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Vigilância começará a fiscalizar comércios
e escolas para proibir cigarros eletrônicos
A promotora de Justiça, Fernanda Bertoncini Menezes, do Ministério Público 
do Paraná, notificou a Covisa de Umuarama, através de Recomendação Admi-
nistrativa, sobre a necessidade de fiscalizar estabelecimentos comerciais e 
escolas, onde adolescentes estariam, livremente, fazendo uso de dispositivos 

eletrônicos para fumar. A promotora busca cumprir as garantias estabele-
cidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, após reunião realizada no 
município quando o assunto foi discutido. A intenção é proibir a comerciali-
zação e o uso deste tipo de dispositivo, que é proibido no Brasil. l 8
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DIVULGAÇÃO

Lesionado

A Secretaria de Saúde registrou dois casos de dengue em Umuarama nesta semana, elevando para 56 o total 
acumulado desde agosto. Há também 55 suspeitas aguardando testes que podem confirmar ou descartar novos 
casos, enquanto 379 exames – do total de 482 notificações registradas até o momento – tiveram resultado 
negativo. O boletim indica que as UBSs do Ouro Branco e do São Cristóvão seguem em situação de alerta, devido 
ao número de confirmações nos bairros próximos. O Vitória Régia também desponta com seis casos, enquanto 
as demais localidades registram baixa incidência. Desde o início do período de acompanhamento 2022/2023 
não houve óbitos nem casos graves de dengue em Umuarama. 

Dengue
Contas externas
apresentaram
saldo negativo
de US$ 4,6 bi
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Alteração
do ICMS

volta à CCJ
da Alep
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Aumento pode
levar o Mínimo
Regional para

mais de R$ 2 mil
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Investimento 
em melhorias 
na drenagem 

pluvial 
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Palavras cruzadas

Solução anterior

A Lua vai dar um baita impulso para os seus interesses 
materiais ao ingressar na fase Cheia em sua Casa da Fortuna. 
Propostas de gente mais velha e experiente podem trazer 
novos rumos e dar outro sentido aos seus planos para o 
futuro, ampliando suas esperanças e seus horizontes. 

Seu jeito sociável e falante estará em destaque e você vai 
fazer sucesso em todas as rodas, mesmo que os contatos e 
as conversas aconteçam virtualmente. Só precisará ter um 
pouco mais de tato e flexibilidade com quem se estranha 
às vezes. Pode rolar um clima inspirado e apaixonado com 
um crush que você vê sempre ou um colega de trabalho.

Você começará a semana com a sorte do seu lado e nem 
mesmo a vibração da Lua Cheia em seu inferno astral poderá 
atrapalhar seus interesses nesses dias. Pode despertar uma 
forte atração em alguém mais experiente. Se já está com o 
pé no namoro, tem tudo para encantar o seu alvo. 

Você pode se deparar com altos e baixos na vida social e 
amorosa, ao menos nos primeiros dias da semana. Já nas 
relações familiares, nas finanças e no trabalho, as coisas 
devem fluir como planeja e não vai faltar proteção, tudo 
graças ao excelente aspecto que Mercúrio faz com Saturno. 

Seu papo esperto e seu charme virginiano estarão em des-
taque e vão garantir à você muito sucesso neste período. 
Poderá resolver muita coisa com a turma de casa e também 
começar o planejamento das festas, além de ter ótimas con-
versas com as pessoas queridas. Tudo deve fluir do jeitinho 
que você espera na paquera.

Você pode ter uma porção de interesses para tratar com 
quem convive ou trabalha, mas convém ter jogo de cintura 
e dosar bem a franqueza. Por outro lado, Mercúrio e Saturno 
mandam vibes superpositivas e dão todo apoio para as suas 
finanças nesses dias – explore seus instintos ao lidar com 
dinheiro e poderá ampliar seus ganhos. 

Horóscopo semanal de 21 a 27 de novembro 

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

Talvez você precise resolver algum contratempo com 
imposto, taxa, seguro ou pendência antiga, mas Mercúrio 
sorri para Saturno e revela que você terá astúcia, inteligência 
e boas estratégias para se livrar de qualquer pepino, sobre-
tudo com grana e nos contatos pessoais.  

Vênus segue na Casa da Fortuna nesta semana e incentiva 
seus ganhos, mas seu regente tem mais notícia boa e forma 
um belo trígono com Netuno nos últimos dias da semana, 
revelando um período perfeito sem defeitos para você con-
sagrar conquistas nas finanças, no trabalho e principalmente 
no amor. Um clima de estabilidade e romantismo vai embalar 
o convívio. 

Interesses, afinidades e conversas com amigos vão trazer 
alegrias e podem estimular seus contatinhos, aproximando 
você de alguém especial, capaz de balançar seu coração. E 
as boas vibes só melhoram incentivando o relacionamento 
familiar, os ganhos materiais e também a vida amorosa. 

O último mês do ano chega com muitas vibes, algumas vão 
te favorecer bastante e outras vão exigir um pouco mais de 
cautela. Procure cuidar com mais carinho do seu organismo, 
pois pode estar negligenciando algum sintoma que precisa 
ser investigado.  

Mercúrio começa a brilhar em Sagitário e garante um 
momento oportuno para prestar provas, concursos, estudar, 
fazer cursos online e realizar mudanças mais significativas 
em sua vida. Sua saúde pode ser beneficiada por novos ares 
e por pequenas adaptações em seu cotidiano. Na paixão, 
sua boa lábia vai atrair paquera e Vênus dará carta branca 
para o envolvimento. 

Horóscopo nascido em 26 de novembro

Horóscopo nascido em 27 de novembro

Horóscopo nascido em 28 de novembro

Os nascidos em 27 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Sagitário – Carneiro. São 
meio parados, indecisos e vagarosos no agir. Necessitam de incentivo, de apoio e de sugestões de terceiros, 
para tomarem decisões e agirem com mais rapidez e clareza. Seu número principal, do dia do nascimento é 
o 36, formado de, 3, Júpiter e de 6, Vênus; chamados de a grande e a pequena fortuna do zodíaco. A soma 
dá o 9, de Marte, que infunde agressividade, coragem, determinação, liderança, otimismo e confiança em si.

Os nascidos no dia 26 de novembro são do signo de sagitário com a personalidade de Escorpião. São des-
confiados e meio reservados, o que é incomum em Sagitário, sempre muito franco e muito aberto. É difícil 
exporem suas ideias e suas intenções com clareza. Seu número principal é o 35, formado de 3, Júpiter e de 
5, Mercúrio, astros de grande mobilidade, que caracterizam pequenas e grandes viagens. A soma dá o 8, de 
Saturno, que infunde seriedade e responsabilidade, autoridade, austeridade e vida longa.

Os nascidos no dia 28 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Capricórnio. São conservado-
res, tradicionais e gostam de cultuar o passado, assim como contar histórias e reviver os bons e os maus momentos. 
Valorizam muito suas raízes e tradições e gostam de passar isso para as outras gerações. Seu número principal, do 
dia do nascimento é o 37, formado de 3, Júpiter e de 7 Netuno, astros que juntos regem o misticismo e a Religião. 
Juntos formam o 1, do Sol, que confere liderança, sucesso e sabedoria, poder, autoridade e solidão.

Deve rolar muita conversa com as pessoas próximas, mas cau-
tela para não atrasar serviços e compromissos, ainda mais se 
trabalha em esquema de home office. Nas finanças, Marte segue 
agitando sua Casa das Posses e reforça a sua garra para batalhar 
por grana. Você pode ter surpresas incríveis com alguém que 
está longe dos olhos, mas pertinho do coração. 
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3/mrs — oír. 5/acoar — bisel — bocel — natio. 8/solertes.
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Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

25/10 a 25/11 0,6794 0,6794 0,1785
26/10 a 26/11 0,6791 0,6791 0,1782
27/10 a 27/11 0,6516 0,6516 0,1508
28/10 a 28/11 0,6136 0,6136 0,1130
1/11 a 1/12 0,6515 0,6515 0,1507

Ações % R$
Petrobras PN -1,61% 23,86 
Vale ON -0,68% 80,90 
ItauUnibanco PN -3,53% 25,99 
Bradesco PN -1,85% 15,35 
Magazine Luiza ON -5,00% 3,42 
Via ON -6,28% 2,24

IBOVESPA: -2,55% 108.976 pontos

Iene 139,21
Libra est. 0,83
Euro 0,96
Peso arg. 165,61

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,9% 5,4100 5,4110 +4,7%

PTAX  (BC) +0,7% 5,3502 5,3508 +1,8%

PARALELO +1,8% 5,2900 5,7300 +4,4%

TURISMO +1,8% 5,2900 5,7100 +4,4%

EURO +0,6% 5,5669 5,5696 +7,2%

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 25/11

Iene R$ 0,0384
Libra est. R$ 6,47
Peso arg. R$ 0,032
R$1: 1.348,98 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/11 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 1.436,25 0,25 3,2%
FARELO dez/22 408,80 -0,90 -1,6%
MILHO dez/22 668,00 4,75 -2,7%
TRIGO dez/22 775,50 -18,00 -7,1%

SOJA 168,99 -0,1% -0,8% 167,00
MILHO 76,79 0,1% -1,1% 76,00
TRIGO 97,56 -0,1% -2,2% 97,00
BOI GORDO 279,22 0,0% -1,6% 275,00
SUINO 6,46 0,0% -3,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 25/11 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 25/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 0,0% 0,6%
SOJA Paranaguá 185,00 -3,1% 0,0%
MILHO Cascavel 85,00 -1,2% -2,3%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Contas externas apresentaram saldo
negativo de US$ 4,6 bi em outubro

As contas externas tiveram 
saldo negativo de US$ 4,625 
bilhões em outubro, informou 
ontem (25) o Banco Central 
(BC). No mesmo mês de 2021, 
o déficit havia sido de US$ 
6,012 bilhões nas transações 
correntes, que são as compras 
e vendas de mercadorias e ser-
viços e transferências de renda 
com outros países.

A diferença na comparação 
interanual se deve ao supe-
rávit da balança comercial, 
que aumentou US$ 1,2 bilhão, 
enquanto os déficits em serviços 
cresceram US$ 967 milhões e em 
renda primária (lucros e dividen-
dos) recuou US$ 1,1 bilhão.

Em 12 meses, encerra-
dos em outubro, o déficit em 
transações correntes é de 
US$ 60,289 bilhões, 3,31% do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços pro-
duzidos no país), ante o saldo 
negativo de US$ 61,676 bilhões 
(3,43% do PIB) em setem-
bro de 2022 e déficit de US$ 
41,923 bilhões (2,63% do PIB) 
no período equivalente termi-
nado em outubro de 2021.

Já no acumulado do ano, o 
déficit é de US$ 44,039 bilhões, 
contra saldo negativo de US$ 
40,108 bilhões de janeiro a 
outubro de 2021.

BALANÇA COMERCIAL
As exportações de bens 

total izaram US$ 28,005 
bilhões em outubro, aumento 
de 22,6% em relação a igual 
mês de 2021. As importações 
somaram US$ 25,453 bilhões, 
incremento de 18,5% na com-
paração com outubro do ano 
passado. Com esses resul-
tados, a balança comercial 
fechou com superávit de US$ 
2,551 bilhões no mês pas-
sado, ante saldo positivo de 
US$ 1,367 bilhão em outubro 
de 2021.

Em linha com a expansão 
do volume de comércio exte-
rior, o déficit na conta de ser-
viços (viagens internacionais, 
transporte, aluguel de equi-
pamentos e seguros, entre 
outros) somou US$ 3,444 
bilhões em outubro, aumento 
de 39% ante os US$ 2,478 
bilhões em igual mês de 2021.

No caso das viagens 
internacionais, seguindo a 

tendência dos meses recentes, 
as receitas de estrangeiros em 
viagem ao Brasil cresceram na 
comparação interanual e che-
garam a US$ 413 milhões em 
outubro, contra US$ 266 milhões 
no mesmo mês de 2021. As des-
pesas de brasileiros no exterior 
passaram de US$ 531 milhões 
em outubro do ano passado 
para em US$ 1,067 bilhão no 
mesmo mês de 2022.

Com isso, a conta de via-
gens fechou o mês com 
déficit chegando a US$ 653 
milhões, ante déficit de US$ 
265 milhões em outubro de 
2021, contribuindo para ele-
var o saldo negativo em servi-
ços. Segundo o BC, esta é uma 
conta muito afetada pelas res-
trições impostas pela pande-
mia da covid-19, e apesar da 
recuperação, os valores ainda 
estão muito abaixo do período 
pré-pandemia.

Rendas
Em outubro, o déficit em renda primária chegou a US$ 4,054 bi, 

com redução de 22% ante os US$ 5,198 bi no mesmo mês de 2021. 
Normalmente, essa conta é deficitária, já que há mais investimentos 
de estrangeiros no Brasil, que remetem os lucros para fora do país, 
do que de brasileiros no exterior. No caso dos lucros e dividendos 
associadas aos investimentos direto e em carteira, houve déficit 

de US$ 3,009 bilhões no mês de outubro deste ano, frente ao 
observado em setembro de 2021, de US$ 4,426 bilhões, redução 
de 32%. A redução decorreu das menores despesas com investi-
mentos em carteira, que somaram US$ 383 milhões em outubro 
de 2022, ante US$ 2,295 bilhões em outubro de 2021. Já as despe-
sas líquidas com juros tiveram incremento de 35,1% e passaram de 

US$ 780 milhões para US$ 1,053 bilhão.
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Alteração do ICMS volta
à Comissão de Constituição
e Justiça da Assembleia

O projeto de lei que eleva 
a alíquota do ICMS de vários 
produtos retornou na última 
quinta-feira (24) à Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep), após ter sido 
aprovado na primeira ses-
são do dia. O texto recebeu 
emenda do plenário.

O presidente da Assembleia, 
deputado Ademar Traiano 
(PDS), informou durante os 
trabalhos que mediou diá-
logo entre representantes 
das indústrias de bebidas 
do Paraná com o Governo 
do Estado para que haja um 
acordo entre as partes em 

TCE-PR realiza auditorias sobre
saúde em municípios do Noroeste

Duas cidades da região 
noroeste do Paraná, estiveram 
entre as 11 que sofrerão audi-
torias do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PR), realizadas no 
segundo semestre deste ano. 
Foram desenvolvidas fiscaliza-
ções presenciais sobre o tema 
da atenção básica à saúde. Os 
trabalhos, previstos no Plano 
Anual de Fiscalização (PAF) de 
2022 da Corte, foram desem-
penhados por servidores da 
Coordenadoria de Auditorias 
(CAUD) do órgão.

As atividades foram desen-
volvidas junto às prefeituras de 
Alto Paraná, Andirá, Boa Vista 
da Aparecida, Doutor Ulysses, 
Itambaracá, Pérola, Nova 
Londrina, Reserva do Iguaçu, 
Ribeirão do Pinhal, Tunas do 
Paraná e Verê.

As localidades, todas com 
população entre 5 e 20 mil 
habitantes, foram seleciona-
das de acordo com indicado-
res de desempenho na aten-
ção básica à saúde, retirados 
do Sistema de Informação 
em Saúde para a Atenção 
Básica, da Lista Brasileira de 
Internações por Condições 
Sensíveis à Atenção Primária 
e do Programa Previne Brasil.

OBJETIVOS
O objetivo geral das audi-

torias operacionais in loco foi 
avaliar as ações municipais 
frente às diversas barreiras de 
acesso que podem dificultar o 

relação ao valor da alíquota. 
“Liguei para o governador para 
que ele colocasse os fabrican-
tes de bebidas e refrigerantes 
em contato com a Secretaria 
da Fazenda. O secretário rece-
beu o segmento e construíram 
um entendimento”, explicou o 
chefe do Poder Legislativo.

MUDANÇAS
A proposição, de acordo 

com o Governo, “insere 
modificações impositivas da 
Lei Complementar Federal 
194/2022, que alterou a Lei 
Federal 5.172/ 1996, e a Lei 
Complementar Federal 87/1996, 
para considerar bens e serviços 

essenciais os relativos aos com-
bustíveis, à energia elétrica, às 
comunicações e ao transporte 
coletivo, bem como os efeitos da 
Emenda Constitucional nº 123, 
de 14 de julho de 2022, que esta-
beleceu diferencial de competiti-
vidade para os biocombustíveis 
destinados ao consumo final”.

O texto original modifica a 
alíquota modal do ICMS de 18% 
para 19%, e eleva a alíquota dos 
produtos classificados no código 
NCM 22.02 (águas gaseificadas, 
adicionadas de açúcar ou de 
outros edulcorantes ou aroma-
tizadas, refrigerantes, refrescos 
e outros, cervejas sem álcool e 
isotônicos) de 18% para 25%.

cuidado resolutivo na atenção 
básica à saúde, em especial 
aquelas relacionadas a estru-
tura física, recursos humanos, 
processos de trabalho e servi-
ços essenciais.

Também foi levada em 
conta a desorganização provo-
cada pela pandemia da Covid-
19 nos serviços de saúde, em 
especial na atenção básica, que 
teve, por considerável período, 
dedicação quase exclusiva ao 

atendimento de infectados pelo 
novo coronavírus.

A partir das questões identi-
ficadas nas auditorias, o TCE-PR 
pretende informar os gestores 
municipais sobre a importância 
das ações a serem tomadas na 
atenção básica à saúde, bem 
como alertá-los sobre os riscos 
que podem surgir em função 
da falta de implementação de 
determinadas medidas admi-
nistrativas na área.

Benefícios
Com ações fiscalizatórias como essas, o TCE-PR é capaz de exami-
nar de forma independente a atuação dos gestores, contribuindo 

para o aperfeiçoamento da administração pública e incentivando o 
aprimoramento da governança, por meio da avaliação da eficiên-

cia, efetividade, eficácia e economicidade dos serviços prestados à 
população. A realização de auditorias pelo Tribunal possui ainda o 

potencial de aumentar a transparência, a credibilidade e a utilidade 
das prestações de contas das prefeituras, assegurando, assim, aos 
cidadãos e seus representantes, informações fidedignas sobre a 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos entes municipais.

UBS José Carlos Henrichs, em Boa Visa da Aparecida, um dos 11 municípios que receberam 
fiscalizações presenciais sobre o tema da atenção básica à saúde
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Rede regulada
O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), integrante 
do Grupo de Trabalho (GT) de Comunicações da Transição, 
defendeu ontem (25), a ideia de que o governo Lula encampe 
nos primeiros 100 dias de gestão o debate sobre regulação 
da internet. Silva é relator do projeto que trata do combate 
às fake news na Câmara dos Deputados. Segundo ele, que 
não foi reeleito para um novo mandato, esse tema específico 
poderia entrar no guarda-chuva de uma proposta mais 
abrangente sobre internet, que envolva também temas 
tributários e de produção de conteúdo.

Lacuna regulatória
Silva apontou que atualmente há uma lacuna regulatória nos 
temas relativos à internet, não havendo também, portanto, um 
órgão regulador que seja responsável pelo assunto. Nos últimos 
tempos, vários episódios, como ordem de derrubada de páginas 
na internet por decisão judicial, acabaram sendo direcionados 
à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), sem que a 
Anatel tenha, de fato, competência para tratar desse tema.

Improbidade
O diretor-geral da PRF, Silvinei 
Vasques, se tornou réu por 
improbidade administrativa 
na Justiça Federal do Rio de 
Janeiro. O juiz da 8ª Vara 
federal do Rio, Jose Arthur 
Diniz Borges, atendeu a um 
pedido do Ministério Público 
Federal, que defende que 
Vasques fez uso indevido do 
cargo em benefício eleitoral 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) durante a campanha 
presidencial deste ano. O MPF 
pediu o afastamento imediato 
de Vasques de suas funções 
à frente da PRF por 90 dias. 
Na decisão, o magistrado do 
Rio torna o diretor-geral réu e 
determina que ele seja ouvido 
no prazo de 30 dias antes de 
decidir pelo afastamento
ou não.

Desistiu

O deputado federal Alexandre Frota (PROS-SP) anunciou que 
declinou do convite para integrar a equipe de Cultura da 

transição de governo. A indicação de seu nome para o cargo 
recebeu uma enxurrada de críticas de artistas e intelectuais. Ex-

apoiador de Jair Bolsonaro (PL), o ator e parlamentar se disse 
vítima de “preconceito” e explicou que a recusa é para evitar 
“problemas”. Uma das críticas de maior projeção nas redes 
sociais veio do ator Zé de Abreu. Pelo Twitter, afirmou que 

“nem Bolsonaro teve o desplante de aliar Frota à Cultura”. Após 
o deputado do PROS anunciar a desistência do cargo, Abreu 

voltou à rede e disse: “Vitória! Grande dia”.

DIVULGAÇÃO

Fusão
Os partidos Solidariedade 
e PROS anunciaram em 
conjunto, apoio à reeleição 
de Arthur Lira à presidência 
da Câmara dos Deputados. 
Em nota conjunta, as duas 
siglas afirmaram que o atual 
presidente da Casa representa 
a “unidade que o Brasil precisa 
para voltar a crescer”. Com 
oito deputados eleitos para 
a próxima legislatura, PROS e 
Solidariedade oficializaram o 
processo de fusão. A intenção 
principal, seria manter o 
direito ao fundo partidário e à 
propaganda eleitoral no rádio 
e na TV. O arco de alianças 
formado pelo presidente da 
Câmara Arthur Lira inclui, ao 
menos por enquanto, também 
os partidos União Brasil, PDT e 
Republicanos.



4 GERAL   Sábado 26 e domingo 27 de novembro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Com o aumento real,
Salário Mínimo Regional
pode superar R$ 2 mil

O Conselho Estadual de 
Trabalho, Emprego e Renda 
(Ceter-PR) aprovou na última 
quinta-feira (24), a proposta 
de reajuste do Salário Mínimo 
Regional com aumento real. O 
projeto de lei passará pela aná-
lise jurídica da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE-PR) e 
depois será encaminhado 
para apreciação da Assembleia 
Legislativa. Após a aprovação 
das regras para o reajuste e 
a publicação dos índices de 
inflação utilizados para o cál-
culo, o valor final será oficia-
lizado por ato normativo do 
governador Ratinho Junior.

Além de garantir aumento 
real, ou seja, acima da recom-
posição inflacionária, a pro-
posta aprovada prevê uma 
convergência do piso regio-
nal com a política nacional 
de valorização do salário 
mínimo. Para dar maior segu-
rança ao setor produtivo, a regra 
valerá até 2026 (quatro anos), 
podendo ser revista pelo próprio 
Conselho caso ocorra uma defi-
nição de valorização na política 
nacional. Com essa estrutura, 
o Paraná seguirá com o maior 
piso regional do País.

Na proposta estão previs-
tas duas formas de reajuste. 
Somadas, elas compõem o 
aumento total do piso regio-
nal. Na parte do piso regional 
correspondente ao Salário 
Mínimo Nacional (atualmente 
em R$ 1.212,00) será aplicado 
o mesmo índice de reajuste 

Mínimo Regional
O Salário Mínimo Regional é uma referência para a negociação das 
categorias sindicalizadas e uma garantia para aquelas que não têm 
sindicato ou acordos e convenções coletivas de trabalho. Ele vale 
exclusivamente para os empregados que não tenham piso salarial 
definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho

Consenso
O reajuste proposto foi construído de forma igualitária pela ban-

cada governamental do Ceter, presidido pela Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho, com apoio técnico do Ipardes, após as bancadas 

trabalhista e patronal apresentarem seus argumentos. “Tivemos 
muitas reuniões do Ceter para que conseguíssemos chegar a um 

ponto ideal para os trabalhadores, sindicatos, e todos os órgãos que 
possuem cadeira no Conselho. Vemos essa conversa como muito 

produtiva e principalmente, propositiva, na busca constante da me-
lhoria de vida dos paranaenses”, ressaltou o secretário da Justiça, 

Família e Trabalho, Rogério Carboni.

Reajuste
O cálculo levou em consideração o reajuste de R$ 90,00 no Salário 

Mínimo Nacional, conforme a proposta de Orçamento encami-
nhada pelo governo federal ao Congresso Nacional, que previa R$ 

1.302,00 para 2023. Na parte referente ao INPC, o Observatório uti-
lizou a previsão de 5,6%, conforme análise das variações mês a mês 
da inflação. De acordo com divulgação realizada pelo IBGE, o índice 
acumulado de janeiro a outubro já soma 4,81% (restando apenas 

o resultado de novembro e dezembro), enquanto o acumulado dos 
últimos doze meses é de 6,46%.

A regra valerá até 2026, podendo ser revista, caso haja definição de valorização na política nacional
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definido pelo governo fede-
ral, que sinalizou para um 
aumento acima da inflação 
para 2023, atendendo, assim, 
algumas reivindicações colo-
cadas pelos representantes do 
setor produtivo.

Na parte restante, referente 
à diferença entre os mínimos 
nacional e estadual (atual-
mente de R$ 405 na menor 
faixa e R$ 658 na maior), o rea-
juste vai levar em consideração 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) de 

2022, calculado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

De acordo com as projeções 
realizadas pelo Observatório 
do Trabalho do Paraná, com-
posta por economistas e téc-
nicos do Departamento de 
Trabalho da Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf), com as regras aprova-
das o Salário Mínimo Regional 
poderá chegar a R$ 1.804,30 
na menor faixa e R$ 2.071,72 
na maior.

Cannabis medicinal
A Santa Casa de Curitiba 
anunciou que passará a 
trabalhar também com 
tratamentos com cannabis 
medicinal aos seus pacientes. 
A instituição contará, inclusive, 
com um centro de acolhimento 
para pacientes e médicos que 
quiserem todas as informações 
sobre a prática médica que está 
ganhando o mundo. O avanço 
com relação aos tratamentos 
com cannabis medicinal é fruto 
de uma parceria com a startup 
curitibana Anna Medicina 
Endocannabinoide, que nasceu 
para facilitar o acesso dos 
brasileiros à cannabis medicinal.

Ritmo de copa
Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (Abrasel) 
estima que, com os jogos 
da Copa do Mundo, bares 
e restaurantes terão um 
aumento de pelo menos 30% 
na demanda. Pesquisa da 
Abrasel com cerca de 1,7 mil 
estabelecimentos indica que 
45% dos restaurantes vão 
transmitir os jogos e um terço 
deles informou que vai criar 
pratos temáticos. A entidade 
avaliou que alguns fatores 
contribuem para o movimento, 
como as temperaturas mais 
quentes do que no mês de 
julho, a liberação do 13º 
salário e os horários dos jogos 
no período da tarde.

Pesquisadores do 
Paraná
Uma pesquisa da Universidade 
Stanford, na Califórnia, 
Estados Unidos, citou 47 
pesquisadores do Paraná entre 
os cientistas mais influentes 
do mundo. O ranking foi 
divulgado pela Editora Elsevier 
e avaliou o impacto do 
trabalho acadêmico realizado 
em diversos países por meio 
da quantidade de citações e 
artigos publicados por mais de 
100 mil pesquisadores.

Fora de circulação
Polícia de Fronteira 

Educação no campo
O senador Flávio Arns (Podemos) protocolou um Projeto de Lei 
para que seja inserido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB) um capítulo próprio para tratar da educação do campo. 
Arns propõe que a educação do campo se destine à oferta da 
educação básica, superior e profissional para as populações 
e escolas do campo. “Esperamos que as normas sugeridas 

acentuem a visibilidade da educação do campo, de forma a 
garantir o acesso educacional de qualidade às populações que 

vivem no meio rural”, sinalizou Arns.

(BPFRON) apreendeu mais 
de 2,5 toneladas de drogas 
na madrugada de quinta-
feira (24), na região rural 
de Nova Aurora, no Oeste 
do Estado. A ação teve 
apoio da Polícia Federal. Os 
policiais acompanharam a 
movimentação de veículos 
no local e perceberam que 
os suspeitos realizavam o 
transbordo de carga entre 
caminhonetes e uma carreta-
tanque. Quatro pessoas 
foram presas e apreendido 
mais de 2,5 toneladas de 
droga (substância análoga 
à maconha), além de duas 
caminhonetes e a carreta-
tanque.

Diálogo
Uma comissão de dirigentes 
da Frente Nacional de 
Prefeitos apresentou ao 
vice-presidente eleito, 
Geraldo Alckmin (PSB), a 
proposta da FPN para uma 
instância federativa plena. 
O pleito consta na Carta 
dos Prefeitos das Médias e 
Grandes Cidades, documento 
entregue e divulgado esta 
semana, que elenca pontos 
prioritários estabelecidos por 
governantes.

IDR-Paraná
A região oeste tem clima 
propício para o cultivo de 
frutas e desta forma o IDR 
Paraná fará na próxima quarta-
feira, 30, um dia de campo 
chamado Jornada Tecnológica 
em Fruticultura em sua 11ª 
edição. O encontro será na 
estação experimental em Santa 
Helena (antiga base náutica), 
com disponibilidade de ônibus 
saindo do distrito de São 
Clemente às 11h20.

Café de qualidade
Produtoras do Norte Pioneiro 
venceram a 20ª edição do 
concurso Café Qualidade 
Paraná. Como prêmio, podem 
vender seus lotes por R$ 2 
mil (saca de 60 quilos), valor 
que supera em mais de 50% 
a cotação registrada nesta 
semana na B3.
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Palestras
O primeiro tema será 
‘Despertando a magia do Natal 
na arte de atender e vender’, 
com Amauri Crozariolli. Além 
de palestrante, Crozariolli é 
instrutor, facilitador e consultor. 
Sua expectativa é oportunizar 
aos participantes uma ampla 
visão sobre o atendimento 
ao cliente no período sazonal 
mais importante para o 
comércio. Serão abordados os 
subtemas ‘O que é o Natal?’, 
‘Como encantar o Cliente?’, 
‘Conhecendo os desejos 
e sentimentos do cliente’, 
‘Filosofia do atendimento no 
Natal’, ‘O que os clientes gostam 
e esperam do atendimento no 
Natal?’ e ‘Fidelizando o Cliente’.

Vendas de sucesso
O professor Celso Ferrari, 
administrador, instrutor do 
Senac, especialista em Marketing, 
mestre em Desenvolvimento 
Regional em Agronegócio, 
coordenador dos Cursos de 
Administração e Processos 
Gerenciais e MBA em Gestão 
de Cooperativas de Créditos da 
Faculdade UniALFA, ministrará na 
terça-feira (29) a palestra.’Como 
ter uma venda de sucesso. 
Comece a vender agora’.

Atendimento de 
excelência
No dia 30, quarta-feira, será 
ministrada a palestra ‘Atender, 
entender e encantar’, com 
Sandra Freitas. Fundadora 
do Espaço Sandra Freitas, a 
ministrante é licenciada em 
Ciências Biológicas (IFPR), 
hipnoterapeuta clínica 
com especialização em 
Treinamentos para Equipes. 
Também é especialista em 
desenvolvimento emocional, 
analista comportamental, 
coach especialista nas áreas 
financeira, de liderança e 
empreendedorismo.

Entendendo o cliente
Na quinta (1/12) será ministrada 
a palestra ‘ Aprenda a entregar 
o que seu cliente deseja’, com 
Sirley Fátima de Souza. Sirley 
é entrevistadora Empretec 
(Sebrae). Ela é formada em 
Pedagogia e Administração de 
Empresas, possui formação em 
coaching pessoal e profissional, 
desenvolvimento humano, 
lazer, cultura e animação sócio-
cultural. Palestrante nas áreas 
de empreendedorismo, cultura 
da cooperação, motivação e 
gestão de pessoas.

Lesões tiraram Neymar
e Danilo do segundo
jogo da Seleção na Copa

Horas após o atacante 
Neymar e o lateral Danilo reali-
zarem exames de ressonância 
magnética em um hospital de 
Doha, ontem (sexta-feira, 25), 
o médico da seleção brasileira, 
Rodrigo Lasmar, anunciou que os 
jogadores estão fora do segundo 
compromisso do Brasil na Copa 
do Catar, na próxima segunda-
-feira (28) contra a Suíça.

“Os exames mostram uma 
lesão ligamentar lateral no 
tornozelo direito do Neymar, 
junto com um pequeno edema 
ósseo, e uma lesão ligamentar 
medial no tornozelo esquerdo 
do Danilo […]. Já podemos 
adiantar que não teremos os 
dois jogadores para o nosso 
próximo jogo, mas eles per-
manecem em tratamento com 

OS dois atletas sofreram as lesões na partida de estreia da Seleção Brasileira, diante da Sérvia
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A seleção de Senegal venceu 
por 3 a 1, na manhã de ontem 
(25) no Estádio Al Thumama, 
e acabou com as chances de o 
Catar garantir a classificação, no 
Grupo A, para as oitavas de final 
da Copa do Catar.

O técnico Félix Sánchez, 
do Catar, fez uma alteração 
importante do primeiro para 
o segundo jogo. Trocou o 
inseguro goleiro Alsheeb pelo 
reserva Barsham. Senegal, 
com mais qualidade, não se 
importou com isso e desde o 
início da partida pressionou 
em busca do gol, o que não 
tirou a empolgação da torcida 
catari, que se posicionou justa-
mente atrás de uma das metas.

Aos 40 minutos, um erro 
bisonho do zagueiro catari 
Khoukhi, que não soube cortar 
a bola, permitiu que o camisa 9 

Vitoria de Senegal acaba com as
chances de classificação do Catar

Boulaye Dia chegasse batendo 
rasteiro para fazer 1 a 0.

Na etapa final a pressão 
continuou. Numa cobrança 
de córner, logo aos 3 minu-
tos, Famara Diedhiou apare-
ceu de cabeça para balançar 
novamente as redes. 2 a 0 com 
extrema facilidade.

Curiosamente, após este 
gol tudo mudou. Buscando rea-
gir, aos 15 minutos, o zagueiro 
Hassan chutou de fora da 
área tentando surpreender o 
goleiro Mendy. A bola passou 
bem perto. Ali Amoez também 
testou Mendy aos 17. E, aos 21, 
Edouard Mendy fez a defesa da 
Copa, mandando para córner 
uma bola que Mohamad bateu 
de dentro da pequena área. 
Até então, o Catar continuava 
sem marcar gols na sua pró-
pria Copa.

Após pressão, o técnico 
senegalês Aliou Cissé perce-
beu que precisava modificar 
a forma como a equipe estava 
jogando e começou a fazer 
substituições, até para tentar 
paralisar o jogo mais vezes. 
A estratégia não deu certo e, 
aos 32 minutos, em cruza-
mento para a área, o reserva 
Mohammed Muntari testou 
para o fundo das redes de 
Mendy, que nem se mexeu. O 
Catar diminuía a vantagem 
para 2 a 1 e incendiava a tor-
cida no estádio.

Mas aos 37 minutos, 
quando, num cruzamento 
rasteiro para a área do Catar, 
o reserva Cheikh Dieng, que 
entrara há pouco tempo, 
ampliava o placar para 3 a 1 
com um chute indefensável 
para o goleiro Barsham.

no objetivo de tentar recupe-
rá-los a tempo para essa com-
petição”, declarou Lasmar em 
vídeo divulgado pela CBF.

Neymar sofreu, na última 
quinta-feira (24), uma entorse 

no tornozelo direito durante 
o primeiro compromisso do 
Brasil pelo Grupo G do Mundial. 
Na mesma partida o lateral 
Danilo sofreu uma entorse no 
tornozelo esquerdo.

Um homem usando uma camisa declarando apoio aos 
manifestantes contrários ao Governo do Irã foi escoltado 
por agentes de segurança para fora do estádio no Estádio 
Ahmad Bin Ali, no qual a seleção iraniana derrotou o 
País de Gales por 2 a 0 ontem (25). O ‘detido’ usava 
a camisa onde se lia “Mulheres, Vida, Liberdade”. As 
regras proíbem itens com “mensagens políticas, ofensivas 
ou discriminatórias”. Outro torcedor iraniano contrário ao 
Governo do país disse que havia passado furtivamente 
uma camiseta pela segurança no estádio, mas que seus 
amigos haviam sido afastados por causa de suas camisetas 
que diziam “Mulheres, Vida, Liberdade”.

DIVULGAÇÃO

Ciclo
As inscrições para o ciclo de palestras ‘Natal de Luz - Planejar 

Melhor para Vender Mais’ foram encerradas nesta quinta-feira 
(24). O evento da Aciu conta com o apoio do Sebrae e da faculdade 

UniAlfa e será desenvolvido de 28/11 a 2/12, no auditório 
da entidade. As palestras serão ministradas das 8h às 9h. Os 

participantes, entretanto, poderão participar de um café da manhã 
na área gourmet da entidade, das 7h45 às 8h.

Complemento
No encerramento do ciclo, no 
dia 2 (sexta), será ministrada 
a palestra ‘Vitrine de natal 
- Como montar uma vitrine 
de Natal impossível de ser 
ignorada’, com Fernanda 
Ribelato. Ela é consultora de 
imagem e personal stylist, 
tendo quase uma década de 
experiência no varejo de moda, 
know-how repassado através de 
treinamentos e workshops.

Crédito
A Prefeitura e a Noroeste 
Garantias formalizaram uma 
parceria para facilitar a concessão 
de crédito e alavancar os 
pequenos negócios, promovendo 
o desenvolvimento econômico 
de um dos setores que mais 
geram empregos e divisas. O 
município foi autorizado a firmar 
cooperação técnica para alocar 
recursos em conta-corrente 
específica, a título de garantia 
de financiamentos concedidos 
por instituições financeiras 
conveniadas.

Condições atrativas
Os empreendedores individuais 
e microempresários já podem 
procurar a Casa do Empreendedor 
e se informar sobre as opções de 
crédito disponíveis, com taxas 
de juros atrativas, carência para 
o início dos pagamentos e a 
garantia do município, junto com 
as instituições de crédito. O fundo 
que está sendo constituído pelo 
município, com o repasse inicial 
de R$ 250 mil, tem potencial 
de garantir até R$ 2,5 milhões 
em empréstimos, variando 
entre R$ 20 mil a R$ 35 mil, com 
pagamento em até 60 meses.

Critérios
Conforme a legislação, não 
podem tomar empréstimos 
políticos ou parentes diretos, nem 
funcionários públicos ou parentes. 
O sistema não permite mais de 
um empréstimo para o mesmo 
negócio e os financiamentos 
contemplam somente empresas 
localizadas dentro do município. 
Os empréstimos respeitam limites 
pré-estabelecidos e podem ser 
usados para obras estruturais, 
melhorias visuais, reformas, 
modernização e outros serviços até 
o valor limite.

“Mais afronta a mesura de um 
adulador, que uma bofetada de 
um inimigo” - Antônio Vieira

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Polícia realiza exercício simulado contra
crimes violentos em Cruzeiro do Oeste

O 7º Batalhão de Polícia Militar (PM) 
realizou um exercício simulado de cri-
mes violentos contra o patrimônio. A 
atividade teve início no final da noite 
e seguiu madrugada adentro, foi orga-
nizada pelo Comando do 3º Comando 
Regional da PM (CRPM) e oficiais e pra-
ças do 7º BPM.

A ação simulada faz parte do Plano 
de Defesa Territorial no município de 
Cruzeiro do Oeste e foi colocada em 
prática por aproximadamente 100 mili-
tares pertencentes ao 7º BPM, Polícia 
Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental 
e 6º Subgrupamento de Bombeiros 
Independente de Umuarama, além 
dos batalhões que fazem divisa com a 
OPM, a exemplo do 8º BPM (Paranavaí), 
11º BPM (Campo Mourão), 19º BPM 
(Toledo), 25º BPM (Umuarama), 3ª 
CIPM (Loanda), 5ª CIPM (Cianorte) e 4ª 
Cia do Batalhão de Fronteira (BPFRON 
de Umuarama).

O simulado se deu através de acio-
namento do efetivo escalado e de folga, 
com emprego imediato no combate à 
ação criminosa.

A prática teve duração aproximada 
de 2 horas. O ataque encenado foi 
iniciado por 10 Policiais Militares da 
Reserva Remunerada na sede do 7º 

BPM, seguindo para a região central do 
município com a simulação de roubo a 
uma agência bancária. Durante todo o 
simulado foram utilizadas munições de 
festim (não letal) e bombas de pólvora.

Na sequência do exercício, foi mon-
tado um Posto de Comando fora da 
Sede da OPM, para monitoramento da 
atividade criminosa, feita através de 
câmeras do município, além do plane-
jamento e orientação da ação policial.

Durante o desdobramento, equipes 
policias fizeram a retomada da Unidade 
e montaram bloqueios nas possíveis 
rota de fuga dos marginais, sendo 
possíveis frustrar os planos deles atra-
vés do bloqueio pela rodovia PR-180, 
quando empreenderam fuga em meio 
à mata. Após monitoramento de outras 
rotas de fuga e retomada de buscas ao 
nascer do dia, foi obtido êxito na cap-
tura de parte da quadrilha, sendo então 
finalizado o exercício.

PREPARAÇÃO
O Comandante do 7º BPM, Major 

Edson Kamakawa, destaca que a apli-
cação do Plano de Defesa Territorial é 
importante para o preparo dos poli-
ciais empregados, além de possibi-
litar a identificação dos pontos que 

precisam de maior atenção durante o 
combate de ações criminosas, zelando 
assim, pela preservação e manutenção 
da segurança da população e do efetivo 
policial militar.

O Major agradeceu a colaboração 

Polícia Civil investiga morte
misteriosa no San Gaetano

A Polícia Civil de Umuarama deu 
início ontem (sexta-feira, 25) às inves-
tigações sobre a morte de um homem 
de 42 anos de idade. O caso aconteceu 
na noite da quinta-feira (24), em uma 
residência situada à rua Maria Ignácia, 
no Jardim San Gaetano.

A Polícia Militar do município, foi o 
primeiro órgão de segurança pública 
a enviar equipes ao local. A Central 
Operacional (Copom) foi acionada atra-
vés de denúncias, que davam conta de 
que o morador havia sido encontrado 
provavelmente sem vida dentro do 
imóvel. Quando os policiais chegaram, 
verificaram que a vítima apresentava 
um trauma na região do crânio.

O pai relatou aos policiais que o 
filho morava sozinho naquele endereço 
e sofria de epilepsia. Ele disse ainda aos 
PMs que desconhecia qualquer inimi-
zade que o filho teria.

Uma das hipóteses que vem sendo 
analisadas pela Polícia Civil, são de 
que o trauma encontrado no crânio 
da vítima possa ter sido causado após 
uma crise, onde o morador poderia 
ter caído e batido consequentemente 
com a cabeça.

das equipes especializadas que parti-
ciparam do exercício, bem como dos 
Policiais da Reserva Remunerada e da 
comunidade de Cruzeiro do Oeste que 
colaborou para que o simulado aconte-
cesse em segurança para todos.

Esta informação somente poderá ser 
confirmada após o encaminhamento 
do resultado do laudo do Instituto 
Médico legal (IML) à autoridade policial 
judiciária que pura o caso.

Ainda no local onde foi encontrado 
o corpo, equipes do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência) 
constataram o óbito e peritos do 
Instituto de Criminalística analisaram 
a cena a fim de encontrar indícios que 
possam esclarecer mais facilmente 
o caso. Clécio Francisco foi identifi-
cado oficialmente no IML e, tão logo 
foi encerrado o exame de necropsia, 
o corpo foi liberado após familiares 
para os atos fúnebres.

O exercício simulado se deu através de acionamento do efetivo escalado e de folga, com emprego imediato no 
combate à ação criminosa
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Embriagado em fuga
Apresentando sinais de embria-

guez, um homem de 31 anos foi preso, 
na madrugada de ontem (25), em 
Umuarama. Ele tentou fugir de uma 
abordagem policial, dirigindo em alta 
velocidade pelas ruas da cidade.

O caso teve início, quando equi-
pes do Rotam desenvolviam patru-
lhamento e avistaram uma caminho-
nete Fiat Toro estacionada em um 
local isolado, com as portas abertas 
e o motor ligado. Ao se aproximar, o 
condutor deu início à fuga. Uma per-
seguição começou, até que o moto-
rista foi definitivamente abordado. 
Dentro do veículo, nada de ilícito foi 
encontrado, porém o condutor apre-
sentava sinais de estar embriagado e 
a todo momento resistia à ação dos 
PMs. Como ele também se recusou a 
realizar o teste do etilômetro, os poli-
ciais deram voz de prisão no local.
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Vigilância começará a fiscalizar comércios
e escolas para proibir cigarros eletrônicos

A promotora de Justiça 
Fernanda Bertoncini Menezes, 
do Ministério Público do 
Estado Paraná (MP-PR), noti-
ficou a Covisa (Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde) de 
Umuarama, apresentando a 
Recomendação Administrativa 
n° 003/2022 falando sobre a 
necessidade de fiscalização de 
estabelecimentos comerciais 
e escolas onde adolescentes 
e jovens estariam livremente 
fazendo uso de dispositivos 
eletrônicos para fumar.

Por meio de um proce-
dimento administrativo, a 
promotora busca cumprir 
as garantias estabelecidas 
no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, após reunião rea-
lizada na cidade e que contou 
com a presença de represen-
tantes dos CMDCA, das secre-
tarias de Educação, da Saúde 
e da Defesa dos Direitos do 
Consumidor, entre outros, 
estabelecendo a proibição 
do uso de todas as formas de 
cigarros eletrônicos, também 
chamados de vaper, pod, e-ci-
garette, e-ciggy, e-pipe, e-ci-
gar, heat not burn (tabaco 
aquecido), entre outros. 
“Todos esses dispositivos 

O Boletim Covid divul-
gado ontem (sexta-feira, 25), 
da Secretaria de Saúde de 
Umuarama, trouxe a infor-
mação de que 27 novos casos 
foram confirmados nesta data, 
sendo 16 mulheres, 11 homens 
e nenhuma criança. Nesses 25 
dias do mês de novembro, 211 
pessoas já foram diagnostica-
das com a doença, indicando 
uma média diária de 8,4 casos.

Mulheres são as que mais 
se contaminam pelo coro-
navírus (52%), depois vêm 
os homens (37%) e as crian-
ças (11%). Desde o dia 1° de 
janeiro até hoje, 19.119 casos 
de covid-19 foram confirma-
dos na cidade – o que dá uma 
média diária de 58 casos. “Em 
outubro inteiro tivemos ape-
nas 42 casos e agora, em 25 
dias, já temos mais de 200, por 
isso tivemos de providenciar 
um Decreto para que o uso da 
máscara volte a ser obrigató-
rio, pelo menos por enquanto, 
em todos os estabelecimentos 
de saúde do município: é uma 
forma tentarmos conter esse 
aumento”, comenta o secretá-
rio de Saúde, Herison Cleik da 

Secretaria diagnosticou 
211 casos de Covid-19 
apenas em novembro

Silva Lima.
Até nesta sexta-feira, 207 

pessoas estavam em isola-
mento domiciliar – são 154 
casos ativos e 53 suspeitos. 
Segundo relatório das insti-
tuições hospitalares com leitos 
para tratamento da covid pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde), 
uma mulher de 68 anos, que 
tomou três doses da vacina, 
está internada na UTI do hospi-
tal Uopeccan e um homem de 
64 anos, que tomou as quatro 
doses da vacina, também está 
internado em UTI, do Hospital 
Nossa Senhora. Há ainda uma 
mulher de 58 anos internada 
na enfermaria do Norospar.

Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, 39.551 
pessoas tiveram covid e deste 
total 39.058 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.

A Prefeitura de Umuarama 
foi  contemplada com o 
i n é d i to  P rê m i o  C i d a d e 
Empreendedora Prata e com 
o Selo Prata de Referência 
em Atendimento na Casa do 
Empreendedor, da Secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio. A honraria, referente 
ao desempenho em 2022, pre-
mia ações que objetivam a des-
burocratização e simplificação 
dos serviços públicos presta-
dos aos empreendedores.

A entrega foi feita ao pre-
feito Hermes Pimentel e 
ao secretário da Indústria 
e  C o m é r c i o ,  M a r c e l o 
Adriano Lopes da Silva, na 
pre s e n ça  d o secretário-
-chefe de Gabinete, André 
Rodrigues, do coordenador 
Thiago Rangel, do asses-
sor Nelson Vitor, da Casa do 
Empreendedor, pelo consultor 

do Sebrae Adriano Pereira.
O  P r ê m i o  C i d a d e 

Empreendedora visa reconhe-
cer e premiar os municípios 
que aderiram ao Programa 
C i d a d e  E m p re e n d e d o ra 
e obtiveram significativa 
melhoria do ambiente de 
negócios e neste ano des-
tacou a atitude do prefeito 
Hermes Pimentel e do secre-
tário Marcelo Adriano, de 
implementar políticas públi-
cas de apoio às micros e 
pequenas empresas (MPEs) 
e melhorias também para os 
microempreendedores indi-
viduais (MEIs), contribuindo, 
dessa forma, com a geração 
de emprego e renda para o 
município.

Os resultados desse tra-
balho são avaliados pelo 
Sebrae a partir dos pilares de 
qualidade em atendimento, 

gestão, ambiente de negó-
cios, oferta de soluções, 
infraestrutura,  presença 
digital (cliente oculto e foco 
digital) e capilaridade, sub-
divididos em planejamento e 
capacitação de equipes, divul-
gação de editais de compras 
governamentais, orientações 
para participação em licitações 
e acesso consciente ao crédito.

“É uma avaliação bem exi-
gente e detalhada, mostrando 
que Umuarama tem crescido 
cada vez mais”, disse o secre-
tário Marcelo Adriano. Ele 
lembra que no ano passado 
a Casa do Empreendedor rea-
lizou 26.650 atendimentos, 
um aumento de 61% se com-
parado o ano anterior, e este 
ano já foram mais de 43.600 
atendimentos e cerca de R$ 
5,6 milhões em crédito con-
cedido aos empreendedores.

são proibidos no Brasil desde 
2009 resolução RDC 46/2009 da 
Anvisa”, pontuou.

Pe l a  R e c o m e n d a ç ã o 
Administrativa, a Coordenadoria 
de Vigilância Sanitária terá 
de tomar várias providências, 
como fiscalizar, notificar e 
aplicar as penalidades pre-
vistas na legislação brasileira. 
“Teremos de formar uma for-
ça-tarefa para coibir o uso de 
cigarros eletrônicos em esta-
belecimentos comerciais da 
cidade como bares, lanchone-
tes, choperias e conveniências, 
que serão notificadas sobre a 
Recomendação Administrativa 
do MP-PR. Vamos alertar todos 
os comerciantes que têm esses 
produtos para venda. Também 
teremos de notificar diretores 
de escolas e colégios para que 
denunciem e tomem as provi-
dências para impedir o fumo 
dentro dos ambientes de 
ensino”, comentou Claudeni 
Scapolan, coordenadora de 
Vigilância Sanitária.

Proibidos no Brasil, os 
cigarros eletrônicos – conhe-
cidos como ‘vapers’ (a pro-
núncia é vêiper) ou póds –, são 
considerados por autoridades 
médicas como mais nocivos 

que o próprio cigarro conven-
cional. “A legislação brasileira 
proíbe o uso de cigarros de 
qualquer espécie em ambien-
tes fechados. Porém, contra 
o cigarro eletrônico há agra-
vantes, pois seu uso, compra 
e venda são considerados ilí-
citos penais, já que são pro-
dutos proibidos pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária)”, comenta Claudeni, 
acrescentando que o prazo 

para iniciar as fiscalizações 
já foi definido e as ações vão 

começar no próximo final de 
semana (2 de dezembro).

Umuarama recebe pela primeira vez
o Prêmio Cidade Empreendedora

SERÃO fiscalizados estabelecimentos comerciais e escolas onde adolescentes e jovens estariam livremente fazendo uso de dispositivos 
eletrônicos para fumar

ASSESSORIA/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

A Lua vai dar um baita impulso para os seus interesses 
materiais ao ingressar na fase Cheia em sua Casa da Fortuna. 
Propostas de gente mais velha e experiente podem trazer 
novos rumos e dar outro sentido aos seus planos para o 
futuro, ampliando suas esperanças e seus horizontes. 

Seu jeito sociável e falante estará em destaque e você vai 
fazer sucesso em todas as rodas, mesmo que os contatos e 
as conversas aconteçam virtualmente. Só precisará ter um 
pouco mais de tato e flexibilidade com quem se estranha 
às vezes. Pode rolar um clima inspirado e apaixonado com 
um crush que você vê sempre ou um colega de trabalho.

Você começará a semana com a sorte do seu lado e nem 
mesmo a vibração da Lua Cheia em seu inferno astral poderá 
atrapalhar seus interesses nesses dias. Pode despertar uma 
forte atração em alguém mais experiente. Se já está com o 
pé no namoro, tem tudo para encantar o seu alvo. 

Você pode se deparar com altos e baixos na vida social e 
amorosa, ao menos nos primeiros dias da semana. Já nas 
relações familiares, nas finanças e no trabalho, as coisas 
devem fluir como planeja e não vai faltar proteção, tudo 
graças ao excelente aspecto que Mercúrio faz com Saturno. 

Seu papo esperto e seu charme virginiano estarão em des-
taque e vão garantir à você muito sucesso neste período. 
Poderá resolver muita coisa com a turma de casa e também 
começar o planejamento das festas, além de ter ótimas con-
versas com as pessoas queridas. Tudo deve fluir do jeitinho 
que você espera na paquera.

Você pode ter uma porção de interesses para tratar com 
quem convive ou trabalha, mas convém ter jogo de cintura 
e dosar bem a franqueza. Por outro lado, Mercúrio e Saturno 
mandam vibes superpositivas e dão todo apoio para as suas 
finanças nesses dias – explore seus instintos ao lidar com 
dinheiro e poderá ampliar seus ganhos. 

Horóscopo semanal de 21 a 27 de novembro 

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

Talvez você precise resolver algum contratempo com 
imposto, taxa, seguro ou pendência antiga, mas Mercúrio 
sorri para Saturno e revela que você terá astúcia, inteligência 
e boas estratégias para se livrar de qualquer pepino, sobre-
tudo com grana e nos contatos pessoais.  

Vênus segue na Casa da Fortuna nesta semana e incentiva 
seus ganhos, mas seu regente tem mais notícia boa e forma 
um belo trígono com Netuno nos últimos dias da semana, 
revelando um período perfeito sem defeitos para você con-
sagrar conquistas nas finanças, no trabalho e principalmente 
no amor. Um clima de estabilidade e romantismo vai embalar 
o convívio. 

Interesses, afinidades e conversas com amigos vão trazer 
alegrias e podem estimular seus contatinhos, aproximando 
você de alguém especial, capaz de balançar seu coração. E 
as boas vibes só melhoram incentivando o relacionamento 
familiar, os ganhos materiais e também a vida amorosa. 

O último mês do ano chega com muitas vibes, algumas vão 
te favorecer bastante e outras vão exigir um pouco mais de 
cautela. Procure cuidar com mais carinho do seu organismo, 
pois pode estar negligenciando algum sintoma que precisa 
ser investigado.  

Mercúrio começa a brilhar em Sagitário e garante um 
momento oportuno para prestar provas, concursos, estudar, 
fazer cursos online e realizar mudanças mais significativas 
em sua vida. Sua saúde pode ser beneficiada por novos ares 
e por pequenas adaptações em seu cotidiano. Na paixão, 
sua boa lábia vai atrair paquera e Vênus dará carta branca 
para o envolvimento. 

Horóscopo nascido em 26 de novembro

Horóscopo nascido em 27 de novembro

Horóscopo nascido em 28 de novembro

Os nascidos em 27 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Sagitário – Carneiro. São 
meio parados, indecisos e vagarosos no agir. Necessitam de incentivo, de apoio e de sugestões de terceiros, 
para tomarem decisões e agirem com mais rapidez e clareza. Seu número principal, do dia do nascimento é 
o 36, formado de, 3, Júpiter e de 6, Vênus; chamados de a grande e a pequena fortuna do zodíaco. A soma 
dá o 9, de Marte, que infunde agressividade, coragem, determinação, liderança, otimismo e confiança em si.

Os nascidos no dia 26 de novembro são do signo de sagitário com a personalidade de Escorpião. São des-
confiados e meio reservados, o que é incomum em Sagitário, sempre muito franco e muito aberto. É difícil 
exporem suas ideias e suas intenções com clareza. Seu número principal é o 35, formado de 3, Júpiter e de 
5, Mercúrio, astros de grande mobilidade, que caracterizam pequenas e grandes viagens. A soma dá o 8, de 
Saturno, que infunde seriedade e responsabilidade, autoridade, austeridade e vida longa.

Os nascidos no dia 28 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Capricórnio. São conservado-
res, tradicionais e gostam de cultuar o passado, assim como contar histórias e reviver os bons e os maus momentos. 
Valorizam muito suas raízes e tradições e gostam de passar isso para as outras gerações. Seu número principal, do 
dia do nascimento é o 37, formado de 3, Júpiter e de 7 Netuno, astros que juntos regem o misticismo e a Religião. 
Juntos formam o 1, do Sol, que confere liderança, sucesso e sabedoria, poder, autoridade e solidão.

Deve rolar muita conversa com as pessoas próximas, mas cau-
tela para não atrasar serviços e compromissos, ainda mais se 
trabalha em esquema de home office. Nas finanças, Marte segue 
agitando sua Casa das Posses e reforça a sua garra para batalhar 
por grana. Você pode ter surpresas incríveis com alguém que 
está longe dos olhos, mas pertinho do coração. 
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3/mrs — oír. 5/acoar — bisel — bocel — natio. 8/solertes.
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V I D E A B A A N

D E C O R R E N C I A
L A T E R A L L A N

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)
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linguística
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em con-
juntos

musicais

Roll-(?),
método de
depilação

2/on. 3/éon — err. 4/vide. 5/érebo.

   

Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 26/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 22
min 20

max 30
min 16

Cascavel
max 28
min 16

Foz do Iguaçu
max 31
min 20

max 29
min 15

Curitiba
max 19
min 13

FASES 
DA LUA

Domingo 27/11/2022

Poucas nuvens
Segunda 28/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 685
Dia de Sorte
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Antecipando-se ao alto 
índice de chuvas caracte-
rístico dos meses do verão, 
a Secretaria de Obras da 
Prefeitura está realizando 
diversas intervenções para 
melhorar a drenagem pluvial 
e evitar alagamentos e erosões 
no perímetro urbano. Além de 
reparos constantes na rede de 
galerias, limpeza e manuten-
ção de bocas de lobo e poços 
de visita, o município está 
ampliando a captação de água 
das chuvas com a implantação 
de ‘mata-burros’ em pontos 

Investimento em melhorias na drenagem pluvial nos bairros
mais críticos, em diversas par-
tes da cidade.

Nas últimas semanas, uma 
empresa contratada pelo muni-
cípio construiu mais cinco dis-
positivos do gênero em trechos 
íngremes de vias públicas no 
Parque Cidade Jardim, Parque 
Danielle e Jardim Ipê. “Há 
pouco tempo também implan-
tamos mata-burros na avenida 
Vitória. O custo de cada unidade 
varia entre R$ 12 mil e R$ 15 mil 
e o modelo empregado utiliza 
vigas metálicas perfil ‘I’, com 
grande durabilidade, eficiência 

e praticamente nenhum incô-
modo aos condutores de veí-
culos”, explica o secretário de 
Obras, Gleison Alves de Andrade.

Nos pontos críticos, a enxur-
rada por vezes se acumula sobre 
a via pública e a água chega a 
invadir quintais e residências 
de moradores. De acordo com 
o secretário, as grades aumen-
tam a área de captação da 
enxurrada, que é conduzida a 
um fosso em concreto e a uma 
ou duas bocas de lobo existen-
tes, seguindo para as galerias 
pluviais. Cada grade tem cerca 

de um metro de largura.
O diretor de Obras da 

Prefeitura, Renato Caobianco, 

acrescenta que os investimen-
tos em melhorias na drenagem 
pluvial são constantes.
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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

Toyota anuncia linha 2023 da Hilux e do SW4
A Toyota do Brasil anuncia 

a chegada da linha 2023 para 
os modelos Hilux e SW4. Os 
veículos receberam novida-
des visando atender o amplo 
perfil de consumidores. Para 
a picape Hilux, o destaque é 
a estreia da versão Conquest 
no mercado brasileiro, com 
foco em clientes que buscam 
um visual off-road mais impo-
nente. Já a SW4 GR-Sport, prin-
cipal novidade do SUV para 
essa linha, recebeu 20 cavalos 
a mais de potência, elevando o 
prazer de condução, com mais 
esportividade e performance. 

A principal novidade da 
linha 2023 da Hilux é a ver-
são Conquest. Uma alterna-
tiva ao consumidor que busca 
uma picape com visual mais 
Off Road. Assim como a SRX 
Limited lançada recentemente, 
essa é mais uma opção no port-
fólio Toyota que reafirma o com-
promisso em atender aos mais 
variados perfis de consumidor.

O novo modelo ganhou 
visual mais agressivo, graças 
ao para-choque dianteiro com 
desenho exclusivo, nova grade 
frontal, molduras nas caixas 
de roda, retrovisores e maça-
netas na cor preta, rodas de 
liga leve de 18 polegadas com 
desenho inédito, faróis de LED 
com máscara negra bem como 
santantônio com a identifica-
ção “Conquest” e separador de 
carga na caçamba exclusivos, 
que aumentam a praticidade, 
acomodando cargas dos mais 
variados tamanhos, facilitando 
assim o cotidiano dos usuários.

Já no interior, a nova versão 
Conquest é equipada com luz 
ambiente nas portas e novo 
acabamento em preto, o que 
proporciona ao motorista e 
aos ocupantes um ambiente 
mais moderno e exclusivo. 

Conhecida por sua robus-
tez, durabilidade, versatilidade 
e agilidade, a Hilux 2023 ainda 
oferece de série, ar-condicio-
nado de duas zonas automá-
tico e digital, com saídas para 
o banco traseiro, além de 
câmera 360° e aprimoramen-
tos no pacote de segurança 
ativa Toyota Safety Sense, 
como a inclusão do sistema 
de pré-colisão frontal (PCS), 
nas versões SRX, SRX Limited, 
GR-Sport e agora na Conquest.

Além disso, a picape é equi-
pada com sistema multimí-
dia com tela de 8″ sensível ao 

toque, rádio com MP3, entrada 
USB, conexão Bluetooth® e para 
smartphones e tablets por meio 
de espelhamento Android Auto® 
e Apple CarPlay®, item incluído 
neste ano desde a versão 
Power Pack.

A partir da versão SR, 
todas as versões da Hilux 2023 
ainda contam com sistema de 
ar-condicionado de duas zonas 
automático e digital. A central 
trabalha com controles indivi-
duais na parte dianteira e tra-
seira, garantindo ainda mais 
conforto e comodidade aos 
passageiros. 

A Hilux 2023 traz o já con-
sagrado motor turbodiesel 
2.8L 16V, que gera 204 cv de 
potência e torque de 42,8 kgfm 
a 3.400 rpm nas versões com 
transmissão manual e 50,9 
kgfm a 2.800 rpm nas versões 
com transmissão automática. 
Acoplado a uma transmissão 
automática sequencial de 
seis velocidades, o propulsor 
alia força à economia: é um 
dos mais potentes e econômi-
cos da categoria. Participante 
do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem Veicular (PBEV) 
do Inmetro, os modelos equi-
pados com transmissão auto-
mática apresentam consumo 
de 10,1 km/l no percurso 
urbano e de 11,3 km/l no per-
curso rodoviário.

LINHA SW4 2023 
O novo SW4 2023 segue 

com seu design marcante, 
que transmite esportividade, 
dinamismo e exclusividade. 
A principal novidade da linha 

2023 é a atualização da ver-
são GR-Sport, que, além da 
conhecida roupagem, com 
emblemas da GAZOO Racing e 
rodas personalizadas, ganhou 
20 cv, com o turbocompressor 
de geometria variável (TGV) e o 
intercooler (1GD), assim como 
na picape Hilux. 

Nas versões Diamond e 
GR-Sport, a linha dos sistemas 
de luzes, da grade frontal e dos 
para-choques seguem como 
novidade. Destacam-se ainda 
sua moldura dianteira, com 
faróis full-LED, e o sistema fol-
low me home, com regulagem 
automática de altura.

Por dentro, o modelo man-
tém o estilo moderno, carac-
terístico do SUV, e traz reno-
vação para o interior, com 
detalhes escurecidos, volante 
e bancos em couro, ilumina-
ção ambiente, com LEDs nos 
apoios para os pés, console 
central, painel e portas.

O novo SW4 2023 possui o 
pacote de conectividade com 
tela sensível ao toque de 8”, 
Android Auto e Apple CarPlay 
e função Bluetooth®, acompa-
nhados do sistema de áudio 
premium JBL, com 10 alto-fa-
lantes e 1 subwoofer. 

Além disso, todas as versões 

incorporam o sistema de monitor 
de visão 360º (Panoramic View 
Monitor – PVM), que vai agregado 
no modo de exibição do display, 
como suporte ao motorista na 
identificação de movimentos ao 
redor de todo o veículo. 

O SUV na linha 2023 vem, 
de série, com ar-condicionado 
automático digital de duas 
zonas. 

Já as versões Diamond e 
GR-Sport contam ainda com 
carregador por indução para 
smartphones (Wireless Charger) 
e duas portas USB no console, 
para utilização dos passa-
geiros dos bancos traseiros, 

aumentando ainda mais a pra-
ticidade e conveniência a bordo.

MOTORIZAÇÃO
Assim como na Hilux, o 

propulsor que equipa o SUV 
é diesel 2.8L 16V, gera 204 cv 
de potência e torque de 50,9 
kgfm a 2.800 rpm, e está sem-
pre acoplado a uma transmis-
são automática sequencial de 
seis velocidades.

Já na versão GR-Sport, a 
configuração do motor de tur-
bocompressor de geometria 
variável (TGV) e intercooler 
(1GD) entrega 224 cv de potên-
cia e 55,0 kgfm de torque.

VERSÃO Conquest da Hilux chega para completar portfólio da picape média mais vendida do País 

SW4, SUV líder em sua categoria, recebe mais potência na versão GR-Sport
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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.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
DELTAPAR COMÉRCIO DE 
LUBRIFICANTES EIRELI, inscrita 
sob nº CNPJ 14.224.456/0005-73, 
estabelecido na Avenida Florivaldo 
Ricieri Tmapelini, 1538, Quadra 
3 Lote 02/03 Parque Industrial 
I, CEP 87507-070, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins o 
extravio de seu alvará. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

EXTRAVIO DE ALVARÁ
CLAUDINEI FERNANDES DA 
SILVA BAR - ME, inscrita sob nº 
CNPJ 08.061.887/0001-30, esta-
belecido na Rua Havana,2060, 
Conjunto Residêncial Córrego 
Longe, CEP 87504-625, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
26.364/2006. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

Professores recebem formação sobre
método que auxilia na alfabetização

A Secretaria Municipal de 
Educação está promovendo 
uma formação para os pro-
fissionais que trabalham nas 
salas de recursos multifuncio-
nais da rede municipal sobre o 
Método Abacada, uma meto-
dologia de ensino que auxilia 
na alfabetização, especial-
mente de crianças com dificul-
dades de aprendizagem.

O método leva o estudante 
a associar sílabas a imagens e, 
posteriormente, uma sílaba à 
outra, simplificando o número 
de combinações na junção 
entre vogal e consoante. Por 
isso a metodologia trabalha 
uma vogal de cada vez. “Esse 
método foi desenvolvido pela 
professora Cláudia Mara Silva, 
de Curitiba, e aplicado por ela 
na alfabetização de deficien-
tes intelectuais e pessoas com 
dificuldades de aprendizagem. 
Ele tem por base métodos já 
existentes, como o Fonético 
e Sodré, e torna as ativida-
des de alfabetização interes-
santes e prazerosas para que 
a aprendizagem aconteça de 
maneira mais ativa”, explicam 
as coordenadoras da Educação 
Especial, Maria de Lourdes 
Castanha de Freitas e Ângela 
Pinto Tavares Baccarin.

A formação reúne coor-
denadoras pedagógicas e 
professores que atuam na 
Educação Especial, que tive-
ram um encontro on-line em 

21 de setembro para o pri-
meiro contato com o método, 
conhecimento dos materiais 
e da forma de trabalhar com 
os estudantes.

A Secretaria de Educação 
adquiriu os materiais neces-
sários e, nesta sexta-feira, 25, 
os profissionais da Educação 
Especial tiveram um encon-
tro presencial no Centro 
Municipal de Desenvolvimento 
e Pesquisa em Educação 
(CMDPE) com a professora 
Cláudia Silva para aprende-
rem a aplicar o material com 
os estudantes.

“A professora mostrou, na 
formação, que através desse 
método o aluno vivencia as 
tentativas, a troca e a tolerân-
cia de erros para que desen-
volva os esquemas de conhe-
cimento de obser vação, 
identificação, comparação, 
classificação e conceituação, 
para assim, aprender”, acres-
centou a secretária municipal 
da Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso.

No encontro foram apre-
sentados o material didático, 
apostilas e os jogos adquiridos 
pelo município. A formadora 
também apresentou exemplos 
sobre como alfabetizar estu-
dantes com deficiência intelec-
tual com jogos pedagógicos.

A coordenadora geral 
Elisangela Reis e a coordena-
dora da equipe pedagógica, 

Patrícia Abucarma, pontuam 
que o aprendizado acontece 
de forma sistemática, orde-
nada e progressiva, respei-
tando a habilidade e dificul-
dade de cada aluno.

“Esse método vem para 
somar no trabalho desen-
volvido pelo município na 
Educação Especial, melho-
rando as chances de evolução 
do aprendizado e, com isso, 
de inclusão dos alunos com 
dificuldades de aprendiza-
gem”, completou a secretária 
Mauriza Lima.

NO encontro foram apresentados o material didático, apostilas e os jogos adquiridos pelo 
município
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “Posso não concordar com nenhuma das 

palavras que você disser, mas defenderei até 
a morte o direito de você dizê-las.”

Voltaire 

@tribunahojenewsumuarama

DIA NACIONAL DE COMBATE AO CÂNCER 
O Dia Nacional de Combate ao Câncer foi instituído pela Portaria nº 707/1988 do Ministério da Saúde, com o objetivo de ampliar o conhecimento da popu-
lação brasileira sobre o câncer, principalmente sobre a sua prevenção. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 
crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, 

determinando a formação de tumores, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo.
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TAXI 
Usuários do Brasil já podem 
solicitar corridas da Uber 

diretamente pelo WhatsApp. 
A novidade foi anunciada na 
quinta-feira pela empresa 

de mobilidade e vale para as 
modalidades UberX e Uber 

Moto. Por enquanto, o servi-
ço está disponível ainda em 
fase de testes em Teresina 

(PI), São Luís (MA) e Sobral 
(CE) e Juazeiro do Norte (CE). 
O Brasil é o segundo país a 

contar com essa funcionalida-
de, que já estava em operação 
na Índia desde o ano passado. 

As corridas solicitadas pelo 
WhatsApp estão disponíveis 
entre 6h e 22h e as viagens 
devem ser pagas em dinheiro 

ao motorista. (g1)

TRACKER BLACK FRIDAY !
DESIGN & SOFISTICAÇÃO

A Concessionária UVEL traz uma oportunidade única para você com a Black Friday Chevrolet , o melhor dia para 
você conquistar o seu SUV da Chevrolet. Venha para a Uvel e confira esta ofertas imperdíveis.

 Deixe conceitos ultrapassados para trás. Na hora de escolher o seu SUV, 
segurança, tecnologia, economia e design são essenciais. O Tracker é um 
modelo completo e que não para de evoluir, assim como você. Só ele vem 
com 6 airbags, MyLink de 8” e motor turbo de série, em todas as versões. 
Neste SUV você conta com 6 airbags de série (2 frontais, 2 laterais e 2 
de cortina) para que todos a bordo tenham muito mais segurança. Além 
disso, você também tem mais tranquilidade ao dirigir com o controle de 

limite de velocidade e o sensor crepuscular, que acende os faróis de forma 
automática.  Tem Controle de Estabilidade e Controle de Tração essa fun-
ção aplica a pressão de freio apropriada nas rodas e limita a potência do 
motor, quando isso for necessário, evitando que o seu veículo derrape e 
mais: Alerta de Colisão Frontal com Freio de Emergência quando impre-
vistos podem aparecer pela frente. Por isso, o Tracker emite um sinal 
sonoro e visual pelo para-brisa quando há risco iminente de colisão 
frontal. O Tracker proporciona uma experiência inovadora ao volante. 
Abandone de vez os cabos, com a projeção sem fio e o Wi-Fi nativo, 
você e sua família estão sempre conectados, seja no smartphone, no 

tablet ou no computador. Afinal, em casa ou durante viagens, estar on-
-line faz toda a diferença. Além disso, você também conta com MyLink 
8 de nova geração, com menu inicial ainda mais moderno e intuitivo. 

Também pode conectar 2 celulares via Bluetooth, conversar por mensa-
gens e acessar suas playlists usando o comando de voz.

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!
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VENHA FAZER O TEST DRIVER!
Dirigir o Tracker é tão confortável quanto estar em 

casa. Para isso, ele conta com diversas funções 
práticas e inteligentes, como os sistemas de partida 
sem chave, botão start stop, controlador de velo-
cidade de cruzeiro, sensor de chuva e muito mais. 

Além de controles do rádio e telefone no volante e ar 
condicionado digital. O Tracker também tem um dos 

motores mais econômicos da categoria. Além de ser o 
SUV mais equipado, o Tracker tem ainda transmissão 
automática de seis velocidades com “Active Select”, 
e motor turbo de série garantindo uma alta perfor-
mance e economia de combustível. Com um design 
ainda mais sofisticado, com rodas de alumínio 17”, 
detalhes cromados na grade frontal, rack de teto em 
prata e faróis dianteiros tipo projetor, o Tracker traz 
ainda lanternas em led no exterior e conquista com o 
acabamento premium em todos os detalhes do seu in-
terior. Alerta de ponto cego (Enfrente os desafios da 
cidade com mais segurança. O Tracker possui sensores 

nos cantos traseiros do carro que avisam, por meio 
de sinais luminosos no retrovisor, se houver algum 

veículo no ponto cego.
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