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Nova Lei de Licitações aprovada pelos  
vereadores excluiu duas modalidades
Vereadores de Umuarama aprovaram por unanimidade em sessão extraordi-
nária, ontem, a nova Lei de Licitações e Contratos. A medida segue as novida-
des aplicadas pela legislação federal. O texto que passou pelo plenário abarca 
leis referentes a compras públicas e determina regras, como forma de tornar 

mais eficientes os processos de compra, assim como reduzir possíveis fraudes, 
impondo ainda planejamento mais aprimorado dos órgãos públicos que, ao 
final de cada ano, devem fazer um levantamento detalhado das compras e 
contratações de serviços previstos para o próximo exercício. l 4
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ASSESSORIA

Anjos do Tatame

As vias públicas da região do Centro Cívico de Umuarama estão recebendo melhorias. Nas últimas semanas, 
equipes das secretarias de Obras e de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana – Sestram revitalizaram o 
pavimento com recape asfáltico, renovaram a sinalização e promoveram alguns ajustes, visando dar mais 
agilidade e segurança ao tráfego na região do Paço Municipal. A Avenida Rio Branco recebeu recapeamento 
asfáltico entre o prédio da Câmara e a Praça Hênio Romagnolli, bem como os acessos dos canteiros centrais 
na frente do Legislativo e também da Justiça do Trabalho. O investimento foi de aproximadamente R$ 100 mil 
em materiais, com mão de obra e equipamentos próprios do Município. 

O Boletim Covid divul-
gado ontem, trouxe a 
confirmação de novos 

50 casos da doença 
em Umuarama. Em um 

dia, 30 mulheres, 19 
homens e uma criança 
de quatro anos, foram 

diagnosticados com 
o vírus. Uma senhora 

de 73 anos segue 
internada em leito de 

UTI. Ela não tomou 
nenhuma dose 

da vacina. 

Obras no centro

Arrecadação
federal atinge
R$ 205,47 bi
em outubro
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Protocolada
PEC que dá

continuidade ao
Auxílio Brasil
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Força-tarefa
atenderá

vítimas do
deslizamento
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50 novos casos
ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Lateral Alex
Sandro é o

terceiro desfalque
da Seleção
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

A Lua segue firme em seu paraíso astral, mas sina-
liza alguns perrengues no final da tarde, principal-
mente se já tem compromisso ou namora firme. 
Como não adianta se preocupar com antecedên-
cia, o jeito é se dedicar mais ao trabalho e agarrar 
qualquer oportunidade de evoluir, Gêmeos.

Você vai dar um show em tudo que envolva comu-
nicação, inclusive nas mídias sociais, mas saiba 
que o trabalho pede uma atenção extra no final 
da tarde, tá? Falar demais, esquecer documentos, 
arquivos ou até detalhes importantes podem trazer 
prejuízo no serviço, por isso, foque no momento 
e não se distraia. 

O mês está acabando e as estrelas avisam que 
será preciso atenção redobrada com dinheiro. 
Foque no que é importante e controle melhor os 
gastos, por mais que queira comprar tudo o que 
vê pela frente. Talvez não role a sorte grande na 
mega, mas o trabalho conta com vibes favoráveis 
e, aos poucos, pode trazer o retorno que deseja.

No trabalho, é hora de botar as mãos na massa 
e mostrar que dá conta da sua parte se quiser 
causar uma boa impressão nos colegas e na 
chefia. Foque no que é importante e aproveite 
hoje para finalizar as tarefas que vinha empur-
rando com a barriga.

Sol e Mercúrio colocam a relação com os ami-
gos em destaque, mas foque nas tarefas primei-
ro e deixe pra sonhar acordado/a mais tarde. 
Hoje pode entrar uma grana que não estava 
esperando, mas as estrelas avisam que vai ser 
melhor para os seus interesses manter segredo 
sobre sua boa sorte por enquanto.

As estrelas avisam que vai ser preciso jogo cintura 
para se adaptar às mudanças e reviravoltas dessa 
quarta. Também vale a pena prestar atenção ao 
seu sexto sentido, que estará ainda mais afiado, 
se quiser se destacar no trabalho.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos no dia 30 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Pei-
xes. Costumam fantasiar demais e viverem nesse mundo irreal, pela própria determinação e 
vontade. Seu número principal é o 39, formado de 3, Júpiter, e de 9, Marte, astros positivos e 
de influência realizadora. Juntos formam 12, cuja soma é 3, que repete as características de 
Júpiter já descritas.

Horóscopo nascido em 30 de novembro

Nessa quarta, trabalhar em casa pode ser mais 
produtivo. Talvez você esteja sonhando com paz e 
tranquilidade, mas saiba que vai dar um show se 
cuidar das tarefas no seu ritmo e sem a presença 
de muita gente ao redor fazendo algazarra. Seu 
sexto sentido estará muito afiado, mas ainda as-
sim há risco ser alvo de gente fofoqueira, cuidado.

As estrelas sinalizam mudanças importantes nesta 
quarta, tanto no trabalho quanto nas finanças. Mas 
tudo indica que você vai sair lucrando no final das 
contas, ainda que não seja lá muito fã de surpre-
sas. No trabalho também, é hora de se concentrar 
em alguns assuntos práticos.

As estrelas prometem excelentes energias para 
você dar um gás em assuntos profissionais, prin-
cipalmente se pensa em mudar o rumo da car-
reira, trocar de emprego. Por outro lado, no final 
da tarde, assuntos do dia a dia vão exigir atenção 
extra e será preciso manter o foco, além de evitar 
tarefas que não domina ainda.

Hoje vale a pena sonhar mais alto e mostrar que 
possui um lado sociável e solidário. É um bom 
momento para estudar ou reunir informações, 
saindo da sua zona de conforto, e aproveite tam-
bém pra entrar em contato com os amigos e matar 
a saudade. Como nem tudo é perfeito, vá com cal-
ma no final da tarde e não confie tanto nos outros. 

Aproveite a manhã para resolver alguns assuntos 
em casa que estavam pendentes! Vai ser mais fá-
cil botar as mãos na massa, planejar o dia e cuidar 
de tarefas que exigem praticidade e bom senso. 
Também vai dar um show nas comunicações em 
geral, o que pode ampliar sua base de clientes, 
abrir novas portas e até te ajudar a conquistar um 
novo emprego.

Com a cabeça recheada de boas ideias e muitos 
sonhos, você não vai se contentar com pouco 
nessa quarta! Aproveite o astral favorável para 
pensar fora da caixa, expandir seus contatos, co-
nhecer gente nova, fazer amizades e estreitar os 
laços com as pessoas queridas que estão longe. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 30/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 26
min 20

max 29
min 18

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 28
min 18

Curitiba
max 24
min 15

FASES 
DA LUA

Quinta 1º/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 2/12/2022

Muitas nuvens

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 686
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 01 03 06 02 04 09 09 

Super Sete concurso: 325C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

AGOSTO

04 13 16 18 19 24 25

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 07 08 11 
12 13 14 15 16 20 25concurso: 2543Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2397Lotomania

67.647
83.012
09.959
66.647
61.289

01 18 20 22 35 36 64 
BRASILIENSE/DF

05 51 72 73 80
concurso: 6010

02 05 27 30 46 53

03 08 21 44 47 48 52 53 54 58
64 67 70 73 74 77 78 91 95 98

concurso: 2674Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CMRC
PARAPEITO

DOMICILIAR
RASAEIRA
TCOCARID

VOAARUFA
ARCORAMA

ALTOMARSC
ESEIIPE
GGTAMBOR
ROTELAST
ESRROTA

ENTESMETA
SACRISTIA

PEROLAOSB

P

Estudar
de novo 

Entrega
(?), ser-
viço de

farmácias 

A medida
da xícara

pouco
cheia

Viaja de
avião
(fig.) 

Sem
nada por
dentro
(pl.)

A respos-
ta ideal

da prova

Movimento
do oceano

(pl.)

Parte do
revólver
para as
balas

Cão do 
Sargento 
Tainha 
(HQ)

Que 
não está
molhado

Tipo
sanguí-
neo raro

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

(sigla)

São pagas 
por clientes
dos correios

3, em al-
garismos
romanos 

Ruborizada

Interjeição
de alívio 
Conteúdo
do pneu

"Sem (?) 
nem beira"
Festa com
barracas

Parte da
igreja

Pedra da
ostra

Sílaba de
"estar"
Seres;

criaturas

(?) do
Triunfo,
atração
francesa

Direção 
do avião

Imita 
o gato

A do atleta
é vencer

Consoantes
de "ralo"

"Chapéu"
de índios

Arte, 
em inglês

Nascido
na capital
gaúcha 

Peitoril
da janela

Móvel com colchão Fêmea
símia
Traço;
listra

Santa Cata-
rina (sigla)
Árvore or-
namental

Conjunto
de galhos

Pôr;
colocar 

Estou
ciente 
Querer
bem a 

Adia;
prorroga

Número
de deten-

tos na
"solitária" 

Gilberto
Gil, cantor

baiano

Ponto
longe da

costa

3/art — ipê. 6/tambor. 7/alto-mar — protela.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 14

CMRC
PARAPEITO

DOMICILIAR
RASAEIRA
TCOCARID

VOAARUFA
ARCORAMA

ALTOMARSC
ESEIIPE
GGTAMBOR
ROTELAST
ESRROTA

ENTESMETA
SACRISTIA

PEROLAOSB

P

Estudar
de novo 

Entrega
(?), ser-
viço de

farmácias 

A medida
da xícara

pouco
cheia

Viaja de
avião
(fig.) 

Sem
nada por
dentro
(pl.)

A respos-
ta ideal

da prova

Movimento
do oceano

(pl.)

Parte do
revólver
para as
balas

Cão do 
Sargento 
Tainha 
(HQ)

Que 
não está
molhado

Tipo
sanguí-
neo raro

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

(sigla)

São pagas 
por clientes
dos correios

3, em al-
garismos
romanos 

Ruborizada

Interjeição
de alívio 
Conteúdo
do pneu

"Sem (?) 
nem beira"
Festa com
barracas

Parte da
igreja

Pedra da
ostra

Sílaba de
"estar"
Seres;

criaturas

(?) do
Triunfo,
atração
francesa

Direção 
do avião

Imita 
o gato

A do atleta
é vencer

Consoantes
de "ralo"

"Chapéu"
de índios

Arte, 
em inglês

Nascido
na capital
gaúcha 

Peitoril
da janela

Móvel com colchão Fêmea
símia
Traço;
listra

Santa Cata-
rina (sigla)
Árvore or-
namental

Conjunto
de galhos

Pôr;
colocar 

Estou
ciente 
Querer
bem a 

Adia;
prorroga

Número
de deten-

tos na
"solitária" 

Gilberto
Gil, cantor

baiano

Ponto
longe da

costa

3/art — ipê. 6/tambor. 7/alto-mar — protela.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO26

P S D
D R I V E T H R U

B ON E C A D E P A N O
A S I L A D I
L S TE TI S U V A

A D ÃO E E V A AN E L
S D E O A N R O
U O O S T R A S
T S A P V I S O R

V H F I B S PA

E L E M E N T A R
R U B O RI Z A R A M
L I I B C L A

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

Sistema
expresso
de lan-

chonetes

Ator cana-
dense de
"Jogos

Vorazes"

Medica-
mentos
como a
morfina

A mais
famosa é

Emília
(Lit.)

Dá guarida
a perse-
guidos

políticos

Palavra
que inicia
o diálogo
telefônico

Protago-
nistas da

Queda
(Bíblia)

A mãe de
Aquiles
(Mit.)

Fruto
cultivado 
em Napa

Valley
Joia dos

campeões 
da NBA e
da NFL

Secretaria
de Direito 
Econômico

(sigla)

Fértil;
abun-
dante

Waza-(?),
golpe do

judô

Ditongo de
"oblíquo"

Molusco 
consumido
cru (pl.)

Decora;
enfeita

Sinal de 
frequência

de TVs

Expressão
caracte-
rística de
Sherlock

Tornaram 
averme-

lhado

52, em
alga-

rismos
romanos

Denomi-
nação do

cantor 
de rap

Associa-
ção da

Ásia e do
Pacífico

Líquido
que for-
ma os

abscessos
Metal re-
sistente à
corrosão
(símbolo)

Espécie 
de formão
usado em 
carpintaria

Indiví-
duo vil;
canalha

Doença
que afeta 

a vida
sexual

Incólumes

Avitami-
nose B1

Clínica de
estética

Arma dos indígenas
brasileiros

Camas 
de lona

dobráveis
e portáteis
de ambu-
lâncias

Ibidem 
(abrev.)

Erro;
engano

A tela do
celular

Passado,
em inglês  

Aqui, em
francês

O "J" do
baralho

Grandeza medida 
pelo manômetro

Tópico 
de filmes
como "De
Volta para
o Futuro" 

Escritor nascido em Pindorama,
interior de São Paulo, vencedor 
do Prêmio Camões

em 2016

Aquele que comple-
tou o doutorado

Milícia que originou 
as SS nazistas

3/ici. 4/past. 5/tétis. 6/badame. 9/drive-thru. 16/donald sutherland.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Poucas nuvens 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 % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,59 - 4,70 6,47
IGP-M (FGV) -0,97 -0,56 4,98 5,90
IGP-DI (FGV) -0,62 - 4,89 5,59

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,0825 1,0652 1,0590
IGP-DI (FGV) 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 +4,19% 25,38 
Vale ON +3,86% 84,44 
ItauUnibanco PN +0,86% 25,74 
Bradesco PN +1,17% 15,51 
Sid. Nacional ON +8,47% 14,35 
Banco Pan PN +8,21% 7,38

IBOVESPA: +1,96% 110.909 pontos

Iene 138,34
Libra est. 0,83
Euro 0,97
Peso arg. 166,96

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,5% 5,2870 5,2880 +2,4%

PTAX  (BC) -1,3% 5,3070 5,3076 +1,0%

PARALELO -1,8% 5,1600 5,5900 +1,8%

TURISMO -1,8% 5,1600 5,5700 +1,8%

EURO -1,7% 5,4954 5,4981 +5,8%

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 29/11

Iene R$ 0,0384
Libra est. R$ 6,37
Peso arg. R$ 0,032
R$1: 1.360,73 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/11 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 1.459,50 2,25 4,2%
FARELO dez/22 408,50 -5,10 -4,0%
MILHO dez/22 665,75 -3,00 -2,2%
TRIGO dez/22 757,75 1,00 -8,6%

SOJA 170,37 0,4% -0,8% 169,00
MILHO 76,68 -0,2% -2,4% 76,00
TRIGO 97,75 0,1% -4,8% 98,00
BOI GORDO 279,94 0,1% -0,8% 275,00
SUINO 6,45 -0,2% -1,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 29/11 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 29/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 0,6% 0,0%
SOJA Paranaguá 186,50 0,8% -1,8%
MILHO Cascavel 85,00 0,0% -2,3%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Arrecadação federal atinge a marca
de R$ 205,47 bilhões em outubro

A União arrecadou R$ 
205,47 bilhões em impostos 
em outubro, de acordo com 
dados divulgados ontem 
(29), em Brasília, pela Receita 
Federal. Na comparação com 
outubro do ano passado, 
houve um crescimento real 
de 7,97%, ou seja, acima da 
inflação em valores corrigidos 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA). 
O valor é o maior desde 2000, 
tanto para outubro quanto 
para o período acumulado.

No acumulado do ano, 
a arrecadação alcançou R$ 
1,83 trilhão, representando 
acréscimo acima da inflação 
de 9,35%.

Quanto às receitas adminis-
tradas pela Receita Federal, o 
valor arrecadado, em outu-
bro, foi de R$ 185,284 bilhões, 
representando um acréscimo 
real de 7,39%, enquanto 
no período acumulado de 
janeiro a outubro a arrecada-
ção alcançou R$ 1,71 trilhão, 
alta real de 7,62%.

O aumento pode ser expli-
cado, principalmente, pelo 
crescimento de recolhimen-
tos do Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 
Contribuição Social Sobre 
o Lucro Líquido (CSLL), que 
incide sobre o lucro das empre-
sas. Segundo a Receita, eles 
são importantes indicadores 

da atividade econômica, 
sobretudo, o setor produtivo.

LUCRO DAS EMPRESAS
O IRPJ e a CSLL totalizaram 

uma arrecadação de R$ 53,88 
bilhões, com crescimento 
real de 13,01% em relação 
ao mesmo mês de 2021. Esse 
resultado é explicado pelo 
acréscimo real de 11,24% na 
arrecadação da estimativa 
mensal de empresas. Na apu-
ração por estimativa mensal, o 
lucro real será apurado anual-
mente, sendo que a empresa 
está obrigada a recolher men-
salmente o imposto, calculado 
sobre uma base estimada.

Também houve cresci-
mento de 23,06% na arreca-
dação do balanço trimestral e 
de 10,50% na arrecadação do 
lucro presumido.

A Receita observa ainda 
que houve pagamentos atípi-
cos de IRPJ e CSLL de, aproxi-
madamente, R$ 3 bilhões, por 

empresas ligadas ao setor de 
commodities, associadas à 
mineração e extração e refino 
de combustíveis.

No acumulado do ano, o 
IRPJ e a CSLL somaram R$ 
427,80 bilhões, com cresci-
mento real de 19,48%. Esse 
desempenho é explicado pelos 
acréscimos de 82,25% na arre-
cadação relativa à declaração 
de ajuste do IRPJ e da CSLL, 
decorrente de fatos geradores 
ocorridos ao longo de 2021, e 
de 18,97% na arrecadação da 
estimativa mensal.

“Destaca-se crescimento 
em todas as modalidades de 
apuração do lucro. Além disso, 
houve recolhimentos atípicos 
da ordem de R$ 40 bilhões, 
especialmente por empre-
sas ligadas à exploração de 
commodities, no período de 
janeiro a outubro deste ano, 
e de R$ 36 bilhões, no mesmo 
período de 2021”, informou a 
Receita Federal.

Receitas extras
Já as receitas extraordinárias foram compensadas pelas desonera-

ções tributárias. Apenas em outubro, a redução de alíquotas do PIS/
Confins (Programa de Integração Social/Contribuição para Financia-
mento da Seguridade Social) sobre combustíveis resultou em uma 
desoneração de R$ 3,75 bilhões. No ano, chega a R$ 18,35 bilhões. 
Já a redução de alíquotas de Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) custou R$ 1,9 bilhão à Receita no mês passado e R$ 13,40 

bilhões no acumulado de janeiro a outubro. “Sem considerar os 
fatores não recorrentes, haveria um crescimento real de 12,18% na 
arrecadação do período acumulado e de 9,35% no mês de outubro 

de 2022”, informou o órgão.
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Protocolada a PEC que
permite a continuidade do 
Auxílio Brasil de R$ 600

O relator do Orçamento 
de 2023, senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), informou 
que protocolou no Senado a 
chamada PEC da Transição 
(PEC 32/22). O texto retira 
do limite do teto de gas-
tos do setor público o custo 
do Auxílio Brasil de R$ 600 
mais a parcela de R$ 150 por 
filho menor de 6 anos. A pro-
posta, entretanto, coloca um 
limite de quatro anos para a 
medida, ou seja, até 2026.

“Tendo em vista o pouco 
tempo que temos para apro-
varmos a PEC e por ela ser 
absolutamente indispensável 
para a governabilidade do País 
no próximo ano, vamos fazer 
os ajustes necessários para a 
aprovação durante a tramita-
ção da proposta”, explicou o 
senador.

O texto, porém, diz que a 
despesa, de R$ 175 bilhões, 
só não impactará o resultado 
primário do governo em 2023. 
Assim, a partir de 2024, o gasto 
entraria na conta que apura 
se as receitas de impostos 

Governadores querem negociar o
aumento da arrecadação de ICMS

Governadores eleitos e 
reeleitos assumirão os man-
datos em janeiro em meio a 
uma série de dúvidas sobre 
os níveis de arrecadação e de 
despesas previstos para 2023. 
Um cenário que, segundo eles, 
pode colocar em risco servi-
ços essenciais, sobretudo nas 
áreas da educação e saúde.

A principal incerteza diz 
respeito ao ICMS, tributo que 
garante a maior parte das 
receitas estaduais.

No primeiro semestre deste 
ano, o Congresso Nacional 
aprovou dois projetos, san-
cionados pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que alteram a 
cobrança do ICMS. Um desses 
projetos, por exemplo, limi-
tou as alíquotas que incidem 
sobre itens considerados 
essenciais, como combustí-
veis e energia elétrica.

Na prática, a sanção dos pro-
jetos fez com que a arrecadação 

STF
Diante desse cenário, governadores e secretários estaduais de Fa-

zenda negociam no Supremo Tribunal Federal (STF) uma compensa-
ção imediata por parte do governo federal. O grupo de negociações 
teve início em agosto e é conduzido pelo ministro Gilmar Mendes. A 
última reunião está marcada para a próxima sexta-feira, ainda sem 

acordo à vista. Caso as leis não sejam revistas, o Comitê Nacional de 
Secretários de Fazenda dos Estados (Comsefaz) estima que a arre-
cadação do ICMS cairá R$ 124 bi no período de um ano, colocando 
em risco a manutenção de serviços públicos e o equilíbrio fiscal de 
estados e municípios. Atualmente, 25% do imposto é direcionado, 

obrigatoriamente, à educação e 12% à saúde.

superaram as despesas ou não. 
Quando há superação, a dívida 
pública pode ser reduzida.

A PEC também retira do 
teto de gastos, de forma per-
manente, um valor correspon-
dente ao excesso de arrecada-
ção verificado no ano anterior, 
total que será usado para des-
pesas com investimentos. Mas 
esse total não poderá ultrapas-
sar 6,5% do excesso de 2021, 
ou R$ 23 bilhões.

Também são retiradas do 
teto as despesas com proje-
tos socioambientais ou rela-
tivos às mudanças climáti-
cas custeadas por doações; e 
as despesas das universida-
des públicas custeadas por 
receitas próprias, doações ou 
convênios.

O senador Marcelo Castro 
ficará responsável por fazer 
emendas que atendam as soli-
citações do governo eleito em 
relação ao espaço fiscal que 
será aberto no Orçamento de 
2023. É que o Orçamento já 
tinha R$ 105 bilhões reserva-
dos para o Auxílio Brasil no 

valor de R$ 400. Com a reti-
rada da despesa do teto, parte 
ou todo esse valor poderá ser 
usado para atender deman-
das urgentes como reajuste 
da merenda escolar e recom-
posição do programa farmácia 
popular.

dos estados caísse 6,5% no ter-
ceiro trimestre deste ano na 
comparação com o mesmo 
período de 2021. Ao todo, foram 
R$ 12 bilhões a menos.

A queda significa uma inver-
são na trajetória das receitas 
estaduais, que registraram 

forte alta em 2021 e nos pri-
meiros meses de 2022 devido 
à disparada da inflação, à alta 
das commodities (que são pro-
dutos básicos, como petróleo 
e minério de ferro) e também 
às transferências da União 
durante a pandemia.

Reunião
Desde a semana passada, o grupo liderado pelo ministro Gilmar 

Mendes passou a contar com um membro da equipe de transição 
do governo eleito, a procuradora da Fazenda Nacional Fernanda 

Santiago. Diante disso, há uma expectativa de reunião com o presi-
dente eleito, que prometeu receber os governadores em uma das 

suas primeiras agendas oficiais no Palácio do Planalto.

PARA Marcelo Castro, PEC é absolutamen-
te indispensável para a governabilidade
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Mourão com Alckmin
O vice-presidente 
Hamilton Mourão 
(Republicanos) se 
reuniu ontem com 
Geraldo Alckmin 
(PSB), seu sucessor, no 
Palácio do Planalto. 
De acordo com o 
senador eleito pelo 
Rio Grande do Sul, o 
encontro foi solicitado 
pelo ex-governador, 
que é o coordenador 
da transição. No 
encontro, os dois 
conversaram sobre 
a estrutura da Vice-
Presidência. “Expliquei 
para ele qual é a 
nossa estrutura, as 
atribuições, quais são 
as assessorias que ele 
tem livre provimento 
– outras são designadas pelo Itamaraty e pelas Forças Armadas”, 
afirmou Mourão. “Ele me telefonou, perguntou se podia vir tomar 
um café aqui e foi isso aí. Normal, nada demais”, prosseguiu o 
general, ao falar sobre a primeira reunião que tiveram.

Continua secreto
O deputado federal Alexandre Frota (PROS-SP) criticou o 
risco de manutenção do esquema do orçamento secreto a 
partir das negociações entre o governo eleito e o Congresso 
para aprovar a PEC de Transição. Da mesma forma, disse ele, 
o apoio à reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), e as conversas com o Centrão para liberar recursos fora 
do teto de gastos vão garantir a sobrevivência das emendas 
de relator.

Apoio aberto
O orçamento secreto foi duramente atacado por Lula durante a 
campanha eleitoral, que também prometeu dar fim ao esquema 
de repasse de recursos públicos por meio das emendas de 
relator, sem transparência, em troca de adesões para aprovação 
de projetos na Câmara e no Senado. No início da negociação 
entre a equipe de Lula e o Congresso, o Centrão sinalizou que 
concordava em aprovar a proposta, mas condicionava os votos 
e exigia também o apoio do novo governo a suas pautas no 
Congresso, dentre elas a manutenção do orçamento secreto.

Transição
O grupo responsável pelos 
temas trabalhistas no 
governo de transição se 
prepara para concretizar um 
plano da oposição petista ao 
governo de Jair Bolsonaro: 
pedir o arquivamento da 
PEC 32/2020, da Reforma 
Administrativa no setor 
público. O deputado Rogério 
Correia (PT-MG) disse ontem 
(29), que a questão é central 
para o grupo de trabalho. 
“Queremos retirar de 
debate a PEC 32, da reforma 
administrativa”. “Queremos 
retomar o debate sobre o que 
é o serviço público no Brasil 
e, com isso, formaríamos 
uma mesa de negociação 
envolvendo os mais diversos 
setores”.

DIVULGAÇÃO

Dilapidado
O deputado disse ainda que, 
atualmente, o ministério 
“está com sua estrutura 
completamente dilapidada”, 
e que a atuação a partir 
do próximo governo “é de 
fato renascer o Ministério”. 
Questionado sobre a possível 
volta de um imposto sindical, 
Correia disse ser contra, 
como já havia indicado o 
vice-presidente eleito Geraldo 
Alckmin. “Imposto sindical, 
acho que há um consenso 
que não [volte]”, reforçou 
o parlamentar. “Porque a 
forma mais democrática é a 
assembleia dos trabalhadores 
deliberarem o quanto 
eles querem contribuir. 
Isso eu acho que é o mais 
democrático”.
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Vereadores aprovam
alteração na Lei de
Licitações e Contratos

O Parlamento Municipal se 
reuniu na manhã de ontem 
(terça-feira, 29) para apreciar 
cinco projetos, todos de auto-
ria do Poder Executivo. As pro-
postas foram aprovadas por 
unanimidade.

Entre os textos encami-
nhados à Câmara, estava o 
que disciplina a aplicação da 
Lei Federal no 14.133 (nova 
lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). Uma alte-
ração no âmbito federal 
começa a vigorar em abril 
do ano que vem, portanto se 
fez necessária a alteração na 
legislação dentro do âmbito 
municipal.

“A medida é de grande 
importância, tendo em vista 
que Secretaria de Gestão do 
Ministério da Economia editou 
o Comunicado esclarecendo 
que a partir de 31 de março de 
2023 o Sistema de Compras do 
Governo Federal estará confi-
gurado para recepcionar ape-
nas licitações e contratações 
diretas de acordo com a Lei nº 
14.133/2021”, explica o prefeito 
Hermes Pimentel, na mensa-
gem encaminhada ao Poder 
Legislativo.

Em síntese, a nova lei de 
licitações abarca outras leis 
referentes a compras públi-
cas e determina regras, como 
forma de tornar mais eficien-
tes os processos de compra, 
assim como reduzir possíveis 
fraudes, impondo ainda pla-
nejamento mais aprimorado 
dos órgãos públicos, que, ao 
final de cada ano, deve ter 
levantamento detalhado das 
compras e contratações de ser-
viços previstos para o próximo 
exercício.

MODALIDADES
A proposta prevê cinco 

modalidades de licitação. 
Uma delas é a de concorrên-
cia, a outra de concurso, tam-
bém leilão, pregão e a novi-
dade, denominada diálogo 
competitivo (art. 28). Foram 
extintas as modalidades 
“tomada de preço” e “con-
vite”. Com relação aos critérios 

Acordo com o MAPA
Outra proposta apreciada, votada e aprovada pelos vereadores, es-
tava no Projeto de Lei 128/2022, que autoriza Executivo a celebrar 
Acordo de Cooperação Técnica com a União, através do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. A iniciativa faz 
parte de um conglomerado de ações defendidas pela Advocacia 
Geral da União, visando à execução de programas de trabalho, 

projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual não 
decorra obrigação de repasse de recursos entre os partícipes. No 
caso de Umuarama, o conteúdo se volta à realização de inspeção 

industrial e sanitária dos produtos de origem animal, produzidos ou 
processados na cidade, a fim de melhorar a qualidade destes até 

sua chegada ao consumidor final.

Auxílio aos hospitais
Duas propostas também aprovadas, pediam aos parlamentares, 
a autorização para a realização de repasse financeiro ao Cemil – 

Centro Médico Materno Infantil Ltda, no valor de R$ 1.050.000,00 
e de R$ 800 mil à Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do 
Paraná – Norospar. O recurso deve, obrigatoriamente, ser utilizado 

para o custeio dos serviços de saúde e para atender as despesas 
com aquisição de materiais, medicamentos, honorários médicos, 

despesas com pessoal e encargos sociais. Os hospitais deverão 
prestar contas sobre a utilização dos recursos em até 6 meses.

R$ 30 milhões
Na mesma sessão extraordinária, a Câmara autorizou o município a 
abrir crédito adicional suplementar no orçamento deste ano, junto 
ao Banco do Brasil S.A no valor de até R$ 30 milhões, destinados à 
infraestrutura viária, mobilidade, eficiência energética, moderniza-
ção da gestão e cultura. Outra Lei Municipal já autorizava o munício 
a contratar os recursos junto ao Banco do Brasil e este novo texto 
permite agora que o município oficialize o contrato, tendo como 
parâmetro as Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual e o 

Orçamento-Programa do Município de Umuarama.

de julgamento, a norma prevê 
“melhor técnica ou conteúdo 
artístico”, “técnica e preço”, 
“maior retorno econômico” e 
“maior lance”, em acréscimo aos 
tradicionais “menor preço” ou 
“maior desconto”. Finalmente, 
a nova legislação estabelece 
título exclusivo para tratar das 
irregularidades e determina a 
inclusão no Código Penal de 

um capítulo específico para 
tratar dos crimes em licita-
ções e contratos adminis-
trativos, cominando penas 
para quem admitir, possibi-
litar ou der causa à contrata-
ção direta fora das hipóteses 
previstas em lei.

Após a aprovação, o con-
teúdo foi enviado para sanção 
do prefeito Hermes Pimentel.

A alteração prevê cinco modalidades de licitação e exclui as modalidades “tomada de preço” 
e “convite”

ASSESSORIA

Jardim de Esculturas
A Associação Giuseppe 
Garibaldi inaugura, 
nesta quarta-feira (30), a 
primeira peça do “Jardim 
de Esculturas” do Palácio 
Garibaldi, em Curitiba.O 
primeiro monumento a 
compor o Jardim será uma 
escultura de Giuseppe 
Garibaldi montado em 
seu cavalo. Produzida em 
tamanho real pelo artista 
Carlos Henrique Tullio.

Moro em Cascavel
O senador eleito Sérgio 
Moro (União Brasil) estará 
em Cascavel nesta quarta-
feira (30) para encontro 
com empresários na Acic.  
“Moro vem para agradecer 
o apoio que recebeu dos 
cascavelenses, que o 
ajudaram a ficar com a 
única vaga para o Senado, 
no Estado, nessas eleições. 
Mas certamente falará de 
outros temas importantes da 
atualidade brasileira”, adianta 
o presidente da Acic, Genésio 
Pegoraro.

MEC Divulga
O Ministério da Educação 
divulgou a data das inscrições 
para o Sisu, Fies e ProUni: entre 
28 de fevereiro e 3 de março de 
2023. O resultado está previsto 
para 7 de março de 2023.

Copacol
A Copacol iniciou o sistema 
integrado de avicultura no 
Oeste do Paraná, um marco 
para produtores da região 
que passaram a contar com 
a diversificação no campo, o 
que rendeu uma homenagem 
ao presidente da cooperativa, 
Valter Pitol, pelo Sindiavipar 
(Sindicato das Indústrias de 
Produtos Avícolas do Paraná).

Equipe de transição
O professor  da UFPR, 
Fernando Mezzadri, um dos 

Fabricação paranaense
Fábrica de Ubiratã, que produz kombucha – refrigerante natural 

fermentado por leveduras e bactérias, feito a partir de chá 
verde ou chá preto – busca novos distribuidores e pontos de 

vendas no Paraná e em todo Brasil. Criada em 2019, a Afrodite 
Kombucha produz sete combinações de sabores. Atualmente, 
a produção anual é de 5 mil garrafas de 300 mililitros, que são 
vendidos no Paraná e São Paulo, mas a intenção é ter novos 

distribuidores parceiros e expandir em outros pontos de 
vendas físicos e online em todo Brasil.

coordenadores do Movimento 
Suprapartidário Lula-Alckmin 
no Paraná, foi convidado para 
integrar a área de esporte 
do gabinete de transição do 
governo federal.

Reitor
O reitor da UFPR e presidente 
da Andifes, Ricardo Marcelo 
Fonseca, apresentou na 
Unila dados sobre a situação 
atual das universidades 
federais do país e sobre os 
desafios futuros no cenário 
pós-pandemia e diante 
do novo governo federal. 
Ricardo Fonseca é integrante 
da equipe de transição do 
presidente eleito Lula (PT).

Privatização da Copel
A decisão do governo do 
Paraná de vender parte 
substancial do capital da 
Copel, anunciada na última 
semana, foi seguida pela 
aprovação da Assembleia 
Legislativa dois dias depois. 
O presidente da empresa, 
Daniel Slaviero, revelou, que 
o plano é concluir a operação 
no segundo semestre de 2023.

Escapou
O prefeito de Guaratuba, 
Roberto Justus (União 
Brasil), postou vídeo nas 
suas redes sociais, contando 
que escapou por pouco de 
ser soterrado pela queda de 
barreira que aconteceu na 
noite de segunda-feira, 28, 
na BR-376. Justus, precisou 
quebrar o vidro do seu carro 
para escapar de um provável 
soterramento.

Novo medicamento
A Anvisa autorizou nesta 
semana a fabricação de um 
novo produto medicinal 
à base de cannabis, o 
Canabidiol Ease Labs 100 mg/
ml. O remédio será fabricado 
pela Ease Labs Laboratório 
Farmacêutico sob a forma de 
solução de uso oral.
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Paraná cria força-tarefa
para atender vítimas do
deslizamento no Litoral

O Governo do Estado apre-
sentou ontem (29) os primeiros 
detalhes da operação de res-
gate no deslizamento de terra 
que provocou o fechamento 
da BR-376, em Guaratuba. 
Estiveram no local 54 bombei-
ros, três cães farejadores e equi-
pes da Defesa Civil, além de 
engenheiros da Arteris Litoral 
Sul e equipes da Polícia Militar 
e Polícia Rodoviária Federal.

Ao menos 6 carretas e entre 
10 e 15 veículos foram soterra-
dos pela lama, que atingiu um 
trecho de cerca de 200 metros 
nos dois lados da pista. Uma 
morte foi confirmada. O local 
é de difícil acesso e as chuvas 
que ainda caem na Serra do 
Mar prejudicam os trabalhos 
de avaliação dos danos.

Por ordem do governador 
Ratinho Junior, um gabinete de 
crise foi criado para agilizar os 
atendimentos às vítimas e con-
centrar as tomadas de decisões 
das equipes estaduais.

O gabinete, coordenado 
pelas Secretarias de Segurança 
e Infraestrutura, vai atender tam-
bém os deslizamentos ocorridos 
nas demais rodovias do Estado 
em consequência do alto volume 
de chuvas no Paraná. Nesse 
momento, as três principais 
rodovias que conectam a Capital 
ao Litoral estão com interdição 
total ou parcial.

O secretário de Segurança, 
Wagner Mesquita, pediu para que 
a população não se desloque 

Chuvas
Segundo o Simepar, choveu mais de 150 mm na Serra do Mar entre 
sábado e segunda-feira. Nas últimas 72h o acumulado já ultrapas-

sou os 200 mm em alguns pontos da região litorânea.

Desvio
No momento, o único trajeto disponível para acessar o litoral parana-
ense é pela BR-116, sentido Rio Negro, e daí seguindo para Joinville 
antes de retornar ao Paraná, passando por Garuva. O DER/PR reco-

menda que, caso seja possível, os usuários evitem se deslocar rumo ao 
Litoral paranaense enquanto a situação não é amenizada, uma vez que 

a previsão de mais chuvas está mantida pelos próximos dias, o que, 
além de agravar a situação, prejudica os serviços de recuperação das 
rodovias.  Segundo a PRF, também houve interdição parcial no km 58 

da BR-116, em Campina Grande do Sul, sentido Curitiba. Foi interditada 
a pista sentido São Paulo no km 51 da mesma rodovia. Usuários devem 

procurar caminhos alternativos para fazer essa ligação.

até o Litoral porque ainda há 
risco de novos deslizamentos. 
O gabinete de crise vai divul-
gar boletins diários com atua-
lizações sobre a tragédia, man-
tendo a população informada 
sobre a situação.

“As instituições operacio-
nais atuaram desde o primeiro 
momento e passaram a madru-
gada fazendo o possível para 
atender essa situação”, afirmou 
Mesquita. “Vamos trabalhar de 
forma ininterrupta, inclusive na 
divulgação de informações atua-
lizadas para a população. Mas 
precisamos lembrar que esse é 
um trabalho de longo prazo”. 

O comandante do Corpo 
de Bombeiros, coronel Manoel 
Vasco, explicou que a corpora-
ção está trabalhando com um 
número cauteloso de bombei-
ros por conta da situação crítica 
no local. Equipes de Guaratuba 

estão atendendo na parte Sul 
da rodovia e as de Curitiba na 
área Norte.

O Grupo de Operações 
de Socorro Tático (Gost) dos 
Bombeiros também foi deslo-
cado ao local com cães fareja-
dores para fazer a busca das 
vítimas. Algumas máquinas 
começaram ontem a retirada 
de terra e entulhos, e aeronaves 
aguardam a melhora no tempo 
para começar a agir.

As equipes da Defesa Civil 
também acompanham outras 
emergências no Litoral, como 
inundações em Guaraqueçaba, 
Morretes e Matinhos, com o 
envio de ajuda humanitária e 
auxílio aos municípios na ela-
boração de decretos de situa-
ção de emergência e registro 
das condições locais. Até o 
momento são 400 desalojados 
e 106 casas danificadas.

AO menos 6 carretas e entre 10 e 15 veículos foram soterrados pela lama, que atingiu um trecho de cerca de 200 metros nos dois lados da 
pista. Uma morte foi confirmada
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Agenda verde
Geraldo Alckmin (PSB) está mesmo disposto a abraçar a causa 

ecológica e focar no discurso do meio ambiente, como revelou a 
Coluna há meses (ele tem estudado muito o tema e almeja ser 
um tipo de Al Gore tupiniquim). O futuro vice pediu ontem um 

café com o atual vice-presidente, General Mourão, e debateram a 
estrutura do gabinete que Alckmin vai ocupar no Anexo do Palácio 
do Planalto em janeiro. Entrou na pauta a agora tímida agenda do 

Conselho da Amazônia, comandado por Mourão – atividade que se 
esmoreceu no último ano, apesar dos programas ativos. Mourão 

mostrou as salas e o organograma de cargos aos quais o substituto 
terá direito. Alckmin começou a montar a lista de sua equipe e 

mapeou os gabinetes para os futuros inquilinos do Anexo.  

Agro de Lula
As entidades do agronegócio 
sentaram à mesa ontem 
com potenciais ministros do 
iminente Governo de Lula 
da Silva. Mas muitos não 
foram presencialmente ao 
CCBB, sede da transição, com 
medo de serem tachados de 
traidores. Boa parte do agro 
ainda é bolsonarista. Estes 
“ausentes” participaram por 
videoconferência, e alguns nem 
ligaram as câmeras. “Quem 
senta à mesa é chamado 
de traidor”, comentou uma 
liderança. Além disso, parte 
do agro está envolvido nas 
manifestações que acontecem 
em todo o Brasil.

Birrinha

Defensor entusiasmado do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
dentro do Partido Novo – da 
pequena ala aliada do chefe 
da nação – o deputado federal 
Marcel van Hattem (RS) 
prometeu não falar mais com 
repórteres que o descreverem 
como “bolsonarista”. Magoou 
e fala sério. 

Amigo no STF
O presidente Bolsonaro 
ataca o Supremo Tribunal 

Federal, mira muito o ministro 
Alexandre de Moraes, mas 
evita criticar Dias Toffoli, o 
ex-petista na Corte mais ligado 
ao inimigo e rival Lula da Silva. 
Mas por quê? Bolsonaro e o 
ministro Toffoli são amigos 
de longa data, desde quando 
este era advogado do PT. E, 
acredite, se visitam.

ESG em alta
Iniciativas ambientais, sociais 
e de governança (ESG), sigla 
que tem virado uma regra a 
exemplo do compliance em 
grandes companhias, devem 
ganhar novos investimentos 
de bancos do ramo do varejo. 
Cerca de 20% das instituições 
desejam aplicar boa soma 
de verba em projetos que 
envolvem ESG, segundo o 
relatório do Boston Consulting 
Group “Global Retail Banking 
2022.

Black fraude
A Black Friday 2022 
movimentou as denúncias no 
Procon de São Paulo. Desde 
o dia 11 de novembro (data 
em que o varejo anuncia 
promoções) até esta segunda 
(28) foram registradas 899 
reclamações no órgão. Os 
questionamentos foram por 
atraso ou não entrega do 
produto (286), maquiagem 
de desconto – quando o 
oferecido não é real (104) – 
produto ou serviço entregue 
diferente do anunciado, 
incompleto ou com danos 
(101), mudança de preço 
ao finalizar a compra (94) 
e produto ou serviço 
indisponível (93).

ESPLANADEIRA
# Prêmio RGB 2022 acontece dia 1º de dezembro no estúdio da 

CNI, em Brasília. # Estação Socorro (SP) recebe até hoje exposição 
“Por que é tão importante controlar o Diabetes?”, do Instituto 
Horas da Vida. # Faturamento do varejo cresceu 6,9% na Black 
Friday, segundo Cielo. # Linha Ipanema Brasil Print lança novos 
modelos. # Mastercard expande programa “The Belle Block” 
para América Latina e Caribe. # Estão abertas inscrições para 
Competição de Startups da 2ª edição do South Summit Brazil.
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Perseguição termina com prisão e
apreensão de 234 quilos de maconha

Um homem de 37 anos foi 
preso pela Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE), na manhã de 
ontem (terça-feira, 29) depois 
que foi flagrado transportando 
quase 240 quilos de maco-
nha. Ele seguia pela rodovia 
PR-272, dentro dos limites do 
município de Iporã, quando foi 
descoberto.

De acordo com a 3ª 
Companhia da PRE, a situação 
teve início durante uma opera-
ção de fiscalização rotineira que 
era desenvolvida pela rodovia e 
tinha o auxílio da uma equipe de 
Operações com Cães.

Após o veículo suspeito 

– Fiat Punto, de cor vermelha 
– ter sido avistado, foi anun-
ciada a voz de abordagem. O 
motorista obedeceu a ordem. 
Segundo os policiais, o que 
chamou a atenção, foram as 
características do veículo, 
que tinha vidro escurecidos e 
carroceria baixa, aparentando 
estar carregando muito peso.

Depois que foi abordado, o 
cão de faro Eiko foi levado para 
verificar a carga e apresentou 
mudança no comportamento, 
indicando a possível presença 
de drogas.

O condutor então acelerou 
o veículo e tentou fugir dos 

policiais, iniciando uma per-
seguição que se estendeu por 
cerca de 1,5 quilômetros pela 
rodovia.

Após algum tempo de 
acompanhamento tático, o 
suspeito abandonou o veículo 
às margens da rodovia e ten-
tou fugir a pé por um matagal, 
porém foi alcançado e detido. 
Dentro do carro os policiais 
encontraram diversos tabletes 
de maconha envolvidos em fita 
plástica que posteriormente 
somaram 234,7 quilos.

Em conversa com a equipe, 
o motorista confessou ter 
obtido a droga em Francisco 

Alves e que a levaria até Iporã. 
Ele recebeu voz de prisão e foi 
encaminhado inicialmente à 
unidade de Pronto Atendimento 

por não estar se sentindo bem, 
e posteriormente foi entregue 
na Delegacia de Polícia Civil do 
município.

Cigarreiro morre 
carbonizado após 

capotamento na BR-272

Um homem morreu carboni-
zado depois que se envolveu em 
um grave acidente que foi regis-
trado na noite da segunda-feira 
(28) na rodovia BR-272, proxi-
midades da Vila Guarani, entre 
Guaíra e Terra Roxa (cerca de 100 
quilômetros de Umuarama).

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), o aci-
dente aconteceu por volta das 
22h30. O condutor estava em 
um veículo que transportava 
cigarros contrabandeados 
do Paraguai, que capotou na 
pista e pegou fogo às margens 
da rodovia.

O Corpo de Bombeiros 
foi acionado e uma equipe 
da guarnição de combate a 
incêndios chegou rapidamente 
no local, dando início, ainda 
durante a noite, do trabalho de 

controle das chamas, porém o 
condutor não pode ser resga-
tado e morreu carbonizado 
dentro do automóvel.

O corpo da vítima fatal foi 
encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML) de Toledo, 
e até o final da tarde de ontem 
(terça-feira, 29), não havia sido 
identificado. (Colaboração 
– Obemdito)

Assaltante rouba veículo em Iporã e
depois capota na fuga pela PR-323

Um criminoso se deu mal 
no início da noite da última 
segunda-feira (28), depois que 
praticou um assalto em Iporã. 
Na fuga, ele se envolveu em 
um acidente na rodovia PR-323 
e depois acabou sendo preso. 
A Polícia Militar registrou a 
ocorrência.

Por volta das 16h20, na 
Avenida Presidente Castelo 
Branco, área central de Iporã, 
um homem armado com um 
revólver deu voz de assalto 
ao proprietário de um Toyota 
Corolla, de cor branca e ano 
2015. O motorista havia aca-
bado de entrar no veículo que 
estava estacionado. O autor do 
crime mandou o proprietário 
descer e assumiu a direção, 
tomando rumo ignorado.

Policiais militares de Iporã 
foram comunicados do crime 
e alertaram toda a rede policial 
da região que passou a fazer um 

cerco no encalço do criminoso.
Por volta das 16h55, a 

equipe da Polícia Militar de 
Cafezal do Sul recebeu uma 
ligação anônima, dando conta 
de que um Corolla branco 
havia capotado às margens 
da rodovia PR-323, próximo ao 
trevo de entrada do município. 
Os policiais constataram que 

era o carro roubado que havia 
sido tomado de assalto pouco 
antes em Iporã.

Alguns minutos depois o 
suspeito de ser o autor do 
crime foi encontrado e preso 
na área rural de Cafezal do Sul, 
próximo do local do capota-
mento. A arma usada no crime 
não encontrada.

CÃO de faro mudou o comportamento quando se aproximou do carro cheio de maconha, 
fator que levou o motorista a tentar fugir

DIVULGAÇÃO

BOMBEIROS forma acionados e controlaram as chamas, mas não foi possível resgatar o 
motorista, que não conseguiu sair de dentro do carro em chamas
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ASSALTANTE perdeu o controle do veículo na fuga e capotou perto de Cafezal do Sul. Ele 
não se feriu, mas foi capturado e preso pela PM
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O 1º Tenente Gabriel Ferreira, do 7º BPM, concluiu um o 
curso de Docência em Tiro Policial Defensivo na Preservação 
de Vidas – Método Giraldes, na Polícia Militar de São 
Paulo. Foram 6 semanas para a conclusão do curso, que tem 
como objetivo formar professores de tiro e procedimentos 
policiais na PMESP, sendo uma metodologia utilizada em 
diversas polícias no Brasil e em outros países. Participando 
como representante da PMPR, junto de Oficiais e Praças da 
PMESP, um Major do Sergipe e um sargento da Força Aé-
rea Brasileira. O curso contou com disciplinas que vão desde 
a montagem de pistas e alvos, legislação, primeira intervenção 
em crise, disparos de precisão – atirador designado, além de 
manuseio, habilitação e docência nas armas utilizadas pela 

PMESP. Além do contato a fundo do método Giraldes, sendo o próprio criador do método, Coronel Giralde, responsável 
por passar missões, ministrar palestra e acompanhar o andamento de todo o conteúdo.

DIVULGAÇÃO
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Neymar, Danilo e Alex Sandro são
os três desfalques contra Camarões

Alex Sandro se juntou a 
Neymar e Danilo no departa-
mento médico da equipe do 
Brasil. O médico da seleção 
brasileira, Rodrigo Lasmar, 
informou ontem (terça-feira, 
29) que o lateral-esquerdo 
sofreu uma lesão no músculo 
do quadril esquerdo durante 
a vitória de 1 a 0 da equipe 
canarinho sobre a Suíça na 
Copa do Catar.

“Sobre o jogo de segun-
da-feira, Alex Sandro sentiu 
dores no quadril esquerdo, 
ele não teve condições de 
continuar na partida. Nesta 
terça-feira pela manhã foi rea-
valiado, nós pedimos exame 
de imagem, uma ressonância 
magnética. Ela evidenciou 
lesão no músculo do quadril 
esquerdo. O atleta não terá 
condições na próxima par-
tida contra Camarões. Ele 

segue em tratamento para 
a que possamos recuperá-lo 
o quanto antes”, declarou o 
médico em vídeo divulgado 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF).

Na mensagem, Lasmar 
também atualizou as situa-
ções do atacante Neymar e 
do lateral Danilo, que não 
defenderam o Brasil na par-
tida contra a Suíça: “Danilo 
e Neymar continuam no pro-
cesso de recuperação de suas 
lesões no tornozelo. Cada um 
com uma abordagem dife-
rente, pois são lesões diferen-
tes. Isso é importante salien-
tar. O Neymar apresentou 
um episódio de febre, que 
já está controlado. Isso não 
interfere no processo de recu-
peração de seu tornozelo. E 
hoje, na nossa reunião diária 
com a comissão técnica, nós 

Goleiro titular de Camarões não enfrenta o Brasil na sexta
O  go l e i ro  t i t u l a r  d e 

Camarões, André Onana, foi 
suspenso por motivos disci-
plinares, disse a federação do 
país (Fecafoot), após o joga-
dor ter sido deixado de fora 
da equipe no empate de 3 a 3 
com a Sérvia no jogo da Copa 

do Mundo da última segunda-
-feira (28). Onana foi marcado 
como ausente na ficha do 
time, com o técnico Rigobert 
Song dizendo que ele tinha 
que “colocar o time na frente 
de um indivíduo” em meio a 
relatos de desentendimentos 

táticos. Camarões está em ter-
ceiro lugar no Grupo G com um 
ponto e precisa vencer o Brasil 
no último jogo da fase de gru-
pos, na próxima sexta-feira 
(2), para ter alguma chance 
de chegar às oitavas de final. 
“A Federação Camaronesa de 
Futebol informa ao público 
que, após decisão do Sr. 

Rigobert Song Bahanag, téc-
nico dos Leões Indomáveis, o 
jogador André Onana foi tem-
porariamente suspenso do 
grupo por razões disciplinares”, 
diz o comunicado. “A Federação 
Camaronesa de Futebol reitera 
seu total apoio ao técnico e toda 
a sua equipe na implementa-
ção da política da federação 

que visa preservar disciplina, 
solidariedade, complementari-
dade e coesão dentro da seleção 
nacional”. “A Fecafoot reafirma 
ainda o seu compromisso em 
criar um ambiente tranquilo 
para a equipe e proporcionar 
instalações adequadas para 
um desempenho excepcional”, 
acrescentou.

LATERAL-esquerdo sentiu o quadril na vitória sobre a Suíça e foi reavaliado ontem pela equipe médica da Seleção Brasileira

DIVULGAÇÃO

passamos que esses três atle-
tas não estarão disponíveis 
para o nosso próximo jogo 

contra Camarões”.
Brasil e Camarões medem 

forças, pela terceira rodada 

do Grupo G do Mundial, a par-
tir das 16h (horário de Brasília) 
da próxima sexta-feira (2).

O goleiro André Onana 
foi temporariamente 
suspenso do grupo por 
razões disciplinares
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Prefeitura distribui 750 toneladas de  
calcário para os pequenos produtores

Pequenos produtores rurais 
da agricultura familiar, que 
fazem parte de programas da 
Secretaria de Agricultura de 
Umuarama, já podem contar 
o fornecimento gratuito de cal-
cário dolomítico. A Prefeitura 
já iniciou a distribuição a 
cerca de 200 agricultores. No 
total serão 750 toneladas do 
insumo, que é utilizado para 
a correção da acidez do solo, 
uma das técnicas mais reco-
nhecidas e recomendadas na 
agropecuária.

Conforme informa o secre-
tário Murilo Teixeira, o calcário 
provém de rochas sedimentares 
compostas por carbonato de 
cálcio e age como um neutra-
lizador de acidez, com grande 
diferença na produtividade da 
lavoura. “Fornecendo cálcio e 
magnésio, cria-se um ambiente 
propício para o desenvolvi-
mento das raízes e estimula-se o 
crescimento da planta, além de 
melhorar as propriedades físicas 

Um dos mais importantes 
programas de proteção à pes-
soa idosa de toda a região, o 
Condomínio do Idoso, que pos-
sui duas unidades na cidade, 
terá festa de Natal antecipada 
na próxima sexta-feira, dia 2 
de dezembro, das 9h às 12h. 
Tanto os 20 moradores da sede 
do 1° de Maio, quanto os 10 
que vivem no Parque Tangará 
terão uma série de atividades 
especiais programadas pela 
Prefeitura de Umuarama.

A secretária de Habitação, 
Edna Justino, explica que 
serão cinco dias de festa – que 
começou no dia 7 com trata-
mentos de beleza (cortes de 
cabelo, maquiagem, manicure, 
pedicure, massagem). “Agora a 
programação durante os dias 
29 e 30 de novembro e 1 e 2 
de dezembro incluem bingo, 
sorteio de prêmios, bazar com 
produtos para que os mora-
dores possam comprar com 
exclusividade e por preços 
incrivelmente baixos, entre 
outras ações. O destaque ficará 
por conta do super almoço e 
do baile especial que prepara-
mos”, conta.

do solo, reduzindo a compacta-
ção”, explica.

Hermes Pimentel, prefeito 
de Umuarama, detalhou que 
o calcário está sendo entregue 
no Aterro Sanitário, onde há 
um abrigo para o material, que 
depois é distribuído para criado-
res de gado de leite, produtores 
de frutas, legumes e hortaliças, 
todos eles já cadastrados em 
programas como o Pró-Leite, 
Mais Fruta, Horta Urbana e Hora 
Máquina, projetos que temos 
para incentivar os pequenos 
produtores rurais que trabalham 
com suas famílias em várias 
comunidades rurais no muni-
cípio. “Temos certeza de que 
se trata de algo que realmente 
ajuda muito na melhoria dos 
resultados”, comentou.

O prefeito esclarece que as 
empresas para fornecimento 
do calcário, contratadas por 
meio de processos de licitação, 
vão fornecer o insumo conforme 
as solicitações que a Secretaria 

Papai Noel chega mais 
cedo ao Condomínio 

dos Idosos
A comemoração anteci-

pada do Natal será na unidade 
do bairro Tangará (Jardim 
Panorama) e contará com a 
presença do prefeito Hermes 
Pimentel. “Esses condomínios 
dos idosos é um local onde 
conseguimos oferecer digni-
dade para essas pessoas que 
tanto trabalharam na vida e 
hoje podem desfrutar de um 
pouco de segurança, de paz e 
de cuidados. Estarei lá com 
muita honra para passar 
momentos agradáveis junto 
dos moradores, que têm mui-
tas histórias para contar”, 
disse o prefeito.

A criação de novos condo-
mínios exclusivos para ido-
sos é uma determinação para 
Pimentel. “Desde que estou à 
frente da administração muni-
cipal já criei a Secretaria de 
Habitação, que entre outros 
programas, tem esse que é 
voltado exclusivamente para a 
pessoa idosa. É nosso objetivo 
ampliar esse projeto habitacio-
nal, que garante moradia digna, 
sem custos e taxas de arrenda-
mento residencial. E já estamos 
lutando por isso”, informou.

Anjos do Tatame conquistaram
medalhas em mundial de jiu jitsu

de Agricultura fizer durante um 
ano para responder às neces-
sidades dos produtores rurais. 
“Essa parceria é importante para 
o município, para os agriculto-
res e para o desenvolvimento da 
economia. Todos ganham com 
o aumento da produtividade, 
inclusive o consumidor, que terá 
produtos frescos, de qualidade e 
por um preço menor, pois serão 
produzidos aqui”, observou.

O secretário municipal de 
Agricultura acrescenta ainda 
que neste momento o insumo 
está sendo destinado a produ-
tores já cadastrados e que fazem 
parte dos diversos programas da 
Prefeitura, porém o setor conti-
nua recebendo novas inscrições. 
“Manter as famílias trabalhando 

no campo e produzindo com 
excelência é uma das determi-
nações do nosso prefeito, por 
isso continuaremos lutando 

para ampliar a área de atua-
ção dos programas munici-
pais de incentivo ao homem 
do campo”, finalizou.

Um grupo de crianças 
do Projeto Anjos do Tatame 
de Umuarama fez bonito no 
Campeonato Mundial de Jiu 
Jitsu Esportivo (CBJJE), dis-
putado no final de semana no 
Ginásio Ibirapuera, em São 
Paulo. Dos sete umuaramenses, 
quatro conquistaram medalhas 
de prata e bronze. A equipe teve 
apoio da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Assistência Social, 
e recursos do Fundo para a 
Infância e Adolescência prove-
nientes de doações realizadas 
por contribuintes do Imposto de 
Renda (pessoa física e jurídica).

Saul Gavassi, 8 anos, con-
quistou medalha de bronze 
na categoria mirim. Miguel 
Rodrigues, 12 anos, também 
ganhou bronze e Aryel Venâncio, 
10 anos, foi medalha de prata 
na categoria infantil. Arthur 
Gavassi, 14 anos, foi bronze 
na categoria infanto juvenil. A 
equipe foi completada pelos 
atletas Nicolas Saviole, 9 anos, 
Helena Gavassi, 13 anos, e 
Raiane da Silva Alves, 16 anos.

A equipe é acompanhada 
pelo sensei Douglas Hara, pelo 
professor Rogério Maia e pela 
preparadora física Fabiana 
Gregianin Silva. “O esporte é o 
caminho do bem e as crianças 
ficaram felizes com esta expe-
riência inédita. A Raiane da Silva 
já foi campeã mundial com o 
sensei Tomeya Sasahara (in 
memorian) e agora estreou cate-
goria nova (faixa azul). Embora 

não tenha conquistado premia-
ção, foi muito bem e venceu sua 
luta”, disse o professor Rogério.

A secretária Adnetra comen-
tou que o projeto merece o 
apoio da sociedade para ter con-
tinuidade. “O Anjos do Tatame 
é um projeto social importante, 
que ajuda a tirar crianças da 
rua e que, com toda a certeza, 
fará a diferença no futuro delas”, 
afirmou, parabenizado a equipe 
em nome do prefeito Hermes 
Pimentel, que ficou feliz com os 
resultados. “Ele tem priorizado 
todas as ações sociais promo-
vidas pela secretaria e apoiado 
projetos importantes como 
este”, completou.

Rogério Maia fez um agra-
decimento especial aos patro-
cinadores, à secretária Adnetra, 

ao vereador Ednei do Esporte, 
ao chefe regional da Paraná 
Esporte em Umuarama, 
Adalberto Rigobello, e a todos 
que, de uma forma ou outra, 
contribuíram para a participa-
ção de Umuarama no mundial 
de jiu jitsu.

“Nossa participação também 
homenageia o sensei Tomeya 
Sasahara, idealizador do pro-
jeto, que morreu aos 41 anos 
em um triste acidente há três 
anos. Nossa viagem foi tran-
quila e não podemos esquecer 
o apoio do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, que ajudou na 
viagem com recursos do Fundo 
para Infância e da Adolescência 
(FIA). Graças a Deus deu tudo 
certo”, completou.

O calcário está sendo entregue os criadores de gado de leite, produtores de frutas, legumes 
e hortaliças, já cadastrados em programas desenvolvidos no município
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TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Palavras cruzadas

A Lua segue firme em seu paraíso astral, mas sina-
liza alguns perrengues no final da tarde, principal-
mente se já tem compromisso ou namora firme. 
Como não adianta se preocupar com antecedên-
cia, o jeito é se dedicar mais ao trabalho e agarrar 
qualquer oportunidade de evoluir, Gêmeos.

Você vai dar um show em tudo que envolva comu-
nicação, inclusive nas mídias sociais, mas saiba 
que o trabalho pede uma atenção extra no final 
da tarde, tá? Falar demais, esquecer documentos, 
arquivos ou até detalhes importantes podem trazer 
prejuízo no serviço, por isso, foque no momento 
e não se distraia. 

O mês está acabando e as estrelas avisam que 
será preciso atenção redobrada com dinheiro. 
Foque no que é importante e controle melhor os 
gastos, por mais que queira comprar tudo o que 
vê pela frente. Talvez não role a sorte grande na 
mega, mas o trabalho conta com vibes favoráveis 
e, aos poucos, pode trazer o retorno que deseja.

No trabalho, é hora de botar as mãos na massa 
e mostrar que dá conta da sua parte se quiser 
causar uma boa impressão nos colegas e na 
chefia. Foque no que é importante e aproveite 
hoje para finalizar as tarefas que vinha empur-
rando com a barriga.

Sol e Mercúrio colocam a relação com os ami-
gos em destaque, mas foque nas tarefas primei-
ro e deixe pra sonhar acordado/a mais tarde. 
Hoje pode entrar uma grana que não estava 
esperando, mas as estrelas avisam que vai ser 
melhor para os seus interesses manter segredo 
sobre sua boa sorte por enquanto.

As estrelas avisam que vai ser preciso jogo cintura 
para se adaptar às mudanças e reviravoltas dessa 
quarta. Também vale a pena prestar atenção ao 
seu sexto sentido, que estará ainda mais afiado, 
se quiser se destacar no trabalho.

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 20/3Solução anterior

Os nascidos no dia 30 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Pei-
xes. Costumam fantasiar demais e viverem nesse mundo irreal, pela própria determinação e 
vontade. Seu número principal é o 39, formado de 3, Júpiter, e de 9, Marte, astros positivos e 
de influência realizadora. Juntos formam 12, cuja soma é 3, que repete as características de 
Júpiter já descritas.

Horóscopo nascido em 30 de novembro

Nessa quarta, trabalhar em casa pode ser mais 
produtivo. Talvez você esteja sonhando com paz e 
tranquilidade, mas saiba que vai dar um show se 
cuidar das tarefas no seu ritmo e sem a presença 
de muita gente ao redor fazendo algazarra. Seu 
sexto sentido estará muito afiado, mas ainda as-
sim há risco ser alvo de gente fofoqueira, cuidado.

As estrelas sinalizam mudanças importantes nesta 
quarta, tanto no trabalho quanto nas finanças. Mas 
tudo indica que você vai sair lucrando no final das 
contas, ainda que não seja lá muito fã de surpre-
sas. No trabalho também, é hora de se concentrar 
em alguns assuntos práticos.

As estrelas prometem excelentes energias para 
você dar um gás em assuntos profissionais, prin-
cipalmente se pensa em mudar o rumo da car-
reira, trocar de emprego. Por outro lado, no final 
da tarde, assuntos do dia a dia vão exigir atenção 
extra e será preciso manter o foco, além de evitar 
tarefas que não domina ainda.

Hoje vale a pena sonhar mais alto e mostrar que 
possui um lado sociável e solidário. É um bom 
momento para estudar ou reunir informações, 
saindo da sua zona de conforto, e aproveite tam-
bém pra entrar em contato com os amigos e matar 
a saudade. Como nem tudo é perfeito, vá com cal-
ma no final da tarde e não confie tanto nos outros. 

Aproveite a manhã para resolver alguns assuntos 
em casa que estavam pendentes! Vai ser mais fá-
cil botar as mãos na massa, planejar o dia e cuidar 
de tarefas que exigem praticidade e bom senso. 
Também vai dar um show nas comunicações em 
geral, o que pode ampliar sua base de clientes, 
abrir novas portas e até te ajudar a conquistar um 
novo emprego.

Com a cabeça recheada de boas ideias e muitos 
sonhos, você não vai se contentar com pouco 
nessa quarta! Aproveite o astral favorável para 
pensar fora da caixa, expandir seus contatos, co-
nhecer gente nova, fazer amizades e estreitar os 
laços com as pessoas queridas que estão longe. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 30/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 26
min 20

max 29
min 18

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 28
min 18

Curitiba
max 24
min 15

FASES 
DA LUA

Quinta 1º/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 2/12/2022

Muitas nuvens

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 686
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 01 03 06 02 04 09 09 

Super Sete concurso: 325C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

AGOSTO

04 13 16 18 19 24 25

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 07 08 11 
12 13 14 15 16 20 25concurso: 2543Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 02 04 06 25 43 44

concurso: 2448

concurso: 1865

05 08 39 41 44 50
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2397Lotomania

67.647
83.012
09.959
66.647
61.289

01 18 20 22 35 36 64 
BRASILIENSE/DF

05 51 72 73 80
concurso: 6010

02 05 27 30 46 53

03 08 21 44 47 48 52 53 54 58
64 67 70 73 74 77 78 91 95 98

concurso: 2674Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 14

CMRC
PARAPEITO

DOMICILIAR
RASAEIRA
TCOCARID

VOAARUFA
ARCORAMA

ALTOMARSC
ESEIIPE
GGTAMBOR
ROTELAST
ESRROTA

ENTESMETA
SACRISTIA

PEROLAOSB

P

Estudar
de novo 

Entrega
(?), ser-
viço de

farmácias 

A medida
da xícara

pouco
cheia

Viaja de
avião
(fig.) 

Sem
nada por
dentro
(pl.)

A respos-
ta ideal

da prova

Movimento
do oceano

(pl.)

Parte do
revólver
para as
balas

Cão do 
Sargento 
Tainha 
(HQ)

Que 
não está
molhado

Tipo
sanguí-
neo raro

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

(sigla)

São pagas 
por clientes
dos correios

3, em al-
garismos
romanos 

Ruborizada

Interjeição
de alívio 
Conteúdo
do pneu

"Sem (?) 
nem beira"
Festa com
barracas

Parte da
igreja

Pedra da
ostra

Sílaba de
"estar"
Seres;

criaturas

(?) do
Triunfo,
atração
francesa

Direção 
do avião

Imita 
o gato

A do atleta
é vencer

Consoantes
de "ralo"

"Chapéu"
de índios

Arte, 
em inglês

Nascido
na capital
gaúcha 

Peitoril
da janela

Móvel com colchão Fêmea
símia
Traço;
listra

Santa Cata-
rina (sigla)
Árvore or-
namental

Conjunto
de galhos

Pôr;
colocar 

Estou
ciente 
Querer
bem a 

Adia;
prorroga

Número
de deten-

tos na
"solitária" 

Gilberto
Gil, cantor

baiano

Ponto
longe da

costa

3/art — ipê. 6/tambor. 7/alto-mar — protela.
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P S D
D R I V E T H R U

B ON E C A D E P A N O
A S I L A D I
L S TE TI S U V A

A D ÃO E E V A AN E L
S D E O A N R O
U O O S T R A S
T S A P V I S O R

V H F I B S PA

E L E M E N T A R
R U B O RI Z A R A M
L I I B C L A

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

Sistema
expresso
de lan-

chonetes

Ator cana-
dense de
"Jogos

Vorazes"

Medica-
mentos
como a
morfina

A mais
famosa é

Emília
(Lit.)

Dá guarida
a perse-
guidos

políticos

Palavra
que inicia
o diálogo
telefônico

Protago-
nistas da

Queda
(Bíblia)

A mãe de
Aquiles
(Mit.)

Fruto
cultivado 
em Napa

Valley
Joia dos

campeões 
da NBA e
da NFL

Secretaria
de Direito 
Econômico

(sigla)

Fértil;
abun-
dante

Waza-(?),
golpe do

judô

Ditongo de
"oblíquo"

Molusco 
consumido
cru (pl.)

Decora;
enfeita

Sinal de 
frequência

de TVs

Expressão
caracte-
rística de
Sherlock

Tornaram 
averme-

lhado

52, em
alga-

rismos
romanos

Denomi-
nação do

cantor 
de rap

Associa-
ção da

Ásia e do
Pacífico

Líquido
que for-
ma os

abscessos
Metal re-
sistente à
corrosão
(símbolo)

Espécie 
de formão
usado em 
carpintaria

Indiví-
duo vil;
canalha

Doença
que afeta 

a vida
sexual

Incólumes

Avitami-
nose B1

Clínica de
estética

Arma dos indígenas
brasileiros

Camas 
de lona

dobráveis
e portáteis
de ambu-
lâncias

Ibidem 
(abrev.)

Erro;
engano

A tela do
celular

Passado,
em inglês  

Aqui, em
francês

O "J" do
baralho

Grandeza medida 
pelo manômetro

Tópico 
de filmes
como "De
Volta para
o Futuro" 

Escritor nascido em Pindorama,
interior de São Paulo, vencedor 
do Prêmio Camões

em 2016

Aquele que comple-
tou o doutorado

Milícia que originou 
as SS nazistas

3/ici. 4/past. 5/tétis. 6/badame. 9/drive-thru. 16/donald sutherland.

Na Coluna Viva Bem conheça um pouco sobre a Acupultura
A agulha da acupuntura é 

muito fina, muito diferente de 
uma agulha de injeção, por 
ser menos espessa, o incô-
modo é muito menor. Durante 
a sessão é muito importante 
saber como o paciente está 
se sentindo, uma sessão de 
acupuntura não deve deixar o 
paciente tenso e com dor, mas 
em um estado de relaxamento 
para melhor aproveitar a ses-
são. Justamente por termos 
pessoas que não aguentam 
uma sessão de acupuntura, 
seja por medo ou por uma 

sensibilidade maior na pele, 
há métodos alternativos e bas-
tante eficientes.

ACUPUNTURA 
NÃO É SÓ AGULHA

A acupuntura usa os seus 
conhecimentos para estimular 
pontos específicos do corpo, 
os meridianos, afim de equili-
brar a energia no corpo. Esse 
estímulo geralmente é feito 
com as agulhas, mas podem 
ser feitas de outras formas 
também, basta que os mesmos 
princípios e conhecimentos 

estejam sendo seguidos. 
Mesmo usando os mesmos 
princípios, cada terapia tem 
as suas peculiaridades. A ele-
troacupuntura, por exemplo, 
utiliza a corrente elétrica para 
estimular uma área maior que 
a agulha conseguiria.

MOXABUSTÃO E
LASERCUPUNTURA

A moxabustão também é 
uma técnica milenar que utiliza 
os mesmos princípios da acu-
puntura. Ela utiliza o calor como 
forma de estimular os pontos 

meridianos. Esse procedimento 
é feito através da queima de 
uma planta específica, a artemí-
sia e há todo um cuidado para 
que a pele não seja queimada.

A lasercupuntura utiliza 
os princípios da acupuntura 
com as facilidades do mundo 
moderno. Nesse caso, um laser 
de baixa potência é utilizado 
para estimular os pontos atra-
vés da absorção da radiação 
luminosa. Os aparelhos para 
a prática da lasercupuntura 
passam por rigorosa vistoria e 
precisam ser certificados, não 

confie em aparelhos sem a cer-
tificação da ANVISA.
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Cresce procura por veículos elétricos no Brasil
Desde os primeiros meses 

da pandemia de covid-19, o 
setor de automóveis passou 
mais de dois anos mergu-
lhado em um período de per-
das e incertezas. Mas, embora 
a queda no número de vendas 
de veículos convencionais, um 
novo segmento do mercado 
começa a trazer esperança de 
dias melhores. Ao longo do pri-
meiro semestre de 2022, foram 
emplacados 23.563 veículos 
elétricos, representando uma 
alta de 34,5% em compara-
ção com o mesmo período do 
ano anterior, segundo dados 
da Associação Brasileira de 
Veículos Elétricos (ABVE) e 
Fenabrave. 

Quando os dados anali-
sados são mundiais, o salto 
é ainda maior: 63% mais veí-
culos elétricos ganharam as 
ruas entre janeiro e junho 
deste ano. De acordo com a 
ABVE, em julho o volume de 
carros eletrificados no Brasil 
superou os 100 mil. Apesar de 
ainda tímido, o setor de veícu-
los elétricos é uma promessa 
prestes a ser cumprida. Em 
alguns países, como a Noruega 
por exemplo, quase todos os 
carros vendidos já são movi-
dos a eletricidade. 

Para Cristiano Dantas, dire-
tor comercial da Tecnobank, 
empresa nacional especia-
lizada em tecnologia para 
registro de contratos de finan-
ciamento, pode-se esperar um 
crescimento cada vez mais 
intenso desse tipo de automó-
vel. “Além de trazer economia 
com combustível, o carro elé-
trico também tem manutenção 
com valor médio equivalente 
aos valores dos demais veícu-
los não elétricos, além de con-
tribuir com a preservação do 

Carros automáticos precisam trocar o óleo da transmissão?
Quando o assunto é con-

forto na hora de dirigir, logo 
vem à cabeça o câmbio auto-
mático. Sem ter que fazer 
esforço manual para mudar 
a marcha, os câmbios auto-
máticos facilitam a vida do 
motorista. Segundo um levan-
tamento feito pela Bright 
Consulting, empresa especia-
lizada no segmento automo-
tivo, até o final desta década, 
90% da frota brasileira será 
de carros automáticos; no 
ano passado, mais de 50% 
dos carros emplacados foram 

meio ambiente. Hoje, o custo 
do veículo em si ainda é um 
pouco alto para os padrões 
brasileiros, mas isso tende a 
mudar conforme os modelos 
se popularizarem”, analisa.

ESTÍMULOS
A troca dos veículos a com-

bustão por modelos híbridos 
ou elétricos é uma das formas 
de reduzir a poluição gerada 
pela locomoção de milhares de 
pessoas, todos os dias. Por isso, 
essa mudança está na pauta de 
boa parte dos países. Um estudo 
do Conselho Internacional de 
Transporte Limpo aponta que 

um veículo elétrico com bate-
ria de tamanho médio emite, 
ao longo da sua vida útil, entre 
60% e 68% menos carbono na 
comparação com um motor de 
combustão interna. E a tendên-
cia é que esse valor aumente à 
medida em que mais eletrici-
dade renovável seja usada em 
toda a cadeia de produção do 
veículo - da fabricação ao des-
carte e reaproveitamento dos 
componentes. 

Durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas de 2021 (COP 26), 
realizada em novembro do ano 
passado, na Escócia, 30 países 

e seis fabricantes de automó-
veis assinaram um acordo para 
encerrar as vendas de veículos 
a combustão a partir de 2035. 
Ou seja, o preço desses veícu-
los usados também tende a des-
pencar com o passar dos anos.

Incentivos e benefícios 
podem ser fundamentais para 
que os consumidores também 
passem a dar preferência para 
modelos menos poluentes. 
No Brasil, em julho de 2022, 
o Banco do Brasil anunciou a 
redução da taxa de financia-
mento para veículos híbridos 
e elétricos. Dantas lembra que 
esse tipo de iniciativa, partindo 

do mercado, costuma ser um 
bom catalisador para mudan-
ças no consumo. “É claro que 
os compradores precisam se 
conscientizar, mas, enquanto o 
veículo eletrificado não oferecer 
vantagens financeiras imedia-
tas, será difícil bater as vendas 
dos veículos convencionais. A 
partir do momento em que 
financiar um carro elétrico for 
mais barato, poderemos ver 
mudanças significativas no 
comportamento do consumi-
dor brasileiro”, enfatiza. Os 
veículos 100% elétricos mais 
baratos no Brasil variam entre 
R$ 140 mil a R$ 290 mil.

com algum tipo de transmis-
são automática.

Dentre as opções do mer-
cado, três segmentos são 
mais produzidos no país: 
Automáticos, Automatizados 
e CVT. O câmbio automático é 
composto por um mecanismo 
de engrenagens diferentes, do 
tipo planetárias. Os automatiza-
dos têm uma caixa acoplada a 
uma embreagem, se tornando 
assim um projeto similar ao do 
sistema manual. A tecnologia 
CVT possui duas polias de diâ-
metro variável, ligadas por uma 

corrente, possuindo também 
um conversor de torque.

Todo sistema de transmis-
são possui sua lubrificação 
específica, seja ele manual ou 
automático. Sempre haverá a 
dúvida “é necessário a troca 
do óleo?”, a resposta para a 
questão é determinada para 
a montadora que desenvol-
veu e montou o câmbio do 
veículo.

Para Pablo Bueno, enge-
nheiro mecânico da YPF Brasil, 
a resposta da necessidade 
de troca está no manual do 

proprietário. “A resposta se há 
necessidade de troca do lubri-
ficante está inserida no manual 
de fábrica do veículo. A monta-
dora detalha o óleo e sua dura-
bilidade dentro do sistema de 
transmissão”, comenta.

QUANDO TROCAR?
A substituição deverá ser rea-

lizada caso haja apontamento 
no manual do condutor, estando 
descritos limite de quilometra-
gem e quantidade necessária 
para lubrificar o sistema; ou caso 
aconteça alguma intercorrência 

específica com o câmbio.
Nos casos de troca, o 

óleo de transmissão auto-
mática também sofre com 
desgaste dos componentes, 
provocando contaminação. 
O lubrificante também sofre 
com variação de temperatura 
e pressão, sendo os pilares 
da substituição. Caso a troca 
prevista não ocorra, um des-
gaste excessivo será visto, 
gerando saturação dos filtros 
de transmissão, má lubrifi-
cação, ruídos e  dificuldades 
nas trocas de marcha.

A troca dos veículos a combustão por modelos híbridos ou elétricos é uma das formas de reduzir a poluição

 DIVULGAÇÃO
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AGILE 1.4 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO R$ 44.900,00
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
CRUZE LT TURBO 17/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 91.900,00
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 JOY 19/19 PRATA COMPLETO R$ 58.900,00
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 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 58.900,00
RENEGADE 1.8 AT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 82.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 269.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 194.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LT 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
SPIN 1.8 AT ADVANTAGE 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 64.900,00
TORO ENDURANCE 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 99.900,00
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

EDITAL
DE PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇA DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO

JONEY MARCELO LOPES FERREIRA, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR 
sob o nº 19/302-L, com endereço na Rua Guarani, 1556, Toledo/PR - CEP 85.900-190, telefone (45) 99989-5111, 
e-mail: comercial@jmleiloes.com.br, FAZ SABER QUE, devidamente autorizado pela COMITENTE SICREDI VALE 
DO PIQUIRI, VENDERÁ, nos termos do Art. 38 do Decreto Federal nº 21.981/32, e conforme legislação 
complementar, em DUAS PRAÇAS, sendo a 1ª Praça no dia 06 de dezembro de 2022 às 13h, e a 2ª Praça no dia 
13 de dezembro de 2022 às 13h, exclusivamente na modalidade on-line, pelo site www.jmleiloes.com.br, bem 
como pelo Superbid Marketplace, pelo princípio da ampla publicidade, o bem adiante descrito, a partir do lance 
mínimo indicado, em 1ª Praça: R$ 1.235.000,00 e em  2ª Praça: R$ 1.103.000,00, para pagamento de dívida com 
garantia de alienação fiduciária pelo contrato nº C10631738-1, do executado – KASKATA GASTRONOMIA LTDA 
- EPP, pessoa jurídica de sociedade empresária limitada, residente com sede e foro na Rua Miguel Angelo Remor, 
2537, bairro PARQUE CIDADE JARDIM, municipio de UMUARAMA - PR, 87506-110, inscrito no CNPJ/MF. sob n. 
07.595.976/0001-01, endereço eletrônico marakaskata@hotmail.com. LOTE 01 – Matrícula 36.053 - IMÓVEL 
URBANO: - Lote de Terras nº.14, da Quadra nº.11, do Loteamento “JARDIM GLEBA FIGUEIRA”, desta cidade, com 
área de 1.024,51 m2, com os seguintes limites e confrontações:- “NORTE:- Com o rumo de NE 68º37’SO, na 
distancia de 36,02 metros, confrontando com a Rua Marginal II; LESTE:- Com o rumo de NO 33º01’SE, na distância 
de 16,66 metros, com o raio de 6,00m, na distância de 8,14 metro, ambos confrontando com a Rua Projetada “C”; 
SUL:- Com rumo de NE 56º59’SO, na distância de 40,00 metros, confrontando com o lote nº.15, desta quadra; 
OESTE:- Com rumo de NO 33º1’SE, na distância de 29,79 metros, confrontando com o lote nº13, desta quadra”.-; 
IMÓVEL OCUPADO. ● A(s) venda(s) será(ão) feita(s) mediante pagamento à vista. ● As despesas relativas à 
Comissão de Leiloeiro (5%), Registro, FUNREJUS, IPTU, ITBI, Condomínio (se for o caso) e demais Impostos e Taxas 
correrão por conta do arrematante. ● O devedor possui preferência de compra até a realização do segundo leilão 
ou até a arrematação em primeiro leilão, sendo que, exercendo esse direito deverá pagar todas as despesas bem 
como a comissão do leiloeiro no montante de 5% do valor da recompra. ● O Pagamento dos valores da arrematação 
bem como da Comissão do Leiloeiro deverão ser realizados por meio de depósito ou transferência em Conta 
Corrente informados pelo Leiloeiro em até 48 horas após a realização do Leilão. ● O Arrependimento da 
Arrematação obrigará o Arrematante desistente ao pagamento da Comissão do Leiloeiro (5%) mais multa de 20%, 
sobre o valor da avaliação do imóvel, e ficará sujeito a sanções legais, cíveis e criminais. ● O imóvel acima teve sua 
redação resumida, autorizada pela Lei Federal no 7433/85 e na forma do Código de Normas da Corregedoria de 
Justiça do Estado do Paraná. ● O Leiloeiro, acha-se habilitado a fornecer aos interessados informações 
pormenorizadas sobre o imóvel, objeto deste Edital de Primeiro e Segundo Público Leilão e de Notificação. ● Caso 
haja arrematante a Ata de Arrematação, será firmada em até 15 dias da data do leilão. ● ATENÇÃO: Para participar 
dos leilões/praças, os interessados deverão cadastrar-se com antecedência no mínimo de 2h antes, pelo site do 
leiloeiro, bem como aceitar as condições de venda para que participem da hasta. Informações através do Fone: 
(45) 999895111 e/ou e-mail: comercial@jmleiloes.com.br. ● Publicações em jornal nas datas de 29, 30 de 
novembro de 2022 e 01 de dezembro de 2022, respectivamente. Pelo presente, fica(m) intimado(s) e notificado(s) 
acerca das datas dos Leilões Primeira e Segunda Praça caso não tenham sido por outro meio: KASKATA 
GASTRONOMIA LTDA - EPP, pessoa jurídica de sociedade empresária limitada, residente com sede e foro na Rua 
Miguel Angelo Remor, 2537, bairro PARQUE CIDADE JARDIM, municipio de UMUARAMA - PR, 87506-110, inscrito 
no CNPJ/MF. sob n. 07.595.976/0001-01, marakaskata@hotmail.com As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 
1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

No final da última quinta-
-feira (24), o prefeito Hermes 
Pimentel publicou o Decreto 
367/2022, estabelecendo 
novas medidas para a con-
tenção no aumento de núme-
ros de casos de Covid-19, 
incluindo a volta do uso da 
máscara facial em todos os 
estabelecimentos de saúde do 
município, porém a população 
não está respeitando a deter-
minação. Ontem (terça-feira, 
29) a Secretaria de Saúde de 
Umuarama fez um alerta para 
que as pessoas que buscam 
atendimento em unidades de 
saúde, clínicas, laboratórios ou 
no Pronto Atendimento (PA) só 
compareçam usando o equipa-
mento de proteção.

O secretário de Saúde, 
Herison Cleik da Silva Lima, 
comentou que lamenta que 
os usuários desses estabele-
cimentos de saúde não enten-
dam que a máscara é uma 
forma de conter a covid-19, 
que está com números cada 
vez maiores em Umuarama 
nos últimos dias. “Tivemos 
inclusive duas mortes neste 
final de semana, após mais 
de oito meses sem o regis-
tro de óbitos. Por enquanto o 
Decreto indica que todos usem 
máscaras em farmácias, clíni-
cas, laboratórios, hospitais e 
outras unidades de saúde. E 
é isso que vamos cobrar, pois 
é nossa obrigação cuidar da 

Secretaria alerta sobre a necessidade do
uso de máscaras em ambientes de saúde

população”, pontuou.
Carlos Massa Ratinho 

Junior, governador do Paraná, 
já havia indicado, dias antes, 
por meio de decreto e norma 
técnica, a utilização de más-
caras em ambientes de saúde, 
porém em Umuarama o 
Decreto 367/2022 determina o 
uso de máscaras faciais como 
forma complementar de evitar 
o contágio pelo coronavírus. 
“São lugares de grande aglo-
meração pública, muitas vezes 
a pessoa já chega tossindo, 
espirrando, com coriza, que 
podem ser sintomas de Covid, 
e mesmo assim se recusam a 
usar máscara, então por isso 
é correto que os profissionais 
cumpram o que diz o decreto 
e exijam que esse paciente 
se proteja e proteja as outras 
pessoas”, comentou o prefeito 
Hermes Pimentel, acrescen-
tando que além dos ambien-
tes públicos de saúde, o uso de 
máscara também será cobrado 
em farmácias, clínicas, labora-
tórios e hospitais particulares.

Coordenadora da Atenção 
Primária em Saúde (APS), 
a enfermeira Jaqueline de 
Bortolli Shiribayashi ressalta 
que, além do uso de másca-
ras, as pessoas não deixem 
de ter os cuidados que tinha 
durante os meses mais críticos 
da pandemia de coronavírus, 
fazendo a higiene das mãos 
constantemente, mantendo 

os ambientes ventilados e are-
jados, evitando aglomerações 
desnecessárias de pessoas e 
mantendo o distanciamento 
físico. “Vale destacar que além 
da obrigatoriedade do uso de 
máscaras em estabelecimentos 
de assistência à saúde, pessoas 
com sintomas respiratórios gri-
pais também têm essa obriga-
ção e serão cobradas”, lembrou.

A intenção é conscientizar os usuários 
dos estabelecimentos de saúde de que a 

máscara é uma forma de conter a Covid-19, 
que está com números cada vez maiores

ASSESSORIA
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni  “É melhor conquistar a si mesmo do que 

vencer mil batalhas.”
Buda 

@tribunahojenewsumuarama

RÉVEILLON 2023
O Copacabana Palace, A Belmond Hotel, irá promover mais uma edição de sua tradicional festa de Réveillon para comemorar 
a chegada de 2023, ano em que o hotel completará 100 anos. O tema “White & Gold” acompanha a tradição brasileira de 
usar roupas brancas na virada do ano, e o dourado representa o brilho, a sofisticação e o glamour do Copa. Que tal, topas?
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TECNO (1)
A Meta, dona do Facebook, foi mul-
tada pela União Europeia em € 65 
milhões, o equivalente a R$ 1,4 bi-

lhão, por não proteger adequadamen-
te os dados de seus usuários. O caso 
envolve uma investigação, iniciada 
no ano passado, sobre a descoberta 
de um conjunto de dados pessoais 

coletados pelo Facebook entre maio 
de 2018 e setembro de 2019 e dispo-

nibilizados online. (g1)

TECNO (@)
Novo dono do Twitter, o bilionário 

Elon Musk iniciou uma ofensiva con-
tra a Apple. Em uma série de tuítes 

na rede social, ele acusa a fabricante 
do iPhone de ameaçar suspender o 
Twitter da sua loja de aplicativos. A 

Apple está entre as principais empre-
sas que suspenderam anúncios pagos 

no Twitter sob comando de Musk. 
(Núcleo Jor)

ZOOM
MIA MAMEDE considerada por 
missólogos - conhecedores e fãs de 
concursos de beleza - como sendo 
uma das favoritas ao Miss Universo 
2022, Mia Mamede, a capixaba elei-
ta Miss Universo Brasil em julho. 
Desinibida, simpática e mostrando 
sua habitual (e elogiada) oratória

INESQUECÍVEL!
Toda a animação da data combinada 

com atrações exclusivas garanti-
rão momentos inesquecíveis para o 

Réveillon 2023. As bandas “Jazz com 
Bossa” e “Studio Pop” irão se apre-
sentar nos salões para dar as boas 
vindas aos convidados. A banda 

“100 do Copa”, atração que estará 
presente nas várias celebrações do 
centenário, também fará seu show 
durante a noite. Após a virada, a 
festa se concentrará ao redor da 

piscina e contará com DJs ao vivo 
até o amanhecer. Os DJs Ronnie 
Borges e Marisa D’amato já estão 
confirmados na programação do 

Copacabana Palace.

DIVULGAÇÃO

CICLO DE PALESTRA!
A palestra ‘Despertando a magia do Natal 
na arte de atender e vender’, com Amauri 
Crozariolli, abriu o ciclo ‘Natal de Luz - Pla-
nejar Melhor para Vender Mais’. O conteúdo 
foi ministrado no auditório da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Umua-
rama (Aciu) na manhã da última segunda-
-feira (28). “ A palestra abordou tópicos 
como ‘Conhecendo os desejos e sentimen-
tos do cliente’, ‘Como encantar o Cliente’, 
‘Filosofia do atendimento no Natal’, ‘O que 
os clientes gostam e esperam do atendi-
mento no Natal’ e ‘Fidelizando o cliente nas 
vendas de Natal para o restante do ano’. O 
ciclo de palestras é realizado com apoio do 
Sebrae e da faculdade UniAlfa. As palestras 
são ministradas das 8h às 9h. Os partici-
pantes, entretanto, podem participar de um 
café da manhã na área gourmet da Aciu, 
das 7h45 às 8h.

O PALESTRANTE
“Amauri Crozariolli é palestrante, instru-
tor, facilitador e consultor. Graduado em 
Ciências Contábeis, pós-graduado em MBA 
Finanças e Consultoria Empresarial, espe-
cialista em Gestão Financeira de Serviços 
Cooperativos, professor de Marketing Pes-
soal e Comunicação (processo de vendas). 
Autor do livro “Vender: Um Processo, Uma 
Ciência e uma Arte Milenar.”

PROGRAMAÇÃO COMPLEMENTAR

30/11
‘Atender, entender e encantar’ / 
Sandra Freitas
1/12
‘ Aprenda a entregar o que seu cliente 
deseja’ / Sirley Fátima de Souza
2/12
‘Vitrine de natal - Como montar uma 
vitrine de Natal impossível de ser 
ignorada’ / Fernanda Ribelato
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