaras
volta a ser

obrigatório em
aviões e aeroportos

l 4

Caderno
Agropecuário

analisa preço de
terras no Estado

l 5

Passeio

l 8
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2 GERAL  Quinta-feira, 24 de novembro de 2022

Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Pela manhã, há sinal de alguns imprevistos 
no seu caminho envolvendo dinheiro e talvez 
tenha até que cortar algumas coisas da sua 
lista de desejos. Se pintar a vontade de fazer 
compras por impulso, não vá estourar o or-
çamento. Ainda bem que a Lua entra em Leão 
e ressalta seu jeito falante e comunicativo 
deixam o astral mais leve.

No trabalho, você precisa ter cautela para não se 
sobrecarregar, nem deixar as obrigações pela me-
tade. Criatividade e muito foco serão fundamentais 
para ter sucesso em tudo o que fizer hoje, espe-
cialmente no trabalho. Talvez a saúde precise de 
cuidados extras, por isso, nada de baixar a guarda 
nem de ignorar aqueles sinais que o corpo envia. 

Pela manhã, com Lua e Plutão trocando farpas, 
uma certa tensão pode se refletir no contato 
com os amigos. Melhor ficar longe das redes 
sociais pela manhã só para ter certeza de que 
não vai embarcar em uma treta sem pensar nas 
consequências, ok? 

Logo cedo, é melhor prestar atenção no que 
está acontecendo ao seu redor e fazer um es-
forço para se entender com todo mundo. Bus-
car um acordo e ceder em alguns pontos será 
a melhor maneira de garantir a cooperação dos 
outros no trabalho. Pena que é mais fácil dizer 
do que fazer, né?

Pode ser mais fácil cuidar de tarefas a sós pela 
manhã, então mantenha a atenção no que pre-
cisa ser feito e faça um sacrifício, se for neces-
sário, para botar tudo em ordem. A boa notícia é 
que as parcerias contam com o apoio dos astros 
à tarde, garantindo que o seu fardo fique mais 
leve se for dividido com outra pessoa. 

Na vida pessoal, a convivência com os amigos 
pode ficar um pouco tumultuada logo cedo. Fi-
que longe das redes sociais para não transfor-
mar algo pequeno em um problema gigante, tá? 
Depois, com a entrada da Lua em Leão, vai dar 
um show na hora de cuidar de alguns assuntos 
práticos que vinha adiando.

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 24 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de 
Virgem. Seu relacionamento doméstico e familiar não é dos melhores, a não ser que 
convivam com pessoas com as quais tenham grande afinidade, ou de signo afins. Seu 
número principal é o 33, formado de Júpiter em dobro, símbolo de cultura, ensino, edu-
cação, conhecimento e sabedoria. A soma dá o 6, de Vênus, astro da beleza, das artes, da 
bondade, da omissão, da beleza física e da estética, do amor e do casamento.

Horóscopo nascido em 24 de novembro

Aproveite a manhã para fazer contatos impor-
tantes, especialmente se trabalha com vendas 
ou precisa lidar diretamente com pessoas que 
estão longe. Só tenha cuidado com alguns 
mal-entendidos pelo caminho, conversas pa-
ralelas, fofocas com os colegas ou aquela es-
piadinha nas redes sociais durante o expediente 
podem acabar com a sua produtividade.

Você pode começar a quarta com alguns pe-
pinos para resolver na parte da manhã, mas 
faça um esforço para focar no que importa e 
não se irritar com os outros. Aproveite as boas 
energias da Lua para lidar melhor com dinheiro 
pode até identificar uma oportunidade única de 
encher o bolso. 

A tensão entre Lua e o poderoso Plutão ainda 
nessa madrugada pode causar problemas nas 
comunicações, além de atrapalhar na hora de 
manter o foco no que você precisa fazer. Na dú-
vida, aja com cuidado e tenha calma antes de 
expressar suas ideias.

Logo cedo, a relação com a família pode ficar 
um pouco tensa, portanto, vigie suas atitudes e 
palavras. Mas o astral logo melhora e não pre-
cisa se preocupar demais, ok? No trabalho, será 
preciso foco, fé e café pra dar conta das suas 
responsabilidades.

Logo cedo, será preciso muita diplomacia e boa 
vontade para evitar uma briga em casa. Mas, de-
pois do almoço, a Lua se muda para Leão e traz um 
novo pique, inclusive no trabalho. E a entrada de 
Mercúrio em Sagitário favorece conversas, novos 
contatos, anima as redes sociais...

Assuntos envolvendo dinheiro exigem atenção 
redobrada logo cedo. Tanto a falta de grana, 
quanto o excesso de gastos, pode dar início a 
alguns desentendimentos ou colocar sua conta 
bancária no vermelho, por isso, vá com calma.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 24/11/2022

Sol

Paranaguá
max 24
min 21

max 30
min 19

Cascavel
max 28
min 15

Foz do Iguaçu
max 31
min 16

max 29
min 17

Curitiba
max 21
min 14

FASES 
DA LUA

Sexta 25/11/2022

Sol
Sábado 26/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 684
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

OUTUBRO

02 03 12 14 15 22 23

Loterias
Megasena

01 04 06 07 08 09 10 11 
14 15 19 20 21 24 25concurso: 2541Megasena

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.

Megasena

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.

 18 25 29 34 37 46

concurso: 2446

concurso: 1863
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concurso: 5717
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2394Lotomania

45.928
85.619
93.099
96.420
77.292

18 30 33 41 54 63 75 
SÃO PAULO-SP

43 47 55 72 80
concurso: 6005

10 28 45 47 57 59

02 05 07 15 16 17 27 28 35 44 
45 47 60 63 65 68 84 91 94 95

concurso: 2669Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 34

PAA
VERTEBRAL

DINOSSAURO
CALTNTE
ESPODRES
GCUPONS

COVAINIA
VMAMONAS

VESPADNT
RUETEMOR

ANTONELLIO
SALINOAMAN

DATUARBO
OPTARMCM

ARBORIZADO

Grande
réptil já
extinto

Pó branco
usado na
caiação

Conso-
antes de

"tina"

"P.S. Eu
(?) Amo",

filme

Emílio
Santiago,

cantor
brasileiro

Na rasa 
é sepul-
tado o

indigente

Cédulas
para

sorteio

Cientista
que

observa
o céu

Inteli-
gência

Artificial
(abrev.)

Inseto se-
melhante 
ao marim-

bondo

Telefone,
na lin-

guagem
internauta

O "eu"
oblíquo

As quatro
primeiras

letras

Que
contém
cloreto

de sódio

Listagem
(de nomes)

Cordão usado para
detonar explosivos

Enfeites
da peteca

Substi-
tuto do

dirigente
estadual

Coluna (?):
sustenta
a cabeça 

Acusação contra o
cônjuge que sai de casa

Planta usada 
em xampus (pl.)
Poço cuja água 
jorra da terra

Estragados
(os ovos)

Competição
esportiva

Tênue

(?) Assas-
sinas, gru-
po musical

Rua, em
francês

Giovanna
(?), atriz

Escolher;
preferir 
Cheio de
árvores

1.900, em
romanos
Letra do 

Zorro (HQ)

Encenar 
(no Teatro)

O dia
decisivo

Medo;
receio

Perceber;
observar 

Prefixo
de "indi-
ferente"

Escola 
do Exército
"Ouro", em
"aurívoro"

Sílaba de
"bolor"

Malvada;
perversa

3/rue. 4/cova. 5/aloés — optar. 6/salino.
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BANCO25

G R H C
U R U C U B A C A
A I I S A B E L
R C A S T I G O

O D I O O I T O
C A R N E Z O F

D E F U M A CO R
S O N O PA R E D E

S E R V A L V
F T I A C E S O

C I D A D A N I A
L U A P A T I A

L H E S A O BU
G O ND O L E I R O S

S E S A M A I O

"(?) 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.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba
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PREVISÃO DO TEMPO

SolSol Sol

Cheia
08/12 - 01h09

Nova
23/11 - 19h57

Crescente
30/11 - 11h38

Minguante
16/12 - 19h57

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 +0,47% 23,44 
Vale ON +0,99% 80,93 
ItauUnibanco PN -1,03% 26,01 
Magazine Luiza ON +1,20% 3,38 
CVC Brasil ON -7,22% 5,14 
Cielo ON -6,82% 4,78

IBOVESPA: -0,18% 108.841 pontos

Iene 139,75
Libra est. 0,83
Euro 0,96
Peso arg. 164,84

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,3730 5,3740 +4,0%

PTAX  (BC) +1,1% 5,3924 5,3930 +2,6%

PARALELO -0,2% 5,2300 5,6800 +3,5%

TURISMO -0,2% 5,2300 5,6600 +3,5%

EURO +2,0% 5,5946 5,5974 +7,7%

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 23/11

Iene R$ 0,0386
Libra est. R$ 6,51
Peso arg. R$ 0,033
R$1: 1.335,47 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/11 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 1.436,00 6,25 2,6%
FARELO dez/22 409,70 1,10 -2,0%
MILHO dez/22 663,25 6,50 -3,1%
TRIGO dez/22 793,50 2,00 -6,7%

SOJA 169,18 0,8% 0,6% 168,00
MILHO 76,68 0,0% -0,7% 76,00
TRIGO 97,73 -0,3% 0,0% 97,00
BOI GORDO 279,33 -0,1% -1,6% 275,00
SUINO 6,63 0,0% 4,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 23/11 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 23/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 0,0% 2,3%
SOJA Paranaguá 185,00 -3,1% -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

FGV revela crescimento de 30 pontos
no Índice de Clima Econômico no BR

O Índice de Clima Econômico 
(ICE) do Brasil, medido pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
cresceu 30 pontos do terceiro 
para o quarto trimestre deste 
ano e chegou a 84,5 pontos, 
em uma escala de 0 a 200. Esse 
é o melhor resultado do indi-
cador, calculado com base na 
avaliação de especialistas em 
economia, desde o terceiro tri-
mestre de 2021 (118,5 pontos).

O Índice da Situação Atual, 
que mede o presente, subiu 
49,4 pontos no período e 
chegou a 92,3. Já o Índice de 
Expectativas, que apura a 
avaliação sobre os próximos 

Necessidade de financiamento
do governo cai 77,5% em 2021

A necessidade de finan-
ciamento líquida do governo 
geral atingiu R$ 201,5 bilhões, 
em 2021. O valor equivale a 
um recuo de 77,5% em rela-
ção ao ano anterior, quando 
sofreu forte influência da 
crise provocada pela pan-
demia da Covid-19. O cres-
cimento de 25,8% da receita 
total ante o avanço de 1,8% 
dos gastos computados nos 
três níveis de governo favore-
ceram o resultado.

meses, avançou 10,2 pontos e 
atingiu 76,9.

O ICE brasileiro foi o que 
mais cresceu entre os dez paí-
ses latino-americanos pes-
quisados no último trimes-
tre deste ano em relação ao 
trimestre anterior. Na média, 
a expansão da região foi de 
11,8 pontos.

Outras quatro nações 
tiveram altas além do Brasil: 
México (14 pontos), Paraguai 
(13,6), Peru (7,8) e Bolívia (3,8).

QUEDA
Cinco países tiveram queda: 

Chile (-1,7 pontos), Argentina 

(-4), Colômbia (-4,1), Equador 
(-5,5) e Uruguai (-14,4).

Com a alta, o ICE do Brasil 
tornou-se o terceiro maior da 
região, ficando atrás apenas 
do Paraguai (114,7 pontos) 
e Uruguai (108,2 pontos). Na 
América Latina, o ICE médio é 
de 66,5 pontos.

Os principais problemas 
apontados pelos especia-
listas no país são a falta de 
inovação, infraestrutura 
inadequada, falta de com-
petitividade internacional, 
aumento das desigualdades 
de renda e falta de mão de 
obra qualificada.

A variação positiva de 
todos os componentes da 
receita: receita de impostos 
(28,2%), contribuições sociais 
(12,1%) e outras receitas (43,9%) 
permitiram o seu desempe-
nho em 2021. Os dados estão 
nas Estatísticas de Finanças 
Públicas, divulgados ontem 
(23), pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Pa r a  o  g e r e n t e  d e 
Administração Pública da 
Coordenação de Contas 

Nacionais, Douglas Moura 
Guanabara, a combinação 
de dois fatores permitiu a 
queda da necessidade de 
financiamento em 2021. 
“Forte aumento de arreca-
dação, principalmente com 
a recuperação da atividade 
econômica no período pós-
-pandemia, e redução de 
gastos, mais especificamente 
dos recursos utilizados no 
ano anterior para enfrentar a 
pandemia”, apontou.
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Comissão na Alep
aprova a reforma
administrativa no PR

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
aprovou em reunião extraor-
dinária na quarta-feira (23) o 
projeto de lei 497/2022, que 
promove a reorganização da 
estrutura administrativa do 
Estado para a gestão de 2023-
2026. A matéria, que recebeu 
voto contrário da deputada 
Cristina Silvestri (PSDB) e dos 
deputados Márcio Pacheco 
(Republicanos)  e Tadeu 
Veneri (PT).  Já na reunião da 
Comissão de Finanças, a dis-
cussão da matéria foi adiada 
após receber um pedido de 
vista do deputado Arilson 
Chiorato (PT).

O texto propõe a criação 
de nove secretarias, desmem-
bradas a partir da estrutura 
atual, e de cargos equivalen-
tes para o gerenciamento das 
novas políticas públicas. As 
novas secretarias, de acordo 
com a matéria, serão Justiça 
e Cidadania; Ação Social e 
Família; Mulher e Igualdade 
Racial; Cultura; Esporte; 
Turismo; Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior; Indústria, 
Comércio e Serviços; Trabalho, 
Qualificação e Renda; e 
Inovação, Modernização e 
Transformação Digital.

Também haverá mudanças 

Podemos e PSC anunciam fusão
Os partidos Podemos e PSC 

anunciaram o início de um pro-
cesso de fusão. As executivas 
das duas siglas vão se reunir 
no dia 8 de dezembro, em con-
venção conjunta, para acertar 
detalhes e tratar do nome do 
futuro presidente.

O novo partido terá, na pró-
xima legislatura, 18 deputados 
e seis senadores, compondo 
assim a oitava maior bancada 
da Câmara dos Deputados e 
a sexta do Senado Federal. 
A nova legenda preservará o 
nome do Podemos e adotará 
o número 20, atualmente do 
PSC. Para ser concluída oficial-
mente a fusão tem de ser apro-
vada pelo Tribunal Superior 

COMISSÃO de Constituição e Justiça aprovou em reunião extraordinária, o projeto que 
reorganiza a estrutura administrativa do Estado para a gestão de 2023-2026

ORLANDO KISSNER/ALEP

de nomenclatura em algumas já 
existentes, dando origem às secre-
tarias de Comunicação (ex-Co-
municação Social e Cultura); 
Planejamento (ex-Planejamento 
e Projetos Estruturantes); 
Educação (ex-Educação e 
Esporte); Cidades (ex-Desen-
volvimento Urbano e Obras 
Públicas); e Desenvolvimento 
Sustentável (ex-Desenvolvi-
mento Sustentável e Turismo).

Serão extintas três autar-
quias: Paraná Turismo, Paraná 
Edificações e Rádio e Televisão 
Educativa do Paraná (RTVE). O 
texto diz que a primeira será 
incorporada por um Serviço 
Social Autônomo, a segunda 
pela Secretaria das Cidades 
e a terceira pela Secretaria 
de Comunicação Social e o 

Serviço Social Autônomo 
E-Paraná. O objetivo, segundo 
o Governo, é melhorar o aten-
dimento ao cidadão e a efi-
ciência da máquina pública.

TERCEIRIZAÇÃO
O projeto de lei 492/2022, 

que revoga o artigo 5° da Lei n° 
17.046/2012, sobre a terceiriza-
ção do Sistema Penitenciário, 
foi aprovado na CCJ. De 
acordo com a proposta, a 
revogação legislativa possi-
bilitará que o Estado avance 
na política pública que con-
temple um modelo de gestão 
mais eficiente com a terceiri-
zação no âmbito do Sistema 
Penitenciário, permanecendo 
com o Estado a segurança dos 
estabelecimentos penais.

Eleitoral (TSE).
No Paraná, o novo partido 

terá os senadores Oriovisto 
Guimarães e Flávio Arns, 
ambos do Podemos, assim 
como o deputado federal 
eleito Deltan Dallagnol. Na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), a nova sigla terá 
os deputados estaduais eleitos 
Denian Couto e Fabio Oliveira, 
do Podemos.

O senador Alvaro Dias, que 
não se reelegeu, deverá ser o 
presidente da nova sigla no 
Paraná, pelo menos nos meses 
iniciais do seu funcionamento.

O senador Alvaro Dias, que não se reelegeu, 
é o mais contado para ser o presidente da 

nova Sigla no Paraná
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Ministério indígena
A deputada Joênia Wapichana (Rede-AP) defendeu ontem 
(23) a criação de um ministério exclusivamente indígena, em 
lugar de uma pasta que englobe todos os povos originários. 
O “Ministério dos Povos Originários” é uma promessa de Lula 
desde o início da campanha. “Cada um tem um espaço. Tem 
espaço para todo mundo. Não necessariamente incluir toda 
diversidade porque os povos indígenas têm uma legislação 
diferenciada, tem uma relação diferenciada com a questão 
administrativo e política. Tem uma questão específica a 
Constituição. Igual aos quilombolas que tem questões 
especificas”, falou.

Números
De acordo com a parlamentar, que integra a equipe de trabalho 
dos Povos Tradicionais na transição, esta pauta é defendida por 
parte do grupo e será apresentada como sugestão a Geraldo 
Alckmin. O Brasil tem catalogados 28 povos e comunidades 
tradicionais. Além dos indígenas (que por si só se dividem 
em 305 grupos e etnias diferentes), os quilombolas, ciganos 
e pescadores artesanais, povos de terreiro e quebradeiras de 
babaçu integram a classificação. Todos eles estariam, em tese, 
debaixo do guarda-chuva de um futuro MPO.

“Não vai prosperar”
O vice-presidente e senador 
eleito Hamilton Mourão 
(Republicanos;) afirmou 
ontem (quarta-feira, 23) que 
acredita que não “prospere” 
a ação protocolada pelo 
PL ao Tribunal superior 
eleitoral (TSE), que pede 
a anulação de 67 milhões 
de votos para dar a vitória 
ao candidato derrotado à 
reeleição, Jair Bolsonaro 
(PL). “Eu julgo que não 
vai prosperar. Essa é uma 
questão que nós teremos 
de resolver a diante”, disse 
Mourão, durante viagem 
oficial a Portugal. Ele, 
porém, afirmou que “parcela 
da sociedade” acredita que 
o processo eleitoral tenha 
“problemas” e que deve 
haver “mais transparência”.

Contas
Um parecer da 
Coordenadoria de 
Contas Eleitorais 
e Partidárias do 
Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR), assinado 
por Christiana Tosin 
Mercer e Paulo 
Sergio Esteves, 
recomendou a 
desaprovação 
da contas de 
campanha, 
apresentadas pelo 
ex-ministro e ex-
juiz federal Sergio 
Moro, que foi 
eleito senador pelo 
Paraná. Com data da última terça-feira (22), o parecer possui 
17 páginas, nas quais são relatados os exames das receitas e 
das despesas de campanha. Foram apontadas, por exemplo, 
despesas sem identificação, e outras inconsistências.

Falhas no 1º turno
“Não bastam, pura e 
simplesmente, respostas 
lacônicas do nosso Tribunal 
Superior Eleitoral no sentido 
de contestar eventuais 
denúncias ou denúncias ou 
argumentações”, acrescentou. 
O PL, comandado por 
Valdemar Costa Neto, alegou 
na terça (22) que houve 
problemas em todas as 
urnas de modelo anterior 
ao mais recente, EU 2020. 
Curiosamente, o pedido 
envolve apenas o segundo 
turno da eleição presidencial, 
sem apresentar nenhum 
argumento para esse recorte 
conveniente. Em resposta, o 
presidente do TSE, ministro 
Alexandre Moraes deu 24 horas 
para o PL tratar de falhas de 
urnas também no 1º turno.

DIVULGAÇÃO
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Anvisa aprova volta
do uso de máscaras
em aviões e aeroportos

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou a volta da obrigato-
riedade do uso de máscaras 
de proteção facial em aviões e 
aeroportos. A medida visa redu-
zir o risco de contágio de covid-
19, considerando o aumento 
expressivo de casos da doença 
nas últimas semanas. A reso-
lução, aprovada pela diretoria 
colegiada do órgão, entra em 
vigor amanhã (sexta-feira, 25).

Para subsidiar a decisão, a 
Anvisa realizou reunião com 
especialistas sobre o cenário 
epidemiológico da doença no 
Brasil. Participaram represen-
tantes da Sociedade Brasileira 
de Infectologia, Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde, Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de 
Saúde, Fundação Oswaldo 
Cruz e Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva, além dos epide-
miologistas Carla Domingues e 
Wanderson Oliveira.

“Os participantes da reu-
nião ressaltaram que os dados 
epidemiológicos demandam o 
retorno de medidas não farma-
cológicas de proteção, como 
o uso de máscaras, principal-
mente no transporte público, 
aeroportos e ambientes fecha-
dos/confinados”, explicou a 
Anvisa, em comunicado.

Sanepar orienta os moradores sobre a
interligação de esgoto em Maria Helena

A Sanepar começou ontem 
(23) o trabalho de orienta-
ção técnica aos moradores 
de Maria Helena, contempla-
dos com o serviço de coleta e 
tratamento de esgoto. O obje-
tivo é mostrar como deve ser 
feita a interligação do imóvel 
ao sistema de esgotamento 
sanitário e falar sobre os cui-
dados com a rede pública e 
com a tubulação interna das 
residências. Além de mostrar 
a necessidade de se proteger 
os recursos hídricos de pos-
sível contaminação por des-
pejo inadequado do esgoto. 
Serão visitados 853 domi-
cílios da área central e da 
região norte da cidade.

Acrescentou que o uso de 
máscaras estava previsto como 
recomendação desde agosto 
último, principalmente para 
pessoas com sintomas gripais 
e para o público mais vulnerá-
vel, como imunocomprometi-
dos, gestantes e idosos.

NOVAS REGRAS
A partir do dia 25, será 

obrigatório o uso de másca-
ras faciais dentro dos termi-
nais aeroportuários, meios de 
transporte e outros estabele-
cimentos localizados na área 
dos aeroportos.

A norma proíbe a utiliza-
ção de: máscaras de acrílico 
ou de plástico; máscaras dota-
das de válvulas de expiração, 
incluindo as N95 e PFF2; lenços, 
bandanas de pano ou qualquer 
outro material que não seja 

caracterizado como máscara 
de proteção de uso profissional 
ou de uso não profissional; pro-
tetor facial (face shield) isolada-
mente; máscaras de proteção de 
uso não profissional confeccio-
nadas com apenas uma camada 
ou que não observem os requisi-
tos mínimos de fabricação, pre-
vistos na norma ABNT PR 1002.

Segundo a resolução, as 
máscaras devem ser ajus-
tadas ao rosto, cobrindo o 
nariz, queixo e boca, minimi-
zando espaços que permitam 
a entrada ou saída do ar e de 
gotículas respiratórias.

Autistas, pessoas com defi-
ciências intelectual, sensorial 
ou com quaisquer outras que 
as impeçam de fazer o uso ade-
quado, não são obrigados a usar 
as máscaras, bem como crian-
ças com menos de três anos.

A obra de implantação do 
sistema de esgoto sanitário 
está em fase de conclusão. A 
gestora ambiental da Sanepar 
Andréa Fontes destaca que o 
esgoto doméstico coletado e 
tratado evita doenças, despo-
lui o solo e a água.

A medida visa reduzir o risco de contágio de covid-19, considerando o aumento expressivo 
de casos da doença nas últimas semanas
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O serviço será realizado 
pela Engezzi Engenharia e, 
para a segurança dos morado-
res, as três mulheres que farão 
o trabalho em Maria Helena 
estarão de uniforme, com a 
identificação de prestador de 
serviço para a Sanepar.

Orientações
As principais informações repassadas aos moradores são sobre 

como conectar corretamente o imóvel na rede da Sanepar, o que 
pode e o que não pode ser lançado na rede, a necessidade de insta-
lação da caixa de gordura nas saídas das pias de cozinha e a impor-

tância de se fazer limpeza periódica da caixa de gordura, destinando 
os resíduos para a coleta do lixo comum do município. As equipes 
vão orientar, ainda, sobre a água de chuva que deve ser destinada 

à galeria pluvial/boca de lobo ou ser lançada no terreno – nunca na 
rede de esgoto –, e que os ralos de tanques, canis ou os que estão a 
céu aberto precisam de cuidados para não captar a água da chuva e 

lançar na rede pública de esgoto.

ICMS
O governador Ratinho Junior 
(PSD) enviou, à Assembleia 
Legislativa, o projeto que 
regulamenta os critérios 
a serem adotados pela 
Secretaria de Estado da 
Educação para o repasse 
da cota-parte do Índice de 
Participação dos Municípios 
na arrecadação do ICMS 
vinculada à educação. O 
projeto regulamenta lei 
aprovada em agosto que 
definiu que 10% dos valores 
repassados aos municípios 
serão distribuídos de acordo 
com o desemprenho das 
cidades nos índices de 
educação.

Primeira mulher
A partida entre Dinamarca e 
Tunísia do Grupo D da Copa do 
Mundo do Catar, marcou um 
fato histórico na TV aberta do 
Brasil: pela primeira vez uma 
mulher narrou uma partida 
do Mundial. Renata Silveira, 
profissional do Grupo Globo, 
foi a responsável pelo feito.

Parque Tanguá
De espaço de pedreiras 
desativadas à ostentação do 
título de um dos mais belos 
parques de Curitiba, o Parque 
Tanguá, localizado no bairro 
Taboão, completa 26 anos de 
fundação.

Emendas individuais
A Comissão Mista de 
Orçamento aprovou as 
diretrizes que o Comitê de 
Admissibilidade de Emendas 
para avaliação das emendas 
individuais e coletivas 
apresentadas ao projeto de 
Lei Orçamentária de 2023. No 
caso das emendas individuais, 
serão 25 por parlamentar 
no valor máximo de R$ 19,7 
milhões.

Cartões
O uso de cartões, nas 
modalidades crédito, débito e 
pré-pago, foi a forma preferida 
pela população brasileira para 
fazer pagamentos em 2021. 
A ferramenta foi utilizada 
em 51,1% das transações 

Fim de patrocínio
Havan não vai renovar o patrocínio com o Flamengo e o 

Athletico Paranaense, Brusque Futebol Clube para a temporada 
de 2023. O anúncio foi publicado em nota pela empresa, 

alegando que não haverá renovação também com nenhum 
outro time esportivo.

de pagamento realizadas 
no país no ano passado. Os 
dados do Banco Central não 
contemplam as transações de 
pagamento utilizando dinheiro 
em espécie.

Semanário
A Escola Judiciária Eleitoral 
promoveu o Seminário: 
Balanço e Perspectivas da 
Justiça Eleitoral nas eleições. 
Com o objetivo de apresentar 
e debater os entendimentos 
jurisprudenciais produzidos 
durante as Eleições 2022 pela 
Justiça Eleitoral do Paraná.

Contestação
O PL apresentou ao TSE uma 
contestação do resultado das 
eleições. O relatório cita uma 
auditoria privada contratada 
pelo partido que aponta 
supostas irregularidades 
em urnas eletrônicas 
produzidas antes de 2020, 
que são 59% das utilizadas 
no pleito, e pede que esses 
votos sejam invalidados. O 
questionamento, porém, é 
seletivo: contesta apenas o 
segundo turno, quando Lula 
venceu Bolsonaro, e não 
cita o primeiro, que usou as 
mesmas urnas e no qual a 
legenda elegeu uma grande 
bancada. Alexandre de Moraes 
respondeu rápido e deu 24 
horas para o PL apresentar 
nova ação incluindo o primeiro 
turno. Caso contrário, o 
recurso será negado.

PEC de transição
O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, afirmou que 
‘ainda não há consenso’ sobre 
a PEC da Transição na Casa. 
Apesar disso, o político frisou 
que o Congresso entende a 
necessidade de encontrar 
espaço para o auxílio de R$ 
600. Os parlamentares ainda 
negociam pontos da PEC como 
o prazo para os gastos fora do 
limite fiscal, se por um ano ou 
quatro, e o tamanho do furo 
no teto. Apesar das discussões 
ainda em andamento, líderes 
petistas afirmam que a 
proposta deve ser votada no 
Senado no próximo dia 29.
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Semana Frutifica Paraná 
leva 500 estudantes à
Estação do IDR-Paraná

Cerca de 500 alunos de nível 
técnico e superior de 15 insti-
tuições de ensino agrícola do 
Paraná estão conhecendo a 
Estação de Pesquisa do Instituto 
de Desenvolvimento Rural – 
Iapar – Emater (IDR-Paraná), 
localizada na Lapa. Lá estão tec-
nologias para o cultivo de diver-
sas espécies de frutas. A ação 
faz parte da Semana Frutifica 
Paraná, que começou terça-feira 
e segue até hoje (24).

O evento é organizado pelo 
IDR-Paraná e tem como obje-
tivo fomentar a atividade da 
fruticultura para o público 
jovem rural. Nesta semana 
os alunos aprendem aspec-
tos produtivos e econômicos 
das principais frutíferas de 
clima temperado. São trata-
dos temas como orientação 
sobre manejo de solo, época 
de colheita, cuidados fitossani-
tários, variedades, manejo de 
poda e custo de implantação.

“Além de bons profissio-
nais, estes jovens adquirem 
conhecimento que podem 
colocar em prática em seguida, 
visto que a maioria é filho de 

Caderno Regional Agropecuário
analisa formação do preço de terras

As variáveis que contribuem 
para a formação do preço de ter-
ras agrícolas no Paraná são ana-
lisadas no terceiro volume do 
Caderno Regional Agropecuário, 
publicado ontem (23) pela Seab, 
através do Deral. 

O trabalho mostra que, 
além das características físico-
-químicas do solo, há condicio-
nantes ligadas a fatores econô-
micos, logísticos e geográficos 
que valorizam ou fazem decair 
os valores de uma mesma 
classe em regiões semelhan-
tes. Entre essas variáveis estão 
as condições da malha rodo-
viária, a presença de entrepos-
tos recebedores da produção 
ou a proximidade com grandes 
centros consumidores.

O caderno analisa o que tem 
acontecido em cada um dos 
Núcleos Regionais da Seab no 
Estado, divididos pelas Regiões 
Intermediárias de Cascavel, 
Curitiba, Guarapuava, Londrina, 
Maringá e Ponta Grossa. Os 

agricultor. Cerca de 70% dos 
hortifrutis comercializados nas 
unidades da Ceasa Paraná são 
produzidos em outros estados, 
ou seja, há muito espaço para 
o Paraná crescer em mercado 
para esta atividade”, destacou 
Natalino Avance de Souza, pre-
sidente do IDR-Paraná.

ESTAÇÃO DE PESQUISA
A Vitrine Tecnológica 

de Fruticultura de Clima 
Temperado da Estação de 
Pesquisa possui um pomar com 
11 espécies frutíferas, mais de 

100 combinações de varieda-
des e diversas formas de poda e 
condução que podem contribuir 
para a qualidade do produto.

De acordo com Juliano de 
Souza Lima, coordenador da 
Estação, a vitrine não é ape-
nas um espaço para a pes-
quisa de novas variedades, 
formas de manejo e testes de 
tratamentos, mas também é 
utilizada para a difusão tecno-
lógica. Anualmente passam 
pela estação cerca de 1.500 a 
2.000 visitantes em busca de 
informações técnicas.

ESTUDANTES conhecem tecnologias para a produção de frutas de clima temperado na 
Estação de Pesquisa do IDR-Paraná
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dados de estudo são de março 
de cada ano, que servem de 
referencial para a região.

A Pesquisa de Preços de 
Terras Agrícolas é um serviço 
prestado desde 1998 pela 
Seab. Entre os objetivos está a 
disponibilização à sociedade 
do referencial para negócios. 
O trabalho leva em conside-
ração as oito classes de capa-
cidade de uso da terra, con-
forme disposto no Manual 

para Levantamento Utilitário 
e Classificação de Terras no 
Sistema de Capacidade de uso.

O  C a d e r n o  R e g i o n a l 
Agropecuário é de periodici-
dade trimestral, elaborado 
pelos Residentes Técnicos do 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), contando com 
representantes dos 23 núcleos 
regionais da Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento 
do Paraná (Seab).

O trabalho mostra características e condicionantes logísticos e geográficos que mudam va-
lores de uma mesma classe das terras em locais diferentes
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Rachadinha do Silas

O Supremo Tribunal Federal está com a responsabilidade de sentenciar 
o caso – seja qual for a decisão – ou engavetar vergonhosamente 
o primeiro processo de “rachadinha” de salários em gabinete do 

Congresso Nacional. O réu acusado de peculato é o deputado federal 
Silas Câmara (Republicanos-AM), na Ação Penal nº 864, que parou na 
Corte há duas semanas. A ação, protocolada em dezembro de 2010, 

orbitou na morosidade do judiciário por 12 anos e está prestes a 
prescrever no próximo dia 2 de dezembro. O julgamento foi retomado 

este mês, com voto do ministro-relator, Luís Roberto Barroso, 
acolhendo pedido da subprocuradora da República, Lindôra Araújo, 

de condenação do deputado por provas apresentadas de rachadinha 
de salário com 17 assessores entre os anos de 2000 e 2001. Barroso 

estipulou pena de cinco anos e três meses de prisão em regime 
semiaberto. Outros quatro ministros seguiram o relator (placar está 
5 a 1) até a vez do ministro André Mendonça, que pediu vistas em 

conjunto com o ministro Dias Toffoli no último dia 10, e ainda não se 
pronunciaram, na iminência da prescrição do crime. Às vésperas do 
julgamento, Mendonça – apadrinhado ao STF pela primeira-dama 

Michelle Bolsonaro – se encontrou com ela e Silas dentro do Palácio 
da Alvorada numa cerimônia, mas é só uma... coincidência para 

quem sabe como são as agendas do Poder. Procurado pela Coluna, o 
deputado não se pronunciou até o fechamento.

Ciúme mineiro 

O mineiro é tão mineiro que até a 
ciumeira política é bem discreta. 
Por ora o presidente eleito Lula 
da Silva não sabe, mas há uma 
irritação velada do PSB de Minas 
Gerais (2º maior colégio eleitoral 
do Brasil) com grãos-petistas 
pela ausência de convite aos 
socialistas do Estado para os grupos 
do governo de transição. O PSB 
acredita que ajudou muito Lula 
na campanha – ele saiu vitorioso 
em Minas nos dois turnos – e o 
partido não foi prestigiado. Mas 
sobram petistas das montanhas 
das alterosas nos GTs.

Xerife na mira
Advogados de defesa das 
empresas que tiveram contas 
bloqueadas pelo ministro do 
STF Alexandre de Moraes estão 
possessos. A despeito das provas 
obtidas do financiamento dos 
protestos antidemocráticos nas 
estradas, reclamam da obrigação 
de viajar a Brasília para ter acesso 
aos autos, que seguem em 
sigilo de Justiça. Por outro lado, 
Moraes é elogiado por diferentes 
setores da sociedade e por outros 
Poderes por ser essencial neste 
momento em que estradas são 
bloqueadas com casos de violência 
e prejuízo para quem quer 

trabalhar e precisa se deslocar para 
tratamentos de saúde.

Segredo do hotel
Uma dúvida paira em Alagoas: 
quem pagou a conta da 
viagem e do hotel 5 estrelas 
da bela amiga do governador 
Paulo Dantas (MDB), flagrada 
com ele na suíte às 6h no dia 
da operação da PF em São 
Paulo, antes da campanha? A 
próximos, Dantas jura que foi 
ela mesma. Mas pegou muito 
mal em casa, e entre aliados na 
Assembleia Legislativa.

Barri$
O Brasil registrou recorde 
na produção em outubro de 
petróleo e gás natural, com 
4,18 milhões de barris/dia em 
média, sendo 3,24 milhões de 
barris/dia de petróleo e 148,7 
milhões de metros cúbicos/dia 
de gás natural. Os dados são do 
Painel Dinâmico de Produção de 
Petróleo e Gás Natural da ANP. 
A produção do pré-sal também 
teve aumento de 4,75% em 
relação a setembro de 2022 e 
alcançou 3,14 milhões boe/d, ou 
75,18% do total nacional.

Alerta sanitário
A pandemia não tira férias, e o 
povo se esquece dos cuidados 
preventivos. Os cartórios do DF 
registram 12,7% mais óbitos 
do que o patamar anterior à 
pandemia da Covid-19. Foram 
14.214 óbitos entre janeiro e 
outubro de 2022, número maior 
que os 12.604 contabilizados 
no mesmo período de 2019. O 
levantamento da Arpen-Brasil 
aponta ainda que neste ano 
cresceram as mortes por doenças 
respiratórias e do coração.
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Polícia e SAAU encontram cães filhotes
mortos e adultos doentes em Umuarama

Um laudo veterinário concluído 
ontem (quarta-feira, 23) que foi feito 
por equipes da SAAU (Sociedade de 
Amparo aos Animais de Umuarama) 
diagnosticou que dois cães adultos 
apreendidos na tarde da terça-feira 
(22), estavam desnutridos e desidra-
tados. Um deles estava doente, com 
cinomose, doença causada por um 
vírus e pode comprometer a respiração, 
vômitos, diarréias, convulsões ou até 

mesmo a imunossupressão, ou seja, o 
enfraquecimento do sistema imunoló-
gico. A cinomose canina é perigosa para 
os cães e frequentemente pode causar 
a morte, principalmente naqueles que 
possuem a saúde comprometida.

O caso, considerado como maus 
tratos a animais, foi descoberto pela 
SAAU, através de denúncias anônimas, 
que levaram as equipes até uma resi-
dência situada nos fundos de uma loja, 

na região da Zona I, em Umuarama.
No local, além de encontrarem um 

quintal muito sujo e desorganizado, 
foram encontrados os dois cães adultos 
e ainda seis filhotes recém-nascidos já 
mortos. Um sétimo filhote estava sendo 
devorado pela cadela mãe.

Com o apoio dos policiais militares 
que integram o 25º BPM, a entrada ao 
endereço foi franqueada pela mora-
dora, de 26 anos.

A proprietária dos animais disse 
que trabalha à noite e que não possuía 

Uma mulher ficou ferida após um 
acidente no início da tarde de ontem 
(23) na avenida Paraná, perto do 
supermercado Cidade Canção, em 
Umuarama, depois que perdeu o 
controle da direção de seu veículo VW 
Voyage e colidiu contra um poste de 
iluminação pública. A motorista seguia 
pela avenida Paraná com sentido à pra-
ça Miguel Rossafa, quando, ao passar 
pelo semáforo no cruzamento com a rua 
José Dias Lopes, perdeu o controle. 

Uma ambulância do Samu foi acionada e atendeu a mulher, que estava desnorteada e precisou 
ser encaminhada para atendimento médico hospitalar. O automóvel ficou bastante danificado 
com o impacto e precisou ser removido da pista com um guincho. (colaboração – Obemdito)

condições financeiras para tratar das 
doenças, mas que não deixava os cães 
sem comida ou água, apesar de os poli-
ciais terem flagrado que havia falta de 
ração e a água disponível aos animais 
era escassa e estava suja.

Diante destes fatores, a moradora 
foi conduzida à Delegacia de Polícia 
onde foi denunciada por maus tratos 
a animais

Os cães adultos foram levados para 
atendimento veterinário na Sociedade 
de Amparo.Aves cativas, paca abatida e 

arma são apreendidas pela 
Polícia Ambiental

Uma denúncia anônima levou equi-
pes da Polícia Ambiental de Umuarama 
até a zona rural em Iporã, onde em 
uma propriedade, foi localizado den-
tro de um freezer, uma paca de 3.260 
quilos, abatida. Segundo os policias, 
esta espécie é protegida e catalogada 
na Lista de Mamíferos Ameaçados no 
Estado do Paraná, conforme Decreto 

Estadual. No mesmo endereço, tam-
bém foram encontradas aves nativas 
da fauna brasileira em cativeiro. O pro-
prietário não possuía licença do órgão 
ambiental. Uma espingarda de calibre 
36 também foi apreendida. Foram lan-
çadas multas no valor de R$ 5 mil pelo 
abate da paca e de R$ 3 mil pela manu-
tenção das aves em cativeiro.
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Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.

NOTÍCIAS QUE FAZEM O PARANÁ 
AVANÇAR CADA VEZ MAIS.

PR
DESTAQUE

O Governo do Estado planeja 
pavimentar 100% dos municípios com 
menos de 20 mil habitantes até 2025.

A taxa de desemprego do Paraná
caiu para 5,3%, 3 pontos abaixo da 
média nacional. É o melhor resultado 
desde 2014.

O Paraná tem a maior participação da 
história no PIB nacional, superando 
o Rio Grande do Sul e se tornando a 
quarta maior economia do Brasil.

Para mais informações, acesse: aen.pr.gov.br ou  @aenparana.
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Seminário aborda socioeducação com
participantes de diversos municípios

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) realizou 
o 4º Seminário Municipal de 
Socioeducação de Umuarama, 
com apoio da Secretaria de 
Assistência Social do municí-
pio. O evento surgiu da necessi-
dade de ampliar conhecimen-
tos e sobre a socioeducação 
– um conjunto de formas jurí-
dicas e práticas institucionais 
voltadas à responsabilização 
dos adolescentes e jovens aos 
quais foi atribuída autoria de 
atos infracionais.

O objetivo é qualificar e 
padronizar os serviços da rede 
de atendimento ao adoles-
cente em conflito com a lei, na 
cidade. Considerando a rele-
vância da temática, a comis-
são intersetorial de socioedu-
cação – vinculada ao CMDCA 
e responsável pela organiza-
ção do seminário – ampliou a 
abrangência e convidou tam-
bém profissionais que atuam 
na área dos demais municípios 
da região de Umuarama.

A comissão intersetorial é 
responsável pela organização, 
monitoramento e fiscalização 
da política de socioeducação 
no município, incluindo a for-
mação continuada das insti-
tuições atuantes no sistema 
de atendimento socioeduca-
tivo. “Agradecemos a presença 

Homem foi contido por populares
após assediar adolescentes em loja

Um caso de assédio a duas 
adolescentes de Umuarama foi 
registrado na tarde de ontem 
(quarta-feira, 23). A situação acon-
teceu em um estabelecimento 
comercial na avenida Paraná – 
na região entre a Praça Santos 
Dumont e o Camelódromo.

Um homem de 48 anos foi 
acusado de entrar na loja, onde 
as duas garotas de 16 anos tra-
balham como menores apren-
dizes e assediá-las. Depois disso 
ele saiu correndo. Não contente, 
o acusado retornou, mas foi con-
tido por populares e preso pela 
Polícia Militar.

Uma mulher que é parente 
das vítimas, disse ter chegado 
à loja e encontrado as duas 
garotas em desespero e cho-
rando. As jovens disseram que 

um homem chegou ao esta-
belecimento, cercou as duas, 
falou várias palavras e encos-
tou as garotas contra a parede, 
tentando em seguida, passar 
a mão pelo corpo delas. Foi 
então que elas disseram que 
iriam chamar a Polícia Militar, 
o homem correu.

“Ele entrou com a maior 
cara de pau, ele voltou à loja. 
Elas viram assustadas e come-
çaram a entrar em desespero”, 
declarou a mulher. “Se a gente 
não faz nada, vai acontecer de 
novo”, argumentou.

Outra mulher explicou que 
soube do fato e foi rapida-
mente até a loja. Pouco depois 
o acusado se aproximou do 
estabelecimento, insinuou 
que queria ver as garotas e 

em seguida, saiu correndo em 
direção à antiga rodoviária.

A mulher correu atrás dele e 
gritava para as pessoas a ajudas-
sem, pois ele havia assediado as 
garotas. Dois homens o segura-
ram até a chegada da Polícia. O 
homem foi detido e conduzido à 
Delegacia de Polícia Civil.

As garotas e suas familiares 
também foram até a Delegacia 
para representar contra o asse-
diador. “Espero que as providên-
cias sejam tomadas”, disse uma 
das parentes. A Polícia Civil deu 
início, ainda na tarde de ontem, 
às investigações e deve coletar 
imagens de câmeras de segu-
rança do estabelecimento onde 
aconteceu o caso para tomar 
providências posteriores. (cola-
boração - OBemdito)

A  p r o g r a m a ç ã o  d a 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama relacionada ao 
Novembro Azul apresenta hoje 
(quinta-feira, 24), uma palestra 
com o urologista, professor e 
cirurgião robótico Dr. Alberto 
Santiago Mendes Tomé, um 
dos maiores especialistas do 
Estado. Ele vai abordar o tema 
“Mitos que envolvem os cuida-
dos com a saúde do homem” 
a partir das 8h no Anfiteatro 
Haruyo Setogutte aos servi-
dores municipais.

Ele comenta que o câncer de 
próstata é o tipo mais comum 
entre a população masculina, 
representando 29% dos diag-
nósticos da doença no País. 
“Dados do Instituto Nacional 
de Câncer (INCA) apontam para 
65.840 novos casos de câncer de 
próstata a cada ano, entre 2020 
e 2022. Homens com mais de 
55 anos, com excesso de peso e 
obesidade, estão mais propen-
sos à doença”, explica.

O médico desta que, em 
contrapartida, a chance de 
cura da doença chega a 90% 
caso o tumor seja diagnosti-
cado logo no início. “Por isso 

é fundamental a realização de 
exames preventivos, pois nos 
estágios iniciais, a doença não 
manifesta sintomas e o rastreio 
é uma importante estratégia 
para um tratamento bem-suce-
dido. A campanha Novembro 
Azul é importantíssima por ter 
esse objetivo de conscientizar 
a população e quebrar mitos 
que envolvem o cuidado com a 
saúde do homem”, indica.

O urologista comenta ainda 
que, diferente das mulheres, 
os homens são mais relaxados 
com a própria saúde. “E quando 
o tema é o câncer de próstata, 
alguns mitos que envolvem 
o exame físico afastam mui-
tos deles do consultório. Isso 
é muito prejudicial. A desin-
formação pode custar uma 
vida”, lamenta, acrescentando 
que outro ponto em relação 
à saúde do homem envolve o 
câncer de pênis que, em alguns 
casos, resulta na amputação do 
órgão. “A estimativa do INCA é 
que ocorram 1.130 novos casos 
da doença neste ano. Os princi-
pais fatores de risco são higiene 
íntima inadequada e infecção 
por HIV”, finaliza.

de todos para estas reflexões 
importantes propostas pelo 
evento. Cada instituição tem 
um papel muito importante 
na recuperação de adolescen-
tes durante e após as medidas 
socioeducativas, em decor-
rência de atos infracionais, 
para acolhê-los, orientá-los e 
evitar que voltem a cometer 
infrações”, destacou a secretá-
ria Adnetra Vieira dos Prazeres 
Santana, que representou o 
prefeito Hermes Pimentel no 
seminário.

Também estiveram pre-
sentes a assistente social da 
8ª Unidade Regional de Apoio 
Técnico Especializado (Urate), 
Naraiana Inez Nora, represen-
tando a promotora de Justiça 
de Umuarama, Fernanda 
Bertoncini Menezes, a defen-
sora pública Estadual de 
Umuarama, Ana Luísa Imoleni 
Miola, o chefe do escritório 
da Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho, 
Francisco Bocchi e a presidente 
da Comissão Intersetorial de 
Socioeducação. Karina Soares 
Ambrozio.

O seminário teve palestra 
magna e uma mesa redonda, 
estendendo-se até por volta 
das 17h, e a organização con-
cedeu certificados aos par-
ticipantes. O tema da pales-
tra foi “Particularidades da 

adolescência e a configura-
ção do ato infracional no con-
texto atual”, abordada pela 
assistente social e mestre em 
Serviço Social e Política Social, 
Eliana Cristina dos Santos, 
docente de Serviço Social 
da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) desde 2012. 
Ela foi consultora externa do 
Ministério do Desenvolvimento 
Social entre 2018 e 2019.

A mesa redonda teve refle-
xões sobre a execução das 
medidas socioeducativas 
em meio aberto, semiliber-
dade e internação, mediadas 
pela psicóloga do Centro de 
Socioeducação – Cense Waldir 

Colli, de Umuarama, Karina 
Soares Ambrozio, com parti-
cipação da psicóloga Camila 
Valeria Minzon, servidora muni-
cipal atuante no Creas (Centro 
de Referência Especializado da 

Assistência Social), a assistente 
social Simone Spada, da Casa de 
Semiliberdade de Umuarama, e 
Camila Cabral Paludo, assistente 
social do Estado no Cense em 
Umuarama.

Palestra aborda mitos 
sobre os cuidados com 

a saúde do homem

O objetivo é qualificar e padronizar os serviços da rede de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, na cidade
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Palavras cruzadas

Pela manhã, há sinal de alguns imprevistos 
no seu caminho envolvendo dinheiro e talvez 
tenha até que cortar algumas coisas da sua 
lista de desejos. Se pintar a vontade de fazer 
compras por impulso, não vá estourar o or-
çamento. Ainda bem que a Lua entra em Leão 
e ressalta seu jeito falante e comunicativo 
deixam o astral mais leve.

No trabalho, você precisa ter cautela para não se 
sobrecarregar, nem deixar as obrigações pela me-
tade. Criatividade e muito foco serão fundamentais 
para ter sucesso em tudo o que fizer hoje, espe-
cialmente no trabalho. Talvez a saúde precise de 
cuidados extras, por isso, nada de baixar a guarda 
nem de ignorar aqueles sinais que o corpo envia. 

Pela manhã, com Lua e Plutão trocando farpas, 
uma certa tensão pode se refletir no contato 
com os amigos. Melhor ficar longe das redes 
sociais pela manhã só para ter certeza de que 
não vai embarcar em uma treta sem pensar nas 
consequências, ok? 

Logo cedo, é melhor prestar atenção no que 
está acontecendo ao seu redor e fazer um es-
forço para se entender com todo mundo. Bus-
car um acordo e ceder em alguns pontos será 
a melhor maneira de garantir a cooperação dos 
outros no trabalho. Pena que é mais fácil dizer 
do que fazer, né?

Pode ser mais fácil cuidar de tarefas a sós pela 
manhã, então mantenha a atenção no que pre-
cisa ser feito e faça um sacrifício, se for neces-
sário, para botar tudo em ordem. A boa notícia é 
que as parcerias contam com o apoio dos astros 
à tarde, garantindo que o seu fardo fique mais 
leve se for dividido com outra pessoa. 

Na vida pessoal, a convivência com os amigos 
pode ficar um pouco tumultuada logo cedo. Fi-
que longe das redes sociais para não transfor-
mar algo pequeno em um problema gigante, tá? 
Depois, com a entrada da Lua em Leão, vai dar 
um show na hora de cuidar de alguns assuntos 
práticos que vinha adiando.

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 24 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de 
Virgem. Seu relacionamento doméstico e familiar não é dos melhores, a não ser que 
convivam com pessoas com as quais tenham grande afinidade, ou de signo afins. Seu 
número principal é o 33, formado de Júpiter em dobro, símbolo de cultura, ensino, edu-
cação, conhecimento e sabedoria. A soma dá o 6, de Vênus, astro da beleza, das artes, da 
bondade, da omissão, da beleza física e da estética, do amor e do casamento.

Horóscopo nascido em 24 de novembro

Aproveite a manhã para fazer contatos impor-
tantes, especialmente se trabalha com vendas 
ou precisa lidar diretamente com pessoas que 
estão longe. Só tenha cuidado com alguns 
mal-entendidos pelo caminho, conversas pa-
ralelas, fofocas com os colegas ou aquela es-
piadinha nas redes sociais durante o expediente 
podem acabar com a sua produtividade.

Você pode começar a quarta com alguns pe-
pinos para resolver na parte da manhã, mas 
faça um esforço para focar no que importa e 
não se irritar com os outros. Aproveite as boas 
energias da Lua para lidar melhor com dinheiro 
pode até identificar uma oportunidade única de 
encher o bolso. 

A tensão entre Lua e o poderoso Plutão ainda 
nessa madrugada pode causar problemas nas 
comunicações, além de atrapalhar na hora de 
manter o foco no que você precisa fazer. Na dú-
vida, aja com cuidado e tenha calma antes de 
expressar suas ideias.

Logo cedo, a relação com a família pode ficar 
um pouco tensa, portanto, vigie suas atitudes e 
palavras. Mas o astral logo melhora e não pre-
cisa se preocupar demais, ok? No trabalho, será 
preciso foco, fé e café pra dar conta das suas 
responsabilidades.

Logo cedo, será preciso muita diplomacia e boa 
vontade para evitar uma briga em casa. Mas, de-
pois do almoço, a Lua se muda para Leão e traz um 
novo pique, inclusive no trabalho. E a entrada de 
Mercúrio em Sagitário favorece conversas, novos 
contatos, anima as redes sociais...

Assuntos envolvendo dinheiro exigem atenção 
redobrada logo cedo. Tanto a falta de grana, 
quanto o excesso de gastos, pode dar início a 
alguns desentendimentos ou colocar sua conta 
bancária no vermelho, por isso, vá com calma.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09
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Londrina
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Paranaguá
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Foz do Iguaçu
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max 21
min 14
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Sol
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Solução
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BANCO 34

PAA
VERTEBRAL

DINOSSAURO
CALTNTE
ESPODRES
GCUPONS

COVAINIA
VMAMONAS

VESPADNT
RUETEMOR

ANTONELLIO
SALINOAMAN

DATUARBO
OPTARMCM

ARBORIZADO

Grande
réptil já
extinto

Pó branco
usado na
caiação

Conso-
antes de

"tina"

"P.S. Eu
(?) Amo",

filme

Emílio
Santiago,

cantor
brasileiro

Na rasa 
é sepul-
tado o

indigente

Cédulas
para

sorteio

Cientista
que

observa
o céu

Inteli-
gência

Artificial
(abrev.)

Inseto se-
melhante 
ao marim-

bondo

Telefone,
na lin-

guagem
internauta

O "eu"
oblíquo

As quatro
primeiras

letras

Que
contém
cloreto

de sódio

Listagem
(de nomes)

Cordão usado para
detonar explosivos

Enfeites
da peteca

Substi-
tuto do

dirigente
estadual

Coluna (?):
sustenta
a cabeça 

Acusação contra o
cônjuge que sai de casa

Planta usada 
em xampus (pl.)
Poço cuja água 
jorra da terra

Estragados
(os ovos)

Competição
esportiva

Tênue

(?) Assas-
sinas, gru-
po musical

Rua, em
francês

Giovanna
(?), atriz

Escolher;
preferir 
Cheio de
árvores

1.900, em
romanos
Letra do 

Zorro (HQ)

Encenar 
(no Teatro)

O dia
decisivo

Medo;
receio

Perceber;
observar 

Prefixo
de "indi-
ferente"

Escola 
do Exército
"Ouro", em
"aurívoro"

Sílaba de
"bolor"

Malvada;
perversa

3/rue. 4/cova. 5/aloés — optar. 6/salino.
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Emílio
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Na rasa 
é sepul-
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indigente

Cédulas
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sorteio

Cientista
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observa
o céu
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Artificial
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melhante 
ao marim-

bondo
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na lin-
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O "eu"
oblíquo
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de sódio

Listagem
(de nomes)
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dirigente
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Coluna (?):
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Acusação contra o
cônjuge que sai de casa

Planta usada 
em xampus (pl.)
Poço cuja água 
jorra da terra

Estragados
(os ovos)

Competição
esportiva

Tênue

(?) Assas-
sinas, gru-
po musical

Rua, em
francês

Giovanna
(?), atriz

Escolher;
preferir 
Cheio de
árvores

1.900, em
romanos
Letra do 

Zorro (HQ)

Encenar 
(no Teatro)

O dia
decisivo

Medo;
receio

Perceber;
observar 

Prefixo
de "indi-
ferente"

Escola 
do Exército
"Ouro", em
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Malvada;
perversa

3/rue. 4/cova. 5/aloés — optar. 6/salino.
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BANCO25

G R H C
U R U C U B A C A
A I I S A B E L
R C A S T I G O

O D I O O I T O
C A R N E Z O F

D E F U M A CO R
S O N O PA R E D E

S E R V A L V
F T I A C E S O

C I D A D A N I A
L U A P A T I A

L H E S A O BU
G O ND O L E I R O S

S E S A M A I O

"(?) 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.

O Boletim Covid divulgado 
ontem (quarta-feira, 23) infor-
mou que mais 25 novos casos 
foram confirmados, sendo 
14 mulheres, 11 homens e 
nenhuma criança. Agora já 
são 130 as pessoas que foram 
diagnosticadas com a doença 
neste mês – uma média de 5,6 
casos diários. Com 80 casos 
ativos e 28 suspeitos, o total de 
pessoas em isolamento domi-
ciliar por terem sintomas de 
gripe é de 108.

Não houve alteração no 
quadro de ocupação de leitos 

Mais 25 novos casos de Covid confirmados em Umuarama
exclusivos para tratamento 
da Covid nesta data e quatro 
pessoas de Umuarama seguem 
internadas: um homem de 64 
anos, que tomou quatro doses 
da vacina, está na enfermaria 
do Norospar, outro, da mesma 
idade, mas que tomou apenas 
duas doses, está na UTI do hos-
pital Uopeccan; há ainda um 
senhor de 95 anos, que tomou 
três doses da vacina, internado 
na enfermaria do Uopeccan, e 
mais um, com 68 anos de idade 
e que tomou três doses do 
imunizante internado na UTI 

do hospital Nossa Senhora.
De janeiro deste ano até 

agora, 19.038 pessoas foram 
diagnosticadas com o corona-
vírus, sendo 9.791 mulheres 
(51,4%), 7.127 homens (37,4%) 
e 2.120 crianças (11,2%), 
o que dá uma média de 58 
casos diários. Desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, 39.470 tiveram covid e 
deste total 39.051 se recupe-
raram. Não há registro oficial 
de mortes pela doença desde 
o início de março deste ano 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.

CINE VIP
U M U A R A M A

Com lançamento toda
semana por um valor único

INFORMAÇÕES

A Q U I  A  E S T R E L A  P R I N C I P A L  É  V O C Ê !A Q U I  A  E S T R E L A  P R I N C I P A L  É  V O C Ê !

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR
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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

Marca Abarth torna-se elétrica e mais global
A Abarth inaugura uma era 

completamente nova ao estrear 
na Europa com o Novo 500e 
Abarth totalmente elétrico 
para enriquecer sua gama de 
modelos e ao entrar no Brasil 
com o lançamento do Pulse 
Abarth para ser “More Abarth 
than Ever” (Mais Abarth do 
que Nunca).

O Novo 500e Abarth é o 
modelo mais responsivo e emo-
cionante na condução urbana e 
o mais rápido e agradável nas 
estradas. Em suma, é “mais 
Abarth do que nunca”. A versão 
elétrica tem um desempenho 
melhor do que a movida a gaso-
lina graças a uma melhor distri-
buição de peso, melhor torque 
e maior distância entre eixos.

Essa é a tecnologia per-
feita para melhorar o prazer de 
dirigir e garantir uma melhor 
arrancada, maior equilíbrio, 
mais estabilidade e melhor 
aderência à estrada. Em pou-
cas palavras, para a Abarth, 
eletrificação significa ser 
mais divertido e mais compe-
titivo. Se você olhar por outro 
ângulo, a eletrificação não sig-
nifica apenas buscar soluções 
mais ecológicas, mas também 
é sinônimo de diversão pura, 
destilada e hardcore.

“Hoje estamos comemo-
rando um marco na história 
da Abarth: estamos apresen-
tando simultaneamente o 
primeiro Abarth elétrico na 
Europa, baseado no Novo 500e, 
e também lançando a marca no 
Brasil com a chegada do Pulse 
Abarth. O Novo 500e Abarth 
é um dos lançamentos mais 
emocionantes da história da 
marca: uma grande novidade 
na gama Abarth. Gosto de pen-
sar nisso como uma família, 
então nossa base de fãs estará 
envolvida em cada etapa de 
nossa jornada de eletrificação”, 
comenta Olivier Francois, CEO 
global das marcas Fiat e Abarth 
e CMO da Stellantis. “Você pode 
perguntar ‘por que elétrico?’. 
Bem, basicamente, o desempe-
nho nos levou a fazer isso: na 
verdade, cada mudança feita 
no Abarth é feita para obter o 
melhor desempenho de dire-
ção. É exatamente assim que 
nosso fundador, Carlo Abarth, 
sempre fez isso. Então, desse 
ponto de vista, digamos que 
nada mudou: melhor acelera-
ção, melhor dirigibilidade, mais 
diversão. E depois há a assina-
tura lendária da Abarth: o som. 

Tudo isso alimentará nossa 
mudança de marcha para uma 
presença mais global: o Pulse 
Abarth no Brasil é a fase 1, 
então veremos a fase 2 quando 
o Novo 500e Abarth chegar 
a mercados além da Europa, 
incluindo Japão e Brasil. Junte 
tudo isso e você terá o que cha-
mamos de ‘mais Abarth do que 
nunca’!”, completa.

Há apenas uma razão para 
fazer um Abarth elétrico: a 
busca pelo mais alto desem-
penho. Esse objetivo tem sido 
perseguido pela Abarth por 
mais de 73 anos de experiência 
cheia de adrenalina e competi-
tiva. A Abarth sempre foi sinô-
nimo de performance, compe-
tição, emoção e uma atitude 
que tem eletrizado as pessoas 
desde 1949. Hoje, a marca do 
escorpião renova o desafio 
com um modelo revolucioná-
rio que leva o desempenho a 
níveis sem precedentes, em 
linha com a essência da vida 
de Carlo Abarth e seu mantra: 
“Vá mais rápido do que ontem. 
Ganhe mais”.

“Mais Abarth do que nunca”
O Novo 500e Abarth é um 

verdadeiro Abarth e ainda 
“mais Abarth do que nunca”, 
o que significa que oferece 
um estilo irreverente, lúdico, 
mas arrojado, e uma expe-
riência de condução emocio-
nante com a mesma dose de 
diversão. Combinando perfor-
mance, potência elétrica, estilo 
e um novo “ronco” poderoso, 
o novo escorpião transforma 
tecnologia avançada em adre-
nalina e sustentabilidade em 
performance. Com sua versão 
elétrica, de fato, juntamente 
com uma melhor distribuição 
de peso, melhor torque e maior 
distância entre eixos, o Novo 
500e Abarth é mais rápido e 
emocionante, garantindo o 
melhor desempenho. 

O Novo 500e Abarth é o 
500 Abarth mais responsivo e 
emocionante já visto na con-
dução em meio urbano, com 

um desempenho melhor do 
que um 695 Abarth em capaci-
dade de resposta. Na verdade, 
é um segundo mais rápido no 
urbano, o que significa uma 
aceleração 50% mais rápida 
de 20 a 40 km/h do que seu 
correspondente a gasolina. O 
Novo 500e Abarth também é 
mais rápido fora da cidade, por 
exemplo, em curvas fechadas, 
onde de 40 a 60 km/h é capaz 
de atingir a velocidade-alvo em 
apenas 1,5 segundo – muito 
mais rápido que sua versão a 
gasolina, que fica 15 metros 
atrás, chegando a 60 km/h um 
segundo depois.

Por fim, em estrada aberta, 
o Novo 500e Abarth 100% elé-
trico realiza ultrapassagens 
mais rápidas do que a sua ver-
são a gasolina, atingindo uma 
velocidade de 100 km/h (a par-
tir dos 60 km/h) quando o seu 
homólogo a gasolina ainda cir-
cula a 91 km/h, com uma dife-
rença de aproximadamente um 
segundo. Resumindo, na pista 
“Misto Alfa” de Balocco o Novo 
500e Abarth supera o 695 em 
mais de um segundo.

Além disso, o motor elé-
trico mais responsivo, a dis-
tância entre eixos mais longa, 
o suporte aprimorado devido à 
largura das vias e o melhor equi-
líbrio entre os eixos oferecem 

ótima dirigibilidade e dinâmica 
de direção, proporcionando ao 
Novo 500e Abarth uma resposta 
mais rápida, melhor entrada em 
curvas e maior velocidade de 
curva e saída.

O Novo 500e Abarth é equi-
pado com uma bateria de 42 
kWh acoplada a um potente 
motor elétrico, resultando em 
113kW/155cv e combinando a 
performance do escorpião com 
a inovação da mobilidade elé-
trica. Na verdade, ele é capaz 
de atingir 0 a 100 km/h antes 
mesmo de você perceber, em 

apenas 7 segundos. Possui a 
melhor aceleração da cate-
goria e, ainda assim, garante 
emissões zero.

No final das contas, o Novo 
500e Abarth é emocionante e 
rápido justamente naquelas 
condições em que você pode 
realmente se divertir. E é assim 
que a marca conseguiu unir 
seus entusiastas com pessoas 
que nunca correram antes. Na 
verdade, o Novo 500e Abarth 
pretende aumentar o mercado-
-alvo da Abarth, mantendo-se 
fiel às suas raízes e ao seu DNA.
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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

                              COMUNICADO

Sr. GIOVAN VIEIRA DOS SANTOS, solteiro conforme declarado, residente e domiciliado 
na Rua das Gardênias, 4057, Parque das Jaboticabeiras, CEP 87509-480, 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,
referente assuntos de vosso interesse.

Jogos da Copa alteram horário das
UBSs, mas o PA continua 24 horas

A Prefeitura de Umuarama 
tem recebido uma série de 
questionamentos em suas 
redes sociais sobre as altera-
ções nos horários de atendi-
mento ao público durante os 
jogos do Brasil na Copa do 
Mundo do Qatar. Hoje (quin-
ta-feira, 24), o Paço Municipal 
vai atender das 8h até as 14h 
sem intervalo; as escolas e os 
CMEIs vão ter aulas apenas no 
período da manhã e as uni-
dades de saúde (UBS) vão ter 
atendimento das 7h às 13h.

Na próxima segunda-feira 
(28), quando o Brasil enfrenta a 
Suíça às 13h, o Paço Municipal 
terá expediente sem intervalo 
entre as 7h30 e o meio-dia; nas 
escolas e CMEIs só terão aulas 
para quem estuda no período 
da manhã e as UBS vão aten-
der das 7h ao meio-dia, tam-
bém sem intervalo. Finalmente, 
quando o time brasileiro for 
jogar contra Camarões, no dia 
2 de dezembro às 16h, o Paço 
Municipal atende das 8h às 
14h, as unidades educacionais 

só têm aulas pela manhã e as 
UBS ficam abertas das 7h às 13h.

A  s e c r e t á r i a  d e 
Administração, Sara Borges 
Urbano, destaca que, con-
forme o Decreto 326/2022, a 
população não precisa ficar 
apreensiva com relação à falta 
de atendimento em saúde, 
pois o Pronto Atendimento 
continuará com seu horário 
de funcionamento normal 
para urgências e emergências 
(24 horas por dia, sete dias 
por semana). “Também não 

Natal nos Distritos de 
Umuarama será diferente

Pensando na emoção das 
crianças que residem nos 
distritos, o prefeito Hermes 
Pimentel determinou à comis-
são organizadora do Natal de 
Luzes e Flores de Umuarama 
que houvesse uma programa-
ção especial em Lovat, Serra 
dos Dourados, Santa Eliza 
e Vila Nova União. E a ação 
“Papai Noel nos Distritos” terá 
apresentações musicais, pas-
seio de bondinho e distribui-
ção de pipoca e algodão-doce, 
entre outras atrações.

O Bondinho do Papai Noel 
chega a Lovat no dia 1° de 
dezembro (quinta-feira) e das 
19h às 22h a festa em frente 
à Escola Municipal. O can-
tor Marco Aurélio apresenta o 
repertório do seu mais novo 
show, que inclui pop e serta-
nejo. E a Banda Municipal 26 de 
Junho traz o melhor das músi-
cas natalinas, em apresentação 
para emocionar as famílias.

No domingo, 4 de dezem-
bro, é a vez do distrito de Serra 
dos Dourados receber Papai 
Noel, em evento na praça prin-
cipal das 19h às 22h. O jovem 
talento sertanejo Gabriel Paixão 
promete uma noite inesquecível 
com muita moda de viola e nova-
mente a Banda Municipal 26 de 
Junho leva seu repertório espe-
cialmente preparado para a data.

E a semana vai começar em 
alto-astral no distrito de Santa 
Eliza, para onde Papai Noel vai 
com seu bondinho na segunda-
-feira, 5 de dezembro. Das 19h 

às 22h, na praça principal, novo 
espetáculo da Banda Municipal 26 
de Junho e a presença do maestro 
e cantor Marco Aurélio, que tem 
conquistado as redes sociais e ale-
grado a galera com seu repertório 
que passa pelo sertanejo ao pop 
nacional.

A ação “Papai Noel nos 
Distritos” será encerrada na 
terça-feira, 6 de dezembro, no 
distrito de Vila Nova União, que 
é ‘parceiro’ de Carboneira, dis-
trito pertencente ao município 
de Maria Helena. Ali as famílias 
também vão se emocionar com 
as apresentações musicais da 
Banda Municipal 26 de Junho 
e do cantor Marco Aurélio, em 
evento que também vai das 
19h às 22h na praça central.

A secretária de Cultura, 
Rosana Palhoto Dias, informa 
que a Prefeitura vai disponibi-
lizar transporte gratuito (ida e 
volta) para as famílias do distrito 
de Roberto Silveira, para que 
possam participar das festivida-
des no dia 9 de dezembro (sex-
ta-feira) em Umuarama. “Como 
Papai Noel vai até os outros 
distritos, o prefeito Pimentel 
solicitou que trouxéssemos os 
moradores de Roberto Silveira 
para o Lago Aratimbó, para 
que também possam partici-
par das festas de Natal”, deta-
lha, acrescentando que todas 
as ações – passeios de bondi-
nho com o Papai Noel, shows 
e atrações musicais, distribui-
ção de pipoca e algodão-doce 
– serão gratuitas.

haverá mudanças de horário 
nos serviços que não podem 
sofrer paralisação, como a 

Vigilância em Saúde, a Acesf, 
a Guarda Municipal e os agen-
tes de trânsito”, detalha.
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ALERTA
Para o Dia Nacional de Combate ao Câncer, no próximo 27 de novembro, um alerta para a importância da saúde mental no 
contexto oncológico. Segundo levantamento divulgado pelo Observatório de Oncologia, a chance de um paciente com câncer 
desenvolver depressão varia entre 22% a 29%. A análise também aponta que pacientes com câncer de mama têm de 10% a 
25% mais chances de ter síndromes depressivas.

BE
LE

ZA

ERRO
Uma bandeira do estado de Pernam-
buco foi confundida com um símbolo 
LGBTQIA+ nos arredores do estádio 
onde ocorreu a partida entre Argen-
tina e Arábia Saudita. Duas mulheres 

foram abordadas por homens com 
vestes tradicionais do Qatar, que 
tomaram a flâmula das mãos das 

brasileiras e a pisotearam. Um jorna-
lista presente no momento filmou a 

agressão e teve seu celular arrancado 
pelos qatarianos, que somente de-

volveram o aparelho após as imagens 
serem apagadas. A homossexualidade 

é ilegal no Qatar. (UOL)

 CORTE
E a fabricante de computadores HP 
anunciou ontem que planeja cortar 

de 4 mil a até 6 mil funcionários nos 
próximos três anos, o equivalente a 
12% da empresa. Assim como outras 
empresas de tecnologia, a fabricante 
de computadores enfrenta uma queda 
nas vendas após o fim da pandemia 
de covid-19. As demissões anuncia-
das fazem parte de um plano que 

resultará em uma economia anual de 
mais de US$ 1,4 bilhão nos próximos 

anos. (Exame)

PAPAI NOEL
A programação inclui ainda a apresenta-
ção do espetáculo de dança “O Mundo da 
Criança”, no Teatro Vera Schubert, nos 
dias 3 e 4 (sábado e domingo), às 19h. 
“A chegada oficial do Papai Noel será dia 
9 no Lago Aratimbó, às 20h, com uma 
grande festa surpresa, apresentação do 
Concerto Natalino (com a Banda Munici-
pal 26 de Junho e Coral Municipal, Coral 
Cia Schubert, Coral Infantil e Coral OAB), 
além de Praça de Alimentação, brinque-
dos recreativos gratuitos e Feira Natalina 

de Artesanato.

MEU AMOR:  EU TE AMO!
Marli Toledo e Wilson Roberto de 

Toledo completam hoje 15 anos de 
matrimônio. “O amor é o mesmo, 

aliás, um tanto a mais, pois apren-
demos muito ao longo desse tempo. 
Você é tudo que representa amor na 

minha vida, me presenteou com a 
vida, Artur nosso tuti. Te amo, e 

não tenho tanto a escrever porque 
nossas longas conversas do dia a 

dia não deixamos de dizer sobre a 
nossa admiração um pelo o outro e 

amor, e isso basta.”

Feliz Bodas de Cristal!

COROADÍSSIMA!
Maria Eugênia Raposo, de 16 anos, 
foi coroada Miss Brasil Teen no 
concurso nacional realizado na noite 
desta terça-feira (22), em São Paulo. 
O concurso reuniu representantes dos 
27 estados brasileiros. Maria Eugênia 
havia sido eleita Miss Paraná Teen, 
em setembro deste ano, no concurso 
estadual, que foi realizado em Umu-
arama. Além da coroa do concurso, o 
Estado do Paraná também foi premia-
do como melhor concurso estadual e 
melhor traje com o vestido de gala 
que foi confeccionado pela Maison 
Beta Ranzani de Umuarama. Cris 
Ranzani e Nayara Varini estão 
de parabéns.

ARQUIVO MISSTEENBRASIL

 ARQUIVO PESSOAL


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

