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Registros diários de Covid-19 mais que
dobram e cresce o número de internados
O maior número de casos positivos de Covid-19 dos últimos cinco meses foi 
registrado ontem em Umuarama. O relatório diário da Secretaria de Saúde 
mostrou que 54 pessoas foram diagnosticadas com a doença em apenas 

um dia de exames: 32 mulheres e 21 homens. Ainda houve o registro de uma 
criança, de apenas um ano de idade, que foi infectada pelo vírus. O boletim 
mostra também que 184 pessoas estão com a doença na cidade. l 6
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Com o aumento expressivo no número de casos de Covid-19 em Umuarama, o prefeito Hermes Pimentel, por 
orientação da Secretaria de Saúde, baixou ontem à tarde um decreto indicando a volta da obrigatoriedade do uso 
de máscaras em farmácias, laboratórios, unidades básicas de saúde, Pronto Atendimento 24 Horas, hospitais e 
clínicas diversas. A medida passa a valer a partir de hoje, obrigando ainda que todos os pacientes com sintomas 
de gripe usem máscaras protetoras em todos os lugares com aglomeração de pessoas. . 

O atacante Richarlison 
desencantou ontem, na 
vitória de 2 a 0 sobre a 

Sérvia pelo primeiro jogo 
da Seleção Canarinho 

na Copa do Catar. O Bra-
sil agora lidera a chave 
com o mesmo número 

de pontos da Suíça, 
que tem saldo de gols 

menor. Um dos gols 
do camisa 9, foi uma 
pintura. Um domínio 

dentro da área adversá-
ria, seguido de um lindo 
voleio considerado o gol 
mais bonito da competi-

ção até agora. l 7

A volta das máscaras

Tarifa de energia
elétrica deve

subir, em média,
5,6% em 2023

l 2

Alexandre de
Moraes multa

PL por litigância
de má-fé

l 3

Deputados
aprovaram a
venda das

ações da Copel
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Comércio local
atenderá em

horário especial
na Black Friday
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Pintura

l 8

     
DIVULGAÇÃO

ASSESSORIA/SECOM



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

A Lua forma uma conjunção exata com o as-
teroide Quíron, o Grande Curador. Esse pla-
netoide pode ser muito útil para ajudar você a 
resolver um assunto que possa estar causando 
dor ou mal-estar. E atenção: esse assunto não 
necessariamente está ligado ao campo físico - 
pode ser, inclusive, emocional. 

Hoje não é um bom dia para reivindicar as 
atenções do mozão. Se algo não estiver dando 
certo, não procure nenhum culpado. As cir-
cunstâncias da vida diária são bastante difíceis 
e as mudanças contínuas impostas pela crise 
requerem um espírito de adaptação que você 
não possui naturalmente.

Talvez você consiga colocar um ponto final em 
um assunto que se arrasta há muito tempo. Ar-
me-se de coragem e vá em frente, mas examine 
bem todas as suas possibilidades antes de tomar 
decisões. Use essa nova energia para dar os pri-
meiros passos em uma nova direção e descobrirá 
tesouros escondidos que não havia visto antes.

O único aspecto mais difícil no dia de hoje é su-
gerido pela oposição de nossa fada sensata Vênus 
ao moderninho Urano, indicando uma eventual 
flutuação no campo financeiro. Nesse caso, me-
lhor não abusar da sorte e usar de toda a prudên-
cia do seu signo para não jogar dinheiro no lixo.

Hoje rola uma oposição da Lua com Vênus, que 
segue em Escorpião, o que pode estimular desa-
venças no âmbito íntimo e familiar. Para que essa 
energia não faça estragos no seu relacionamento, 
o melhor é evitar qualquer debate ou discussão - 
vai acabar em briga!

Aproveite a chance que terá no dia de hoje para 
eliminar de uma vez por todas aquilo que não te 
faz feliz, seja isso um relacionamento tóxico ou 
até mesmo uma doença física ou emocional. Não 
deixe passar a chance que o céu te dá de presen-
te: tenha coragem para encarar o seu problema de 
frente e sem medo.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 25 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. São 
sociáveis, pacíficos, ordeiros, inteligentes, elegantes, vaidosos e diplomáticos, espertos e de 
boa conversa. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 34, 
formado de 3, Júpiter e de 4, Urano. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere intuição e que 
rege os assuntos ocultos e o misticismo. É o número dos mistérios.

Horóscopo nascido em 25 de novembro

Você se sentirá animada e otimista e terá chances 
extras de implantar com sucesso um plano que 
vinha trabalhando há algum tempo. Talvez você 
conclua um bom acordo ou feche um contrato 
almejado. Áries pode ser perigosa e incitar você 
a cometer pagar de louco e cometer algumas im-
prudências.

Pense no futuro e deixe os assuntos do pas-
sado onde eles estão. Os astros indicam que 
novas possibilidades se abrirão diante de você. 
Dedique-se também aos seus relacionamentos 
profissionais: é possível que um colega venha 
lhe pedir ajuda. 

Lembre-se de que nenhuma mudança deve ser 
feita sob pressão, pois isso poderá atrapalhar os 
resultados desejados. No amor não emita julga-
mentos precipitados: eles podem piorar a situação 
causando disputas e até mesmo términos.

Faça o possível para manter uma rotina prudente e 
não se arrisque em novos empreendimentos. Tam-
bém é importante não pagar de doida e não fazer 
novas despesas. Hoje o perfil precisa ser o mais 
conservador possível e a prudência deve imperar 
em qualquer uma de suas atitudes.  

 Você terá muita vontade de se dedicar a algum 
novo projeto e poderá sair em busca de algo que 
ajude a incrementar as suas atividades. Hoje tam-
bém a Lua forma conjunção exata com o asteroide 
Quíron, o Grande Curador, e produz uma energia 
que pode ser muito útil para ajudar você a resolver 
um assunto que lhe causa dor ou um mal-estar. 

Qualquer coisa que for fazer hoje, procure não agir 
com arrogância nem tente impor a qualquer custo 
o seu ponto de vista aos seus parceiros ou cole-
gas. No ambiente profissional, dirija com cautela 
as suas iniciativas, analisando as circunstâncias 
que podem atrapalhar o bom andamento do pro-
cesso produtivo.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 25/11/2022

Sol

Paranaguá
max 23
min 20

max 30
min 17

Cascavel
max 28
min 17

Foz do Iguaçu
max 32
min 19

max 30
min 16

Curitiba
max 21
min 12

FASES 
DA LUA

Sábado 26/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 27/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/12 - 05h59
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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TIME DO ♥
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AM
ESLOVENIA

ENSINOMEDIO
EONCARATE

ARCADAODE
GIALTEPI

DIASDOADORA
RAÇÃOEREBO

RONDARRENTE

EMOPESCOÇO
ANIRTUODNA

VOSARIEOZR
ATAOBTEVE
VIDEABAAN

DECORRENCIA
LATERALLAN

Imensurá-
vel período
de tempo

Arte
marcial 
da série 

"Cobra Kai"
Poema
lírico 

de tom 
alegre

Árvore
brasileira
de intensa
floração

Rio
que corta 
São Luís

(MA)

Mito da di-
versidade
linguística

(Bíblia)

Irmão
gêmeo de
Nix (Mit.
grega)

El. comp.:
"Deus",
em "teo-

logia"
Uso do

milho na
criação de

frangos

Muito
curto,
perto 

da raiz

(?) Dal
Zotto,

técnico 
de vôlei

Conseguiu
(o que se
ambicio-

nava) 
Carne da
costela
inferior
do boi

Posição da
canaleta
na pista 

de boliche

Cartunista
de mulhe-
res exube-

rantes 

Atriz
paulistana
de "Meu
Amigo

Hindu" e
"Elvis &
Madona"

(Cin.)

Imperador
romano

Tecla de
micros

Aquela que
concede

Formato da
dentadura

Tempo 
de vida

Ave
corredora

Período da evolução humana
marcado pela manufatura de

objetos
metálicos

Catequese
cristã

Aliança
militar 

Vigiar;
observar

Tribo
urbana

Local da
jugular
Berne
(Zool.)

Desordem
(gíria)

Apupo

Assento
real (pl.)

Tome
como filho

Errar, em
inglês
Rádio

(símbolo)

Etapa
escolar

País euro-
peu cuja
capital é
Liubliana

Alternativa ecológica
aos recursos fósseis,

como o
petróleo

Plural 
de "tu"

Fórmula
latina pa-
ra busca
da fonte

Registro
de as-

sembleia

Conse-
quência;
resultado

Grupo
como a

Rosacruz

Integrante do coro 
em con-
juntos

musicais

Roll-(?),
método de
depilação

2/on. 3/éon — err. 4/vide. 5/érebo.
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P A A
V E R T E B R A L

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

C O V A I N I A
V M A M O N A S

V E S P A D N T
R U E T E M O R

A N T O N E L L I O
S A L I N O A M A N

D A T UA R B O
O P T A R M C M

A R B O R I Z A D O

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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PREVISÃO DO TEMPO
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com pancadas de chuva

Sol 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 +3,46% 24,25 
Vale ON +0,64% 81,45 
ItauUnibanco PN +3,58% 26,94 
Bradesco PN +2,02% 15,64 
Magazine Luiza ON +6,51% 3,60 
Americanas ON +11,02% 11,18

IBOVESPA: +2,75% 111.835 pontos

Iene 138,37
Libra est. 0,82
Euro 0,96
Peso arg. 165,27

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 5,3090 5,3100 +2,8%

PTAX  (BC) -1,4% 5,3143 5,3149 +1,1%

PARALELO -0,9% 5,1900 5,6300 +2,6%

TURISMO -0,9% 5,1900 5,6100 +2,6%

EURO -1,1% 5,5311 5,5339 +6,5%

R$/m2 SET OUT %m %ano %12m
Paraná 2.212,10 2.212,71 0,03 10,45 11,34
Norte 2.172,65 2.174,01 0,10 11,94 3,66
Oeste 2.248,99 2.249,56 0,03 10,23 10,93

DÓLAR 24/11

Iene R$ 0,0384
Libra est. R$ 6,45
Peso arg. R$ 0,032
R$1: 1.357,96 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/11 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%
* Ontem (24/11) foi feriado nos EUA

SOJA 169,12 0,0% 0,6% 168,00
MILHO 76,68 0,0% -0,7% 76,00
TRIGO 97,66 -0,1% -0,1% 97,00
BOI GORDO 279,22 0,0% -1,6% 275,00
SUINO 6,46 -2,6% 2,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 24/11 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 24/11 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

Tarifa de energia elétrica deve
subir, em média, 5,6% em 2023

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) estima 
que a tarifa de energia elétrica 
deve subir, em média, 5,6% em 
2023. O dado foi apresentado 
na última quarta-feira (23) ao 
grupo de Minas e Energia do 
governo de transição.

A projeção da agência é 
que, no próximo ano, sete 
distribuidoras tenham rea-
juste superior a 10%; 15 dis-
tribuidoras, reajuste entre 
5% e 10%; 17 distribuidoras, 
reajuste entre 0% e 5%; e 13 

distribuidoras, reajuste infe-
rior a 0%.

No relatório apresentado 
durante a reunião com o grupo 
de transição, a Aneel destacou 
que os percentuais de reajuste 
dependem de premissas que 
podem ser alteradas até a 
homologação dos processos 
tarifários.

No encontro com o grupo 
de Minas e Energia, foram 
abordados ainda temas 
como a abertura do mercado 
livre, a evolução das tarifas, a 

qualidade do serviço, questões 
relativas à tarifa social, univer-
salização, qualidade do serviço 
e satisfação do usuário.

“A Aneel apresentou durante 
o encontro um panorama das 
principais questões em dis-
cussão no setor elétrico, rela-
tivas aos segmentos de gera-
ção, transmissão, distribuição 
e comercialização, além dos 
temas que estão atualmente 
em debate que merecem maior 
atenção da equipe de transição”, 
informou a agência.

Vendas do Tesouro Direto
caíram 20,1% em outubro

As vendas de títulos públi-
cos a pessoas físicas pela 
internet somaram R$ 2,801 
bilhões em outubro, divul-
gou ontem (24) o Tesouro 
Nacional. O volume repre-
senta queda de 20,1% em 
relação ao registrado no 
mesmo mês do ano pas-
sado (R$ 3,506 bilhões), 
mas está o segundo melhor 
nível da história para meses 
de outubro.

Os títulos mais procura-
dos pelos investidores foram 
os corrigidos pela Selic ( juros 
básicos da economia), cuja 

participação nas vendas atin-
giu 69,3%. Os títulos vincula-
dos à inflação (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA) corresponderam 
a 19,1% do total, enquanto os 
prefixados, com juros defini-
dos no momento da emissão, 
foram 11,6%.

De março de 2021 até 
agosto deste ano, o Banco 
Central (BC) elevou a Selic. 
A taxa, que estava em 2% ao 
ano, no menor nível da his-
tória, saltou para 13,75% ao 
ano de lá para cá. Os juros 
altos continuam atraindo o 

interesse por papéis vincula-
dos aos juros básicos.

Pela primeira vez, o esto-
que total do Tesouro Direto 
ultrapassou a marca de R$ 
100 bilhões. No fim de outu-
bro, o volume de títulos asso-
ciados ao programa somava 
R$ 101,23 bilhões, aumento 
de 1,34% em relação ao mês 
anterior (R$ 99,89 bilhões) e 
de 35,84% em relação a outu-
bro do ano passado (R$ 74,52 
bilhões). Essa alta ocorreu 
porque as vendas supera-
ram os resgates em R$ 774,1 
milhões no mês passado.
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Ministro do TSE multa
PL em R$ 22 milhões
por litigância de má-fé

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, ministro 
Alexandre de Moraes, apli-
cou multa no valor de R$ 22 
milhões ao Partido Liberal, 
em caso de questionamento 
da falta de auditoria nas urnas 
eletrônicas utilizadas nestas 
eleições. O bloqueio atinge 
todos os partidos da coligação 
“Pelo Bem do Brasil”.

No caso, o PL apresentou 
ontem um pedido de nuli-
dade dos votos em determina-
das urnas que supostamente 
não poderiam ser auditadas. 
No caso, Moraes determinou 
que a petição do partido do 
presidente da República Jair 
Bolsonaro fosse complemen-
tada com pedidos e documen-
tos relativos também ao pri-
meiro turno das eleições.

Focus teve acesso à deci-
são de Alexandre de Moraes 
que foi publicada às 20h e 
21m de hoje, 23, onde o pre-
sidente do TSE frisa que “as 
mesmas urnas eletrônicas, 
de todos os modelos em uso, 
foram empregadas por igual 
tanto no Primeiro Turno como 
no Segundo Turno das Eleições 
2022,  sendo impossível 

Votação do PL dos Agrotóxicos é
adiada para a próxima terça-feira

Com pedido de vista cole-
tiva acatado, a votação do pro-
jeto de lei que flexibiliza regras 
de aprovação e comercializa-
ção de agrotóxicos, marcada 
para ontem (24) na Comissão 
de Agricultura (CRA), foi adiada 
para a próxima terça-feira (29).

O PL 1.459/2022 trata da 
pesquisa, experimentação, 
produção, comercialização, 
importação, exportação, des-
tinação final e fiscalização de 
agrotóxicos. Desde o início 
da tramitação na comissão, a 
matéria é fruto de ampla diver-
gência entre os senadores.

O relator do projeto e pre-
sidente do colegiado, sena-
dor Acir Gurgacz (PDT-RO), já 
havia lido seu relatório, mas, 
após pedidos para ampliação 

do debate, apresentou nova-
mente seu parecer.

Entre as medidas previs-
tas no substitutivo estão a 
concentração do poder deci-
sório sobre os agrotóxicos no 
Ministério da Agricultura e a 
alteração da nomenclatura 
agrotóxico, que passaria a ser 
chamada, na legislação, de 
pesticida.

O texto prevê ainda a fixa-
ção de prazo para a obtenção 
de registros desse tipo de pro-
duto no Brasil — com possibi-
lidade de licenças temporárias 
quando não cumpridos prazos 
pelos órgãos competentes — e 
a suavização da classificação 
explícita de produtos nocivos 
à saúde humana e ao meio 
ambiente.

“Hoje demora-se,  em 
média, oito ou até dez anos 
para a autorização de um novo 
princípio ativo. É um tempo 
muito longo para produtos 
mais modernos, seguros e efi-
cazes entrarem no mercado. 
A nova lei prevê um prazo 
máximo de dois anos para que 
um novo produto seja anali-
sado”, destacou Gurgacz.

Durante a reunião de hoje, o 
senador lembrou que estudos 
da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) indicam que 
o Brasil ocupa a sétima posi-
ção no ranking mundial de 
usuários de pesticidas, ficando 
atrás de países como Japão, 
Coréia do Sul, Alemanha, 
França, Itália e o Reino Unido.

dissociar ambos dos períodos 
de um mesmo pleito eleitoral. 
Assim, o aditamento era abso-
lutamente necessário por uma 
questão evidente de coerência, 
com todas as consequências 
processuais que daí adviriam, 
inclusive, e no mínimo, a cita-
ção de candidaturas outras 
como litisconsortes passivos 
necessários”. 

Mais à frente, Moraes des-
taca que esse movimento do PL 
representa uma total má-fé em 
seu esdrúxulo e ilícito pedido, 
ostensivamente atentatório ao 
Estado Democrático de Direito 
e realizado de maneira incon-
sequente com a finalidade de 

incentivar movimentos crimi-
nosos e anti-democráticos que, 
inclusive, com graves ameaças e 
violência vem obstruindo diver-
sas rodovias e vias públicas em 
todo o Brasil.

Na decisão, o presidente do 
TSE aplicou uma multa por liti-
gância de má-fé no valor de R$ 
$ 22.991.544,60 e ainda deter-
minou à Secretaria Judiciária e 
à Coordenadoria de Execução 
Orçamentária e Financeira do 
TSE fizesse o imediato blo-
queio dos fundos partidários 
dos partidos pertencentes a 
coligação do PL até que todo 
o valor da multa fosse deposi-
tado em conta judicial.

MORAES destaca que o movimento do PL representa “má-fé em seu esdrúxulo e ilícito 
pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito”

DIVULGAÇÃO

Rebate
Ao barrar a mais recente ofensiva do presidente Jair 
Bolsonaro contra o sistema eletrônico de votação na quarta 
(23), Alexandre de Moraes tomou como base, o parecer da 
área técnica da Corte que rechaçou as alegações do PL sobre 
“mau funcionamento” de 279,3 mil urnas. O Secretário de 
Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente Da Costa 
Júnior, classificou como “inequivocadamente falsos” os 
argumentos do partido do chefe do Executivo.

Sem respaldo
O laudo de 16 páginas foi produzido com o objetivo de 
“esclarecer o conjunto de informações equivocadas” que 
constam do requerimento do PL e o “motivo pelo qual não 
há razão técnica para invalidar ou levantar suspeição sobre 
as votações registradas nas urnas de modelos 2009, 2010, 
2011, 2013 e 2015”. A avaliação do servidor da Corte eleitoral 
foi a de que os argumentos apresentados pelo PL “não 
encontram respaldo nos fatos”, consistindo em “interpretações 
equivocadas que não prosperam frente às reais funcionalidades 
do processo eletrônico de votação”.

Podemos independente
“Queremos manter a 
bancada unida para, de forma 
independente, votarmos 
contra o que for ruim e a favor 
de projetos que melhorem 
o País, como as reformas 
tributária, administrativa, 
política e do judiciário. Que 
possamos, na medida do 
possível, ter um pensamento 
uniformizado para construir uma personalidade forte para 
o partido”, disse o líder do Podemos, o senador paranaense 
Oriovisto Guimarães, ao saudar os parlamentares eleitos pelo 
partido nas eleições de 2022. Falando em nome da bancada 
de senadores, Oriovisto disse que manter a independência é 
fundamental: “Se o parlamentar estiver alinhado diretamente 
ao Executivo, a base da democracia fica comprometida. É como 
se o Judiciário desse todas as sentenças em favor do governo”. 
O líder também destacou a incorporação do PSC ao Podemos. O 
partido terá 18 deputados e sete senadores, a partir de 2023.

Contra-ataque
O vice-presidente da 
República e senador 
eleito Hamilton Mourão 
(Republicanos), afirmou 
ontem (24), pelo Twitter, 
que a multa determinada ao 
PL pelo presidente do TSE é 
“absurda”. Para ele “chegou a 
hora da direita se organizar” e 
“reagir com firmeza”. “Vive-
se hoje, nacionalmente, 
uma polêmica justificada 
em função da questão da 
confiabilidade das urnas 
e das ações contundentes 
e exacerbadas do TSE”, 
escreveu o vice. “O recente 
recurso do PL, protocolado 
mais de 20 dias depois da 
proclamação oficial dos 
resultados das eleições, 
não dá ao TSE o direito de 
rejeitá-lo peremptoriamente 
e extrapolar, mais uma vez, 
por intermédio de uma 
multa absurda e inclusão dos 
demandantes em inquérito 
notadamente ilegal”, 
acrescentou.

Autoritarismo
O presidente do Republicanos, 
partido de Mourão, deputado 
federal reeleito Marcos 
Pereira (SP), disse que a 
legenda não foi consultada 
sobre a ação do PL que 
pede a anulação de votos 
de determinadas urnas no 
segundo turno da eleição 
presidencial. “Reconheci o 
resultado publicamente às 
20:28 do dia da eleição”, 
disse Pereira. Mourão 
também acusou Moraes 
de agir com autoritarismo 
e de “ferir de morte o 
Pacto Federativo”. “Assim, 
é chegada a hora da 
direita conservadora se 
organizar contra a esquerda 
revolucionária”, frisou o 
general. “Necessário é reagir 
com firmeza, prudência 
e conhecimento; dentro 
dos ditames democráticos 
e constitucionais, para 
restabelecer o Estado 
Democrático de Direito no 
Brasil”, concluiu.

DIVULGAÇÃO
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Deputados aprovam venda
das ações da Copel e sua
transformação em corporação

A Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) aprovou 
na manhã de ontem (quin-
ta-feira, 24) o projeto de lei 
sobre a venda parcial e dimi-
nuição de controle do Estado 
na Companhia Paranaense 
de Energia (Copel) A proposta 
passou em segunda e terceira 
discussão, além de redação 
final e será encaminhada 
para a sanção do governador 
Ratinho Junior (PSD).

Nesta quarta (23), o projeto 
de lei foi aprovado em primeiro 
turno, mas voltou na manhã 
desta quinta para a Comissão 
de Constituição de Justiça 
(CCJ) para votação de cinco 
emendas. Todas receberam 
parecer favorável, mas foram 
rejeitadas no plenário da Casa.

A proposta com 35 votos 
favoráveis e 13 contrários 
foi aprovada em segundo 
turno, três dias depois ser 

Curso explica influência geográfica
na decisão eleitoral da população

O  e s ta t í s t i co  R e n a n 
Arnon de Souza, douto-
rando em Ciência Política 
da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) compartilhou 
ontem (24) um pouco dos 
seus estudos e conhecimentos 
sobre como questões sociais e 
geográficas influenciam a deci-
são do eleitor brasileiro.

A aula faz parte do curso 
sobre Geografia Eleitoral, 
organizado pela Escola do 
Legislativo da Alep em parceria 
com o Laboratório de Práticas 
Legislativas da UPFR (Lplegis), 
e terá a segunda parte hoje (25).

A primeira parte foi dedi-
cada a apresentar conceitos 
da geografia eleitoral, sua 
evolução no cenário brasi-
leiro e elementos práticos de 
sua aplicação no dia-a-dia. “A 
gente viu como características 
regionais, municipais, também 
da população que a compõe, 
a parte social e demográfica, 
como tudo isso influencia o 
eleitor na hora que chega na 
urna dar o seu voto”.

A aula despertou a curiosi-
dade das mais de uma centena 
de participantes, que também 
tiveram a oportunidade de fazer 

perguntas, esclarecendo dúvi-
das e saciando curiosidades, 
tentando entender um pouco 
do cenário eleitoral recente.

Nesta sexta-feira (25), o tema 
Geografia Eleitoral será debatido 
na prática, sob o comando do 
professor Diogo Tavares, que 
vai abordar como é possível 
utilizar ferramentas de forma 
prática, simplificada e, o mais 
importante, gratuitamente, para 
entender o perfil e característi-
cas do eleitor. Estas peculiari-
dades também são importan-
tes para o desenvolvimento de 
políticas públicas e sociais.

encaminhada à Casa.  Em 
nova sessão extraordinária, 
na sequência da segunda dis-
cussão, o projeto foi aprovado 
em terceiro turno por 38 votos 
favoráveis e 13 contrários. Na 
redação final, foram 37 votos 
favoráveis e 12 contrários.

CONFUSÃO
A votação ocorreu sob pro-

testos na galeria e, também, 
de um incidente que envolveu 
os deputados Requião Filho 
(PT) e Michel Micheletto (PL), 
líder do governo na casa. Os 
dois quase foram às vias de 
fato depois de um discurso de 
Requião que, da tribuna desa-
fiou os deputados da base do 
governador a discursar expli-
cando o voto pela aprovação 
do projeto da Copel. Ele disse 
que a Alep era insignificante e, 
no fim do discurso, se desen-
tendeu com Micheletto. O líder 

disparou: “Você está mamando 
na teta desde que nasceu”. Aí, 
Requião Filho partiu em dire-
ção de Micheletto e alguns 
deputados entraram em ação 
para acalmar os ânimos.

CAPITAL
O projeto do governo pedia 

a transformação da Copel em 
corporação, mudando o capi-
tal da empresa de aberto para 
disperso e tirando o Paraná da 
posição de acionista controla-
dor. Com a aprovação, o estado 
diminui a participação no capital 
social da Copel, de 31,1% para, 
no mínimo, 15%. Segundo o 
governo, a proposta busca cap-
tar recursos para investimentos 
no Estado. A administração diz 
que a tarifa da companhia tam-
bém não deve subir no novo 
modelo, uma vez que o controle 
é feito pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).

O texto transforma da Copel em corporação, mudando o capital da empresa de aberto para disperso e tirando o Paraná da posição de 
acionista controlador
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Ponte de Guaratuba 2
A ponte terá comprimento 
de 1.244 metros, com largura 
útil mínima de 22,60 metros. 
O prazo total estimado para 
execução é de 32 meses, 
sendo dois para obtenção 
de licença ambiental, seis 
meses para elaboração 
de projetos e 24 para os 
serviços da obra. Ao todo, 
entre ponte e vias de acesso, 
a extensão da obra chega a 
3,07 quilômetros.

Licenciamento
Encerra no próximo dia 30 
de novembro o prazo para 
pagamento do Certificado de 
Registro de Licenciamento de 
Veículo (CRLV) para veículos 
com placas final 9 e 0. O 
Departamento de Trânsito 
do Paraná (Detran-PR) 
orienta a falta de pagamento 
pode gerar uma infração de 
trânsito gravíssima no valor 
de R$ 293,47, além de sete 
pontos na CNH e apreensão 
do veículo. Para ter acesso ao 
boleto, no valor de R$ 86,50 
para todos os veículos, basta 
acessar o portal do Detran-
PR ou aplicativo Detran 
Inteligente.

Com a reforma…
Eleita para o terceiro mandato 
consecutivo na Câmara 
Federal, Leandre Dal Ponte 
pode pintar na lista de 
secretários do governador 
Ratinho Júnior. Os nomes que 
irão compor o secretariado 
só serão divulgados após 
a aprovação da reforma 
administrativa encaminhada 
pelo Poder Executivo à 
Assembleia Legislativa.

Vaga livre
Na sessão de quarta-feira, 23, 
o Tribunal Pleno confirmou 
a aposentadoria de Nestor 
Batista.  O Tribunal de Contas 
agora deve declarar a vaga 
aberta e comunicar o Governo 
do Estado. A vaga é de livre 

Ponte de Guaratuba
Estão marcadas as duas audiências públicas para apresentação 

os estudos ambientais do projeto da Ponte de Guaratuba. A 
nova ponte irá interligar o Guaratuba e Matinhos. Os encontros 
buscam detalhar à população o trabalho do Departamento de 

Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). A primeira audiência 
será no Sesc Caiobá, em Matinhos, no dia 7 de dezembro, às 19 
horas. A segunda será em Guaratuba, no dia 8 de dezembro, às 

19 horas, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

escolha do governador. 
Ratinho Júnior poderá indicar 
o substituto, desde que 
atenda aos requisitos mínimos 
constitucionais.

Surf
Acontece neste final de 
semana –  sábado (26) e 
domingo (27) – na Praia 
Grande da Ilha do Mel, em 
Paranaguá, mais uma disputa 
de surf profissional e amador. 
O MB Surf Pro AM reúne 
atletas de diversos estados. O 
evento terá disputa em várias 
categorias, desde a sub-12, 
até a grand master (para 
atletas com mais de 40 anos), 
passando pelas categorias 
exclusivas para universitários. 
Também tem as categorias 
profissionais masculino e 
feminino.

Piso de enfermagem
A Câmara dos Deputados 
já instalou a comissão 
especial para analisar a PEC 
que permitirá a ampliação 
de limite de despesas com 
pessoal ativo nas áreas da 
saúde e da educação. A 
proposta objetiva  viabilizar o 
piso salarial da enfermagem, 
que está suspenso por 
decisão do STF diante da 
indefinição sobre fontes de 
financiamento.

Presente`
No Dia do Rio, nesta quinta-
feira (24), o Instituto Água e 
Terra plantou 100 mil mudas 
de espécies ameaçadas de 
extinção nas margens dos rios 
do Paraná de várias cidades. 
A expectativa é reflorestar 
uma área aproximada de 
250 hectares. As espécies 
escolhidas para esse projeto 
são consideradas raras ou 
ameaçadas de extinção, como 
Cedro Rosa (Cedrela fissilis), 
Palmito Jussara (Euterpe 
edulis), Imbuia (Ocotea 
porosa) e Canela sassafrás 
(Ocotea odorífera).
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Comércio atenderá
em horários especiais
na Black Friday

A Black Friday faz parte 
da programação de com-
pras da população brasileira. 
Incorporada ao calendário do 
varejo nacional em 2010, é a 
quinta data mais importante 
para o setor, ficando atrás do 
Natal, Dia das Mães, Dia das 
Crianças e Dia dos Pais.

Segundo sondagem da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Paraná (Fecomércio) e do 
Sebrae, 26,7% dos paranaen-
ses veem vantagem na Black 
Friday. Essa parcela é menor 
do que em anos anteriores: em 
2021, 36,7% dos consumidores 
acreditavam nos benefícios da 
data e em 2020 eram 44%. 

Acusado de atentado vai hoje
a júri popular em Umuarama

Um homem acusado de 
homicídio qualificado, em 
Umuarama, vai a júri popu-
lar nesta sexta-feira (25), no 
Fórum da Comarca. João Paulo 
Guilherme Pereira Vaz é acu-
sado de tentar matar Lourival 
Antônio de Oliveira, em 2021, 
por motivo fútil.

De acordo com a denún-
cia promovida pelo Ministério 

Carro roubado há uma semana foi
recuperado abandonado e avariado

A  Po l í c i a  M i l i t a r  d e 
Umuarama recuperou, no iní-
cio da tarde de ontem (quin-
ta-feira, 24), um automóvel 
Hyundai Creta, que havia 
sido tomado de assalto na 
noite da última sexta-feira 
(18). O veículo foi levado por 
bandidos na porta de motel, 
situado às margens da rodo-
via PR-323, em Umuarama. 
De acordo com os policiais 
militares, uma denúncia anô-
nima levou uma das equipes 
até a estrada Dias, nas pro-
ximidades do Parque das 
Grevilhas. No local, os PMs 
se depararam com o veículo 
em estado de abandono e 
trancado. Foram verificadas 

“Notamos que o desejo 
de consumir acaba impul-
sionado pela Black Friday, 
a Copa do Mundo e o Natal, 
o que gera uma ótima pers-
pectiva para o varejo”, avalia 
o presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu), Miguel 
Fuentes Romero Neto.

Segundo levantamento da 
entidade, diversos segmentos 
estão no clima da Black Friday. 
Entre os estabelecimentos 
filiados são observados des-
contos que vão de 10% a 80%. 

Para o consultor do Sebrae, 
Lucas Hahn, a data tende a 
gerar frutos para o Natal e outras 
datas comemorativas próximas, 

para aqueles empresários que 
utilizam a Black Friday de forma 
séria, com descontos verda-
deiros, juntamente com uma 
estratégia bem definida de 
captação, retenção e relacio-
namento com o cliente. 

Quem vai comprar na Black 
Friday deste ano está propenso a 
gastar mais, segundo a sondagem 
da Fecomércio - alta de 8,35%.

“Para que consumidores 
de Umuarama e região apro-
veitem ao máximo as opor-
tunidades da Black Friday, o 
comércio atenderá em horá-
rio especial na sexta (25), das 
9h às 22h, e no sábado (26), 
das 9h às 17h”, complementa 
o presidente da Aciu.

Público do Paraná (MP-PR), a 
vítima estava no interior de 
sua residência, quando o acu-
sado, em companhia de um 
adolescente, foi até o local e o 
chamou para fora. Em seguida, 
após uma discussão, Lourival 
foi ferido com golpes de foice. 
Socorrido pelo filho, foi levado 
para um hospital.

O crime, que aconteceu no 

dia 17 de fevereiro, por volta 
das 23h20, na rua Alfredo 
Bernardo, no bairro 28 de 
Outubro, teria sido motivado 
por conta de uma vingança, já 
que a vítima teria denunciado 
o pai do acusado, por tráfico 
de drogas.

O réu aguardava pelo julga-
mento preso. O júri está pre-
visto para começar às 9h.

diversas avarias na parte 
traseira da lataria. Não foi 
encontrado nenhum sus-
peito nas proximidades. O 
carro teve que ser removido 
com o auxílio de um guincho 
e encaminhado ao pátio do 
25º Batalhão.

Segundo os levantamen-
tos feitos pela Polícia Militar, 
o registro do crime aconteceu 
durante a noite daquela sex-
ta-feira, quando a vítima foi 
abordada por dois homens 
armados quando parava para 
pernoitar no motel.

A vítima vinha de Guaíra e 
seguia com destino à Brasília 
(DF), quando foi surpreendido 
pelos criminosos.

CARRO que havia sido tomado de assalto 
há uma semana, estava abandonado na 
Estada Dias

DIVULGAÇÃO

Os nomes de Gleisi
Nada menos que 14 
paranaenses estão nos grupos 
temáticos da transição do 
Governo Lula da Silva no 
CCBB, em Brasília, desfilando 
com pompas. São nomes 
apadrinhados em sua maioria 
pela presidente do PT, 
Gleisi Hoffmann. No GT da 
Transparência, por exemplo, 
há três advogados, incluindo 
Juliano Breda, o ex-advogado 
que defendeu a empreiteira 
OAS na operação Lava Jato 
em Curitiba.

Começou a limpa
Inconformado com o resultado 
pífio do PDT do DF nas urnas, o 
presidente da legenda, Carlos 
Lupi, começou a guilhotinar 
aliados no diretório. Cai Eroídes 
Lessa, então secretária geral 
do partido no DF. A senadora 
Leila do Vôlei, que disputou 
o Governo, desponta como 
cotada pra assumir o controle do 
diretório. O PDT repassou quase 
R$ 8 milhões de fundo eleitoral 
para os candidatos em Brasília, e 
ganhou de volta insignificantes 6 
mil votos para deputado federal e 
distrital, sem eleitos.

PEC da Incerteza
A promessa de campanha do 
presidente eleito já dá muita 
dor de cabeça nos grupos de 
transição no CCBB. Está incerta 
a confirmação da PEC que abre 
caminho para a volta do Bolsa 
Família com R$ 600 + R$ 150 por 
filho menor, como quer Lula da 
Silva. O prazo de quatro anos é 
considerado inviável por alguns 
aliados. “É uma discussão boba 
o prazo. Daqui seis meses todo 
o Congresso estará com Lula”, 
defendeu Paulinho da Força 
(SDD-SP). “Não dá para querer 
colocar toda a governabilidade 
dentro da PEC”.

Navios fantasmas
A Baía da Guanabara – só em parte dos 412 km quadrados – tem 

nada menos que 61 cascos e embarcações abandonados de 
diferentes tamanhos, com risco para pescadores, navegadores e 

cargueiros. Estão fundeadas na região próxima à Ponte Rio-Niterói, 
na orla da periferia da capital e Grande Rio. E por quê? A Marinha 
do Brasil revelou o quiprocó aquático numa nota oficial enviada a 

autoridades. A MB fez uma ronda e levantou os números em 2012, 
para começar a retirada dos mesmos. Mas a Secretaria do Meio 

Ambiente do Governo do Estado, à ocasião, requereu oficialmente 
a tutela da missão, e pelo notório nada resolveu (e não explicou 

seu interesse nisso, que seria responsabilidade da Marinha). Bem 
perto da Ponte – que foi atingida há dias por um mega cargueiro à 
deriva – estão fundeadas 39 embarcações abandonadas, segundo 

o documento ao qual a Coluna teve acesso. A Secretaria não 
respondeu a reportagem até o fechamento ontem.

Limite do MEI
O Sescon/SP solicitou a 
deputados federais que todos 
assinassem o pedido de 
urgência para a tramitação 
do PLP 108/21, que amplia os 
limites do MEI e do Simples 
Nacional. Foram concluídas 
as 257 assinaturas para 
o projeto ir ao Plenário. 
Se aprovado, as faixas de 
enquadramento serão: para 
MEI, o limite de faturamento 
passará dos atuais R$ 81 mil 
para R$ 144,913,41. Para 
microempresas, irá de R$ 360 
mil para R$ 869.480,43. E, 
para empresas de pequeno 
porte, de R$ 4,8 milhões para 
R$ 8.694.804,31.

Vacinação em baixa

Os novos casos de Covid-19 
motivaram a Anvisa obrigar 
uso das máscaras em 
aeroportos. Alguns Estados 
estão abaixo da meta de 
90% de vacinação completa 
estabelecida pelo Ministério 
da Saúde. Como Goiás, onde 
76,7% da população com 
mais de 3 anos de idade foi 
vacinada até outubro deste 
ano, segundo a Oxfam Brasil. 
Na Região Centro-Oeste, 
apenas 11,8% dos municípios 
apresentaram cobertura 
superior a 80%.  No Sul, só 
30%; no Sudeste, 27,2%; 
no Nordeste, 2,7%; e no 
Norte, 1,1%.
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SERRA DO MAR - MORRETESPALMEIRA

PARQUE ESTADUAL
PICO DO PARANÁ

PARA
VIAJAR,

WWW.V I A J E PARANA .COM

O Pico do Paraná é a montanha mais alta da região Sul do Brasil, localizado no 
Parque Estadual Pico do Paraná, entre os municípios de Antonina e Campina 
Grande do Sul. O Parque também abriga outros dois cumes: o União e o Ibitirati, 
sendo esse último o mais alto paredão de granito do País. Viaje e se surpreenda 
com os inúmeros destinos do Paraná.

Registros diários de Covid-19 mais que
dobram e cresce o número de internados

O maior número de casos 
positivos de Covid-19 dos 
últimos cinco meses foi regis-
trado ontem (quinta-feira, 24) 
em Umuarama. Até o final 
da manhã, quando foi apre-
sentado o relatório diário da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
54 pessoas haviam sido diag-
nosticadas com a doença. 
Entre elas, 32 são mulheres e 
21 são homens. Ainda houve 
o registro de que uma criança, 

de apenas um ano de idade, foi 
infectada pelo vírus.

De acordo com o Boletim 
Covid divulgado ontem pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
neste mês já são 184 pessoas 
com a doença – uma média 7,6 
casos diários. O total de pes-
soas em isolamento domiciliar 
por terem sintomas de gripe é 
de 185 – 130 casos ativos e 55 
suspeitos.

Ta m b é m  h o u v e  u m 

aumento considerável no 
quadro de ocupação de leitos 
exclusivos para tratamento da 
Covid e agora existem cinco 
mulheres de Umuarama inter-
nadas em enfermarias – uma 
de 64 anos, que tomou duas 
doses da vacina, uma de 95 
anos, que tomou três doses, 
uma de 31 anos, que tomou 
três doses, e mais duas de 
30 anos, que tomaram três e 
duas doses, respectivamente. 

Já na UTI estão internados um 
homem de 64 anos, que tomou 
quatro doses de vacina, e uma 
mulher de 68 anos, que tomou 
três doses.

De janeiro deste ano até 
agora, 19.092 pessoas foram 
diagnosticadas com o corona-
vírus, sendo 9.823 mulheres 
(51,4%), 7.148 homens (37,4%) 
e 2.122 crianças (11,2%), o que 
dá uma média de 58 casos 
diários. Desde o início da 

pandemia, em março de 2020, 
39.524 tiveram covid e deste 
total 39.055 se recuperaram. 
Não há o 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.

Prefeitura adia a audiência pública da APA do Piava
A Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente informa à 
população o adiamento da 
audiência pública que seria 
realizada hoje (sexta-feira, 
25), pela manhã, para dis-
cutir a nova linha demarca-
tória da Área de Proteção 
Ambiental (APA) do rio Piava, 
manancial de abastecimento 
de Umuarama, e o Projeto 
Pulmão Verde – uma ação do 

município que visa a compen-
sação das propriedades rurais 
pelo reflorestamento dentro 
da área da APA.

O motivo do adiamento foi 
uma orientação do Ministério 
Público do Estado do Paraná 
(MPPR) visando uma maior 
divulgação da audiência, a 
fim de atrair mais atenções da 
população. Além disso, ainda 
nesta sexta-feira, a Prefeitura 

trabalhará em expediente 
interno, o que poderia preju-
dicar a participação popular, 
no entendimento do MPPR. 
A nova data ainda não está 
marcada, mas que terá ampla 
divulgação à sociedade assim 
que for definida.

ENTRE os motivos do adiamento, está 
o fato de que a prefeitura atenderá hoje 

somente com expediente interno
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Richarlison decide e Brasil inicia
Copa com vitória sobre a Sérvia

Contando com o faro de gol do 
atacante Richarlison, o Brasil derro-
tou a Sérvia por 2 a 0, ontem (24) no 
Estádio de Lusail, em seu primeiro 
jogo pelo Grupo G da Copa do Catar. 
Com este resultado, a seleção bra-
sileira lidera a chave com o mesmo 
número de pontos da Suíça, que tem 
um saldo de gols pior.

Diante de 88.103 torcedores (num 
estádio com capacidade oficial para 
apenas 80 mil), o Brasil deu um show 
de futebol. Porém, quando começou 
a partida ficou nítida a estratégia da 
Sérvia: fazer marcação alta, pressio-
nando a saída de bola da equipe bra-
sileira. Seria apenas um sufoco inicial, 
que exige muito fôlego para continuar 
durante toda a partida. Ainda assim, 
isso fez com que o jogo ficasse sem 
espaços, tanto para a criação, quanto 
para os dribles e houvesse uma multi-
plicação do número de faltas feitas pelo 
time europeu.

Aos 26 minutos, em lance importante 
da seleção, Vinícius Júnior foi lançado na 
área e Milinkovic saiu nos pés do atacante 
brasileiro para abafar a jogada. A essa 
altura, a Sérvia já estava toda retrancada, 
com uma linha de cinco e outra de quatro 
homens diante da área.

Já na segunda etapa, o Brasil deu 
show de bola. Com um minuto da etapa 
final, Raphinha roubou a bola no ata-
que e teve uma chance de ouro, mas 
chutou em cima de Milinkovic. Um 
lance que poderia mudar o destino do 
jogo. Porém, já era visível a nova pos-
tura da Seleção. Faltava apenas a fina-
lização perfeita. Aos 9 minutos, Vinícius 
Júnior tocou para Neymar na área, mas 
o camisa 10 chutou para fora.

Porém, o brasileiro lamentou 
mesmo o míssil dado por Alex Sandro 
aos 14 minutos, lance no qual a bola 
pegou no pé da trave do goleiro sérvio.

Aos 17, enfim, a redenção! Neymar 
bagunçou a zaga e tocou para Vinícius 
Júnior, que chutou cruzado para o 
goleiro espalmar para a frente. A estrela 
de Richarlison começou a brilhar então, 
quando o atacante do Tottenham 

(Inglaterra) bateu de primeira para 
fazer um país inteiro explodir de feli-
cidade: 1 a 0!

Mas o melhor ainda estava por vir. 
Aos 29 minutos Vinícius Júnior avançou 
pela esquerda e cruzou à meia altura. 
No meio da área Richarlison dominou 
de direita, levantando a bola, e bateu 
de voleio, de esquerda, para marcar um 
golaço. O gol mais bonito da Copa do 
Catar até aqui. 2 a 0 para o Brasil!

SANGUE NOVO
Tite começou as mudanças na 

equipe, uma delas que deixa preocu-
pação, a de Neymar, que levou uma 
entrada dura no pé direito. Porém, 
mesmo com as alterações, o Brasil 
continuou mandando no confronto, 
e criando oportunidades, como a de 
Casemiro, aos 36 minutos, quando 
arriscou de fora da área para acertar 
o travessão da Sérvia. Sem dúvida, a 
melhor apresentação de uma seleção 
neste Mundial após os 16 jogos da pri-
meira rodada.

Na próxima segunda (28), pela 

segunda rodada do Grupo G, o Brasil 
pega a Suíça a partir das 13h (horá-
rio de Brasília). Já Sérvia e Camarões, 

derrotados na primeira rodada, busca-
rão a reabilitação no mesmo dia, mas a 
partir das 7 horas.

O atacante da seleção brasileira marcou dois gols, um deles, uma ‘pintura’, de voleio, sem chance para o goleiro adversário

DIVULGAÇÃO
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Decretada a volta da obrigatoriedade do
uso de máscaras em ambientes de saúde

Com o aumento expressivo 
no número de casos de Covid-
19 em Umuarama, o prefeito 
Hermes Pimentel, por orien-
tação da Secretaria Municipal 
de Saúde, baixou um decreto 
na tarde de ontem (quinta-
-feira, 24) indicando a volta 
da obrigatoriedade do uso 
de máscaras em ambien-
tes de saúde: farmácias, 

Após a realização de um 
termo de ajustamento de con-
duta (TAC) em uma demanda 
envolvendo uma rede de 
supermercados com filiais 
em Umuarama, a Secretaria 
Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor – 
Procon – atendeu mais uma 
entidade com a doação de 
equipamentos. Desta vez, 
a Associação de Proteção à 
Maternidade e a Infância de 
Umuarama (APMI) do Centro 
de Educação Infantil (CEI) 
Anjo da Guarda foi contem-
plada com o repasse de duas 
escrivaninhas.

A entrega foi feita pelo 
secretário e coordenador do 
Procon Municipal, Deybson 
Bitencourt Barbosa, e pela 
diretora Izabellyta Laurence 
de Alvarenga, ao presidente 
da APMI, José Almeida dos 
Santos, e à coordenadora da 
creche, irmã Maria Aparecida 
Claus. A entidade atende 
96 estudantes de um a três 
anos de idade, em turmas 
de maternal I ao jardim em 
tempo integral.

“Atendemos uma solici-
tação da entidade que havia 
sido protocolada junto ao 
Procon por meio do TAC, que 
encerrou um procedimento 
administrativo em defesa 

laboratórios, unidades bási-
cas de saúde (UBS), Pronto 
Atendimento 24 Horas (PA), 
hospitais e clínicas diversas.

O decreto será publicado no 
veículo oficial do município e 
começa a valer a partir de hoje 
(sexta-feira, 25), obrigando 
ainda que todos os pacien-
tes com sintomas de gripe 
(coriza, tosse, espirros etc.) 

usem máscaras protetoras em 
todos os lugares – e não só em 
ambientes de saúde. “Saímos 
de uma média diária de um 
para oito casos em questão 
de poucos dias, desta forma é 
nossa obrigação, como gesto-
res públicos, garantir a prote-
ção da população”, comentou 
Herison Cleik da Silva Lima, 
secretário municipal de Saúde.

Ele comenta ainda que 
o decreto municipal é mais 
rigoroso que o estadual, publi-
cado há dois dias, que apenas 
sugere a volta do uso de más-
caras. “Em Umuarama nós 
vamos ter a exigência do uso 
de máscaras. Neste momento 
essa obrigação é restrita ape-
nas a ambientes onde haja 
aglomeração de pessoas em 

estabelecimentos de saúde, 
porém, caso não consiga-
mos deter esse aumento de 
casos, vamos nos reunir com 
o COE (Centro de Operações 
de Enfrentamento à Covid-
19) para analisarmos, junto 
de todos os profissionais, a 
necessidade da ampliação 
para outros estabelecimentos”, 
pontuou o secretário.

Creche Anjo da Guarda recebe doação
do Procon após formalização de TAC

dos direitos de consumidores 
que se sentiram lesados nas 
relações de consumo com a 
empresa”, explicou o secre-
tário. A mesma instituição já 
foi atendida em outro projeto 
protocolado no Procon, com a 
doação de cartuchos de tinta 
para impressoras.

Segundo Deybson Bitencourt, 
esta é uma forma de agilizar as 
demandas e traduzir o resul-
tado de forma imediata em 
benefícios para a comunidade. 
“Temos atendido diversas 
entidades com este procedi-
mento”, completou.

Recentemente o Centro 
de Apoio Bem Viver recebeu 
a doação de uma geladeira 
para a conservação dos ali-
mentos. A entidade atende 
cerca de 80 crianças de qua-
tro a 13 anos. Já a Associação 
Cultural, Esportiva e Recreativa 
de Umuarama (Aceru) foi con-
templada com 50 pares de 
tênis para meninos e meni-
nas atendidos pela escolinha 
de futebol que funciona no 
Parque Industrial. Desde o iní-
cio do ano, mais de 20 entida-
des já foram atendidas.

A lista de doações inclui 

Bloqueios do Auxílio Brasil aumentam em novembro
A exemplo de outras 

regiões do Estado e do país, 
Umuarama registrou cresci-
mento significativo no volume 
de benefícios bloqueados 
do Programa Auxílio Brasil 
no mês de novembro, o que 
tem causado grande procura 
aos Centros de Referência 

da Assistência Social (Cras). 
As causas do bloqueio geral-
mente são inconsistências de 
dados e informações apresen-
tadas pelos favorecidos que 
divergem das apurações reali-
zadas durante as fiscalizações.

A verificação de dados do 
Auxílio Brasil é contínua. No 

momento o público-alvo são 
os beneficiários que decla-
raram no cadastro único que 
vivem sozinhos, as famílias 
unipessoais. O governo está 
cruzando informações do 
cadastro único e de outras 
fontes sobre as famílias uni-
pessoais. “O resultado deste 

‘pente-fino’ é que, do total de 
5.053 beneficiários do Auxílio 
Brasil de Umuarama, 461 tive-
ram o benefício bloqueado 
neste mês”, informou a coor-
denadora do Cadastro Único 
e Programa Auxílio Brasil no 
município, Tania Marques.

De acordo com a Secretaria 

de Assistência Social,  o 
governo federal ainda não 
divulgou instruções para os 
municípios se organizarem 
com relação ao bloqueio, o que 
tem causado dificuldades nos 
Cras. A orientação aos benefi-
ciários unipessoais atingidos 
pelo corte é aguardar.

A doação é uma das formas de agilizar as demandas e traduzir o resultado de forma imedia-
ta em benefícios para a comunidade

JOSÉ A. SABINO/SECOM

alimentos, produtos de limpeza 
e higiene pessoal, bebedouros, 
móveis e eletrodomésticos, 

Com a supervisão da Secretaria de Obras, 
a Acesf iniciou uma reforma completa da 
praça central e a construção de um novo 
depósito para atender as demandas da lim-
peza manutenção do cemitério municipal. 
O investimento será de pouco mais de R$ 
220 mil e o objetivo é tornar o local mais 
agradável para a visitação da população, 
especialmente nas datas especiais. O di-
retor-presidente da Acesf, Édipo Turisco, 
informa que os serviços foram iniciados 
na última semana, e que a previsão de 
conclusão é de 90 dias.  A reforça foi 
determinada pelo prefeito Hermes Pimentel 
e será executada com recursos próprios 
da Acesf. O depósito terá 66,7 metros 
quadrados e será composto por duas 
salas para armazenamento de materiais, um 
banheiro e uma área externa coberta.

além de equipamentos e do 
‘apadrinhamento’ de crianças 
em projetos esportivos.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

A Lua forma uma conjunção exata com o as-
teroide Quíron, o Grande Curador. Esse pla-
netoide pode ser muito útil para ajudar você a 
resolver um assunto que possa estar causando 
dor ou mal-estar. E atenção: esse assunto não 
necessariamente está ligado ao campo físico - 
pode ser, inclusive, emocional. 

Hoje não é um bom dia para reivindicar as 
atenções do mozão. Se algo não estiver dando 
certo, não procure nenhum culpado. As cir-
cunstâncias da vida diária são bastante difíceis 
e as mudanças contínuas impostas pela crise 
requerem um espírito de adaptação que você 
não possui naturalmente.

Talvez você consiga colocar um ponto final em 
um assunto que se arrasta há muito tempo. Ar-
me-se de coragem e vá em frente, mas examine 
bem todas as suas possibilidades antes de tomar 
decisões. Use essa nova energia para dar os pri-
meiros passos em uma nova direção e descobrirá 
tesouros escondidos que não havia visto antes.

O único aspecto mais difícil no dia de hoje é su-
gerido pela oposição de nossa fada sensata Vênus 
ao moderninho Urano, indicando uma eventual 
flutuação no campo financeiro. Nesse caso, me-
lhor não abusar da sorte e usar de toda a prudên-
cia do seu signo para não jogar dinheiro no lixo.

Hoje rola uma oposição da Lua com Vênus, que 
segue em Escorpião, o que pode estimular desa-
venças no âmbito íntimo e familiar. Para que essa 
energia não faça estragos no seu relacionamento, 
o melhor é evitar qualquer debate ou discussão - 
vai acabar em briga!

Aproveite a chance que terá no dia de hoje para 
eliminar de uma vez por todas aquilo que não te 
faz feliz, seja isso um relacionamento tóxico ou 
até mesmo uma doença física ou emocional. Não 
deixe passar a chance que o céu te dá de presen-
te: tenha coragem para encarar o seu problema de 
frente e sem medo.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 25 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. São 
sociáveis, pacíficos, ordeiros, inteligentes, elegantes, vaidosos e diplomáticos, espertos e de 
boa conversa. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 34, 
formado de 3, Júpiter e de 4, Urano. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere intuição e que 
rege os assuntos ocultos e o misticismo. É o número dos mistérios.

Horóscopo nascido em 25 de novembro

Você se sentirá animada e otimista e terá chances 
extras de implantar com sucesso um plano que 
vinha trabalhando há algum tempo. Talvez você 
conclua um bom acordo ou feche um contrato 
almejado. Áries pode ser perigosa e incitar você 
a cometer pagar de louco e cometer algumas im-
prudências.

Pense no futuro e deixe os assuntos do pas-
sado onde eles estão. Os astros indicam que 
novas possibilidades se abrirão diante de você. 
Dedique-se também aos seus relacionamentos 
profissionais: é possível que um colega venha 
lhe pedir ajuda. 

Lembre-se de que nenhuma mudança deve ser 
feita sob pressão, pois isso poderá atrapalhar os 
resultados desejados. No amor não emita julga-
mentos precipitados: eles podem piorar a situação 
causando disputas e até mesmo términos.

Faça o possível para manter uma rotina prudente e 
não se arrisque em novos empreendimentos. Tam-
bém é importante não pagar de doida e não fazer 
novas despesas. Hoje o perfil precisa ser o mais 
conservador possível e a prudência deve imperar 
em qualquer uma de suas atitudes.  

 Você terá muita vontade de se dedicar a algum 
novo projeto e poderá sair em busca de algo que 
ajude a incrementar as suas atividades. Hoje tam-
bém a Lua forma conjunção exata com o asteroide 
Quíron, o Grande Curador, e produz uma energia 
que pode ser muito útil para ajudar você a resolver 
um assunto que lhe causa dor ou um mal-estar. 

Qualquer coisa que for fazer hoje, procure não agir 
com arrogância nem tente impor a qualquer custo 
o seu ponto de vista aos seus parceiros ou cole-
gas. No ambiente profissional, dirija com cautela 
as suas iniciativas, analisando as circunstâncias 
que podem atrapalhar o bom andamento do pro-
cesso produtivo.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 25/11/2022

Sol

Paranaguá
max 23
min 20

max 30
min 17

Cascavel
max 28
min 17

Foz do Iguaçu
max 32
min 19

max 30
min 16

Curitiba
max 21
min 12

FASES 
DA LUA

Sábado 26/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 27/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 684
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 03 04 02 01 09 05 06

Super Sete concurso: 323C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

OUTUBRO

02 03 12 14 15 22 23

Loterias
Megasena

01 03 05 07 08 13 15 17 
18 19 21 22 23 24 25concurso: 2541Megasena

Dupla sena
1º sorteio
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2395Lotomania

45.928
85.619
93.099
96.420
77.292

18 30 33 41 54 63 75 
SÃO PAULO-SP

06 15 23 25 60
concurso: 6006

10 28 45 47 57 59

04 06 10 13 18 29 30 33 38 39
43 58 60 61 65 68 71 90 93 98

concurso: 2670Lotofácil
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BANCO 15

AM
ESLOVENIA

ENSINOMEDIO
EONCARATE

ARCADAODE
GIALTEPI

DIASDOADORA
RAÇÃOEREBO

RONDARRENTE

EMOPESCOÇO
ANIRTUODNA

VOSARIEOZR
ATAOBTEVE
VIDEABAAN

DECORRENCIA
LATERALLAN

Imensurá-
vel período
de tempo

Arte
marcial 
da série 

"Cobra Kai"
Poema
lírico 

de tom 
alegre

Árvore
brasileira
de intensa
floração

Rio
que corta 
São Luís

(MA)

Mito da di-
versidade
linguística

(Bíblia)

Irmão
gêmeo de
Nix (Mit.
grega)

El. comp.:
"Deus",
em "teo-

logia"
Uso do

milho na
criação de

frangos

Muito
curto,
perto 

da raiz

(?) Dal
Zotto,

técnico 
de vôlei

Conseguiu
(o que se
ambicio-

nava) 
Carne da
costela
inferior
do boi

Posição da
canaleta
na pista 

de boliche

Cartunista
de mulhe-
res exube-

rantes 

Atriz
paulistana
de "Meu
Amigo

Hindu" e
"Elvis &
Madona"

(Cin.)

Imperador
romano

Tecla de
micros

Aquela que
concede

Formato da
dentadura

Tempo 
de vida

Ave
corredora

Período da evolução humana
marcado pela manufatura de

objetos
metálicos

Catequese
cristã

Aliança
militar 

Vigiar;
observar

Tribo
urbana

Local da
jugular
Berne
(Zool.)

Desordem
(gíria)

Apupo

Assento
real (pl.)

Tome
como filho

Errar, em
inglês
Rádio

(símbolo)

Etapa
escolar

País euro-
peu cuja
capital é
Liubliana

Alternativa ecológica
aos recursos fósseis,

como o
petróleo

Plural 
de "tu"

Fórmula
latina pa-
ra busca
da fonte

Registro
de as-

sembleia

Conse-
quência;
resultado

Grupo
como a

Rosacruz

Integrante do coro 
em con-
juntos

musicais

Roll-(?),
método de
depilação

2/on. 3/éon — err. 4/vide. 5/érebo.
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P A A
V E R T E B R A L

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

C O V A I N I A
V M A M O N A S

V E S P A D N T
R U E T E M O R

A N T O N E L L I O
S A L I N O A M A N

D A T UA R B O
O P T A R M C M

A R B O R I Z A D O

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.

Saiba hoje a Coluna Viva Bem como funciona a terapia infantil
Mesmo sendo uma das 

mais belas fases da vida, na 
infância podem surgir difi-
culdades emocionais que se 
contrapõem ao desenvolvi-
mento natural. É uma fase do 
desenvolvimento e matura-
ção neurocognitiva de grande 
importância, dada as janelas 
de oportunidade cerebrais 
que se encontram bem sen-
síveis e “abertas”.

É preciso procurar infor-
mações sérias e confiáveis e 
se dificuldades e dúvidas per-
sistirem. A ajuda e orientação é 

salutar. Nesses casos, a terapia 
infantil pode auxiliar a criança 
a superar problemas e direcio-
nar os pais ao melhor modo de 
lidar com essas situações.

Dada a complexidade que 
envolve a questão da saúde 
mental da criança, buscar for-
mas de superá-la e de reestru-
turar o equilíbrio nas relações 
entre pais e filhos é essencial.

Os seres humanos apren-
dem tudo o que sabem ao 
longo da vida. Esse apren-
dizado evolui conforme as 
experiências adquiridas ou 

de acordo com o que vai 
sendo demonstrado durante 
essa jornada.

Isso ajuda a entender por 
que as crianças, muitas vezes, 
ainda não se desenvolveram 
o bastante para aprender a 
nomear seus sentimentos. 
Elas não entendem o que sig-
nifica aquela sensação dentro 
do peito, pois não sabem dife-
renciar tristeza de angústia.

Por isso, mediante situa-
ções novas ou difíceis, muitas 
crianças se fecham, e se com-
portam de maneira estranha 

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

ou diferente. Nessas circuns-
tâncias, os pais precisam de 
habilidades para perceber que 
a criança necessita de auxílio.

A busca pela ajuda profis-
sional é importante para dire-
cionar condutas adequadas ao 
enfrentamento do problema.

A terapia utiliza metodo-
logias específicas para iden-
tificação diagnóstica da pro-
blemática infantil. Porém, o 
acompanhamento dos pais 
também é importante para 
auxiliar no tratamento do filho. 
Por meio da terapia familiar é 

possível promover o ajuste 
necessário à harmonia do lar.
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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

Clássicos: Volkswagen inaugura 2ª garagem
Prestes a completar 70 anos 

no Brasil, a Volkswagen do 
Brasil inaugura na fábrica de 
São Bernardo do Campo (SP) o 
segundo espaço, agora maior 
e mais moderno, dedicado 
para exposição dos carros do 
seu acervo de clássicos. Com 
mais de 100 unidades, a marca 
é única no Brasil com coleção 
dessa magnitude.

Chamada de Garagem VW 
– Parte II, a área de 1.430 m² na 
Ala 5 da fábrica Anchieta dá uma 
nova dimensão ao trabalho rea-
lizado na Parte I, inaugurada em 
2019. Serão 36 novos carros em 
exposição, misturando modelos 
já conhecidos e unidades inédi-
tas, nunca antes apresentadas.

O trabalho no Acervo VW 
iniciado pela Engenharia do 
Produto com apoio de diversas 
áreas da VW já existe há mais 
de 20 anos, mantendo em exce-
lente estado de conservação 
parte dos mais de 100 carros 
do grupo, que é a maior cole-
ção coordenada por uma mon-
tadora no Brasil.

Os modelos da Garagem 
VW – Parte II carregam histó-
rias únicas: alguns fizeram 
parte da frota de testes do time 
de Engenharia da VW, outros 
estão desde zero-quilômetro 
no acervo e ainda tivemos uni-
dades compradas de colecio-
nadores para compor a histó-
ria completa da marca no país.

PARA ORGANIZAÇÃO 
DO ESPAÇO, AS UNIDADES 

FORAM SEPARADOS 
POR TEMAS:

• Clássicos da Anchieta: 
reúne os modelos irmãos do 
Fusca e que traziam motor a 
ar, produzidos entre as décadas 
de 50 e 80. Estão lá, por exem-
plo, exemplares do Fusca, 1600, 
1600 TL, Brasília, Variant e SP.

• Kombi: a Velha Senhora 
mereceu seu capítulo à parte, 
reunindo a última unidade pro-
duzida no Brasil, uma Kombi 
Standard na cor branca de 
dezembro de 2013, e uma uni-
dade 1961 vermelha e branca 
(saia e blusa), que é o veículo 
mais antigo da coleção.

• Autolatina: a época da par-
ceria entre VW e Ford é homena-
geada por três representantes: 
Apollo, Logus e Pointer – este, 
uma referência em design e ergo-
nomia nos anos 1990.

• Compactos Premium: 
conceito inovador trouxe no 
início dos anos 2000 veículos 
como o Polo e Polo Sedan, além 
do compacto 100% brasileiro, 
o Fox, com a última unidade 

fabricada na planta de São 
José dos Pinhais (PR) presente 
na Garagem VW – Parte II.

• Esportividade: um traço 
importante do DNA Volkswagen 
também marcou presença com 
a primeira unidade das 99 pro-
duzidas do Golf GTI VR6, com o 
Gol GTI 1993 na cor vinho, ver-
são marcante do compacto, 
adorada pelos entusiastas até 
hoje, o Santana EX 1991, a uni-
dade mais apimentada que 
tivemos do sedã, e o Golf GTI 
2018, o último que tivemos aqui 
no Brasil, na cor vermelha.

Concluindo os integrantes 
da Garagem VW – Parte II, a 
novidade e o último a se juntar 
ao acervo, Gol Last Edition na 
sua unidade 1000/1000, che-
gou para celebrar a despedida 
de um ícone automotivo brasi-
leiro. Junto à ele, criamos um 
espaço temático com todas 
as gerações lançadas, além 
dos derivados do Gol (Voyage, 
Parati e Saveiro) que também 
marcaram época.

GARAGEM VW – PARTE I
A primeira Garagem VW, lan-

çada em 2019 com 22 veículos, 
segue ativa, recebendo uma 

alteração das unidades em expo-
sição. Agora, diversos modelos 
especiais, entre veículos con-
ceitos e de demonstração ocu-
pam a área. Edições especiais, 
criadas para serem apresenta-
das durante os anos de Salão do 
Automóvel de São Paulo tam-
bém marcam presença.

Além disso, versões úni-
cas construídas para cele-
brações e eventos da marca, 
como a Kombi Serie Prata de 
2005 e Serie Ouro de 2007, o 
Gol Vintage, que celebrou os 
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30 anos de produção do Gol, 
veículos modificados como 
a Kombi Bombeiro, veículos 
preparados para pista como o 
“Golf GTI Competição” e o “Gol 

Endurance”, que quebrou o 
recorde de endurance na cate-
goria em 2003, além de protóti-
pos como o projeto BY e o VEMP 
que nunca chegaram às ruas.
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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
ETIOS XPLUS AT 20/21 PRATA COMPLETO, AUT R$ 79.900,00
HB20 1.6 EVOLUT 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 93.900,00
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
PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00
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
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.

Umuarama ganha 10º Prêmio Gestor
Público com projeto sobre equoterapia

Umuarama foi uma das 
únicas cidades a receber o 
10° Prêmio Gestor Público 
do Paraná (PGP-PR), uma 
das premiações mais impor-
tantes do Brasil, organizado 
pelo Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita do Estado do 
Paraná (Sindafep) com partici-
pação especial da Assembleia 
Legislativa e do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-PR). 
O tema escolhido para a edi-
ção deste ano foi “Energia 
Sustentável: garantia do ama-
nhã” e a honraria foi recebida 
pela realização do projeto 
“Equoterapia direcionada a 
pessoas com necessidades 
especiais” desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

O prêmio foi entregue na 
Assembleia Legislativa, em 
Curitiba, ao prefeito Hermes 
Pimentel e ao secretário de 
Saúde Herison Cleik da Silva 
Lima. “Estamos muito honra-
dos em fazer parte dessa lista 

de 31 municípios premiados. E 
quero registrar meu agradeci-
mento a todos os profissionais 
que dedicam suas vidas a fazer 
a vida de nossos cidadãos um 
pouco melhor. Esse projeto é 
motivo de orgulho para todos 
nós, porque transforma a rea-
lidade de vida de muitas crian-
ças, adolescentes e jovens que 
têm algum tipo de necessidade 
especial”, comentou Pimentel.

O PGP-PR deste ano bus-
cou projetos que contribuem 
para o aumento e melhoria do 
fornecimento e distribuição 
de energia. Diversas possibi-
lidades envolvidas foram ava-
liadas, desde a racionalização 
de seu consumo até a redu-
ção do seu custo. A Cidade 
de Roncador recebeu o prin-
cipal prêmio da noite, com o 
projeto Programa Roncador 
Sustentável, que envolve a 
comunidade em processos 
conscientes de preservação 
do meio ambiente.

Os outros municípios pre-
miados foram Nova Aurora, 
Prudentópolis, Maringá, Lapa, 
Toledo, Paranavaí, Curitiba, 
Campo Mourão, Maringá, 
Cruzeiro do Oeste, Araucária, 
C a s c a v e l ,  A p u c a r a n a , 
Mandaguaçu, Rio Branco do 
Sul, Medianeira, Missal, Nova 
Esperança, Londrina, Pato 
Branco, Ponta Grossa, Balsa 
Nova, Iretama, Matelândia, 
Quatro Barras,  Pinhais, 
Mandaguari, Pitanga, Céu Azul 
e Palmas.

O prêmio foi entregue na Assembleia Legislativa, em Curitiba, ao prefeito Hermes Pimentel e 
ao secretário de Saúde Herison Cleik da Silva Lima
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni O saber a gente aprende com os mestres e os 

livros. A sabedoria se aprende com a vida e 
com os humildes. Cora Coralina

@tribunahojenewsumuarama

COMUNICADO
Com o aumento expressivo no número de casos de covid-19 em Umuarama, o prefeito Hermes Pimentel, por orientação 
da Secretaria Municipal de Saúde, baixou um decreto indicando a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em 
ambientes de saúde: farmácias, laboratórios, unidades básicas de saúde (UBS), Pronto Atendimento 24 Horas (PA), 
hospitais e clínicas diversas.

NÃO
Após o anúncio da Fifa, de que 

capitães das equipes que utilizas-
sem braçadeiras com o arco-íris, de 
uma campanha LGBTQIA+, seriam 
punidos com cartão amarelo em 

jogos da Copa do Mundo, jogadores 
da seleção alemã protestaram an-
tes da derrota contra o Japão por 
2 a 1, ontem. Os atletas taparam 
a boca ao posarem para a foto 

oficial, e o goleiro Manuel Neuer 
escondeu a faixa de capitão do bra-
ço. Enquanto fazia o aquecimento, 
Neuer teve de mostrar ao bandei-
rinha da partida que estava com a 
braçadeira oficial. Manifestações 
políticas são proibidas pela Fifa e 
a homossexualidade é considerada 

crime no país-sede da Copa. 
(Globo Esporte)

 PAUSA
Em meio às incertezas sobre o 

Twitter, algumas empresas deci-
diram suspender anúncios na pla-
taforma, atualmente a principal 

fonte de renda da empresa. Nesta 
quarta-feira, as empresas do 

Grupo Volkswagen suspenderam 
todos os anúncios pagos na rede 
social. Além do grupo, Allianz e 
Gilead, Allianz, General Motors e 
General Mills também interrompe-
ram o investimento em publicida-
de no Twitter. Falhas sistêmicas, 
trocas de pessoal e insegurança 
às marcas seriam os motivos das 

suspensões. (NúcleoJor)   

HORÁRIOS 
ESPECIAIS!

A Black Friday faz parte da programação de compras 
da população brasileira. Incorporada ao calendário 
do varejo nacional em 2010, é a quinta data mais 

importante para o setor, ficando atrás do Natal, Dia 
das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais. Segundo 
sondagem da Federação do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Paraná (Fecomércio) e do Sebrae, 
26,7% dos paranaenses veem vantagem na Black 

Friday. Essa parcela é menor do que em anos ante-
riores: em 2021. Segundo levantamento da entidade, 
diversos segmentos estão no clima da Black Friday. 
Entre os estabelecimentos filiados são observados 

descontos que vão de 10% a 80%. 
 

***

Para que consumidores de Umuarama e região apro-
veitem ao máximo as oportunidades da Black Friday, 
o comércio atenderá em horário especial nesta sexta 

(25), das 9h às 22h, e no sábado (26), das 9h às 17h”, 
complementa o presidente da Aciu.

GINCANA EMPREENDEDORA!
SIRLEY BATATINHA, consultora credenciada Sebrae, 
movimentou os parceiros -,  Guarda Mirim, Escolas 
Municipais  Sebastião de Mattos, Tempo Integral, 

Ouro Branco e Souza Naves com o Projeto ‘Mais Vida e 
Colorindo Futuros’ no Projeto Futuro Integral na esco-
la, no contra turno escolar com o técnico de educação 
é o Gabriel Antonio Parra.  O Projeto Futuro Integral 
na escola se constitui como um projeto de educação 
complementar, que visa promover a educação integral 
em parceria com a secretaria do Estado da Educação 
do Paraná, as secretarias Municipais de Educação, e 
instituições educacionais. São ações sistemáticas e 

oficinas pontuais, nos eixos de Letramento, Raciocínio 
Lógico, e Arte Educação para crianças e adolescentes e 

instituições educacionais.

OBJETIVO
O objetivo é ampliação do repertório social e cultural dos 
alunos participantes, domínio de novas habilidades, de-

senvolvimento da criatividade e maior participação social, 
sempre atendendo às vocações regionais e à cultura local.

Sirley Batatinha e os adolescentes participantes

 ARQUIVO PESSOAL
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