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Policiais cumprem mandados de prisão
contra “justiceiros” em Cafezal do Sul
Policiais de Umuarama e Iporã cumpriram ontem, ordens judiciais que 
levaram cinco pessoas presas preventivamente na cidade de Cafezal do 
Sul. Uma arma de fogo e telefones celulares contrabandeados foram 
apreendidos. A ação foi realizada para apurar a captura de dois jovens 

suspeitos de um roubo, que foram torturados depois. Os autores do crime 
filmaram as agressões aos jovens e depois postaram em redes sociais. 
As imagens ajudaram a polícia a identificá-los. Os jovens torturados 
também estão presos. l 6
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ASSESSORIA

Rodeio em cavalos

A Umutrans fez uma série de alterações na Avenida Rio Branco, entre a Praça Hênio Romagnolli e a Avenida 
Manaus. Dois pontos deixam de ser trechos de mão dupla: em frente à Prefeitura e em frente à Câmara de 
Vereadores. As alterações garantem mais segurança aos motoristas e dão maior fluidez ao trânsito. Quem 
segue da Praça Hênio Romagnolli à Avenida Anhanguera (Praça Anchieta), não pode virar à esquerda na Travessa 
Euclides Pelacani – na Justiça do Trabalho. Da mesma forma, quem segue da Avenida Anhanguera à Praça Hênio 
Romagnolli, fica proibido de virar à esquerda em frente à Câmara Municipal, para o Centro Cultural. 

Não foi ontem que 
Messi deu adeus à 
Copa do Mundo. A 

Argentina dominou a 
Polônia no Estádio 974, 

venceu por 2 a 0 e 
avançou para as oita-

vas de final no Qatar. O 
camisa 10 sofreu e per-
deu um pênalti durante 

a partida. Apesar da 
derrota, Polônia tam-

bém se classificou para 
a próxima fase. l 7 

Novos rumos
Desemprego

segue em queda
e chega a 8,3%

em outubro
l 2

Comissão
aprova texto
preliminar do
Orçamento
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Novembro
fecha com 769%
casos de Covid a
mais que outubro
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Classificadas

Aciu abre hoje
a temporada

de ‘Seladinhas
Premiadas’
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Hoje, a Lua vai brilhar em seu signo, Gêmeos, e 
começará o mês dando aquela força para você 
correr atrás dos seus interesses. Tenha cuidado 
para não cobrar demais de si mesma ou dos cole-
gas, porque todo mundo erra de vez em quando. A 
dois, uma conversa madura será a melhor maneira 
de desfazer qualquer treva e fortalecer a relação.

Melhor pegar leve se quiser preservar alguns rela-
cionamentos, afinal, o astral melhora ao longo do 
dia e Mercúrio promete dar uma ajuda para escla-
recer qualquer mal-entendido. Você vai esbanjar 
charme e tem tudo para fazer sucesso na conquis-
ta. Invista no diálogo e verá como tudo correrá às 
mil maravilhas.

Se quiser chegar mais longe na carreira e con-
quistar o reconhecimento que merece, é melhor 
agir a sós e não confiar demais nos colegas. Se 
pintar disputa por uma vaga, ou mesmo para man-
ter o emprego, alguém em quem confiava pode te 
jogar na fogueira sem pensar duas vezes. O ex-
cesso de trabalho pode atrapalhar a vida amorosa. 

Tenha cautela com o que diz, especialmente se 
não confia muito na pessoa. As falsianes estarão 
de plantão. É melhor agir com cautela logo cedo 
em reuniões, conversas e ao lidar com arquivos 
e dados vale a pena fazer um esforço extra para 
agradar quem ama, deixando as conversas sobre 
os temas sensíveis de lado.

Se chegar à conclusão de que ainda não é hora de 
sair se aglomerando com a galera por aí, nada de 
desanimar! Afinal, uma chamada em vídeo, tele-
fonema ou troca de mensagens também quebra o 
galho, mesmo que não seja a mesma coisa. Seu 
lado possessivo e ciumento pode dar as caras e 
causar brigas com a cara-metade. 

Graças a Mercúrio, que desembarca no ponto mais 
alto do seu Horóscopo hoje, seu lado ambicioso ga-
nha força e pode fazer contatos interessantes no tra-
balho. Não deixe que o mau humor ou a pressão do 
dia a dia atrapalhe os momentos com o pessoal de 
casa. Um ex-amor pode reaparecer quando menos 
espera e bagunçar as coisas no romance, provocan-
do ciúme ou balançando o seu coração.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 1° de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Capri-
córnio. São trabalhadores, esforçados, responsáveis e cumpridores dos seus deveres. Levam a 
vida a sério e são corretos nos compromissos com a verdade e a justiça.  Seu número princi-
pal é o 10, formado de 1, número do Sol e de zero. O Sol que é símbolo de luz e energia, força, 
liderança, autoridade e poder, que se impõe por tudo isso, só pela sua presença luminosa e 
vibrante. Mas que ao mesmo tempo, leva ao egocentrismo, ao individualismo e à solidão.

Horóscopo nascido em 1º de dezembro

A sua lábia e o seu charme também podem ser 
explorados para convencer as pessoas e comu-
nicar suas ideias, por isso, quem trabalha em 
qualquer área ligada à comunicação, vendas tem 
mais chance de engordar a conta bancária. Me-
lhor controlar seu temperamento se quiser manter 
a harmonia e deixar as brigas bem longe dos mo-
mentos a dois.

O trabalho recebe boas energias de Mercúrio, que 
entra em sua Casa 6 e favorece as trocas de infor-
mação em geral. A saúde também pode se bene-
ficiar se você for atrás de informações confiáveis, 
longe das fake news. A vida amorosa talvez ande 
mais devagar do que você gostaria, mas não deixe 
a insegurança atrapalhar o seu romance. 

A dica dos astros é não misturar amizades e di-
nheiro se não quiser amargar um prejuízo mais 
tarde. É um bom momento para fazer um balanço 
dos últimos tempos e se desapegar de algumas 
coisas que só estão atrapalhando. E isso vale tam-
bém para relacionamentos desgastados. Agora, 
se você e a sua cara-metade estão em harmonia, 
pode se preparar para momentos inesquecíveis. 

É melhor ter cautela com fofocas ou informações 
erradas. Ao longo do dia, as coisas devem me-
lhorar e o diálogo vai ganhar importância para 
acertar qualquer mal-entendido com os colegas. 
Se não der pra viajar ou visitar as pessoas por aí 
como gostaria, saiba que dá pra matar a saudade 
do pessoal com um telefonema ou uma chamada 
de vídeo.

Procure focar a atenção na vida profissional para 
não perder tempo com brincadeiras fora de hora, 
especialmente se está trabalhando com pessoas 
que estão distantes. Se estiver em busca de um 
novo amor, conte com as bênçãos de Mercúrio 
para conhecer alguém interessante, inclusive pe-
las redes sociais ou aplicativos de paquera. 

Foco e empenho serão necessários para colocar 
as tarefas em dia. Não se distraia com bobagens e 
evite brigar com o pessoal de casa, caso contrá-
rio, pode ficar difícil cuidar dos seus interesses. 
Se já encontrou sua cara-metade, é hora de se 
esforçar para blindar o romance. Com a Lua se 
desentendendo com Netuno, o ciúme pode dar as 
caras e provocar brigas. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 1º/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 26
min 20

max 32
min 20

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 30
min 18

Curitiba
max 25
min 15

FASES 
DA LUA

Sexta 2/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 3/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 687
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

FEVEREIRO

03 06 07 13 15 18 31

Loterias
Megasena

02 04 07 09 10 12 13 14 
16 18 20 22 23 24 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.
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MÊS DA SORTE:
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INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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TIME DO ♥

concurso: 2397Lotomania
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MIRASSOL SP

31 46 55 57 66
concurso: 6011

02 05 27 30 46 53
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concurso: 2675Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 29

PVQ
INSTITUTO

BLUETRAIR
HARPART
AELOTES
SENAROA

DESAPONTAR
BMONARCA

PARESTIR
TENPOMPA

TESTAREA
REGOISMO

PIPAUCTC
APRIMORAR

ISOLARERE

Significado
do "I" de

INSS

Essencial; 
indispen-

sável

Azul, em
inglês

Agir como
o parceiro

infiel 

Instrumento
dos anjos

(Folc.)

O mulato 
de cabelos

claros

Peça de
dominó

com seis
pintas

Decep-
cionar;

desiludir

(?)-line:
conectado
à internet

Agatha
Christie,
escritora

A argila
de cor

averme-
lhada

Brinquedo
de papel
de seda
que voa

Sentimento
de quem só
pensa em
si mesmo

(?) Bean, 
persona-
gem da

TV

Conteúdo
da bola de

futebol

Criança, 
no Can-
domblé
(bras.)

Desnuda;
despida

De forma
tranquila

Devem ser devolvidas ao
vendedor após usadas

O plano 
alternativo

Duplas;
casais

Tenente
(abrev.)
Experi-
mentar 

Aperfeiçoar
Deixar

afastado 
dos outros 

Rei; so-
berano
Cabeça
de gado

Letra do
infinitivo
Conversa

(pop.)

A segunda
vogal

Elza Soares,
cantora

Divisão de 
terreno (pl.)

Depois
de

Grande luxo
Animal
símbolo
dos EUA

Equivale 
a "tu" 

Em prol; 
a favor

Hiato de
"beata"

Sufixo de
"namorico"

Posto de 
Atendimen-
to Médico

(sigla)

Consoantes
de "rota"

Objeto co-
mo o colar

Compreende outubro, 
novembro e dezembro
Técnico da seleção

brasileira (fut.)

Que
Tony

Ramos,
ator

3/erê. 4/blue — ocre. 5/vital. 6/ornato. 9/aprimorar.
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C M R C
P A R A P E I T O

D O M I C I L I A R
R A S A E I R A
T CO C A R I D

V O A A R U F A
A R CO R A M A

A L T O M A R S C
E S E I I P E
G G T A M B O R
R O T E L A S T
E S R R O T A

E N T E S M E T A
S A C R I S T I A

P E R O L A O S B

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 colchãoFêmea
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.

@tribunahojenewsumuarama
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Cheia
08/12 - 01h09

Nova
23/12 - 07h17

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 +5,04% 26,66 
Vale ON +1,50% 85,71 
ItauUnibanco PN +1,01% 26,00 
Magazine Luiza ON +1,49% 3,41 
Locaweb ON +7,55% 8,40 
BRF ON -5,89% 9,42

IBOVESPA: +1,42% 112.486 pontos

Iene 139,54
Libra est. 0,84
Euro 0,97
Peso arg. 167,27

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,6% 5,2010 5,2020 +0,7%

PTAX  (BC) -0,3% 5,2935 5,2941 +0,7%

PARALELO -1,6% 5,0700 5,5000 +0,2%

TURISMO -1,6% 5,0700 5,4800 +0,2%

EURO -0,8% 5,4507 5,4529 +4,9%

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 30/11

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 6,31
Peso arg. R$ 0,032
R$1: 1.361,84 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/11 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 1.469,50 10,00 4,9%
FARELO dez/22 417,70 9,20 -1,8%
MILHO dez/22 662,00 -3,75 -2,8%
TRIGO dez/22 771,50 13,75 -7,0%

SOJA 169,55 -0,5% -1,3% 168,00
MILHO 76,01 -0,9% -3,3% 76,00
TRIGO 97,72 0,0% -4,8% 98,00
BOI GORDO 280,60 0,2% -0,6% 275,00
SUINO 6,63 2,8% 1,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 30/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 -0,6% -0,6%
SOJA Paranaguá 186,50 0,8% -1,8%
MILHO Cascavel 84,00 -1,2% -3,4%

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

Desemprego no Brasil segue em
queda e chega a 8,3% em outubro

A taxa de desocupação, que 
mede o desemprego no país, 
foi de 8,3% no trimestre encer-
rado em outubro. Essa taxa 
representa queda de 0,8 ponto 
percentual (p.p.) em relação ao 
trimestre anterior (maio a julho), 
sendo a menor para o período 
desde 2014. Na comparação 
com o mesmo trimestre de 2021, 
a queda foi de 3,8 p.p.

Os dados são da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua, 
divulgada ontem (quarta-feira, 
30) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, 
o contingente de pessoas ocu-
padas chegou a 99,7 milhões, 
aumento de 1% no trimestre, 
batendo novamente o recorde 
na série histórica, iniciada em 
2012. “Este momento de cres-
cimento de ocupação já vem 
em curso desde o segundo 
semestre de 2021. Com a apro-
ximação dos últimos meses do 
ano, período em que historica-
mente há aumento de geração 
de emprego, a tendência se 
mantém”, afirmou, em nota, a 
coordenadora da Pnad Adriana 
Beringuy.

Já a população desocupada 
alcançou 9 milhões de pessoas, 
o que representa recuo de 8,7% 
em comparação com o trimestre 
encerrado em julho. É o menor 

nível desde julho de 2015.
Em relação ao nível da ocu-

pação, ou seja, o percentual de 
pessoas ocupadas na população 
em idade de trabalhar, houve 
aumento de 0,4 p.p., chegando 
a 57,4%. “Já a taxa composta de 
subutilização caiu para 19,5%, 
uma queda de 1,4 p.p. no trimes-
tre e 6,7 p.p. no confronto contra 
o mesmo trimestre do ano pas-
sado. A população subutilizada 
também caiu (6,7%) e chegou 22,7 
milhões de pessoas”, diz o IBGE.

A Pnad Contínua para o tri-
mestre encerrado em outubro 

também demonstra a tendência 
de crescimento para o número 
de empregados com carteira de 
trabalho assinada. Em relação 
ao trimestre anterior, o aumento 
foi de 2,3% (822 mil pessoas), 
chegando a 36,6 milhões.

“Esse índice segue em alta 
há mais de um ano, o que mos-
tra não apenas que o mercado 
de trabalho está em expansão 
numérica de ocupados, mas 
também apresentando algum 
crescimento na formalização 
da população ocupada”, avaliou 
Adriana Beringuy.

Rendimentos
O rendimento real habitual também cresceu. Houve aumento de 2,9% 
em relação ao trimestre anterior, chegando ao valor de R$ 2.754. Entre 

as posições, destaque para as altas no grupo de empregado no setor 
público (inclusive servidor estatutário e militar) (3,4%, ou mais R$ 

137) e conta própria (3,3%, ou mais R$ 69), além do empregado com 
carteira de trabalho assinada (3,1%, ou mais R$ 79). Já entre os gru-

pamentos, os maiores aumentos foram em transporte, armazenagem 
e correio (6,5%, ou mais R$ 163), agricultura, pecuária, produção flo-
restal, pesca e aquicultura (5,7%, ou mais R$ 100) e construção (5,5%, 
ou mais R$ 114). A pesquisa aponta para o recorde da série histórica 

na massa de rendimento real habitual, que chegou a R$ 269,5 bilhões, 
crescimento de 4% no trimestre e 11,5% na comparação anual.

Recorde
Também o número de empregados sem carteira assinada no 

setor privado bateu o recorde da série, chegando 13,4 milhões de 
pessoas, aumento de 2,3% (297 mil pessoas) contra o trimestre 

anterior e de 11,8% (1,4 milhão de pessoas) no ano. “O número de 
empregados no setor público foi outro a bater o recorde da série 

histórica (12,3 milhões) crescendo 2,3% no trimestre e 10,4%. Já a 
taxa de informalidade foi 39,1% da população ocupada menor que 
o trimestre anterior, quando foi de 39,4%, e no mesmo período do 
ano passado, quando atingiu 40,7%. O número de trabalhadores 

informais chegou a 39 milhões”, informa o IBGE.
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Comissão aprova
texto preliminar do
Orçamento de 2023

Os senadores e deputa-
dos da Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) aprova-
ram o Relatório Preliminar do 
Orçamento de 2023 na manhã 
de ontem (30). Foram rejeita-
das as emendas apresentadas.

O texto aprovado foi apre-
sentado pelo governo de Jair 
Bolsonaro e ainda pode ser 
modificado. O relatório final 
não tem data para ser anali-
sado e precisa ser aprovado 
pela CMO, antes de seguir 
para votação no plenário do 
Congresso Nacional.

De acordo com texto do 
relator geral do Orçamento, 
senador Marcelo Castro 
(MDB-PI), as projeções de 
receita e de despesa totali-
zam R$ 5,2 trilhões, sendo R$ 
143,5 bilhões destinados ao 
orçamento de investimento 
das estatais e R$ 5 trilhões 
aos orçamentos fiscal e da 
seguridade social. Destes, 
R$ 2 trilhões referem-se ao 
refinanciamento da dívida 
pública federal.

A meta para o déficit primá-
rio do governo central em 2023 
foi fixada em R$ 65,9 bilhões na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2023, o equivalente 
a 0,6% do PIB, com aumento 
em relação ao déficit primá-
rio apurado em 2021 (0,41% 
do PIB). No Projeto de Lei do 
Orçamento Anual (PLOA) de 
2023, a previsão é que o resul-
tado primário do governo 
central seja um pouco menor 
do que a meta da LDO (R$ 
63,7 bilhões).

Na avaliação do senador, 
a proposta para o Orçamento 

PROJEÇÕES de receitas e despesas totalizam R$ 5,2 trilhões

DIVULGAÇÃO

Habitação social
Já o orçamento para habitação social terá R$ 82,3 milhões, uma 
redução de 93,2% se comparado com o proposto para 2022 (R$ 

1,2 bilhão). A ação orçamentária que sofreu a maior redução 
se destina à integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR). Responsável pela realização de investimentos 
de natureza habitacional, o FAR, que recebia, em média, R$ 11 

bilhões entre 2012 a 2016, conta apenas com R$ 34,2 milhões no 
PLOA 2023. No ano passado, a proposta previa a destinação de 

R$ 728,9 milhões.

Regulamentado na Câmara o
projeto de Lei da criptomoeda

A Câmara dos Deputados 
aprovou na noite da última 
terça-feira (29) o projeto de 
lei que prevê que a pres-
tação de serviços de ati-
vos virtuais (criptomoedas) 
seja regulamentada por um 
órgão do governo federal. 
O texto segue para sanção 

presidencial.
Segundo a proposta, serão 

consideradas prestadoras de 
serviços de ativos virtuais as 
pessoas jurídicas que execu-
tam serviços como troca, em 
nome de terceiros, de moedas 
virtuais por moeda nacional 
ou estrangeira; troca entre 

um ou mais ativos virtuais; 
transferências deles; custódia 
ou administração, mesmo que 
de instrumentos de controle; e 
participação em serviços finan-
ceiros e prestação de serviços 
relacionados à oferta por um 
emissor ou venda de ativos 
virtuais.

de 2023 tem recursos insufi-
cientes para políticas públi-
cas em áreas sociais, como 
h a b i ta çã o,  s a n ea m e n to 
básico, educação e saúde. O 
parlamentar destacou que o 
governo eleito de Luiz Inácio 
Lula da Silva tem trabalhado 
para aprovar a chamada PEC 
da Transição, que busca asse-
gurar recursos ao programa 
Auxílio Brasil, que deverá ser 
rebatizado de Bolsa Família 
e deve ficar fora da regra do 
teto de gastos para os próxi-
mos anos, se aprovada a PEC.

“A análise comparativa 
da proposta orçamentária 
para 2023 com a de exercí-
cios anteriores demonstra 

significativa redução de des-
pesas em programas e ações 
de grande relevância para a 
redução das desigualdades 
sociais e regionais, fazendo-
-se necessária a viabilização 
de alternativas fiscais para 
que o orçamento atenda as 
demandas da sociedade e 
para que não haja risco de 
descontinuidade das políti-
cas públicas”, afirmou.

O relatório aponta que, 
no âmbito do Ministério da 
Educação, ações de natureza 
discricionárias sofreram signi-
ficativas diminuições na pro-
posta orçamentária para 2023, 
algumas com reduções supe-
riores a 50%.

Quinquênio do Judiciário
O senador Oriovisto 
Guimarães (Podemos-
PR) solicitou a retirada 
da pauta ontem 
(30), do Plenário da 
PEC que “ressuscita 
o quinquênio do 
Poder Judiciário”. Ele 
disse não ter dúvidas 
de que o Poder 
Judiciário merece 
todo o respeito, 
mas destacou que a 
economia do País e 
a situação dos mais 
humildes, merecem 
ainda mais a consideração dos parlamentares. Oriovisto 
criticou o fato de que, se for aprovada a PEC, o Governo 
pagará inclusive quinquênios para magistrados que, há 
vinte anos, atuavam na iniciativa privada, assim como para 
os aposentados. “Torna uma parcela, que é claramente 
remuneratória, em indenizatória. Quando é indenizatória 
fica fora do limite máximo que é o salário dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tira do teto”, afirmou.

Lobby
A Câmara dos Deputados 
aprovou a proposta que 
regulamenta o exercício 
do lobby junto a agentes 
públicos dos três Poderes, 
determinando práticas 
de transparência e 
regulando o pagamento de 
hospitalidades. A matéria 
segue para o Senado 
Federal. A proposta tramita 
na Câmara desde 2007 
e define o lobby como 
representação de interesse 
a ser exercido por pessoa 
natural ou pessoa jurídica 
por meio de interação 
presencial ou telepresencial 
com agente público, dentro 
ou fora do local de trabalho, 
com ou sem agendamento 
prévio.

Juíza censurada
O Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, 
por unanimidade, aplicar pena de censura à juíza Regiane 
Tonet dos Santos, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), 
pelo compartilhamento de sete publicações em rede social 
com conteúdo político-partidário, em sua maioria em ano 
eleitoral. O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado 
após denúncia de manifestações feitas em 2017 e 2018 
sobre questões políticas, bem como a respeito da atuação de 
ministros do STF. Relatora do processo, a conselheira Salise 
Sanchotene destacou a necessária e inviolável imparcialidade 
do juiz para o exercício de suas funções.

 Quebra de imparcialidade
A relatora frisou que a juíza exercia função eleitoral em comarca 
de vara única do interior do estado. “O que torna a figura do 
magistrado ainda mais representativa do Poder Judiciário”, 
afirmou. “O cerne da questão não está, portanto, na discussão 
quanto à liberdade de expressão, e sim na potencialidade de 
quebra da imparcialidade”, completou Salise Sanchotene. A 
juíza estava em exercício na função eleitoral na 112ª Zona 
Eleitoral de Guaraniaçu/PR, justamente durante o período 
em que fez as postagens. A magistrada foi afastada da função 
eleitoral em função da instalação do PAD.

DIVULGAÇÃO

Agentes
Serão considerados “agentes 
públicos” os que exercem 
mandato, cargo, função 
ou empregos públicos, 
seja por nomeação, 
contratação ou qualquer 
meio, seja transitório ou 
sem remuneração. O relator, 
deputado federal Lafayette 
de Andrada (Republicanos-
MG), diz que o texto prevê 
mecanismos de incentivo à 
representação de interesses. 
“Determina a transparência 
ativa da representação de 
interesses junto a ocupantes 
de cargo de alto escalão dos 
Poderes e no MP, prevendo 
a perda de mandato, 
emprego, cargo ou função 
por inobservância das regras 
estabelecidas”.
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Força-tarefa retirou
quatro veículos dos
escombros na BR-376

As equipes de segurança 
que prestam atendimento 
no local de deslizamento na 
BR-376, no Litoral do Paraná, 
mantêm as buscas mesmo com 
o mau tempo no local. Estão 
sendo utilizados guinchos, 
cães treinados e drones com 
câmera com identificação tér-
mica para encontrar sinais de 
vida. O equipamento, porém, 
não conseguiu resultados na 
identificação. O trabalho tem 
sido feito de forma cautelosa, 
já que as chuvas permanentes 
ampliam os perigos de novos 
desmoronamentos na área. 
Há risco, inclusive, da pista 
da rodovia ceder por causa do 
peso dos entulhos. 

Ontem, o Corpo de Bombeiros 
conseguiu fazer a retirada de uma 
carreta e três veículos que esta-
vam na parte superior da pista. 
O corpo da segunda pessoa, que 
teve o óbito confirmado ainda 
na terça (29), foi retirado do 
local pela manhã. O incidente 
envolveu 10 veículos de pas-
seio e seis carretas.

A estimativa inicial ontem 
era de que ao menos 30 pes-
soas estivessem desapareci-
das. Um boletim oficial divul-
gou que seis pessoas foram 
resgatadas com vida.

“As maiores dificuldades 
enfrentadas são por causa do 
mau tempo, com a previsão 

Identificado
A Polícia Científica identificou 

uma das vítimas. Trata-se de João 
Maria Pires, de 60 anos, natural 
de São Francisco do Sul (SC). Ele 
estava no caminhão branco com 
contêiner vermelho, que na foto 
acima aparece tombado. O corpo 
da segunda vítima vai passar por 
perícia no Instituto Médico Legal 
(IML). “A primeira vítima passou 

pelo exame pericial, foi identifica-
da pelas equipes de papiloscopia 
e já foi contatada a família”, disse 
o diretor-geral da Polícia Científica, Rodrigo Grochocki. A instituição 

trabalha com o protocolo Identificação de Vítimas de Desastres 
(DVI, da sigla em inglês), código internacional desenvolvido pela 
Interpol que facilita o atendimento em tragédias como esta. Foi 

aberto um canal direto com os familiares e conhecidos de pessoas 
que poderiam estar no local do deslizamento, o que pode ajudar na 

identificação das vítimas.

Avaliação
A Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, que conta com um grupo 
de engenheiros e geólogos fazendo a avaliação da área do desliza-
mento para a liberação das equipes de resgate, identificou outros 

dez pontos de deslocamento de terra em locais próximos ao km 669 
da BR-376, onde ocorreu o deslizamento.  A Defesa Civil Estadual 

também trabalha de forma articulada com as Defesas Civis Munici-
pais e com outras entidades para prestar atendimento à população 
atingida. Juntamente com a Federação das Empresas de Transporte 
de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), a coordenadoria está 
prestando auxílio aos motoristas parados nas barreiras nas estra-

das, com a distribuição de alimentos, água e itens de higiene.

de um aumento no volume 
de chuvas. A situação na 
área, que já é de risco, tende 
a piorar nos próximos dias se 
continuar assim”, explicou o 
comandante-geral do Corpo 
de Bombeiros, coronel Manoel 

Vasco. “As equipes trabalham 
de forma ininterrupta. São 54 
bombeiros atuando durante 
o dia e a equipe do Grupo de 
Operações Socorro Tático (Gost), 
que é altamente especializada, 
atuando durante a noite”.

DIVULGAÇÃO

O incidente envolveu 10 veículos de passeio e seis carretas. A estimativa inicial ontem era de que ao menos 30 pessoas estivessem desaparecidas

AEN

Maiores do Sul
A Copel, Sanepar, Celepar, Cohapar, Fomento Paraná, Portos do Paraná 

e BRDE estão entre as 500 maiores empresas do sul do Brasil. O 
levantamento da Revista Amanhã foi divulgado nesta semana em Porto 

Alegre durante a premiação das “500 Maiores do Sul”.

Em Brasília
O prefeito de Cascavel, Leonaldo 
Paranhos (PSC) está em Brasília 
nesta semana em busca de apoio 
para novos projetos e avanços 
em outros que já tramitam no 
governo federal. Na terça-feira 
(29), Paranhos se reuniu com o 
brigadeiro André Luiz Fonseca 
e Silva, diretor de Operações e 
Serviços Técnicos da Infraero, 
para tratar da liberação de novos 
equipamentos para controle de 
voos no aeroporto de Cascavel.

Nota Paraná
O sorteio de dezembro do Nota 
Paraná será na próxima quinta-
feira (8). Os bilhetes eletrônicos 
já estão disponíveis para a 
consulta. Os contribuintes 
cadastrados podem acessar 
o site ou aplicativo do Nota 
Paraná para consultar quantos 
bilhetes estão concorrendo.

Lembranças
O senador Flávio Arns (Podemos) 
assinou a PEC da Transição, 
uma proposta do governo eleito 
que prevê a retirada de R$ 198 
bilhões do teto de gastos pelo 
prazo de quatro anos. Arns foi 
o único senador do Podemos a 
assinar a proposta.

Elejor
Nestor Baptista, agora 
conselheiro aposentado do 
TCE, deve assumir um cargo 
na Elejor, empresa subsidiária 
da Copel, a partir de 2023. No 
lugar de Baptista, o governador 
Ratinho Júnior (PSD) deve 
indicar o secretário Augustinho 
Zucchi (Desenvolvimento 
Urbano e Obras) como 
conselheiro do TCE.

Desembargador
O promotor José Américo 
Penteado de Carvalho foi 
nomeado pelo governador 
Ratinho Júnior (PSD) 
desembargador do Tribunal de 
Justiça do Paraná. A escolha foi 
feita quase dois meses depois 
da eleição da lista tríplice, 
formada em 10 de outubro pelo 
TJ. José Américo foi o menos 
votado teve 91 votos.

Pedágio
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSD) afirmou que 

a Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio, da Assembleia 
Legislativa, permanece 
ativa e na próxima semana 
(provavelmente na sexta-feira, 
6) deverá ter um encontro com 
a Comissão de Infraestrutura 
da Federação das Indústrias 
do Paraná para discutir a nova 
concessão de rodovias que 
serão pedagiadas.

Multa
A gigante americana das redes 
sociais Meta, empresa matriz 
do Facebook, foi multada 
nesta semana pelo regulador 
irlandês em nome da União 
Europeia em 265 milhões 
de euros [equivalente a R$ 
1,4 bilhão) por não proteger 
adequadamente os dados de 
seus usuários.

Cúpula do Mercosul
O prefeito Chico Brasileiro (PSD) 
deve participar da próxima 
reunião dos chefes dos estados 
que compõem o Mercosul nos 
próximos dias 5 e 6 de dezembro 
em Montevidéu no Uruguai. 
Chico Brasileiro deve sugerir que 
a próxima reunião da cúpula seja 
em Foz do Iguaçu.

Segunda ponte
O líder do Governo na Câmara 
dos Deputados, Ricardo Barros 
(PP-PR) afirmou que ainda não 
foi informado da inauguração da 
segunda ponte, sinalizado pelo 
presidente do Paraguai, Mario 
Abdo Benitez, para o dia 12 de 
dezembro. Barros considera 
importante a participação do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
no ato. O último boletim aponta 
96,6% das obras prontas.

Brazil Africa Forum
O ex-diretor de Itaipu 
Binacional, Jorge Samek, 
participa do “Brazil Africa Forum 
2022” em São Paulo, evento que 
discute cidades sustentáveis, 
desafios globais, soluções 
locais. “O avanço das energias 
renováveis para o futuro das 
cidades” disse Samek que 
palestra no encontro e destaca 
como as energias renováveis 
podem contribuir para resolver 
problemas urbanos urgentes 
de gestão de resíduos, custo 
de energia, poluição do ar e 
melhora geral no modo de vida.
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Montarias em cavalos
voltarão ao rodeio da
Expo depois de 15 anos

Remanejamento de rede afetará
o abastecimento em Umuarama

A Sanepar informa que será 
feito o remanejamento em um 
dos anéis de distribuição de 
água de Umuarama, na pró-
xima segunda-feira (5). Os tra-
balhos serão feitos na entrada 
do Bairro São Cristóvão a par-
tir das 8h. Por esta razão, pode 
faltar água temporariamente 
nas regiões dos bairros São 
Cristóvão, São Cristóvão 2, 
Jardim Real, Jardim América, 
Parque Lago Azul, Jardim 

Quinze anos depois, as mon-
tarias em cavalos estarão de volta 
ao rodeio da Expo Umuarama, 
que de 9 a 19 de março próximo 
atingirá sua 48ª edição nacional 
e 21ª internacional. O anúncio 
foi feito na manhã desta quar-
ta-feira (30) pelo presidente da 
Sociedade Rural de Umuarama 
(SRU), Milton Gaiari.

“A partir do próximo ano, 
voltamos com a grade completa 
de rodeio, em touros e cavalos, 
na maior exposição agrope-
cuária, comercial e industrial 
do noroeste do Paraná e uma 
das maiores do sul do Brasil”, 
afirmou o ruralista, em tom de 
comemoração.

Elevado a esporte, o rodeio 
segue como a principal modali-
dade brasileira no quantitativo 
de público. Atrai mais gente que 
o próprio futebol. São várias 
competições em praticamente 
todo o país, uma verdadeira pai-
xão nacional, que assim como 
a corrida para colocar a bola 
dentro do gol, ganhou ares de 
superestrutura.

Beira Rio e Jardim San Pietro. 
O abastecimento deve voltar à 
normalidade a partir das 15h e 
será de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser 
cancelados em caso de mau 
tempo, impossibilidade de 
execução com segurança, fato-
res externos que impeçam a 
realização dos serviços no 
prazo programado, problemas 
operacionais que impactem 
de forma crítica o sistema de 

abastecimento ou força maior.
Só f icarão sem água 

durante este período os clien-
tes que não têm caixa-d’água 
no imóvel, conforme recomen-
dação da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 
A Sanepar sugere que cada 
imóvel tenha uma caixa-d’água 
de pelo menos 500 litros. 
Assim, é possível ter água por 
24 horas, no mínimo. A orienta-
ção é evitar desperdícios.

PR registra 4 novos casos de Mpox
A Secretaria de Estado da 

Saúde (Sesa) confirmou ontem 
(quarta-feira, 30) através de 
seu boletim epidemiológico, 
mais quatro casos de Mpox no 
Paraná. Eles foram registrados 
em Curitiba, Araucária, Pinhais 
e Colombo.

Ao todo, o Estado soma 
278 diagnósticos positivos 
da doença, 924 descarta-
dos, 149 suspeitos e nenhum 
óbito. Dentre os casos confir-
mados, 263 são homens e 15 

são mulheres. A faixa etária 
da maioria das confirmações 
abrange dos 20 aos 39 anos.

Para evitar o uso de lin-
guagem racista e estigmati-
zante, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) recomendou 
na última segunda-feira (28) a 
adoção do nome Mpox para a 
doença. Com a nova determi-
nação, os dois nomes pode-
rão ser utilizados pelo prazo 
de um ano, até a extinção 
total do nome inicial.

SINTOMAS
A Mpox é uma doença viral 

e a transmissão entre humanos 
ocorre principalmente por meio 
de contato com lesões de pele 
de pessoas infectadas. A infec-
ção causa erupções que geral-
mente se desenvolvem pelo 
rosto e depois se espalham para 
outras partes do corpo. Os prin-
cipais sintomas envolvem febre, 
dor de cabeça, dores muscula-
res, dores nas costas, linfadeno-
patia, calafrios e fadiga.

A arena do Parque de Exposições Dario Pimenta da Nóbrega terá esta nova atração na pró-
xima Expo Umuarama

ASSESSORIA

Gaiari explicou que o tímido 
desempenho dos peões de cava-
los, por conta do desempenho 
dos animais e das características 
da arena do parque de exposi-
ções foi o responsável pela 
pausa nas gineteadas, lá atrás.

“As tropas não davam 
aquela emoção que o público 
das arquibancadas queria pre-
senciar. Nossa pista é grande e 
o que mais víamos era veloci-
dade, e não o gingado. Hoje os 
tempos são outros, as tropas 
evoluíram muito, graças aos 
investimentos em genética e 
um novo método de prepa-
ração dos animais, tratados 
como estrelas”, disse.

A Expo Umuarama 2023 terá 
cinco dias de rodeio, sendo dois 
de qualify e três de profissional. Já 
se sabe que não haverá cobrança 
de ingressos na maior parte das 
montarias. A agenda completa 
deverá ser divulgada nos próxi-
mos dias, conforme Gaiari.

A narração estará a cargo 
de ninguém menos que Almir 
Cambra e Umberto Junior. Os 
atletas de touros serão sele-
cionados pela ACR (Associação 
dos Campeões de Rodeio) e os 
de cavalos pela SBC (Seleção 
Brasileira do Cutiano). Entre as 
tropas já confirmadas está a Tito 
Cardoso, posicionada entre as 
melhores do país em cavalos.

Homens & natureza
Enfim, uma boa notícia 
ambiental neste Governo. 
A área de atuação do 
“Projeto Pró-Espécies: Todos 
contra a extinção” (criado 
para minimizar ameaças 
e risco de extinção de 
espécies da fauna e flora) 
passou de 9 milhões para 
62 milhões de hectares. O 
projeto cresceu graças à 
conclusão dos 11 Planos 
de Ação Territoriais para 
Conservação de Espécies 
Ameaçadas de Extinção, 
na parceria do MMA, ONG 
WWF e Governos de 13 
Estados (MA, BA, PA, AM, 
TO, GO, SC, PR, RS, MG, SP, 
RJ e ES), que não possuíam 
políticas de conservação. O 
projeto é responsável pela 
preservação de 290 espécies.

E aí, STF??
O plenário do STF tem 
até hoje para retomar o 
julgamento da AP 864, 
da acusação de crime de 
“rachadinha” de salários 
de ex-servidores à qual 
o deputado federal Silas 
Câmara responde. O placar 
está 5 a 1 pela condenação 
a cinco anos de prisão em 
regime semiaberto. E o que 
aconteceu? No início deste 
mês, os ministros André 
Mendonça e Dias Toffoli 
pediram vistas conjuntas 
e o processo parou. Para 
surpresa dos demais juízes. 
Amanhã, sim, amanhã 
(!) o crime prescreve, 
porque se completam 
12 anos da denúncia. Só 

uma curiosidade: aliado da 
primeira-dama Michelle 
Bolsonaro – que apadrinhou 
Mendonça para a Corte – 
Silas confraternizou com o 
então indicado no Palácio 
da Alvorada no coquetel na 
véspera da sua sabatina no 
Senado, há um ano.

Copa, copo & cerveja
As projeções do setor cervejeiro 
para as vendas na praça este 
ano apontam um incremento 
de 8% sobre os 14,3 bilhões 
de litros de cervejas vendidos 
em 2021, conforme levantou 
ano passado a Euromonitor 
International para o Sindicato 
Nacional da Indústria da 
Cerveja. A Copa da FIFA no 
Catar ajuda a perspectiva de 
alta dos números deste ano. O 
Brasil é o 3º maior fabricante da 
bebida no mundo, atrás apenas 
da China e Estados Unidos.

Casa segurada
O mercado de seguros, 
literalmente, não deixa a 
casa cair. A contratação do 
Seguro Residencial no Brasil 
arrecadou R$ 3,6 bilhões de 
janeiro a outubro de 2022, 
com crescimento de 17,5% 
na comparação com igual 
período do ano passado, 
segundo a Federação Nacional 
de Seguros Gerais. O home 
office, que se consolidou 
após a pandemia, reforçou 
a necessidade de proteger o 
imóvel, assim como a mobília 
e os eletrodomésticos. 
Atualmente, 16% das 
residências no País estão 
seguradas.

Choro no cofre 
Interlocutores do 
presidente eleito Lula 
da Silva (PT) já avisaram 
a integrantes de alguns 
grupos da transição que 
o Orçamento disponível 
para 2023 ficará bem 
abaixo da expectativa. 
A frase mais ouvida nos 
últimos dias é: “não tem 
dinheiro para nada”. A 
frustração é maior entre 
ex-ministros e auxiliares 
que atuaram em tempos de cofre mais generoso. O bombardeio 
das críticas a partir de janeiro vai cair em cima do presidente 
Jair Bolsonaro, que abriu os cofres para os Auxílios Brasil (por 
ora permanente) e Emergencial (provisório, por causa da 
pandemia da Covid-19). Os potenciais futuros ministros de 
Lula já sabem que será um ano apertado, de ajustes, não de 
investimentos como sonham. 
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Polícia cumpre mandados de prisão
contra ‘justiceiros’ em Cafezal do Sul

Investigadores da Polícia 
civil de Iporã, Umuarama e 
policiais militares que atuam 
na área do 25º Batalhão cum-
priram ontem (quarta-feira, 
30) pela manhã, ordens judi-
ciais de prisão e de busca e 
apreensão que terminaram 
no encaminhamento de cinco 
pessoas e na apreensão de 
uma arma de fogo e celulares 
contrabandeados.

A ação foi desencadeada 
em virtude de um caso de 
tortura praticado no mês de 
outubro, onde suspeitos de 
terem praticado um crime de 
roubo foram capturados e tor-
turados por populares. O crime 
foi registrado em vídeos que 
foram divulgados em redes 
sociais. As imagens ajudaram a 
polícia a identificar os autores.

O caso aconteceu em 
Cafezal do Sul, cidade que fica 
localizada a cerca de 30 quilô-
metros de Umuarama, no dia 
21 de outubro.

Produtor rural morre em acidente com
maquinário agrícola em Alto Piquiri

As investigações inicia-
ram a partir da divulgação 
dos vídeos que circularam na 
internet, mostrando a tortura 
praticada contra os dois jovens 
que seriam supostamente os 
autores de um roubo ocor-
rido naquele mesmo dia, em 
Cafezal do Sul.

Em princípio, a dupla teria 
feito como vítima, uma mulher, 
moradora em uma proprie-
dade rural naquele município. 
Na ocasião havia sido roubado 
pouco mais de R$ 6 mil em 
dinheiro e cheques. A dupla 
foi detida por populares.

Segundo a polícia, os 
vídeos mostram a dupla sendo 
agredida e torturada para que 
confessasse o crime. Para 
tanto, houve o emprego de 
uma pistola.

Um dos suspeitos do roubo 
foi levado por parte dos inte-
grantes do grupo a um local 
ermo, e colocado em um tipo 
de bebedouro animal onde foi 

afogado diversas vezes, sob 
mira de duas armas. Depois, 
o grupo “liberou” os suspei-
tos do crime, e em nenhum 
momento comunicaram o fato 
à polícia.

As investigações identifi-
caram os autores que apare-
cem nas imagens, e o dele-
gado Thiago Soares solicitou 
à Justiça a prisão preventiva 
de cinco deles, além de man-
dados de busca e apreensão 
em sete endereços.

Entre os cinco detidos, dois 
possuem antecedentes crimi-
nais por associação criminosa, 
contrabando e receptação. 
Na residência de um deles, 
foi localizada uma pistola 
calibre 9 mm e 32 aparelhos 
celulares de provável origem 
estrangeira.

Ainda de acordo com o 
delegado, os jovens tortura-
dos e que teriam sido os auto-
res do roubo que levou à ação 
dos populares, já foram presos 

Um acidente no início da 
tarde de ontem (quarta-feira, 
30) tirou a vida de um mora-
dor do distrito de Paulistânia, 
município de Alto Piquiri. A 
situação aconteceu na zona 
rural e envolveu um trator.

O produtor rural, identi-
ficado inicialmente apenas 
pelo primeiro nome, Natalino, 
estava aplicando adubo em 
uma plantação agrícola. Uma 
testemunha informou a polícia 
que o operador foi arrumar o 
estirante que segura o sistema 
hidráulico do trator, mas não o 
teria travado e por isso é que 
teria cedido. O implemento 
desceu com aproximadamente 
800 quilos de adubo sobre o 
produtor, que teve o corpo 
prensado.

Ajudantes do homem che-
garam a pedir socorro a um 
produtor rural vizinho que 
ligou para a Secretaria de 
Saúde Alto Piquiri. Uma equipe 
foi ao local, mas não havia 
mais tempo para salvar a vida 
do homem.

A Polícia Militar esteve na 
propriedade rural e solicitou 
a presença dos demais órgãos 

pela Polícia Civil de Iporã e 
aguardam julgamento.

“A ação foi batizada como 
Liga da Justiça, posto que 
os envolvidos no crime, que 
foram identificados, formaram 
um grupo armado e estariam 

fazendo justiça pelas próprias 
mãos, como uma espécie de 
‘justiceiros’”, conclui Soares.

Todos os presos foram enca-
minhados à Cadeia Pública de 
Iporã, onde permanecerão à dis-
posição da justiça.

para o recolhimento do corpo 
e o encaminhamento até o 

Instituto Médico-Legal (IML) 
de Umuarama.

CORPO do homem foi prensado pelo equipamento que pesa cerca de 800 quilos

P
O

R
TA

L 
A

LT
O

 P
IQ

U
IR

I

Este veículo GM Classic foi recuperado pela Polícia Militar na manhã 
de ontem nas proximidades do Conjunto Aeroporto. O carro havia 
sido furtado no centro da cidade minutos antes e foi localizado e 
apreendido antes mesmo que o registro do furto fosse confeccionado. 
Segundo o tenente Ramalho da PM, enquanto uma equipe fazia um 
patrulhamento naquela região da cidade se deparou com o veículo e 
resolveu abordar os motoristas para uma averiguação. No carro estavam 
dois homens, que possuem antecedentes criminais. Ambos foram 
conduzidos à Delegacia de Polícia e denunciados por furto. O carro foi 
deixado no pátio da DP à disposição do proprietário.

ALEX MIRANDA

OPERAÇÃO foi desencadeada por investigadores e policiais militares na cidade de Cafezal 
do Sul e todos os presos foram levados à delegacia de Iporã
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Argentina vence Polônia e as duas
seleções avançam para as oitavas

Não foi ontem que Lionel 
Messi deu adeus à Copa do 
Mundo. A Argentina dominou 
a Polônia no Estádio 974, ven-
ceu por 2 a 0 e avançou para 
as oitavas de final no Qatar. O 
camisa 10, que sofreu e perdeu 
um pênalti, ainda no primeiro 
tempo, foi ‘salvo’ por uma 
atuação coletiva convincente, 
diferentemente do que se viu 
contra Arábia Saudita e México. 
Mac Allister e Julián Álvarez 
fizeram os gols argentinos.

Com o triunfo, a Argentina 
chega a seis pontos e avança 

Night Run 2022 
tem mais de 500 
atletas inscritos

A edição 2022 da tradi-
cional corrida rústica Night 
Run, que será realizada no 
próximo sábado, 3, dentro 
da programação das festi-
vidades do Natal de Luz e 
Flores de Umuarama, con-
tará com a participação 
de mais de 500 atletas da 
cidade, região Noroeste e 
até de outros Estados. Com 
as atividades da Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer (Smel) para estimular 
a prática de atividade física 
na população – dentro da 
campanha “Pessoas ativas, 
Umuarama mais saudável” 
– 401 umuaramenses deci-
diram se inscrever na com-
petição e encarar o desafio.

A corrida, que tem total 
apoio do prefeito Hermes 
Pimentel, contará com 
atletas de Alto Piquiri, 
Cafezal do Sul, Campo 
Mourão, Capitão Leônidas 
Marques, Cianorte, Cidade 
Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, 
Douradina, Goioerê, Guaíra, 
Icaraíma, Iporã, Loanda, 
Mariluz, Maringá, Mundo 
Novo (MS), Nova Londrina, 
Nova Olímpia, Palotina, 
Perobal, Pérola, Quarto 
Centenário, São Paulo (SP), 
Terra Roxa, Toledo, Xambrê 
e Umuarama.

A Night Run é promo-
vida pela Prefeitura de 
Umuarama e realizada por 
meio da Smel.

ao mata-mata na primeira 
colocação do Grupo C. Agora, 
a seleção albiceleste enfren-
tará a Austrália nas elimina-
tórias. O jogo acontece no 
sábado (3), às 16h. A Polônia, 
mesmo com a derrota, tam-
bém avança. Os europeus 
ficaram com quatro pontos e 
superaram o México apenas 
no saldo de gols (0 e -1). No 
mesmo horário, os mexicanos 
venceram a Arábia Saudita.

GOLAÇO DE ÁLVAREZ
Escolhido para a vaga de 

centroavante nesta quarta, 
Julián Álvarez rendeu bem 
contra a Polônia e provavel-
mente ganhará a vaga de 
Lautaro Martínez no mata-
-mata. O camisa 9 deu mais 
velocidade e, de quebra, fez o 
golaço que deu tranquilidade 
aos Hermanos.

LEWANDOWSKI
O astro polonês não rece-

beu ajuda, com um time polo-
nês praticamente pregado 
no campo defesa. Mas, para 
quem já foi eleito o melhor do 
mundo, esperava-se uma con-
tribuição maior, ainda mais 
em uma partida decisiva. 
O atacante do Barcelona, 
no entanto, basicamente 

‘assistiu’ ao meio de campo 
argentino jogar.

O astro argentino prome-
teu uma Argentina mais leve 
depois da vitória contra o 
México e foi o que se viu hoje. 
Com um domínio absoluto da 
equipe sul-americana, Messi 
foi o destaque do primeiro 
tempo, para o bem e para o 
mal. Apareceu para o jogo, 
criou, driblou, chutou a gol. 
Sofreu um pênalti, mas errou 
na hora de tirar o 10: parou no 
goleiro Szczesny, que acertou 
o canto e fez boa defesa.

TORCIDA ‘RAIZ’
As arquibancadas do 

Estádio 974 tinha uma quan-
tidade maior de argentinos 
‘raiz’ em comparação aos 
‘fãs internacionais’. Nos dois 
outros jogos, contra sauditas 
e mexicanos, sul-americanos 
foram engolidos, mas hoje 
não. Torcedores aplaudiram 
quando os nomes de Enzo 
Fernández e Julián Álvarez 
apareceram na escalação e gri-
taram o nome de Messi após o 
pênalti perdido.

A Argentina voltou do inter-
valo da mesma forma como 
terminou o primeiro tempo: 
pressionando a Polônia. Assim 
abriu o placar no primeiro 

minuto. Molina cruzou, Mac 
Allister bateu mascado e ven-
ceu o goleiro adversário. O 
gol, relâmpago, acabou não 
sendo visto por um monte de 
torcedores que estava fazendo 
compras no intervalo. Eles 
apareceram correndo nas 
duas grandes bocas de 
acesso à arquibancada, que 

ficam atrás dos gols.

CONTÊINERES BALANÇAM
O Estádio 974, que foi cons-

truído com o uso de módulos 
de aço e exatos 974 contêine-
res, balançou depois do gol de 
Mac Allister. A estrutura balan-
çou para valer com o 1 a 0 no 
placar.

Tunísia dá adeus à Copa após
vitória histórica sobre a França

A Tunísia deu adeus à Copa 
do Mundo do Catar, mas fez 
história ontem (30). As Águias 
do Cartago fizeram a parte 
que lhes cabia e superaram 
a França, atual campeã, por 
1 a 0, no Estádio Cidade da 
Educação, em Doha. A equipe 
africana, porém, depen-
dia de um resultado favorá-
vel no duelo entre Austrália 
e Dinamarca, no Estádio Al 
Janoub, em Al Wakrah. O 
triunfo dos Socceroos, tam-
bém por 1 a 0, acabou elimi-
nando os tunisianos.

Apesar da derrota, os Bleus 
– que entraram em campo já 
classificados – finalizaram o 
Grupo D na ponta, com os mes-
mos seis pontos da vice-líder 
Austrália, ficando à frente pelo 

saldo de gols. Os tunisianos, 
com quatro pontos, despe-
dem-se da Copa do Catar na 
terceira colocação da chave, 
com quatro pontos.

O primeiro triunfo da Tunísia 
sobre um europeu na história do 
Mundial foi especial, também, 
pelo rival ser um antigo colo-
nizador. O país africano foi um 
protetorado francês entre 1881 
e 1956, quando, enfim, conse-
guiu independência. O período 
deixou marcas na população. 
Tanto que, antes de a bola rolar, 
alguns torcedores vaiaram a “A 
Marselhesa”, como é chamado 
o hino da França. Ato parecido, 
mas em maior profusão, ocor-
reu em 2008, quando as sele-
ções jogaram em Paris, capital 
francesa. Na ocasião, o meia 

Hatem Ben Arfa, de ascendên-
cia tunisiana, mas que defendia 
os Bleus, foi o maior alvo das 
arquibancadas.

Viva na briga pelo terceiro 
título mundial (e o segundo 

consecutivo), apesar do fim 
de uma sequência de nove 
partidas de invencibilidade 
em Copas, a França terá pela 
frente, nas oitavas de final, a 
Polônia, vice-líder do Grupo D.

Mudança e domínio
Scaloni não gostou da derrota na estreia e empilhou mudanças 
no time contra o México, principalmente no setor defensivo. A 

Argentina não jogou bem, mas conseguiu vencer para chegar viva 
na terceira rodada. O técnico, então, mexeu novamente no time. 
Com Enzo Fernández e Julián Álvarez titulares, os sul-americanos 

empurraram os poloneses e enfim convenceram na Copa do Qatar. 
O camisa 9, por sinal, fez um golaço.

O atacante Khazri, um dos dez jogadores da seleção africana com nacionalidade francesa, 
encarou a marcação e bateu na saída de Mananda, abrindo o placar
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MESSI perdeu pênalti, mas Argentina venceu a Polônia, que mesmo com a derrota, 
também avança
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Novembro fecha com 365 casos de
Covid-19, 769% a mais que outubro

Os novos casos de Covid-19 
continuam aumentando em 
Umuarama. De acordo com 
o Boletim divulgado ontem 
(quarta-feira, 30), mais 58 
foram confirmados, sendo 35 
mulheres, 20 homens e três 
crianças (uma de oito, uma de 
nove e outra de 11 anos, todas 
elas tomaram duas doses da 
vacina). O mês de novem-
bro se encerra com o total de 

Secretaria de Saúde comemora resultados do Novembro Azul
Havia mais de quatro anos 

que a campanha Novembro Azul 
não conseguia conquistar resul-
tados tão expressivos como em 
2022. Segundo a Secretaria de 
Saúde de Umuarama, as ações 
executadas na cidade e nos dis-
tritos foram responsáveis por 
levar 2,5 mil pacientes a reali-
zar exames de PSA e mais de 
300 de toque retal, além de 
apresentar palestras informa-
tivas a quase mil homens. O 
câncer de próstata é a segunda 
maior causa de mortes de 
homens no Brasil (atrás ape-
nas do câncer de pulmão).

Entre as estratégias colo-
cadas em prática por equipes 
de profissionais da Atenção 
Primária em Saúde (APS), des-
taque para o atendimento em 
horário especial em todas as 
unidades de saúde – das 17h 
às 20h durante a semana e das 
8h às 16h aos sábados –, ofe-
recendo mais tempo para que 
os pacientes pudessem buscar 
por consultas e exames. “Como 
bem observam os médicos, os 
homens deixam muito a dese-
jar quando o assunto é cuidar 
da saúde. Tanto por alegar 
falta de tempo, quanto por 
preconceito, no caso dos 
exames”, observou Herison 
Cleik da Silva Lima, secretá-
rio de Saúde.

Após solicitar o agenda-
mento na APS, dez empre-
sas e instituições da cidade 
foram visitadas por médicos 
e enfermeiros, que aborda-
ram a importância da rea-
lização de exames preven-
tivos para a identificação 
precoce do câncer de próstata. 
“Agradecemos a dedicação dos 
enfermeiros Edilson Rodrigues 
Albuquerque, Juarez Vilela 

Neto, Washington Rogério de 
Souza e Thiago Goulart Garcia, 
além do médico urologista e 
professor Dr. Alberto Santiago 
Mendes Tomé, que disponibili-
zou exames de toque retal gra-
tuitos pelo segundo ano con-
secutivo, além de palestras”, 
afirmou o secretário.

O prefeito Hermes Pimentel 
também fez questão de para-
benizar todos os profissio-
nais envolvidos na campanha 
Novembro Azul. “Tenho certeza 
de que a dedicação desses pro-
fissionais, muitos realizando 
um trabalho voluntário, será 
responsável por salvar a vida 
de muitos homens. Nessas 
palestras, feitas em forma de 
bate-papo, o clima fica mais 
descontraído e aprendemos 
muitas coisas, como expli-
cou o Dr. Tomé, que só com a 
realização do PSA (que é feito 
com a coleta de sangue) já é 
possível identificar com 100% 
de certeza a existência de cân-
cer de próstata, mas isso é um 
mito: é preciso realizar os dois 
exames em conjunto. E por 
preconceito muitos perdem a 
vida”, comentou.

O câncer de próstata é o 
tipo mais comum entre a popu-
lação masculina, represen-
tando 29% dos diagnósticos 
da doença no País. São 65.840 
novos casos a cada ano, entre 
2020 e 2022. Homens com mais 
de 55 anos, com excesso de 
peso e obesidade, estão mais 
propensos à doença. “O bom 
é saber que a chance de cura 
da doença chega a 90% caso o 
tumor seja diagnosticado logo 
no início. A estimativa do INCA 
(Instituto Nacional do Câncer) 
é que ocorram 1.130 novos 
casos da doença neste ano. Os 

principais fatores de risco são 
higiene íntima inadequada e 
infecção por HIV”, finaliza.

Terminado o mês de novem-
bro, a Secretaria Municipal de 
Saúde continua disponibili-
zando normalmente exames 

para rastreamento precoce 
do câncer de próstata, con-
forme informa a coordenadora 
de APS, Jaqueline de Bortoli 
Shirabayashi. “A porta de 
entrada é sempre a unidade de 
saúde do cidadão, aquela que 

fica mais próxima a sua residên-
cia. Ali ele pode solicitar tanto o 
pedido para realização do PSA 
quanto fazer uma consulta e ser 
encaminhado a um especialista 
– no caso um urologista – para 
o exame de toque retal”, indica.

365 casos registrados – um 
aumento de 769% em relação 
a outubro, quando foram regis-
trados apenas 42 casos.

Com relação à ocupação 
de leitos exclusivos para tra-
tamento da doença, existem 
hoje quatro pessoas interna-
das: uma mulher de 73 anos, 
que não tomou nenhuma 
dose da vacina, está na UTI da 
Uopeccan, um senhor de 83 

anos, que tomou três doses da 
vacina, está na enfermaria do 
Cemil, uma mulher de 59 anos, 
que tomou as quatro doses da 
vacina, está na enfermaria do 
Norospar, e um homem de 30 
anos, que tomou três doses da 
vacina, também está na enfer-
maria do Norospar.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa ainda que o 
número de casos ativos é de 

264 e o total de pessoas com 
suspeita é de 96, indicando 
que 360 pessoas estão em iso-
lamento domiciliar. Não houve 
o registro oficial de mortes 
pela doença nesta data e o 
total de óbitos é de 357, em 
dados acumulados desde o iní-
cio da pandemia de coronaví-
rus, em março de 2020.

Neste período de 32 meses, 
39.705 pessoas receberam 

o diagnóstico positivo para 
covid-19 e deste total 39.102 se 
recuperaram. Desde o dia 1° de 
janeiro até hoje, 19.273 casos 
foram confirmados na cidade 
– o que dá uma média diária 
de 58 casos. O município conti-
nua classificado com bandeira 
verde pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa), revelando que 
o risco de disseminação do vírus 
é considerado baixo.

AS ações foram responsáveis por levar 2,5 mil pacientes a realizar exames de PSA, mais de 300 de toque e apresentar palestras informativas 
a quase mil homens
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Mais de 250 trabalhadores 
jovens e adultos participaram 
de 15 cursos de treinamento 
e qualificação profissional, 
realizados em parceria entre a 
Prefeitura de Umuarama e o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac), 
ao longo de 2022. O 
balanço anual foi apresentado 
ao prefeito Hermes Pimentel, 
em reunião com o gerente-
-executivo da unidade local, 
Tiago Titericz, o secretário da 
Indústria e Comércio, Mar-
celo Adriano Lopes da Silva, 

e o gerente da Agência do Trabalhador, Reginaldo Barros. O encontro também teve as presenças do secretário-chefe 
de Gabinete e Gestão Integrada, André Rodrigues dos Santos, e da técnica de relações com o mercado do Senac, 
Meire Helen da Silva Tozzo.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Hoje, a Lua vai brilhar em seu signo, Gêmeos, e 
começará o mês dando aquela força para você 
correr atrás dos seus interesses. Tenha cuidado 
para não cobrar demais de si mesma ou dos cole-
gas, porque todo mundo erra de vez em quando. A 
dois, uma conversa madura será a melhor maneira 
de desfazer qualquer treva e fortalecer a relação.

Melhor pegar leve se quiser preservar alguns rela-
cionamentos, afinal, o astral melhora ao longo do 
dia e Mercúrio promete dar uma ajuda para escla-
recer qualquer mal-entendido. Você vai esbanjar 
charme e tem tudo para fazer sucesso na conquis-
ta. Invista no diálogo e verá como tudo correrá às 
mil maravilhas.

Se quiser chegar mais longe na carreira e con-
quistar o reconhecimento que merece, é melhor 
agir a sós e não confiar demais nos colegas. Se 
pintar disputa por uma vaga, ou mesmo para man-
ter o emprego, alguém em quem confiava pode te 
jogar na fogueira sem pensar duas vezes. O ex-
cesso de trabalho pode atrapalhar a vida amorosa. 

Tenha cautela com o que diz, especialmente se 
não confia muito na pessoa. As falsianes estarão 
de plantão. É melhor agir com cautela logo cedo 
em reuniões, conversas e ao lidar com arquivos 
e dados vale a pena fazer um esforço extra para 
agradar quem ama, deixando as conversas sobre 
os temas sensíveis de lado.

Se chegar à conclusão de que ainda não é hora de 
sair se aglomerando com a galera por aí, nada de 
desanimar! Afinal, uma chamada em vídeo, tele-
fonema ou troca de mensagens também quebra o 
galho, mesmo que não seja a mesma coisa. Seu 
lado possessivo e ciumento pode dar as caras e 
causar brigas com a cara-metade. 

Graças a Mercúrio, que desembarca no ponto mais 
alto do seu Horóscopo hoje, seu lado ambicioso ga-
nha força e pode fazer contatos interessantes no tra-
balho. Não deixe que o mau humor ou a pressão do 
dia a dia atrapalhe os momentos com o pessoal de 
casa. Um ex-amor pode reaparecer quando menos 
espera e bagunçar as coisas no romance, provocan-
do ciúme ou balançando o seu coração.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 1° de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Capri-
córnio. São trabalhadores, esforçados, responsáveis e cumpridores dos seus deveres. Levam a 
vida a sério e são corretos nos compromissos com a verdade e a justiça.  Seu número princi-
pal é o 10, formado de 1, número do Sol e de zero. O Sol que é símbolo de luz e energia, força, 
liderança, autoridade e poder, que se impõe por tudo isso, só pela sua presença luminosa e 
vibrante. Mas que ao mesmo tempo, leva ao egocentrismo, ao individualismo e à solidão.

Horóscopo nascido em 1º de dezembro

A sua lábia e o seu charme também podem ser 
explorados para convencer as pessoas e comu-
nicar suas ideias, por isso, quem trabalha em 
qualquer área ligada à comunicação, vendas tem 
mais chance de engordar a conta bancária. Me-
lhor controlar seu temperamento se quiser manter 
a harmonia e deixar as brigas bem longe dos mo-
mentos a dois.

O trabalho recebe boas energias de Mercúrio, que 
entra em sua Casa 6 e favorece as trocas de infor-
mação em geral. A saúde também pode se bene-
ficiar se você for atrás de informações confiáveis, 
longe das fake news. A vida amorosa talvez ande 
mais devagar do que você gostaria, mas não deixe 
a insegurança atrapalhar o seu romance. 

A dica dos astros é não misturar amizades e di-
nheiro se não quiser amargar um prejuízo mais 
tarde. É um bom momento para fazer um balanço 
dos últimos tempos e se desapegar de algumas 
coisas que só estão atrapalhando. E isso vale tam-
bém para relacionamentos desgastados. Agora, 
se você e a sua cara-metade estão em harmonia, 
pode se preparar para momentos inesquecíveis. 

É melhor ter cautela com fofocas ou informações 
erradas. Ao longo do dia, as coisas devem me-
lhorar e o diálogo vai ganhar importância para 
acertar qualquer mal-entendido com os colegas. 
Se não der pra viajar ou visitar as pessoas por aí 
como gostaria, saiba que dá pra matar a saudade 
do pessoal com um telefonema ou uma chamada 
de vídeo.

Procure focar a atenção na vida profissional para 
não perder tempo com brincadeiras fora de hora, 
especialmente se está trabalhando com pessoas 
que estão distantes. Se estiver em busca de um 
novo amor, conte com as bênçãos de Mercúrio 
para conhecer alguém interessante, inclusive pe-
las redes sociais ou aplicativos de paquera. 

Foco e empenho serão necessários para colocar 
as tarefas em dia. Não se distraia com bobagens e 
evite brigar com o pessoal de casa, caso contrá-
rio, pode ficar difícil cuidar dos seus interesses. 
Se já encontrou sua cara-metade, é hora de se 
esforçar para blindar o romance. Com a Lua se 
desentendendo com Netuno, o ciúme pode dar as 
caras e provocar brigas. 
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 1º/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 26
min 20

max 32
min 20

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 30
min 18

Curitiba
max 25
min 15

FASES 
DA LUA

Sexta 2/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 3/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 687
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 01 03 06 02 04 09 09 
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1 2 3 4 5 6 7
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03 06 07 13 15 18 31
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02 04 07 09 10 12 13 14 
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Dupla sena
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TIME DO
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3º prêmio
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5º prêmio
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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
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2397Lotomania

67.647
83.012
09.959
66.647
61.289

07 35 50 53 59 65 78 
MIRASSOL SP

31 46 55 57 66
concurso: 6011

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: 2675Lotofácil
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BANCO 29

PVQ
INSTITUTO

BLUETRAIR
HARPART
AELOTES
SENAROA

DESAPONTAR
BMONARCA

PARESTIR
TENPOMPA

TESTAREA
REGOISMO

PIPAUCTC
APRIMORAR

ISOLARERE

Significado
do "I" de

INSS

Essencial; 
indispen-

sável

Azul, em
inglês

Agir como
o parceiro

infiel 

Instrumento
dos anjos

(Folc.)

O mulato 
de cabelos

claros

Peça de
dominó

com seis
pintas

Decep-
cionar;

desiludir

(?)-line:
conectado
à internet

Agatha
Christie,
escritora

A argila
de cor

averme-
lhada

Brinquedo
de papel
de seda
que voa

Sentimento
de quem só
pensa em
si mesmo

(?) Bean, 
persona-
gem da

TV

Conteúdo
da bola de

futebol

Criança, 
no Can-
domblé
(bras.)

Desnuda;
despida

De forma
tranquila

Devem ser devolvidas ao
vendedor após usadas

O plano 
alternativo

Duplas;
casais

Tenente
(abrev.)
Experi-
mentar 

Aperfeiçoar
Deixar

afastado 
dos outros 

Rei; so-
berano
Cabeça
de gado

Letra do
infinitivo
Conversa

(pop.)

A segunda
vogal

Elza Soares,
cantora

Divisão de 
terreno (pl.)

Depois
de

Grande luxo
Animal
símbolo
dos EUA

Equivale 
a "tu" 

Em prol; 
a favor

Hiato de
"beata"

Sufixo de
"namorico"

Posto de 
Atendimen-
to Médico

(sigla)

Consoantes
de "rota"

Objeto co-
mo o colar

Compreende outubro, 
novembro e dezembro
Técnico da seleção

brasileira (fut.)

Que
Tony

Ramos,
ator

3/erê. 4/blue — ocre. 5/vital. 6/ornato. 9/aprimorar.
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C M R C
P A R A P E I T O

D O M I C I L I A R
R A S A E I R A
T CO C A R I D

V O A A R U F A
A R CO R A M A

A L T O M A R S C
E S E I I P E
G G T A M B O R
R O T E L A S T
E S R R O T A

E N T E S M E T A
S A C R I S T I A

P E R O L A O S B

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 colchãoFêmea
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.

CINE VIP
U M U A R A M A

Com lançamento toda
semana por um valor único
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A campanha Natal de Luz 
2022, desenvolvida pela Aciu, é 
uma das maiores do PR e dis-
tribuirá 915 prêmios. As sela-
dinhas serão entregues pelos 
estabelecimentos participantes 
de 1º a 29 de dezembro.

A campanha distribuirá 100 
mil em vales-compra, R$ 50 
mil sob a forma de caderne-
tas de poupança Sicoob e dez 
Iphone 13. “No caso dos vales 
e das cadernetas, o consumi-
dor poderá ser contemplado 
instantaneamente, ao estilo 
abriu, achou, ganhou. Os 700 
vales-compra de R$ 100, os 75 

Aciu abre hoje a temporada de seladinhas premiadas
de R$ 200 e os 30 de R$ 500 
poderão ser gastos em qualquer 
estabelecimento participante”, 
destaca o presidente, Miguel 
Fuentes Romero.

Cem consumidores serão 
contemplados com cadernetas 
de poupança Sicoob de R$ 500. 
Seguindo a legislação vigente, 
os dez Iphone 13 serão sortea-
dos em duas datas: 16/12 (dois 
aparelhos) e 30/12 (oito apare-
lhos). Um aparelho será desti-
nado em sorteio exclusivo para 
as empresas parceiras.

No caso dos consumido-
res, toda seladinha dá direito 

a participar dos sorteios. Basta 
preencher o cupom disposto 
na própria seladinha recebida 
e depositar em uma das urnas 
espalhadas pelo comércio.

Os portadores de seladinhas 
contempladas com cadernetas 
de poupança podem procu-
rar diretamente as agências 
do Sicoob Arenito. São três 
em Umuarama, nas avenidas 
Presidente Castelo Branco, 
Paraná e Padre José Germano 
Neto Junior.

CINCO OPÇÕES
Ainda há tempo hábil 

para participar da campanha. 
Empresas associadas podem 
optar entre cinco modalida-
des. Para facilitar a aquisição 
dos kits, compostos por lotes 

de 500 a 10 mil seladinhas, o 
empresariado pode parcelar o 
pagamento em até três vezes no 
cartão de crédito. A modalidade 
Pix também está disponível.
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Honda anuncia novidades para o Brasil
O ano de 2022 foi marcado 

por impactantes novidades 
que confirmam o vigor da 
Honda, que em meio século 
de presença no Brasil sempre 
buscou proporcionar a seus 
clientes novidades nos mais 
diversos segmentos.

A chegada das novas NC 
750X com opção de câm-
bio DCT, no início do ano, foi 
seguida pela introdução das 
atualizadas streetfighters 
CB 1000R e CB 1000R Black 
Edition. Na sequência, veio a 
scooter X-ADV, renovada na 
estética e na técnica, novidade 
que precedeu a apresentação 
da novíssima geração das CB 
500F e CB 500X. Mais recen-
temente, a scooter Forza 350 
e uma PCX 160 totalmente 
modernizada foram mos-
tradas, solidificando a lide-
rança da Honda no segmento 
scooter.

Agora, para fechar o ano 
com chave de ouro, mais três 
importantes lançamentos 
confirmam o dinamismo da 
empresa, voltada para sem-
pre renovar e aperfeiçoar sua 
oferta de modelos do mais 
extenso line-up do mercado 
nacional.     

CB 300F TWISTER
O nome, “Twister”, é bem 

conhecido, sinônimo de moto 
robusta, econômica, confiável 
e de excelente desempenho. 
Tal herança está totalmente 
presente na nova Honda CB 
300F Twister 2023, que se des-
taca pela agressividade, potên-
cia e esportividade. Para além 
do evidente progresso em 
termos de performance pro-
porcionado pelo novo motor, 
a CB 300F Twister representa 

um total “upgrade” em relação 
ao modelo que sucede.

No aspecto estético a nova 
Twister foi alvo de apurado tra-
balho, que trouxe ao modelo a 
agressividade e esportividade 
exigida pela evolução no motor 
e ciclística. O assento passou a 
ter a porção destinada ao piloto 
separada daquela reservada a 
garupa, seguindo a tendência 
das mais modernas naked e 
streetfighter. O tanque, agora 
com 14,1 litros de capacidade, 
tem desenho que permite uma 
melhor integração do corpo 
do piloto a além do evidente 
progresso em termos visuais. 
Idem pode ser dito sobre o 
inédito painel, com tecnologia 
Blackout LCD, além da ilumi-
nação em Full led.

CRF 1100L AFRICA TWIN
Referência mundial quando 

o assunto é motocicleta aven-
tureira, a Honda CRF 1100L 
Africa Twin chega a sua ver-
são 2023 no auge. A grande 
novidade está em sua versão 
DCT que passa a ser fabricada 
na fábrica de Manaus, sendo o 
Brasil o primeiro mercado no 
mundo a produzir o DCT fora 
do Japão. Já na parte técnica, 
o novo modelo recebe precisas 
e pontuais intervenções apli-
cadas ao modelo para exaltar 
suas já notórias qualidades, 
portanto nada foi revolucio-
nado, mas sim aperfeiçoado.

O impactante estilo das 
Honda CRF 1100L Africa Twin 
ganhou força com novos grafis-
mos e cores inéditas, que iden-
tificarão de forma inequívoca 
as versões 2023 do modelo, 
que permanecerá sendo ofere-
cido com duas versões: Africa 
Twin (tanque de 18,8 litros) e 

Africa Twin Adventure ES (tan-
que de 24,8 litros). Em ambas é 
possível optar entre o câmbio 
convencional de seis velocida-
des ou câmbio DCT.    

CBR 1000RR-R 
FIREBLADE SP

Idealizada sob o conceito 
Total Control, que tem na 
facilidade de pilotagem seu 
elemento de referência, a 
Fireblade completou três déca-
das de produção sem jamais 
perder de vista suas origens. 
Em suas sucessivas gerações 
o domínio do piloto sobre a 
máquina é a regra, e na ver-
são 2023 pequenos, mas fun-
damentais aperfeiçoamentos, 
visaram elevar ainda mais a 
competitividade do modelo.

No motor, aperfeiçoamen-
tos no sistema de admis-
são e escape resultaram em 
aumento da capacidade de 

aceleração nas saídas de cur-
vas. A adoção de um novo 
desenho interno na caixa do 
filtro de ar permitiu maior 
sensibilidade do piloto no 
acionamento do acelerador, e 
o mesmo pode ser dito sobre 
a alteração no set-up do sis-
tema HSTC – Honda Selectable 
Torque Control e no sistema 
de mudança de marchas 
Quickshifter.

Em termos de estilo, serão 
duas as opções disponíveis 
na Honda CBR 1000RR-R 
Fireblade SP 2023: a “Grand 
Prix Red”, com esquema de 
cor e grafismos que remete às 
Fireblade usadas no Mundial 
de Superbike pela equipe HRC 
e a “30th Anniversary Edition”, 
inspirada na 1ª Fireblade de 
1992, versão está numerada e 
com selo comemorativo apli-
cado no tanque, chave, painel 
e escapamento.

EM termos de estilo, serão duas as opções disponíveis na Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP 2023: a “Grand Prix Red” e a “30th 
Anniversary Edition”

O nome, “Twister”, é bem conhecido, sinônimo de moto robusta, econômica, confiável e de excelente desempenho

REFERÊNCIA mundial quando o assunto é motocicleta aventureira, a Honda CRF 1100L 
Africa Twin chega a sua versão 2023 no auge

FOTOS: 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.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
C R PUBLICIDADE E JORNAIS 
LTDA - ME, inscrita sob nº CNPJ 
18.160.485/0001-46, estabele-
cido na Rua Alfredo Bernardo, 
9454, Parque 1º de Maio, 
CEP 87509-190, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
32.689/2013. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.  

A equipe da Secretaria 
Municipal de Educação e 
as secretarias das escolas e 
centros municipais de edu-
cação infantil estão mobiliza-
das para matricular todas as 
crianças na faixa etária de 0 a 
3 anos, inscritas no Sistema 
Fila Única e cujas famílias 
deverão comprovar renda 
de até dois salários-mínimos 
vigentes (R$ 2.424), já para o 
ano letivo de 2023.

Os pais e responsáveis 
devem ficar atentos à publi-
cação dos editais de convoca-
ção. A Secretaria da Educação 
cumpre decisão liminar con-
cedida pela Justiça em ação 
civil pública coletiva, que 
obriga o município a pro-
videnciar vagas em meio 
período (manhã ou tarde) 
para todas as crianças desta 
faixa etária, cadastradas no 
sistema, cujos responsáveis 
atualizaram cadastro no mês 
de setembro. O critério defi-
nido pela Justiça foi a renda 
familiar.

A secretária municipal de 
Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso, e a equipe de 
D o c u m e n ta çã o  E s co l a r, 
sob a coordenação da pro-
fessora Viviane Aparecida 
da Silva Lopes, reuniram 
secretários e gestores de 
todos centros municipais de 
educação infantil e escolas 

Educação matriculará todas crianças de
0 a 3 anos com renda de até 2 salários

municipais que atendem 
este público em videocon-
ferência, na manhã desta 
quarta-feira, 30, para repas-
sar orientações e esclarecer 
dúvidas dos representantes 
dos estabelecimentos.

De acordo com a secretá-
ria, todos os estudantes de 
0 a 3 anos já matriculados 
terão suas vagas garantidas 
no próximo ano letivo, seja 
em regime parcial ou integral. 
“Quem já está na rede muni-
cipal tem a vaga para o ano 
que vem assegurada”, refor-
çou Mauriza Lima.

O edital de convocação 
de aproximadamente 700 
crianças que serão recebi-
das nas novas turmas (em 
meio período, vale ressal-
tar)  deve ser  publicado 
no próximo sábado, 3, no 
diário oficial  do municí-
pio. Havendo desistência 
ou desclassificação, outras 
chamadas serão divulgadas 
na sequência. “É obrigatória 

a apresentação do compro-
vante de renda familiar”, 
destaca Mauriza.

A  o p ç ã o  p e l o  t u r n o 
(manhã ou tarde) será rea-
lizada conforme a disponi-
bilidade de vagas no ato do 
atendimento, que ocorrerá 
de 6 a 9 de dezembro. “Com 
o apoio do prefeito Hermes 
Pimentel, a Secretaria da 
Educação vem realizando 
diversas obras de reforma, 
ampliação e construção 

de novas escolas e CMEIs, 
visando aumentar a oferta de 
vagas”, lembrou a secretária.

O prefeito Pimentel desta-
cou que o município já estava 
se preparando para abrir 
novas turmas para o ano que 
vem, “porém a Justiça deter-
minou a matrícula de todas 
as crianças das famílias com 
renda até dois salários-mí-
nimos já para o ano de 2023 
e esta decisão judicial será 
cumprida”, disse.

Em relação às crianças das 
famílias com renda superior, 
as matrículas serão autori-
zadas mediante a liberação 
de novas vagas, ao longo 
do ano. “Nossa gestão tem 
como prioridade reduzir e, 
se possível, até zerar a fila de 
espera da Educação Infantil. 
Estamos trabalhando bas-
tante para isso, com toda 
a equipe da Educação, das 
escolas e CMEIs”, completou 
o prefeito.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni É só um mundo virtual, mas eu me sinto 

mais vivo aqui do que no de verdade. 
Sword Art Online

@tribunahojenewsumuarama

REDE
Quase um mês depois de Elon Musk ter assumido o controle no Twitter, não faltam exemplos do impacto de suas decisões na 
plataforma. Especialistas em direitos digitais explicam de que maneira a rede social liderada pelo bilionário pode afetar a 
segurança dos usuários e a qualidade de conteúdo. (Núcleo Jornalismo)
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TWITTER
O Twitter suspendeu a moderação de 

conteúdo de tuítes e contas que publi-
cam desinformação sobre a covid-19. 
Em nota, a rede social disse que, “a 
partir de 23 de novembro de 2022, o 
Twitter não vai mais aplicar a política 
de informações enganosas” sobre a do-
ença. No início da pandemia, grandes 
plataformas, como Facebook, Google 
e LinkedIn e o Twitter, deram início a 
políticas de moderação de conteúdos 
enganosos sobre a covid. O objetivo 
era remover publicações comprovada-
mente ou potencialmente falsas. Só no 
Twitter, 11.230 contas foram suspen-

sas e cerca de 100 mil postagens foram 
removidas desde janeiro de 2020. 

(Estadão)

Sessão da Câmara Municipal

ARQUIVO PESSOAL

Equipe Hospital Cemil

ATO INÉDITO!
Em um ato inédito, os vereadores de Umuarama destinaram recursos municipais para a assistência hospitalar dos pa-
cientes atendidos através do SUS. Na sessão extraordinária da Câmara Municipal, realizada na manhã desta terça-feira 
(29), o Projeto de Lei 130/2022 foi aprovado por unanimidade, contemplando o Hospital Cemil. “Esse olhar do poder 

público municipal para a saúde é de fundamental importância para  a continuidade e melhoria dos serviços prestados à 
população que mais necessita”, disse o superintendente do Hospital Cemil, Dr. João Jorge Hellú, que estava acompa-

nhado de uma comissão formada por colaboradores de diversos setores do hospital.


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

