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Polícia Civil de Umuarama investiga
atos racistas praticados durante o Joia
Um inquérito policial foi instaurado pelo delegado Adailton Ribeiro a fim 
de apurar detalhes sobre atos racistas praticados contra uma atleta que 
participava dos Joia (Jogos Inter Atléticas) em Umuarama. O delegado 
já afirmou que, mesmo sem um registro da ocorrência, a investigação 

será desenvolvida com o intuito de averiguar o caso e os motivos que 
não levaram a vítima, ou a organização do evento esportivo a registrar 
o crime na delegacia. Adailton também ressaltou que vítima e acusado 
já foram identificados. l 6
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ASSESSORIA/SECOM

Mercado eleva
projeção da

inflação 
para 5,88%

l 2

Governo eleito
quer suspender

privatização
dos Correios

l 3

Baixa 
adesão

Em 2022, o Natal em Umuarama terá uma série de diferenciais, com atrações entre os dias 1 e 23 de dezembro. 
O anúncio oficial foi feito ontem (21) pelo prefeito Hermes Pimentel, ao lado do presidente da Aciu, Miguel 
Fuentes. Com o tema “Natal de Luzes e Flores – Aqui as famílias se encontram e as amizades se renovam”, a 
festa na cidade terá ações nos distritos, apresentações musicais e passeio de bondinho entre outras atrações 
nas praças Praça Hênio Romagnolli e Miguel Rossafa, no Lago Aratimbó e no Centro Cultural.  

Paraná recebe
mais 449 mil

doses da vacina
contra a Covid

l 4

     

As 41 unidades edu-
cacionais do município 
realizam exposições e 
apresentações artísti-
cas. Desde o dia 18, 

professores e alu-
nos estão usando de 
muita criatividade em 

desenhos, pinturas, 
artefatos e artigos de 

artesanato, além de 
promover, até hoje (22), 
estudos sobre a cultura 
e as histórias africanas, 

além de sua impor-
tância na formação do 

povo brasileiro. 

Programação de Natal

Parceria facilita
empréstimo para
micro e pequenos
empreendedores
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Dia da Consciência Negra
ASSESSORIA/SECOM
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Mantenha-se otimista porque as chances de ser 
um bom dia são muito promissoras. Você pode 
descobrir alguma tramoia elaborada por alguém 
que está procurando enganar a sua fé. Fique alerta 
para não fazer papel de trouxa e examine cuidado-
samente qualquer proposta que lhe for apresen-
tada.

Hoje sua mente estará cheia de novos planos e 
seu coração cheio de sonhos para serem realiza-
dos! A sua força interior é visível ao seu redor, 
podendo ajudar também no ambiente íntimo e 
familiar. No amor, inclusive, é possível que des-
cubra um novo crush. 

Amplie as suas possibilidades de ação e se enri-
queça com os conselhos e a colaboração de seus 
amigos, familiares e colegas de trabalho. Além 
disso, se prepare para aproveitar as novas opor-
tunidades que irão surgindo na sua vida. No amor, 
quem está na pista pode descobrir interesse por 
um crush que até então tinha passado desperce-
bido em seu radar.

Tudo indica que os humilhados serão exaltados e, 
finalmente, o retorno será adequado às suas ex-
pectativas. O Sol, que segue o baile todo pimpão 
por Sagitário, também permite que você alcance 
objetivos mais ambiciosos. Com a autoestima ali-
mentada pelos êxitos obtidos, poderá se dedicar 
com mais otimismo à elaboração de novos planos 
pessoais, inclusive no âmbito amoroso.

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 22 de novembro são de Sagitário com a personalidade de Câncer. São um 
pouco tímidos e melancólicos. Estão sujeitos a depressões temporárias. São portadores de 
dons para normais e devem seguir o sexto sentido, sempre, que é muito bom. São muito li-
gados à figura da mãe e vivem sofrendo limitações no meio doméstico e familiar. Seu número 
principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística, é o 31, formado de 3, de Júpiter 
e de 1, do Sol. Juntos formam o 4, de Urano, astro de natureza moderna, ativa, inteligente, 
evoluída e ligada ao progresso tecnológico.

Horóscopo nascido em 22 de novembro

Escorpião, meu cristalzinho, hoje você pode ficar 
preocupado com algum familiar, que virá pedir a 
sua ajuda e a sua disponibilidade para resolver 
uma situação. Agir no tempo correto será impres-
cindível para resolver tudo rapidamente. De toda 
forma, tranquilize-se: tudo ficará bem.

Tudo indica que você conseguirá os resultados 
que deseja e pode resolver assuntos atrasados e 
ou parados, ficando bastante satisfeito com os re-
sultados. Se você vem se preocupando com grana 
ou com alguma transação relacionada a dinhei-
ro, pode se sentir ainda mais atormentado e sem 
sossego. 

A tendência a radicalizar será muito grande e suas 
decisões não serão racionais. Relaxe, e se possí-
vel, faça um pouco de meditação antes de dormir. 
Para enriquecer ainda mais os conselhos trazidos 
pelo sono e acenda um incenso de Mil Flores ca-
paz de atrair realizações e sucesso.

Os astros dão sinal verde para quem pretende mu-
dar de casa ou trabalho. O campo financeiro, no 
entanto, requer atenção. Nada de abusar do cartão 
de crédito, de torrar dinheiro com supérfluos ou 
de pagar de doido e sair fazendo boleto por aí. Se 
você investe em bolsa de valores, cuidado redo-
brado: pode perder dinheiro hoje. 

A fada sensata acentua a sua necessidade de alimen-
tar também o espírito, estimulando alguma prática 
religiosa e espiritual. Vale frequentar uma missa, 
culto ou cerimônia religiosa online e até tirar um 
tempinho para rezar e fazer seus rituais. Tudo indica 
que você pode se envolver em alguma confusão ou 
ainda cometer um erro de julgamento.  

Aproveite os bons fluidos desse dia para somar 
esforços com seus colegas e parceiros: tanto você 
quanto eles estarão dispostos a unir forças em 
busca de um objetivo comum que, aliás, vai pare-
cer ainda mais perto de ser alcançado. Toda essa 
vibe positiva deve ter impacto no ambiente íntimo 
e familiar, melhorando o clima de modo geral.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 22/11/2022

Sol

Paranaguá
max 26
min 21

max 28
min 21

Cascavel
max 26
min 19

Foz do Iguaçu
max 25
min 21

max 30
min 21

Curitiba
max 26
min 16

FASES 
DA LUA

Quarta 23/11/2022

Sol
Quinta 24/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 683
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 08 02 06 06 03 05 

Super Sete concurso: 321C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

NOVEMBRO

02 06 10 14 17 23 27

Loterias
Megasena

01 02 03 04 08 09 10 11 
13 15 19 20 23 24 25concurso: 2540Megasena

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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concurso: 1862
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2393Lotomania

45.928
85.619
93.099
96.420
77.292

03 20 27 31 43 44 63
FLUMINENSE /RJ

13 24 36 38 54
concurso: 6003

02 08 28 34 41 49

08 18 21 22 23 28 34 39 41 44 
45 47 58 65 67 71 76 89 92 00

concurso: 2667Lotofácil
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FAUC
VOCALISTA

TARATRAIR
SJAIRRN

VODUMAGOA
ASIPODEV

DCEDILHA
MESAIAREL

PINFARTO
LERDRIS

SAXOFONEIN
NAEANABO
TPINOOP

SACAROLHAS
SAIATOSSE

A cor do
mogno

Disparo
de arma
de fogo

A festa
das esco-

las de
samba

Agir como
o marido

infiel 

(?) 
Ventura, 
técnico 
(fut.)

Tristeza;
desgosto

(fig.)

Persona-
gem que
salva a

"mocinha"

Assim,
em

espanhol

Sinal
gráfico

colocado
sob o "c"

Rumava;
seguia

Móvel
numeroso
no restau-

rante

Ataque car-
díaco que 
pode levar

à morte

Texto que
resume o
assunto
do filme

Hábito da
pessoa

estudiosa

Evento
como a

Bienal do
Livro

Raiz arre-
dondada
e roxa

Herbert
de Souza,
sociólogo

31 de
dezembro
Emitir (luz
ou calor)

Consoantes
de "rena"
Fixador

de cabelo

É permi-
tido 

Capital 
do Egito

Religião
(abrev.)
Fita para
medições

Efeito do
engasgo

Bobo; 
ingênuo

Hiato de
"real"
Ritmo
baiano

(?)-
vindas:

recepção
cordial

"Tal (?), tal
filho" (dito)
Peça do
boliche

Instrumen-
to musical
de sopro

Abridor de
garrafas

(pl.)

Sódio
(símbolo)

Sílaba de
"risco"

Perversão
sexual

Magia feita
com boneco

Dinho Ouro
Preto, no

Capital Ini-
cial (Mús.)

Recipientes de
jardinagem

Para, em inglês

Esse
Peça do
vestuário
feminino

3/así — for. 4/mesa — vodu. 5/acaju. 7/sinopse.
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F E H
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P R I N C I P I O

A Ç Ã O R IR O L F
P Ã O DE L O C T

O F A QU E IR O
A R I E T E SI N A

E R R A K A D U
L A R M IL A D

B I C O D E L A C RE

G E O LA B O Y
I MA N E N T E S
O A C E L T A
S U B L I N H A R

R A D O Ç A A CA

Conceito
expresso

pelo
verbo

Embala-
gem que
pode ser
reciclada

Certeza,
em "inter-

netês"

Bolo de
massa 
leve e
fofa

Inseto que
poliniza o

pimen-
teiro

Pequena
ave co-

mum em
capinzais

Objeto 
de mo-
biliário
antigo

Antiga fei-
ra de utili-
dades do-
mésticas

Possível
origem 

do Dia das
Bruxas

Instigar;
incitar

Nutriente
abundante

no leite
(símbolo)

Menino,
em inglês
Álbum do
Pearl Jam

Saudação
trivial

Raiz co-
mestível

Destino
(fam.)

Matar, em
inglês

(?) Moli-
terno, ator
Fruto rico
em água

Engana-
se 

Domicílio
(p. ext.)

Arma me-
dieval pa-
ra derrubar
muralhas

Marca da pessoa
dissimulada

Pintor fluminense,
um dos funda-

dores do
Núcleo
Bernar-

delli

Adornar
(fig.)
(?)

Hepburn,
atriz de 

"Bonequi-
nha de
Luxo"

Do mes-
mo modo
Começo;

início

Conjunto 
de talheres
Praia do
Ceará

Um dos direitos fun-
damentais previstos

na Constituição
brasileira

Conceda

Cilindrada
de carros
populares

Trapa-
ceiro

Aplicativo
do iOS

Doninha (Zool.)
Corinthians, 

Palmeiras e São
Paulo (fut.)

Relativos
à dimen-
são con-
creta da
realidade
(Filos.)

Destacar;
salientar

(?)2, are-
na multi-
uso em
Londres

3/boy — ten. 4/kill — siri. 9/imanentes. 11/trio de ferro.

Você se sentirá certamente mais otimista e perceberá 
que o futuro não está sendo tão ruim quanto lhe pa-
recia. O planeta do amor será capaz de ajudar você a 
criar um clima de romantismo que pode reacender 
a chama da paixão entre você e o mozão! Pra quem 
está na pista, nossa fada sensata incentiva novas 
abordagens para conquistar o crush.

Envolva seus colegas e parceiros em seus projetos 
para obter melhores resultados. No entanto, preo-
cupações não estão descartadas e a mais provável 
tem origem familiar: é possível que alguém peça sua 
ajuda para resolver um problema pessoal. Canalize a 
energia e use e abuse da criatividade para dar aquela 
turbinada delícia no relacionamento com o crush.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

ChuvaParcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol

Cheia
08/12 - 01h09

Nova
23/11 - 19h57

Crescente
30/11 - 11h38

Minguante
16/11 - 10h29

h

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

18/10 a 18/11 0,6789 0,6789 0,1780
19/10 a 19/11 0,6794 0,6794 0,1785
20/10 a 20/11 0,6513 0,6513 0,1505
21/10 a 21/11 0,6143 0,6143 0,1137
22/10 a 22/11 0,6147 0,6147 0,1141

Ações % R$
Petrobras PN +0,30% 26,78 
Vale ON -1,13% 79,92 
ItauUnibanco PN +0,30% 26,72 
Magazine Luiza ON +7,30% 3,38 
Copel PNB +22,07% 8,74 
Cyrela ON +8,01% 14,70 

IBOVESPA: +0,81% 109.748 pontos

Iene 141,99
Libra est. 0,85
Euro 0,98
Peso arg. 163,19

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 5,3100 5,3110 +2,8%

PTAX  (BC) -0,4% 5,3253 5,3259 +1,3%

PARALELO -1,1% 5,1900 5,6300 +2,6%

TURISMO -1,1% 5,1900 5,6100 +2,6%

EURO -1,6% 5,4520 5,4548 +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 21/11

Iene R$ 0,0375
Libra est. R$ 6,28
Peso arg. R$ 0,033
R$1: 1.350,26 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/11 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. OUTUBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

SSEETT OOUUTT NNOOVV
TJLP (%) 7,01 7,20 7,20
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/23 1.436,75 8,50 2,6%
FARELO dez/22 411,40 1,00 -1,6%
MILHO dez/22 659,50 -8,25 -3,6%
TRIGO dez/22 799,25 -4,00 -6,1%

SOJA 169,97 -0,8% 1,1% 168,00
MILHO 77,58 0,0% 0,5% 77,00
TRIGO 99,04 0,0% 1,3% 98,00
BOI GORDO 279,57 0,2% -1,5% 272,00
SUINO 6,66 -0,1% 5,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 21/11 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 21/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 21/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 -2,2% 1,1%
SOJA Paranaguá 191,00 -0,5% 2,1%
MILHO Cascavel 85,00 0,0% -1,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Mercado financeiro eleva projeção
da inflação de 5,82% para 5,88%

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial 
do país, subiu de 5,82% para 
5,88% para este ano. A estima-
tiva consta do Boletim Focus 
de ontem (segunda-feira, 21), 
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central (BC) 
com a expectativa de institui-
ções financeiras para os princi-
pais indicadores econômicos.

Para 2023, a projeção da 
inflação ficou em 5,01%. Para 
2024 e 2025, as previsões são 
de inflação em 3,5% e 3%, 
respectivamente.

A previsão para 2022 está 
acima do teto da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. Definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, a meta é de 

3,5% para este ano, com inter-
valo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior 
é de 2% e o superior de 5%.

Da mesma forma, a proje-
ção do mercado para a inflação 
de 2023 também está acima 
do teto previsto. Para 2023 e 
2024, as metas fixadas são de 
3,25% e 3%, respectivamente, 
também com os intervalos de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual. Ou seja, para 2023 os limi-
tes são 1,75% e 4,75%.

Em outubro, a inflação subiu 
0,59%, após três meses de defla-
ção. Com o resultado, o IPCA 
acumula alta de 4,7% no ano e 
6,47% em 12 meses, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 

encerre o ano em 13,75%. Para 
o fim de 2023, a estimativa é 
de que a taxa básica caia para 
11,5% ao ano. Já para 2024 e 
2025, a previsão é de Selic em 
8% ao ano, para os dois anos.

A projeção das instituições 
financeiras para o crescimento 
da economia brasileira neste 
ano também subiu, de 2,77% 
para 2,8%. Para 2023, a expec-
tativa para o Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país – é de crescimento 
de 0,7%. Para 2024 e 2025, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 1,7% e 
2%, respectivamente.

A expectativa para a cotação 
do dólar está em R$ 5,25 para o 
final deste ano. Para o fim de 2023, 
a previsão é de que a moeda ame-
ricana fique em R$ 5,24.

As famílias com renda maior que R$ 17.260,14, conside-
radas de renda alta, foram as que enfrentaram maior inflação 
em outubro, segundo estudo divulgado ontem (21) pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Ele aponta 
o encarecimento das passagens e dos planos de saúde entre 
as causas do cenário. Para esta faixa de renda, a variação de 
preços foi de 1,14%, enquanto a inflação geral da economia 
ficou em 0,59%. Já as famílias de renda muito baixa (até R$ 
1.726,01) e baixa (entre R$ 1.726,01 e R$ 2.589,02) 

tiveram os menores índices de inflação: 0,51% e 0,52%. Mesmo assim, quando é analisada a inflação acumulada, 
tanto as famílias mais ricas quanto as mais pobres estão acima da média nacional, enquanto as de renda média estão 
abaixo da inflação geral. Nos últimos 12 meses, as famílias de renda muito baixa têm 6,73% de inflação, enquanto 
a inflação geral é de 6,43%. As famílias de alta renda, por sua vez, acumulam 7,95% de aumento de preços em 
sua cesta de compras.

DIVULGAÇÃO
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Governo eleito pretende
suspender processo de
privatização dos Correios

O  ex- m i n i s t ro  Pa u l o 
Bernardo, da equipe de tran-
sição de governo na área de 
comunicações, afirmou em 
Brasília, que o grupo vai propor 
o fim do processo de privatiza-
ção dos Correios. “Nós vamos 
fazer um levantamento e reco-
mendar. A nossa ideia é reco-
mendar, acabar com essa ideia 
de privatizar os Correios. A gente 
mais ou menos antevê o que o 
presidente pensa sobre isso”, 
afirmou Bernardo, sinalizando 
concordância de Lula com a 
interrupção do processo.

A desestatização da empresa 
pública federal foi uma inicia-
tiva do governo Jair Bolsonaro 
e dependia de aprovação pelo 
Congresso Nacional. O pro-
jeto que tira o controle público 
da companhia chegou a ser 

Termina o prazo para que
partidos devolvam recursos

Te r m i n o u  n o  ú l t i m o 
sábado, (19) o prazo para que 
os partidos políticos devolvam 
aos cofres públicos os recursos 
do Fundo Eleitoral não utiliza-
dos nas campanhas deste ano.

Pela legislação eleitoral, 
deveriam ter sido devolvidos 
ao Tesouro Nacional todos 
os recursos recebidos e que 
não puderam ser atribuídos a 
alguma despesa de campanha 
comprovável na prestação de 
conta eleitoral de cada legenda 

e candidatura.
O prazo para todos os can-

didatos e candidatas entrega-
rem as prestações de contas 
finais de campanha também 
terminou no mesmo sábado.

DESPESA
No caso de recursos do 

Fundo Partidário, que também 
pôde ser aplicado nas campa-
nhas, todo dinheiro transferido 
a candidatos e que não teve 
despesa comprovada, devia 

ter sido transferido paras as 
contas dos diretórios estaduais 
ou nacional de cada sigla. O 
mesmo acontece em relação a 
recursos provenientes de doa-
ções por pessoas físicas.

Segundo as estatísticas da 
Justiça Eleitoral, 81,35% dos 
recursos usados nas campanhas 
deste ano foram provenientes 
do Tesouro Nacional, o equiva-
lente a mais de R$ 5,2 bilhões. 
Outro R$ 1,2 bilhão foi recebido 
por meio de doações privadas. 

aprovado na Câmara dos 
Deputados em agosto de 2021 
e, desde então, está parado no 
Senado.

Bernardo informou que o 
grupo técnico sobre as comu-
nicações marcou uma reunião 
com integrantes dos Correios 
que deverá acontecer ainda 
nesta semana.

EBC
O  e x- m i n i s t r o  a i n d a 

c o m e n t o u  a  p r o v á v e l 
mudança na Empresa Brasil 
de Comunicação (EBC), com 
a revogação do processo de 
unificação das programações 
da TV Brasil e da antiga NBR 
(atual TV Brasil Gov). A ideia 
é retomar o modelo que vigo-
rava até o início de 2019, com 
operações separadas entre as 

duas emissoras.
“A EBC tinha uma vertente 

que é a TV pública [TV Brasil] 
e tinha a vertente de comuni-
cação do governo, a chamada 
NBR. E foi tudo juntado. Eles 
pararam de ter essa separa-
ção, e foi juntado numa única 
empresa. Achamos que tem 
que separar. Acho que é só 
revogar, porque foi feito por 
decreto”, destacou.

A unificação mencionada 
por Paulo Bernardo foi feita em 
abril de 2019, por meio de por-
taria da própria direção da EBC. 
Desde então, a NBR passou a 
ser chamada de TV Brasil Gov, 
com parte das programações 
sendo veiculadas ao mesmo 
tempo em ambas as emissoras, 
incluindo transmissões de atos 
do governo federal.

O projeto que tira o controle público da companhia chegou a ser aprovado na Câmara dos Deputados em agosto de 2021 e, desde então, está 
parado no Senado
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Explicações
A presidente 
nacional do PT, 
Gleisi Hoffmann, 
foi às redes sociais 
cobrar explicações 
do ministro do 
Tribunal de Contas 
da União Augusto 
Nardes, que em 
um áudio vazado 
no domingo, 
20, fala sobre 
um suposto 
“movimento forte 
nas casernas”. 
Na postagem, 
Gleisi escreveu: “estamos aguardando explicações públicas de 
Augusto Nardes sobre o áudio do golpismo. Grave que ministro 
do TCU se envolva nesse tipo de coisa. Qual a intenção dessa 
fala”, questiona. O deputado federal André Janones (Avante/
MG), usou o Twitter para comunicar que vai protocolar 
“requerimento para que o Ministro do Tribunal de Contas da 
União, compareça à Câmara para prestar esclarecimentos 
sobre suas declarações de cunho golpista”. A postagem foi feita 
também ontem (21).

“Blefe puro”
Foi assim que ministros 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU) consideraram 
as ameaças feitas pelo 
ministro Augusto Nardes 
em mensagem de áudio 
enviada por WhatsApp 
a representantes do 
agronegócio. Na Corte de 
Contas a avaliação entre 
ministros é que Nardes terá 
que se explicar ao ministro 
Alexandre de Moraes, 
responsável pelo inquérito 
das fake news e dos atos 
antidemocráticos no STF, além 
de presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 
Colegas chegaram a usar 
palavras de baixo calão para 
se referir ao áudio de Nardes.

Indicações
O presidente Jair Bolsonaro ainda quer emplacar novos 
nomes em agências reguladoras. Em edição extra do Diário 
Oficial da União (DOU) de sexta-feira (18), formalizou o 
envio ao Senado Federal de cinco indicações para o cargo de 
ouvidor nesses órgãos. Os indicados só poderão assumir os 
postos se forem aprovados pelo Senado e, posteriormente, 
nomeados pelo presidente da República.

Quem são
Foram indicados: Luciana Lauria Lopes, para o cargo de 
Ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq), na vaga decorrente do término do mandato 
de Joelma Maria Costa Barbosa; André Elias Marques, 
para exercer o cargo de Ouvidor da Agência Nacional de 
Mineração (ANM), na vaga decorrente do término do 
mandato de Paulo Ribeiro de Santana; André Ruelli, para o 
cargo de Ouvidor da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel); Edgar Ribeiro Dias, como Ouvidor da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na vaga decorrente 
do término do mandato de Daniela Hoffmann Lobato Chaves 
Lopes; e João Paulo Dias de Araújo, para Ouvidor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na vaga decorrente 
do término do mandato de João Luis Barroca de Andrea.

Desenlace
No áudio, o ministro afirma 
que conversou com o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e alimenta teorias de 
que os militares estariam 
preparando um golpe para 
impedir a posse de Lula. 
O ministro alerta que “em 
questão de horas, dias, 
no máximo, uma semana, 
duas, talvez menos do que 
isso (haverá) um desenlace 
bastante forte na nação, 
imprevisível”. Afirma, 
ainda, que tem “muitas 
informações” e cita um 
“movimento forte nas 
casernas”. Nardes é apoiador 
de Bolsonaro e nos quatro 
anos de governo teve acesso 
livre ao presidente.

DIVULGAÇÃO
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Paraná recebe mais
449 mil doses da
vacina contra a Covid

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) recebeu ontem 
(segunda-feira, 21) 449.998 
doses contra a Covid-19. São 
400 mil vacinas AstraZeneca 
para a população adulta, 
acima de 18 anos e 49.998 imu-
nizantes da Pfizer/BioNTech 
para os adolescentes.

A remessa desembarcou 
no Aeroporto Internacional 
Afonso Pena, em São José dos 
Pinhais, Região Metropolitana 
de Curitiba, no período da 
manhã, em dois voos dife-
rentes, e logo em seguida, 
foram levadas ao Centro de 
Medicamentos do Paraná 
(Cemepar), em Curitiba.

“Esse quantitativo de doses 
atende às solicitações dos muni-
cípios feitas na semana passada. 
Assim que descentralizadas, as 

vacinas já podem ser aplica-
das nas pessoas dessas faixas 
etárias, e desta forma avançar 
ainda mais com a imunização 
contra a Covid. É extremamente 
necessário que a população 
busque um posto de saúde”, 
disse o secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto. 

Mais 47.830 doses de 

CoronaVac estão previstas 
para chegar nesta terça-feira 
(22) ao Paraná. São vacinas 
destinadas às crianças de 3 a 4 
anos de idade e devem pousar 
no aeroporto, às 8h30, no voo 
LA-3272. Os imunizantes deve-
rão ser descentralizados para 
as Regionais de Saúde ainda 
durante esta semana.

Nota Paraná contribui no pagamento
do IPVA 2023 de 115.154 veículos

Durante 20 dias do mês de 
novembro, foram transferi-
dos R$ 6,6 milhões em crédi-
tos do Programa Nota Paraná 
para o pagamento de Imposto 
sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) referente 
ao ano de 2023. O volume de 
recursos de crédito envolve 
115.154 veículos. O prazo para 
transferência se encerrou na 
noite do último domingo (20).

Criado pelo Governo do 
Estado e coordenado pela 
Secretaria da Fazenda, o Nota 
Paraná devolve ao cidadão que 
coloca o CPF na nota parte do 
ICMS recolhido nas compras no 
varejo.

O crédito gerado pode ser 
utilizado para pagar o IPVA 
em sua integralidade ou em 

parte, caso o recurso não seja 
suficiente para cobrir o valor 
total. O crédito gerado pelo 
programa também pode ser 
transferido para a conta ban-
cária do contribuinte.

Desde 2017, quando o Nota 
Paraná passou a ser creditado no 
IPVA, já foram transferidos mais 

de R$ 75 milhões de créditos.  
Para se cadastrar e participar 

dos sorteios do Nota Paraná é só 
acessar o site e clicar na opção 
“cadastre-se” e preencher os 
dados pessoais, como CPF, data 
de nascimento, nome completo, 
CEP e endereço de e-mail para 
criação da senha pessoal. 

A remessa desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, 
Região Metropolitana de Curitiba, no período da manhã

S
E

S
A

O crédito gerado pode ser utilizado para pagar o IPVA em sua integralidade ou em parte, 
caso o recurso não seja suficiente para cobrir o valor total
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O domingo (20) marcou a comemoração ao Dia Nacional 
da Consciência Negra, data em que Zumbi do Palmares, líder 
de um dos maiores quilombos e símbolo de resistência negra, 
foi morto. Para enfatizar e ressaltar a importância da conscien-
tização e reflexão sobre esse tema, diversas escolas do Paraná 
estão realizando atividades e conversas com os alunos nesta 
semana. Além de ofertar cursos de música e literatura africanas, 
o Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro 
também promove há oito anos, sempre no mês de novembro, 

atividades que destacam a importância das relações étnico-raciais no ensino da arte. Na sexta (11), a instituição reali-
zou o Encontro da Consciência Negra – Arte, Educação e Resistência, evento que consiste em homenagear a cultura 
africana e afro-brasileira por meio de apresentações de música, poesia, artes visuais e dança. O encontro contou ainda 
com a exposição do Coletivo Ero Ere, tradicional grupo de Curitiba de artes visuais negras.

AEN

Balança comercial
As exportações de milho e 
soja ajudaram a sustentar 
o superávit da balança 
comercial brasileira de 
janeiro a outubro, apesar 
do aprofundamento do 
déficit nas vendas de não 
commodities, segundo 
os dados do Indicador 
de Comércio Exterior 
divulgado pela Fundação 
Getúlio Vargas.

Novo vereador 
Maringá terá um novo 
vereador a partir desta terça-
feira, 22. Adriano Bacurau 
(Rede) será empossado na 
Câmara Municipal na cadeira 
deixada por Flávio Mantovani 
(SD) que se licenciou para 
ser o coordenador do Procon 
Maringá. Na última sexta-
feira, 18, Bacurau foi recebido 
pelo presidente da Câmara, 
Mário Hossokawa (PP).

Não vai
Diante dos compromissos na 
região Oeste, o comandante-
geral da Polícia Militar, 
coronel Hudson Teixeira, 
designou um representante 
para acompanhar a reunião 
com o ministro Alexandre de 
Moraes, presidente do TSE. A 
reunião será na quarta-feira 
(23) às 9h30 no gabinete da 
presidência do TSE, 
em Brasília.

Revitalização
O Departamento de Estradas 
de Rodagem fará a reforma 
de sete pontes e uma 
trincheira nas regiões Centro 
e Centro-Sul do Estado.

Pesquisadores
A UEM teve 42 pesquisadores 
contemplados com 
bolsas de produtividade 
de pesquisa do CNPq 
(Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico), de acordo 
com o resultado preliminar 

Vagas
O Paraná começa a semana com 12.345 vagas de 

emprego com carteira assinada disponíveis nos postos 
avançados e nas Agências do Trabalhador. A maior 

parte é para auxiliar de linha de produção, com 2.616 
oportunidades em todo o Estado.

divulgado pelo órgão no 
dia 11 deste mês. Dos 
pesquisadores agraciados, 
7 são novos bolsistas 
e 35 tiveram as bolsas 
renovadas. Além disso, 7 
ascenderam de nível.

Sucesso
A black friday paraguaia 
deixou os empresários do 
turismo entusiasmados. 
De sexta-feira, 11, a terça-
feira, 15, Ciudad del Este 
recebeu mais de um milhão 
de pessoas e o faturamento 
passou de US$ 200 milhões 
(R$ 1 bilhão). É considerável 
também a expectativa das 
lojas francas de Foz do 
Iguaçu na black friday na 
próxima semana.

Justiça nos Bairros
A desembargadora Joeci 
Machado Camargo vai estar 
em Foz do Iguaçu entre 
os dias 29 de novembro e 
3 de dezembro em mais 
uma edição do programa 
Justiça nos Bairros, que 
faz atendimento jurídico 
gratuito à população. No 
dia 3, Joeci Camargo, que 
foi eleita vice-presidente 
do Tribunal de Justiça do 
Paraná, vai acompanhar 
o casamento coletivo. 
A desembargadora é 
coordenadora do programa 
criado em 2003.

Nova Ferroeste
Empresários de Cascavel 
participaram de uma 
reunião sobre a Nova 
Ferroeste. Em pauta, o 
andamento das últimas 
etapas antes de levar o 
projeto a leilão. O oeste 
concentra algumas das 
maiores empresas de 
alimentos do País, em 
especial as cooperativas 
de proteína animal. Hoje, 
apenas 2% de tudo que 
chega por trilhos ao Porto 
de Paranaguá têm origem 
nessa região.
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Reforma administrativa 
no PR visa fortalecer 
a próxima gestão

Medicamento contra Covid nas farmácias
A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou ontem (segunda-
-feira, 21) a venda do remé-
dio Paxlovid em farmácias. 
O remédio consiste em dois 
medicamentos antivirais em 
conjunto: o nirmatrelvir e o 
ritonavir, que, quando combi-
nados, bloqueiam uma enzima 
que o vírus da Covid-19 pre-
cisa para se replicar no corpo. 
De acordo com a agência, o 
medicamento poderá ser for-
necido tanto para farmácias 
como para hospitais particu-
lares do país.

Nas farmácias, é neces-
sária uma prescrição médica 
(receita). O Paxlovid, porém, 
estará com bula e rotulagem 

em português de Portugal e 
em espanhol.

Ainda segundo a orien-
tação da Anvisa, o remédio 
deverá ser utilizado somente 
por adultos e é indicado para 

o tratamento da Covid naque-
las pessoas que não reque-
rem oxigênio suplementar e 
que apresentam risco aumen-
tado de progressão para 
Covid grave.

MEDICAMENTO poderá ser comercializado em farmácias com prescrição médica e tam-
bém por hospitais particulares
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O Governo do Paraná enca-
minhou ontem (segunda-
-feira, 21) para a Assembleia 
Legislativa uma mensagem de 
lei propondo a reorganização 
da estrutura administrativa do 
Estado para a gestão de 2023-
2026. O objetivo é melhorar o 
atendimento ao cidadão e a 
eficiência da máquina pública. 
Serão criadas nove secretarias, 
desmembradas a partir da 
estrutura atual, e cargos equi-
valentes para o gerenciamento 
das novas políticas públicas.

A mudança tem como foco 
valorizar áreas que estão cada 
vez mais em evidência na 
sociedade e prepara o Paraná 
para enfrentar os desafios 
dos próximos anos em alguns 
segmentos, principalmente 
olhando para um passado 
recente com as crises hídrica e 
na saúde (pandemia). Com as 
alterações, o objetivo é con-
tinuar as políticas de inves-
timento público nos muni-
cípios, de proteção ao meio 
ambiente e de geração de 
emprego e renda que fizeram 
o Estado ter a quarta maior 
economia e o título de mais 
sustentável do País.

As novas secretarias serão 
Justiça e Cidadania; Ação 
Social e Família; Mulher e 
Igualdade Racial; Cultura; 
Esporte; Turismo; Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior; 
Indústria, Comércio e Serviços; 
Trabalho, Qualificação e Renda; 
e Inovação, Modernização e 
Transformação Digital. Nessa 
mudança, algumas superin-
tendências criadas na reforma 
administrativa em 2019 pas-
sam a ter status de Secretaria.

Também haverá mudanças 
de nomenclatura em algumas 
já existentes, dando origem às 
secretarias de Comunicação 
(ex-Comunicação Social 
e Cultura); Planejamento 
(ex-Planejamento e Projetos 
Estruturantes); Educação 
(ex-Educação e Esporte); 
Cidades (ex-Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas); e 
Desenvolvimento Sustentável 
(ex-Desenvolvimento Sustentável 
e Turismo).

Três autarquias serão extin-
tas: Paraná Turismo, Paraná 
Edificações e Rádio e Televisão 
Educativa do Paraná (RTVE). A 
primeira será incorporada por 
um Serviço Social Autônomo, 
a segunda pela Secretaria 
das Cidades e a terceira pela 
Secretaria de Comunicação 
Social e o Serviço Social 
Autônomo E-Paraná.

Na nova reforma, duas 
estruturas administrativas 
que possuem natureza jurí-
dica diversa das que estão em 
uso atualmente passarão por 

alterações administrativas, 
mantendo todas as caracte-
rísticas atuais: a Biblioteca 
Pública do Paraná passará 
a ser uma Diretoria dentro 
da Secretaria de Cultura e o 
Colégio Estadual do Paraná 
(CEP) passa a integrar a 
Secretaria de Educação como 
mais uma unidade educacional 
da Pasta. Outra mudança é que 
a Secretaria de Administração 
e da Previdência passa a fazer 
parte da Governadoria.

O projeto de lei ainda cria, 
no âmbito da Casa Civil, o 
Comitê de Governança Fiscal 
– CGF, colegiado de natureza 
consultiva e deliberativa, com 
a finalidade de prestar apoio 
ao governador na condução da 
política fiscal do Estado.

“Governar é evoluir e che-
gamos ao momento de orga-
nizar mudanças. Queremos 
que as famílias paranaenses 
sejam atendidas cada vez 
mais rápido. Em 2019 reorga-
nizamos a estrutura, estabe-
lecemos novas diretrizes, mas 
podemos potencializar ainda 
mais os investimentos na área 
social e incorporar programas 
mais relevantes de desenvolvi-
mento sustentável e tecnoló-
gico, algumas das áreas mais 
desafiadoras dos próximos 
anos”, disse o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior.

Ocaso no Mercosul
O descrédito das relações 
internacionais do Governo 
Bolsonaro resvalou nas 
atividades similares do 
Congresso Nacional. 
Desde maio deste ano a 
Representação Brasileira no 
Parlamento do Mercosul não 
se reúne no Senado. A última 
reunião foi no plenário 7 da 
Ala Alexandre Costa, e nada 
deliberou. É um desafio para o 
novo Governo.

E nem começou
Apesar do desdém do 
presidente eleito Lula da 
Silva, José Eduardo Cardozo, 
ex-ministro da Justiça e ex-
deputado federal, conseguiu 
emplacar dois nomes na 
equipe de transição no GT de 
Justiça e Segurança Pública. 
Seu atual sócio Gabriel 
Sampaio, ex-secretário 
de Assuntos Legislativos 
do Ministério da Justiça, 
e Marivaldo Pereira, ex-
secretário executivo do 
Ministério da Justiça já 
circulam pelo CCBB. Mas os 
nomes causaram ciumeira 
dentro do PT. E o Governo 
nem começou...

Troca na ABIN
O presidente Jair Bolsonaro 
e o ministro Ciro Nogueira, 
da Casa Civil, trocaram no 
último dia 9 de novembro o 
diretor da Agência Brasileira 
de Inteligência. No D.O. 
da União não consta os 
nomes do exonerado e de 
quem assumiu, mas o site 
da Agência informa que o 

Passaporte & programa 
O caso da “guru” Kat Torres, 

denunciada por tráfico 
humano para prostituição de 
duas brasileiras nos Estados 
Unidos, está longe de ser o 

único. O Ministério Público do 
Trabalho vai fechar 2022 com 
o maior número de denúncias 

para este tipo de crime dos 
últimos seis anos. Até semana 

passada, o MPT registrou 
251 acusações de tráfico 
de pessoas no território nacional e enviadas para outros 

países, para trabalho análogo à escravidão e prostituição. 
São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina são os Estados 

que mais concentram denúncias, com 70, 31 e 22 acusações 
respectivamente. Em 2017, o MPT contou 148 denúncias no 

Brasil; em 2018 o número subiu para 156; em 2019 saltou 
para 171; em 2020 houve uma redução para 124 casos – o 

número voltou a crescer em 2021, com 225 registros. 

diretor era Victor Carneiro, 
um capitão do Exército que 
assumiu a ABIN em abril deste 
ano, após a saída do delegado 
Alexandre Ramagem. 

Caso Martins
Lembram do assessor do 
presidente Bolsonaro suspeito 
de ter feito gesto antissemita 
na CPI da Covid em março 
de 2021? A defesa de Filipe 
Martins, composta pelos 
advogados João Manssur e 
Rodrigo Bonametti, informa 
que algumas ações cíveis 
movidas por ele contra quem 
o acusou foram julgadas 
procedentes em 1ª instância, 
e foram interpostos recursos 
junto aos respectivos tribunais 
para majorar as indenizações 
arbitradas. No âmbito penal, 
Martins foi absolvido em 
1ª instância e aguarda a 
manutenção do julgado 
perante a instância superior.

Falcon de Neymar
O jatinho Falcon 900 prefixo 
PS-NJR, o novo avião do 
jogador Neymar Jr, custou 
estupendos R$ 250 milhões 
e ele iniciou seu processo de 
nacionalização na ANAC, avisa 
a agência à reportagem. Só 
em impostos deverá pagar 
6% de IPI (parcelados) sobre 
o valor da compra. Numa 
“nacionalização” em parte, 
ele paga esse índice (recebe o 
aval para operar no Brasil por 
tempo determinado). Mas o 
imposto pode chegar até 18% 
sobre o valor do avião se ele 
nacionalizar o aparelho para 
ficar no Brasil.
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Polícia Civil de Umuarama investiga
atos racistas praticados durante o Joia

Um inquérito policial foi 
instaurado pelo delegado 
Adailton Ribeiro a fim de apu-
rar Detalhes sobre um ato 
racista praticado contra uma 
atleta que participava dos 
Jogos Inter Atléticas (Joia) em 
Umuarama.

Adailton relatou que, até 
na manhã de ontem, ape-
sar de não ter sido registrado 
um boletim de ocorrências, 
a investigação será desen-
volvida, tendo em vista que 
vítima e acusado já foram 
identificados.

A Liga das Atléticas de 
Umuarama (LAU), que é res-
ponsável pela organização 
dos Jogos, divulgou na última 
quinta-feira (17) uma nota de 
esclarecimento sobre o caso, 
que aconteceu durante a par-
tida da final do handebol femi-
nino entre as atléticas Raposa 

Assalto
Um idoso de 75 anos teve o seu 
veículo GM Corsa, de cor branca 
e ano 1996, roubado do pátio 
de um posto de combustível. 
O caso aconteceu às margens 
da rodovia PR-323, no Jardim 
São Cristóvão, em Umuarama. 
De acordo com a Polícia Militar, 
o homem deixou o veículo 
estacionado no local no último 
dia 16 e ao voltar, no sábado 
(19) para reaver o veículo, 
por volta das 18h, não mais 
o encontrou. O proprietário 
foi orientado a registrar um 
Boletim de Ocorrências e 
um sinal de furto com as 
características do veículo foram 
lançadas na rede da polícia.

Casal ladrão
Um homem de 40 anos e uma 
mulher de 24 foram presos 
no domingo (20) depois que 
foram flagrados pela PM 
carregando fios de cobre e 
outros objetos furtados de 
uma construção, no Alto da 
Boa Vista, em Umuarama. 
Segundo os policiais, a 
descoberta aconteceu 
depois que uma denúncia foi 
feita pelo proprietário dos 
produtos levados. Tão logo 
foi comunicado, uma equipe 
policial passou a realizar rondas 
pelas proximidades do local 
onde o furto ocorreu, até que 
localizou o casal, carregando 
três mochilas. A abordagem foi 
realizada, o material furtado 
foi recuperado e os acusados 
foram conduzidos à Delegacia 
de Polícia de Umuarama, onde 
foram denunciados.

‘Bagulho no Bumba’

Policiais do Batalhão de 
Polícia de Fronteira (BPFron) 
apreenderam no sábado (19), 
à noite, 7,6 quilos de maconha, 
7 quilos de Skank e 6,2 quilos 
haxixe, em Umuarama.  O 
entorpecente – que foi 
descoberto com o auxílio de 
um cão farejador, durante 
abordaram a um ônibus de 
passeio –, estava escondido 
no bagageiro e na bagagem 
de mão de um passageiro. 
As drogas e o passageiro, 
que foi identificado como o 
proprietário das bagagens, 
foram encaminhados para a 7ª 
SDP de Umuarama.

Padre é morto com corte no pescoço na Casa Paroquial
O padre José Aparecido 

Bilha, de 63 anos, foi encontrado 
morto dentro da casa paroquial, 
na manhã de ontem (segunda-
-feira, 21), em Guaíra. O corpo 
apresentava um corte profundo 
no pescoço e foi encaminhado 

Acusado de atentado em Alto Piquiri
se apresenta, confessa e entrega arma

Foi identificado na manhã 
de ontem (segunda-feira, 
21), pela Polícia Civil de Alto 
Piquiri, o autor da tentativa de 
homicídio ocorrido na noite do 
domingo (20). Segundo o dele-
gado Adailton Ribeiro, o caso 
foi considerado solucionado 
menos de 24 horas depois do 
registro da ocorrência.

Ainda pela manhã, uma 
testemunha foi conduzida até 
a Delegacia de Polícia daquele 
município, onde prestou 

para o IML (Instituto Médico 
Legal) de Toledo.

A princípio, duas linhas de 
investigação entraram no radar 
da Polícia Civil daquele muni-
cípio, que fica situado a 115 
quilômetros de Umuarama. 

Não estão descartadas as hipó-
teses de homicídio nem de sui-
cídio. Imagens de uma câmera 
de segurança foram entregues 
aos policiais por membros da 
comunidade católica.

A Diocese de Toledo 

informou que destacará uma 
equipe para acompanhar o tra-
balho de investigação. O padre 
era de Assis Chateaubriand 
e, há anos estava à frente 
da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, em Guaíra.

depoimento e denunciou o 
homem suspeito de ter prati-
cado o crime.

Tão logo houve a identifica-
ção, o acusado foi intimado e 
prontamente compareceu na 
Delegacia de Polícia, acompa-
nhado de um advogado.

Ao prestar esclarecimentos, 
acabou por confessar a autoria 
do atentado. O homem de 36 
anos de idade, que não teve 
sua identidade revelada pelos 
investigadores, apresentou a 

arma utilizada para efetuar os 
disparos. Disse ainda que o 
motivo foi uma briga ocorrida 
entre as partes na noite ante-
rior à data do crime, ou seja, 
no sábado (19).

Ainda de acordo com o 
delegado Adailton Ribeiro, 
dessa forma, a Polícia Civil de 
Alto Piquiri aguarda apenas o 
encaminhamento de alguns 
laudos periciais para concluir 
o inquérito policial.

Como o autor não estava 

mais em situação de flagrante, 
ele foi interrogado e liberado.

O crime pelo qual ele segue 
sendo investigado, teve como 
vítima, um jovem de 22, que 
sofreu uma tentativa de homi-
cídio por volta das 20h50 do 
domingo. De acordo com a 
Polícia Militar, uma denún-
cia feita pelo telefone 190 
levou uma equipe até o local 
do atentado. Chegando lá, os 
policiais descobriram que um 
homem havia sido baleado.

(Educação Física da Unipar) 
e Duemtios (Engenharias da 
UEM Umuarama), no Ginásio 
de Esportes Mário Oncken.

A LAU relata que, como a 
situação ocorreu e as medidas 
que foram tomadas, desde a 
suspensão do torcedor acu-
sado, quanto as questões 
legais foram tomadas pela 
Liga. No texto também rea-
firma o compromisso com 
o combate de qualquer ato 
de caráter discriminatório e 
racista.

A situação teria sido pro-
vocada por um torcedor da 
Duemtios, que fez gestos racis-
tas para uma das jogadoras. 
Na quarta-feira (16), além das 
atléticas Raposa e Duemtios, 
a Universidade Paranaense 
(Unipar), através da coorde-
nação do curso de Educação 
Física, se manifestaram sobre 

ocorrido. Todos repudiaram 
a situação e se compromete-
ram em combater tal prática 
que vai contra a dignidade 
humana.

Ainda de acordo com a nota 
emitida pela Liga, os fatos che-
garam ao conhecimento da 
organização na tarde da ter-
ça-feira (15) durante a compe-
tição, em Umuarama.

“O autor de tais atos está 
excluído de qualquer evento 
esportivo ou festivo relacio-
nado à esta organização. 
Ressaltamos que as partes 
foram instruídas e auxiliadas a 
tomar todas as medidas cabí-
veis no âmbito legal”.

Ontem (segunda-feira, 21) 
o delegado reforçou entre as 
investigações pretendem con-
firmar se houve realmente atos 
de cunho racistas e também 
pretende verificar os motivos 

que levaram a organização, 
ou até mesmo a vítima, a não 
ter procurado a delegacia para 
registrar um boletim de ocor-
rência sobre o caso.

DELEGADO reforça que investigações 
já identificaram vítima e acusado, além 
de averiguar detalhes de como foram 
praticados os atos de cunho racista durante 
a partida

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

DIVULGAÇÃO
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Goleada histórica da Inglaterra em
um jogo cheio de protestos no Catar

A Inglaterra não tomou conheci-
mento do Irã na estreia das seleções na 
Copa do Mundo do Catar. Ontem (21), o 
English Team superou o Team Melli por 
6 a 2, no estádio Khalifa International, 
em Al Rayyan. O triunfo encerrou um 
jejum de oito meses (ou seis jogos) 
sem vitórias dos campeões mundiais 
de 1966 em partidas oficiais.

O confronto inaugurou o Grupo B 
do Mundial, que também reúne País 
de Gales e Estados Unidos.

BRASIL EM CAMPO
O duelo marcou, ainda, a “estreia” 

do Brasil na Copa. O árbitro brasileiro 
Raphael Claus foi responsável pelo jogo 
em Al Rayyan, tendo os compatriotas 
Rodrigo Figueiredo e Danilo Simon 
como auxiliares.

Ingleses e iranianos voltam a campo 
na sexta-feira (25), pela segunda 
rodada. Os asiáticos encaram o País de 
Gales às 7h, no Ahmad Bin Ali. Os euro-
peus terão o EUA pela frente às 16h, no 
Estádio Al Bayt, em Al Khor.

PROTESTOS
Alguns torcedores (de ambos os 

sexos) nas arquibancadas ergueram 
cartazes exigindo liberdade ao direito 

das mulheres no Irã. Além disso, durante 
a execução do hino nacional, os joga-
dores iranianos ficaram em silêncio. As 
manifestações acompanham uma onda 
de protestos iniciada após a morte de 
Mahsa Amini, iraniana de origem curda, 
há cerca de dois meses. Ela estava sob 
custódia da polícia moral do país asiá-
tico por utilizar “trajes inadequados”. A 
repercussão do caso gerou, inclusive, 
pedidos de exclusão da seleção do 
Oriente Médio da Copa.

Antes de a bola rolar, os jogadores da 
Inglaterra ajoelharam no gramado, em 

Sob pressão
Raphinha afirmou que a seleção brasileira 
disputa a Copa do Mundo sob pressão de 
voltar a conquistar um título da competição 
após um hiato de 20 anos. A declaração 
do camisa 11 da equipe comandada 
pelo técnico Tite foi dada em entrevista 
coletiva concedida ontem (21) no Catar. 
“Como todo brasileiro, carregamos sim [o 
peso de conquistar o título]. Desde 2006, 
todos querem que o Brasil conquiste o 
hexacampeonato. O sentimento é o mesmo 
para nós jogadores e vocês da imprensa”, 
declarou o atacante do Barça. E, para 
alcançar este objetivo, Raphinha sabe que 
é fundamental o Brasil iniciar o Mundial 
do Catar com um bom resultado, diante 
da Sérvia no Estádio de Lusail, a partir das 
16h (horário de Brasília) da quinta (24) em 
jogo da primeira rodada do Grupo G. “Aqui 
sabemos o que podemos fazer, sabemos o 
nosso potencial. Para chegar à final temos 
que disputar jogo a jogo, temos que estar 
com a cabeça na Sérvia neste momento, 
e tentar fazer o melhor jogo possível para 
ganhar confiança para o restante da Copa”, 
declarou. Quem expressou estar ansioso 
para que inicie a participação do Brasil 
no Mundial foi o camisa 9 Richarlison. O 
atacante do Tottenham (Ingalterra) afirmou 
que agora, no Catar, chegou “o momento 
de ser feliz, de se divertir” E ele deixou claro 
que fará de tudo para ajudar a equipe e fazer 
o seu melhor para a equipe canarinho “sair 
vitoriosa de todos os jogos”

GALERIA DOS CAMPEÕES HCC

CLASSE A FEMININA BEACH TÊNNIS
CAMPEÃS: FABI/ANNE
FINALISTAS: JULIA/BRUNA

CLASSE B FEMININA  BEACH TENNIS
CAMPEÃS: MICHELE/SIMEIRE
FINALISTAS: GABI/ FER ACOSTA

CLASSE C FEMININA BEACH TENNIS
CAMPEÃS: JAQUE/ SUELEN
FINALISTAS: CRISTIANE/ MARIA CAROLINA

CLASSE C MASCULINO BEACH TENNIS
CAMPEÕES: IAN/LEANDRO
FINALISTAS: SAMUEL/MIGUEL

CLASSE B MASCULINO  BEACH TENNIS
CAMPEÕES: JOÃO MARCELO/PAULO MUNHOZ
FINALISTAS: JEAN RODRIGO/GABRIEL FARIAS

CLASSE OPEN  BEACH TÊNNIS
CAMPEÕES: SONY/TORRONE
FINALISTAS: RAFA/MARCOS 

ESPORTE É  N O  H A R M O N I A
SEJA UM

ASSOCIADO

DUELO no Al Rayyan abriu as partidas pelo Grupo B na Copa do Catar, e teve arbitragem brasileira

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

manifestação contra o racismo. O ata-
cante Harry Kane utilizaria a braçadeira 
de capitão nas cores do arco-íris, com a 
expressão “One Love” (“Um Amor”, na 
tradução do inglês), em apoio à comuni-
dade LGBTQIA+, mas o risco de punições 
pela Federação Internacional de Futebol 
(Fifa), como sanções esportivas ou mul-
tas, fez o English Team e outras seleções 
que pretendiam fazer o mesmo voltarem 
atrás. A postura do Catar quanto à causa 
é motivo de críticas desde a escolha da 
nação asiática como sede do Mundial.
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Tecnologia na  
sala de aula

Utilizar corretamente as tecnologias de aplicação 
de produtos agroquímicos (inseticidas, fungicidas 
e herbicidas) sempre esteve entre as prioridades 
do SENAR-PR, tanto que este foi o tema do seu 
primeiro curso, criado em 1993. Naquela época, o 
desconhecimento e a falta de orientação levavam 
muitas pessoas a se contaminarem com esses 
produtos, trazendo grandes problemas à saúde e para 
o meio ambiente.

De lá pra cá, a oferta de treinamentos do 
SENAR-PR nessa área foi ampliada e se modernizou, 
acompanhando as evoluções técnicas e tecnológicas 
que ocorreram nesse mercado. Novas máquinas, 
novos equipamentos e novos produtos exigiram 
uma atualização constante dos cursos da entidade. 
A novidade mais recente nesse campo, foi a 
instalação de um espaço no Centro de Treinamento 
Agropecuário (CTA) do SENAR-PR em Ibiporã (região 
Norte), com equipamentos de última geração, que 
permitem visualizar os diversos tipos de aplicação de 
agroquímicos em detalhes, de forma que não seria 
possível ver em uma lavoura.

Túnel de vento simulando a deriva (desvio do alvo) dos 
produtos; simulador de limpeza, onde é possível verificar 
pontos com resíduos impossíveis de ser vistos a olho nu 
e outros equipamentos foram instalados por meio de uma 
parceria do Sistema FAEP/SENAR-PR e a multinacional 
alemã Bayer, uma das líderes mundiais do setor.

O resultado é uma sala de aula equipada com o que 
há de mais moderno para demonstrar como utilizar de 
forma correta pulverizadores de diversos tipos, levando 
mais economia e segurança para sua lavoura!

sistemafaep.org.br

Natal de Luzes e Flores é tema da
campanha lançada pela Prefeitura

Em 2022 o Natal  em 
Umuarama terá uma série 
de diferenciais, com atrações 
entre os dias 1 e 23 de dezem-
bro. Foi o que anunciou o pre-
feito Hermes Pimentel em 
coletiva realizada na manhã de 
ontem (segunda-feira, 21) no 
anfiteatro da Prefeitura. Entre 
as novidades, a descentraliza-
ção da Casinha do Papai Noel – 
a já tradicional, na Praça Hênio 
Romagnolli, e uma nova na 
Praça Miguel Rossafa. O tema 
definido foi “Natal de Luzes 
e Flores – Aqui as famílias se 
encontram e as amizades se 
renovam”.

No encontro, que também 
contou com a presença de 
diretores da Aciu (Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama), foram apre-
sentados vídeos institucio-
nais e da campanha, além do 
jingle e materiais impressos 
com toda a programação. “A 
ação ‘Papai Noel nos Distritos’ 
vai fazer a alegria da garotada 
em Lovat (dia 1°), Serra dos 
Dourados (dia 4), Santa Eliza 
(dia 5) e Vila Nova Jerusalém 
(dia 6), com apresentações 
musicais, passeio de bondinho 
e distribuição de pipoca e algo-
dão-doce”, contou Pimentel.

BONDE DO NOEL
Ele relatou que a Prefeitura 

acaba de comprar um ônibus 
adaptado para ser o Bondinho 

PRESIDENTE da Aciu, esteve junto com o prefeito Pimentel no lançamento da programa-
ção do Natal em Umuarama

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Desfiles de Papais Noéis
A parceria com a Aciu também vai proporcionar uma série de desfiles: 
no dia 14 (quarta) são os Papais Noéis Ciclistas, que saem da Miguel 
Rossafa com destino à Hênio Romagnolli; no dia 16 (quinta) é a vez 
dos caminhões das indústrias de Umuarama, no dia 20 (terça) serão 

os Papais Noéis Motociclistas; finalmente no dia 22 (quinta) acontece 
o desfile de carros com os Papais Noéis Motoristas, sempre saindo às 

19h30 da região do Shopping Palladium descendo pela avenida Paraná.

Parceria facilita empréstimo para
micro e pequenos empreendedores

O  p r e f e i t o  H e r m e s 
Pimentel, o presidente da 
Noroeste Garantias, Carlos 
Winderlich Ferraz e o secre-
tário municipal da Indústria 
e Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva, formalizaram 
ontem (21), parceria entre 
o município e a instituição 
garantidora para facilitar a 
concessão de crédito e alavan-
car os pequenos negócios, pro-
movendo o desenvolvimento 
econômico de um dos setores 
que mais geram empregos e 
divisas.

Pela Lei 4.538/2022, o muni-
cípio foi autorizado a firmar 
cooperação técnica para alo-
car recursos em conta-corrente 
específica, a título de garantia 
de financiamentos concedidos 

do Papai Noel. “Agora não 
vamos mais precisar alugar 
ou colocar ônibus comuns 
para as crianças passearem de 
graça pela cidade, pois temos 
o nosso próprio bondinho, 
que tem capacidade para 36 
lugares. A estação será mon-
tada na Praça Arthur Thomas, 
onde teremos ainda brinque-
dos recreativos, apresentações 
musicais e a Feira Natalina 
de Artesanato, sempre das 
19h às 22h entre os dias 13 e 
23 de dezembro”, detalhou o 
prefeito.

CULTURA
A programação inclui 

ainda a apresentação do 
espetáculo de dança “O 
Mundo da Criança”, no Teatro 
Vera Schubert, nos dias 3 e 4 
(sábado e domingo), às 19h. “A 
chegada oficial do Papai Noel 
será dia 9 no Lago Aratimbó, 
às 20h, com uma grande festa 
surpresa, apresentação do 
Concerto Natalino (com a 
Banda Municipal 26 de Junho 
e Coral Municipal, Coral Cia 
Schubert, Coral Infantil e 

Coral OAB), além de Praça 
de Alimentação, brinquedos 
recreativos gratuitos e Feira 
Natalina de Artesanato.

A festa no Lago continua 
no sábado (10) com distribui-
ção de pipoca e algodão-doce, 
brinquedos recreativos, feira 
de artesanato e a super Noite 
do Rock, das 17h às 22h. No 
domingo (11) toda a progra-
mação se repete e ainda traz 
a Tarde do Pagode e a Noite 
Sertaneja. “A chegada oficial 
do Papai Noel da Aciu será 
no dia 13 (terça-feira), às 19h, 
com saída no Lago Aratimbó, 
passando pelas praças Miguel 
Rossafa, Arthur Thomas e 
Santos Dumont com destino 
à Praça Hênio Romagnolli, em 
ação coordenada pela Aciu”, 
conta Rosana Palhoto Dias, 
secretária de Cultura.

Na Praça Miguel Rossafa 
as atrações também aconte-
cem entre os dias 13 e 23 de 
dezembro, das 19h às 22h, com 
a Casa do Papai Noel, apre-
sentações de música ao vivo 
e brinquedos recreativos gra-
tuitos. Neste mesmo período 

outro Papai Noel fica na Praça 
Hênio Romagnolli, entre as 19h 
e as 22h, onde terá a Fábrica 
de Doces Natalinos e apre-
sentação de música ao vivo. 

“Outro destaque é a Praça de 
Alimentação, que será insta-
lada na avenida Rio Branco, em 
frente à Prefeitura”, completa 
Rosana.

por instituições financeiras 
conveniadas. “Os empreende-
dores individuais e microem-
presários já podem procurar 
a Casa do Empreendedor e se 
informar sobre as opções de 
crédito disponíveis, com taxas 
de juros atrativas, carência 
para o início dos pagamentos e 
a garantia do município, junto 
com as instituições de crédito”, 
afirmou o secretário Marcelo 
Adriano.

O fundo que está sendo 
constituído pelo município, 
com o repasse inicial de R$ 
250 mil, tem potencial de 
garantir até R$ 2,5 milhões 
em empréstimos, variando 
entre R$ 20 mil a R$ 35 mil, 
com pagamento em até 60 
meses, explicou o diretor de 

Indústria e Comércio, Paulo 
Leon Baraniuk.

Para o prefeito, o impor-
tante é disponibilizar o cré-
dito com condições espe-
ciais. “Os micro e pequenos 
empreendedores enfrentam 
muitas dificuldades e ainda 
assim são os maiores gerado-
res de empregos e divisas, por 
isso merecem nosso apoio. O 
empréstimo facilitado pode 
ajudar com a folha do 13º 
salário, com investimentos na 
infraestrutura, modernização, 
gestão, enfim, contribuir para 
a consolidação do empreendi-
mento. Com empresas fortes a 
nossa economia se fortalece e 
a Prefeitura pode ajudar com 
as garantias aprovadas em lei”, 
apontou.
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Palavras cruzadas

Mantenha-se otimista porque as chances de ser 
um bom dia são muito promissoras. Você pode 
descobrir alguma tramoia elaborada por alguém 
que está procurando enganar a sua fé. Fique alerta 
para não fazer papel de trouxa e examine cuidado-
samente qualquer proposta que lhe for apresen-
tada.

Hoje sua mente estará cheia de novos planos e 
seu coração cheio de sonhos para serem realiza-
dos! A sua força interior é visível ao seu redor, 
podendo ajudar também no ambiente íntimo e 
familiar. No amor, inclusive, é possível que des-
cubra um novo crush. 

Amplie as suas possibilidades de ação e se enri-
queça com os conselhos e a colaboração de seus 
amigos, familiares e colegas de trabalho. Além 
disso, se prepare para aproveitar as novas opor-
tunidades que irão surgindo na sua vida. No amor, 
quem está na pista pode descobrir interesse por 
um crush que até então tinha passado desperce-
bido em seu radar.

Tudo indica que os humilhados serão exaltados e, 
finalmente, o retorno será adequado às suas ex-
pectativas. O Sol, que segue o baile todo pimpão 
por Sagitário, também permite que você alcance 
objetivos mais ambiciosos. Com a autoestima ali-
mentada pelos êxitos obtidos, poderá se dedicar 
com mais otimismo à elaboração de novos planos 
pessoais, inclusive no âmbito amoroso.

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 22 de novembro são de Sagitário com a personalidade de Câncer. São um 
pouco tímidos e melancólicos. Estão sujeitos a depressões temporárias. São portadores de 
dons para normais e devem seguir o sexto sentido, sempre, que é muito bom. São muito li-
gados à figura da mãe e vivem sofrendo limitações no meio doméstico e familiar. Seu número 
principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística, é o 31, formado de 3, de Júpiter 
e de 1, do Sol. Juntos formam o 4, de Urano, astro de natureza moderna, ativa, inteligente, 
evoluída e ligada ao progresso tecnológico.

Horóscopo nascido em 22 de novembro

Escorpião, meu cristalzinho, hoje você pode ficar 
preocupado com algum familiar, que virá pedir a 
sua ajuda e a sua disponibilidade para resolver 
uma situação. Agir no tempo correto será impres-
cindível para resolver tudo rapidamente. De toda 
forma, tranquilize-se: tudo ficará bem.

Tudo indica que você conseguirá os resultados 
que deseja e pode resolver assuntos atrasados e 
ou parados, ficando bastante satisfeito com os re-
sultados. Se você vem se preocupando com grana 
ou com alguma transação relacionada a dinhei-
ro, pode se sentir ainda mais atormentado e sem 
sossego. 

A tendência a radicalizar será muito grande e suas 
decisões não serão racionais. Relaxe, e se possí-
vel, faça um pouco de meditação antes de dormir. 
Para enriquecer ainda mais os conselhos trazidos 
pelo sono e acenda um incenso de Mil Flores ca-
paz de atrair realizações e sucesso.

Os astros dão sinal verde para quem pretende mu-
dar de casa ou trabalho. O campo financeiro, no 
entanto, requer atenção. Nada de abusar do cartão 
de crédito, de torrar dinheiro com supérfluos ou 
de pagar de doido e sair fazendo boleto por aí. Se 
você investe em bolsa de valores, cuidado redo-
brado: pode perder dinheiro hoje. 

A fada sensata acentua a sua necessidade de alimen-
tar também o espírito, estimulando alguma prática 
religiosa e espiritual. Vale frequentar uma missa, 
culto ou cerimônia religiosa online e até tirar um 
tempinho para rezar e fazer seus rituais. Tudo indica 
que você pode se envolver em alguma confusão ou 
ainda cometer um erro de julgamento.  

Aproveite os bons fluidos desse dia para somar 
esforços com seus colegas e parceiros: tanto você 
quanto eles estarão dispostos a unir forças em 
busca de um objetivo comum que, aliás, vai pare-
cer ainda mais perto de ser alcançado. Toda essa 
vibe positiva deve ter impacto no ambiente íntimo 
e familiar, melhorando o clima de modo geral.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 22/11/2022

Sol

Paranaguá
max 26
min 21

max 28
min 21

Cascavel
max 26
min 19

Foz do Iguaçu
max 25
min 21

max 30
min 21

Curitiba
max 26
min 16

FASES 
DA LUA

Quarta 23/11/2022

Sol
Quinta 24/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 683
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 08 02 06 06 03 05 

Super Sete concurso: 321C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

NOVEMBRO

02 06 10 14 17 23 27

Loterias
Megasena

01 02 03 04 08 09 10 11 
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1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil
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MÊS DA SORTE:
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2393Lotomania

45.928
85.619
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96.420
77.292

03 20 27 31 43 44 63
FLUMINENSE /RJ

13 24 36 38 54
concurso: 6003

02 08 28 34 41 49

08 18 21 22 23 28 34 39 41 44 
45 47 58 65 67 71 76 89 92 00

concurso: 2667Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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FAUC
VOCALISTA

TARATRAIR
SJAIRRN

VODUMAGOA
ASIPODEV

DCEDILHA
MESAIAREL

PINFARTO
LERDRIS

SAXOFONEIN
NAEANABO
TPINOOP

SACAROLHAS
SAIATOSSE

A cor do
mogno

Disparo
de arma
de fogo

A festa
das esco-

las de
samba

Agir como
o marido

infiel 

(?) 
Ventura, 
técnico 
(fut.)

Tristeza;
desgosto

(fig.)

Persona-
gem que
salva a

"mocinha"

Assim,
em

espanhol

Sinal
gráfico

colocado
sob o "c"

Rumava;
seguia

Móvel
numeroso
no restau-

rante

Ataque car-
díaco que 
pode levar

à morte

Texto que
resume o
assunto
do filme

Hábito da
pessoa

estudiosa

Evento
como a

Bienal do
Livro

Raiz arre-
dondada
e roxa

Herbert
de Souza,
sociólogo

31 de
dezembro
Emitir (luz
ou calor)

Consoantes
de "rena"
Fixador

de cabelo

É permi-
tido 

Capital 
do Egito

Religião
(abrev.)
Fita para
medições

Efeito do
engasgo

Bobo; 
ingênuo

Hiato de
"real"
Ritmo
baiano

(?)-
vindas:

recepção
cordial

"Tal (?), tal
filho" (dito)
Peça do
boliche

Instrumen-
to musical
de sopro

Abridor de
garrafas

(pl.)

Sódio
(símbolo)

Sílaba de
"risco"

Perversão
sexual

Magia feita
com boneco

Dinho Ouro
Preto, no

Capital Ini-
cial (Mús.)

Recipientes de
jardinagem

Para, em inglês

Esse
Peça do
vestuário
feminino

3/así — for. 4/mesa — vodu. 5/acaju. 7/sinopse.
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F E H
O U TR O S S I M
P R I N C I P I O

A Ç Ã O R IR O L F
P Ã O DE L O C T

O F A QU E IR O
A R I E T E SI N A

E R R A K A D U
L A R M IL A D

B I C O D E L A C RE

G E O LA B O Y
I MA N E N T E S
O A C E L T A
S U B L I N H A R

R A D O Ç A A CA

Conceito
expresso

pelo
verbo

Embala-
gem que
pode ser
reciclada

Certeza,
em "inter-

netês"

Bolo de
massa 
leve e
fofa

Inseto que
poliniza o

pimen-
teiro

Pequena
ave co-

mum em
capinzais

Objeto 
de mo-
biliário
antigo

Antiga fei-
ra de utili-
dades do-
mésticas

Possível
origem 

do Dia das
Bruxas

Instigar;
incitar

Nutriente
abundante

no leite
(símbolo)

Menino,
em inglês
Álbum do
Pearl Jam

Saudação
trivial

Raiz co-
mestível

Destino
(fam.)

Matar, em
inglês

(?) Moli-
terno, ator
Fruto rico
em água

Engana-
se 

Domicílio
(p. ext.)

Arma me-
dieval pa-
ra derrubar
muralhas

Marca da pessoa
dissimulada

Pintor fluminense,
um dos funda-

dores do
Núcleo
Bernar-

delli

Adornar
(fig.)
(?)

Hepburn,
atriz de 

"Bonequi-
nha de
Luxo"

Do mes-
mo modo
Começo;

início

Conjunto 
de talheres
Praia do
Ceará

Um dos direitos fun-
damentais previstos

na Constituição
brasileira

Conceda

Cilindrada
de carros
populares

Trapa-
ceiro

Aplicativo
do iOS

Doninha (Zool.)
Corinthians, 

Palmeiras e São
Paulo (fut.)

Relativos
à dimen-
são con-
creta da
realidade
(Filos.)

Destacar;
salientar

(?)2, are-
na multi-
uso em
Londres

3/boy — ten. 4/kill — siri. 9/imanentes. 11/trio de ferro.

Você se sentirá certamente mais otimista e perceberá 
que o futuro não está sendo tão ruim quanto lhe pa-
recia. O planeta do amor será capaz de ajudar você a 
criar um clima de romantismo que pode reacender 
a chama da paixão entre você e o mozão! Pra quem 
está na pista, nossa fada sensata incentiva novas 
abordagens para conquistar o crush.

Envolva seus colegas e parceiros em seus projetos 
para obter melhores resultados. No entanto, preo-
cupações não estão descartadas e a mais provável 
tem origem familiar: é possível que alguém peça sua 
ajuda para resolver um problema pessoal. Canalize a 
energia e use e abuse da criatividade para dar aquela 
turbinada delícia no relacionamento com o crush.

Prefeitura terá apenas expediente interno na quinta e na sexta
Nos próximos dias 24 e 25 

de novembro (quinta e sexta 
desta semana) o software 
de Gestão Pública do muni-
cípio de Umuarama passará 
por manutenção. Por esse 
motivo não haverá, nestas 
datas, atendimento presen-
cial ao contribuinte no Paço 
Municipal e na Ouvidoria, 
apenas expediente interno. 
Nos demais órgãos públicos 

municipais o funcionamento 
não será afetado e o atendi-
mento será normal.

Com a manutenção no sis-
tema, as consultas atreladas 
ao software de Gestão Pública 
Elotech estarão indisponíveis 
(emissão de certidões nega-
tivas, segunda via de IPTU, 
Portal da Transparência, Portal 
RH e outros), inclusive para 
consultas via Internet. Apenas 

o serviço de NFs Eletrônica 
estará disponível.

O atendimento virtual da 
Ouvidoria no site da Prefeitura 
(156 on-line) também estará 
indisponível no período, reto-
mando o funcionamento a 
partir do dia 28. Como os ser-
vidores municipais não terão 
acesso ao sistema Elotech nos 
dias 24 e 25, cada setor deverá 
alinhar com suas secretarias as 

demandas de trabalho.
Eventuais dúvidas pode-

rão ser esclarecidas com a 
Diretoria de Tecnologia e 
Informação (DTI) da prefeitura.

HORÁRIOS NA COPA
A Prefeitura terá horário de 

funcionamento diferenciado 
nos dias de jogos da Seleção 
Brasileira na Copa do Mundo 
do Qatar. Nos dias de jogos 

do Brasil às 16h o expediente 
será das 8h às 14h; quando os 
jogos forem às 13h, o atendi-
mento será das 7h30 às 12h; 
e em dias de jogos às 12h o 
expediente será das 7h às 
11h. Vigilância em Saúde, 
Acesf, GM e agentes de trân-
sito trabalham normalmente. 
Escolas e CMEIs seguirão o 
calendário escolar e o PA24h 
atenderá normalmente.
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Como estará o mercado 
automotivo em 2023? Uma 
pesquisa feita pela 123Seguro, 
plataforma digital de seguros, 
apontou que a maioria dos 
brasileiros que pretendem 
comprar um carro no próximo 
ano estão de olho em veícu-
los híbridos. 37% das pessoas 
disseram preferir modelos que 
combinam motores elétricos e 
a combustão, enquanto 26% 
deseja carros movidos à gaso-
lina, 23% automóveis elétricos, 
12% flex e apenas 2% a gás. 
Para obter as informações, a 
empresa entrevistou motoris-
tas de todo o país que estão 
inseridos em sua plataforma.  

Entretanto, os dados que 

apontam os “desejos” dos 
brasileiros divergem da atual 
situação do país. A maior parte 
dos entrevistados utiliza carros 
movidos a gasolina (52%) e flex 
(32%), enquanto apenas 9% 
utiliza a versão híbrida. 

“Há muito tempo se discute 
se os carros movidos a gaso-
lina realmente vão chegar ao 
fim. Entretanto, ano após ano, 
vemos a continuidade na pre-
ferência dos motoristas por 
esse tipo de modelo. Decidi-
mos elaborar uma pesquisa 
para entender como estão as 
preferências da população 
brasileira quanto aos tipos de 
automóveis e notamos que 
muitas pessoas estão de olho 

no modelo híbrido”, conta Mar-
celo Biasoli, Country Manager 
da 123Seguro. 

De acordo com o levanta-
mento, o principal obstáculo 
em comprar um carro híbrido 
é o custo (63%), seguido da 
falta de infraestrutura de 
abastecimento (25%), incer-
teza tecnológica (7%) e a limi-
tada disponibilidade e esco-
lha dos modelos. 

“Vemos que, na Europa, 
o efeito Tesla já está acon-
tecendo. Os carros elétricos 
ganharam o gosto da popula-
ção e estão ficando cada vez 
mais populares. Isso aponta 
uma tendência que está cada 
vez mais próxima de chegar 

aqui no Brasil”, explica Marcelo. 
Além do tipo de motores 

dos veículos, o estudo feito 
pela 123Seguro também ana-
lisou as tendências tecnológi-
cas para o mercado de seguros. 
Quando questionados sobre o 
monitoramento da direção dos 
automóveis pelas seguradoras, 
82% dos entrevistados disse-
ram que se sentiriam confortá-
veis ou muito confortáveis. Os 
principais motivos incluem as 
possíveis ocasiões: se o carro 
quebrasse na estrada e o pro-
vedor de assistência pudesse 
acessar remotamente a loca-
lização e status do veículo 
(68%), se o motorista pudesse 
obter um preço de seguro com 

base nos quilômetros percor-
ridos (18%), se a oficina local 
precisasse acessar os dados 
do carro remotamente (7%) e 
outro motivo (7%).  

“Os dados coletados apon-
tam que a segurança do moto-
rista e do seu carro estão à frente 
da privacidade. As pessoas não 
se importam em comparti-
lhar informações se elas serão 
benéficas para resolver dores 
de cabeça”, finaliza Marcelo. 

Os dados do estudo foram 
coletados de forma totalmente 
digital e são baseados em opi-
niões e ações da população em 
setembro de 2022. Para enten-
der mais sobre a empresa, 
acesse o site.

 Uma super picape começa 
com uma super caçamba. Este 
foi um dos princípios que nor-
tearam o projeto da Nova 
Montana, picape médio-com-
pacta da Chevrolet que chega 
às concessionárias da América 
do Sul em 2023.

Um sistema especial de 
vedação da cobertura da 
área de carga vai possibilitar 
que o veículo tenha a melhor 
vedação contra a intrusão de 
água e poeira do segmento. 
Esta solução foi pensada para 
consumidores que pretendem 
utilizar a caçamba como um 
porta-malas gigante além 
daqueles que desejam maior 
nível de proteção no trans-
porte de objetos.

A caçamba da Nova Mon-
tana vai inovar também nas 
dimensões, com uma relação 
entre altura, largura e compri-
mento que permite acomodar 
os itens mais relevantes para 

o consumidor. Essas medidas 
consideram a volumetria de 
itens que o atual perfil do 
público de picapes urbanas 
costuma transportar no dia a 
dia, seja para o lazer ou para 
o trabalho.

A futura picape da Chevrolet 
vai surpreender ainda na quan-
tidade de acessórios exclusivos 
para melhor distribuição e aco-
modação dos mais variados 
tipos de carga. Além disso, a 
tampa da caçamba conta com 
sistema de amortecimento 
para a abertura.

“A Nova Montana vai estrear 
um conceito inovador de 
picape urbana. Em relação as 
proporções da carroceria, por 
exemplo, ela conta com melhor 
aproveitamento do espaço da 
cabine e uma caçamba muito 
mais inteligente e flexível. Até 
porque, em muitos casos, as 
picapes estão ocupando o 
posto de carro da família”, 

Caçamba da Nova Montana traz
sistema inovador de vedação

Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

Brasileiros estão de olhos em carros elétricos ou híbridos

destaca Gustavo Machado, 
gerente de Marketing de Pro-
duto da Chevrolet.

A Nova Montana será pro-
duzida na fábrica da GM em 
São Caetano do Sul (SP) e será 

o próximo integrante da família 
de veículos global da Chevro-
let, já composta pelas atuais 
gerações de Onix, Onix Plus e 
Tracker – todos referência em 
seus respectivos segmentos.

Cobertura oferece 
a melhor proteção 
contra água e poeira 
e foi pensada para ser 
também utilizada como 
um porta-malas gigante 

DIVULGAÇÃO
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CRUZE LT TURBO 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00
FIESTA 1.6 TITANIUM 16/17 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.4 LTZ 17/18 PRETO COMPLETO R$ 67.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/19 VERMELHO COMPLETO, COURO R$ 72.900,00
RENEGADE LONGITUDE AT 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 82.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 269.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 194.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 246.900,00
TOYOTA YARIS XL PLUS 19/20 PRATA COMPLETO, AUT R$ 84.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LT 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
PAPELARIA DO CARMO 
LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, estabe-
lecida à Rua Anhumai, 
2069, Jardim Tropical, Cep 
87.503-050, Umuarama/Pr, 
inscrita no CNPJ sob o nº 
18.708.821/0001-42, comu-
nica o extravio do Alvará 
de Licença nº 31.927. 

Apenas 16 crianças de 6 meses a 3 anos
foram tomar a vacina contra a Covid-19

O Ministério da Saúde 
anunciou a liberação das vaci-
nas Pfizer Baby BioNTech para 
crianças de seis meses a três 
anos incompletos (2 anos, 11 
meses e 29 dias) no Brasil, no 
final de outubro. No início de 
novembro elas chegaram ao 
Paraná e em Umuarama um 
lote com 170 doses no sábado 

Boletim traz alerta com 
novos 20 casos e quatro 
pessoas internadas

(19), no Posto Central. Porém, 
apenas 16 famílias levaram 
seus filhos nessa faixa etária 
para serem imunizadas, fato 
que trouxe preocupação à 
Secretaria Municipal de Saúde.

O secretário Herison Cleik 
da Silva Lima lamentou a 
baixa procura, já que, com-
provadamente, as vacinas 

representam uma das prin-
cipais armas na luta contra 
a covid-19. “Quando soube-
mos que teríamos apenas 170 
doses para serem aplicadas, 
nos deu uma certa preocupa-
ção de que elas fossem acabar 
em questão de algumas horas, 
porém, o resultado nos deixou 
decepcionados. Agora vamos 
reforçar a comunicação para 
ver se conseguimos aumentar 
essa imunização”, afirmou.

Para crianças com idade 
entre três e cinco anos, acaba 
de chegar um novo lote, que 
será disponibilizado já na 

próxima quarta-feira (23) e pais 
e responsáveis poderão levar 
seus filhos para vacinar no 
Centro de Saúde Escola (CSE), 
levando a carteirinha de vaci-
nação e documentos pessoais. 
“Em relação à vacina dos adul-
tos, a cidade de Umuarama 
está sem estoques para esse 
público. Realizamos a solicita-
ção para a Regional de Saúde 
e devemos ter um reabasteci-
mento até no máximo no final 
desta semana”, acrescentou.

Desde o início da disponibi-
lização de vacinas contra covid 
em Umuarama – no dia 19 de 

janeiro de 2021 – 252.658 pes-
soas tomaram o imunizante, 
sendo que 98.737 a primeira 
dose, 90.407 a segunda dose, 
47.868 a terceira dose e 15.646 
a quarta dose. “Nossa recomen-
dação é sempre para que todas 
as pessoas completem o cha-
mado ciclo vacinal. Sabemos 
que não há como impedir a 
infecção, porém temos tam-
bém a comprovação de que 
pessoas vacinadas, quando 
contraem covid, têm sintomas 
absolutamente mais fracos, o 
que é algo muito importante”, 
comenta o secretário.

A Secretaria de Saúde de 
Umuarama continua obser-
vando atentamente o com-
portamento do coronavírus 
na cidade: após quase dois 
meses com queda acentuada 
no número de contaminados 
com Covid-19 – inclusive tendo 
registrado vários dias com 
zero caso –, o Boletim Covid 
de ontem (21), trouxe infor-
mações acumuladas no final 
de semana e informa que 20 
novos casos foram confirma-
dos, sendo 19 mulheres (95%) 
e um homem (5%).

Outro dado que traz certa 
preocupação aos profissionais 
de saúde, segundo comentou 
o secretário Herison Cleik da 
Silva Lima, é o fato de que exis-
tem hoje quatro pessoas de 
Umuarama internadas para tra-
tamento de covid: dois homens, 
ambos com 64 anos – um deles 
está na enfermaria do Norospar 
(ele tomou quatro doses da 
vacina) e outro está na UTI do 
Uopeccan (este tomou apenas 
duas doses do imunizante). Os 
outros casos são de um senhor 
de 95 anos, que tomou três 
doses da vacina, e um jovem 
de 36 anos que não tomou 
nenhuma dose (eles estão na 
enfermaria do Uopeccan).

Neste ano 18.989 pessoas 
foram diagnosticadas com 

o coronavírus, sendo 9.761 
mulheres (51,4%), 7.108 homens 
(37,4%) e 2.120 crianças (11,2%), 
o que dá uma média de 58 casos 
diários. Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, 39.421 
tiveram covid e deste total 
39.038 se recuperaram. Não há 
o registro oficial de mortes pela 
doença desde o início de março 
deste ano e o total de óbitos 
segue em 355.

Segundo o informativo, o 
número de casos suspeitos 
deu um salto, aumentando de 
19 para 154. Já o total de casos 
ativos subiu de 38 para 44, indi-
cando que existem hoje 198 pes-
soas em isolamento domiciliar. 
O município continua classifi-
cado com bandeira verde pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), revelando que o risco de 
disseminação do vírus é consi-
derado baixo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni

Quando lemos um romance, tudo nos parece 
tão fácil, tão claro. Mas basta que nós 

mesmos amemos, para vermos que ninguém 
sabe nada e que cada um deve decidir por si. 

Anton Tchekhov

@tribunahojenewsumuarama

MULHERES
O Conselho da Mulher Empresária e Executiva da Aciu realizará sua reunião mensal nesta terça-feira (22), às 8h. O encontro, 
no auditório, contará com convidadas especiais e será antecedido por um delicioso café da manhã. 

A
M

IZ
A

D
E

PALESTRAS
Enorme expectativa em torno do 
ciclo de palestras ‘Natal de Luz - 

Planejar Melhor para Vender Mais’, 
uma realização da Aciu com apoio 

do Sebrae e da faculdade UniAlfa. A 
abertura será no dia 28. As palestras 

serão ministradas no auditório da 
Aciu, da 8h às 9h. Os participantes, 
entretanto, poderão participar de um 
café da manhã na área gourmet da 
entidade, das 7h45 às 8h. Imperdí-
vel. Anote na agenda: as palestras 
são ‘Despertando a magia do Natal 

na arte de atender e vender’ (Amauri 
Crozariolli), ‘Como ter uma venda 

de sucesso. Comece a vender agora’ 
(Celso Ferrari), ‘Atender, entender e 
encantar’ (Sandra Freitas), ‘Aprenda 
a entregar o que seu cliente deseja’ 
(Sirley Fátima de Souza) e ‘Vitrine 

de natal - Como montar uma vitrine 
de Natal impossível de ser ignorada’, 

com Fernanda Ribelato.

***

As vagas para o ciclo ‘Natal de Luz - 
Planejar Melhor para Vender Mais’ são 
limitadas. As incrições podem ser efe-
tivadas pelo telefone (44) 3621-6700.

20 ANOS DE AMIZADE 
E PARCERIA

O registro do encontro entre o superin-
tendente do Hospital Cemil, Dr. João 

Jorge Hellú, com o ex-ministro da agri-
cultura Reinolds Stephanes, na manhã 
desta segunda-feira (21), em Curitiba, 
marca a passagem de mais de duas dé-

cadas de uma grande amizade e parceria 
de trabalho, com grandes realizações. 
Segundo eles, a parceria e o trabalho 
continuam e coisas boas vêm por ai.

NOVA MONTANA!
Falta pouco para a revelação oficial da 

Chevrolet Montana 2023, marcada ainda 
para este ano. Mas, enquanto o dia não 
chega, a General Motors segue testan-
do a caminhonete rival de Fiat Toro e 
Ford Maverick. Contudo, à medida que 
os testes se intensificam, ela não faz 

mais questão de esconder a picape – a 
não ser por camuflagens. Flagrada por 

esse que vos escreve em São Caetano do 
Sul, bem próximo à fábrica da Chevro-
let, a nova Montana 2023 roda por dois 
simples motivos. Primeiro que a GM está 
finalizando alguns parâmetros da picape 
antes do lançamento. Mas o principal é 
torná-la notícia. Todo flagra rende notí-
cia e quanto mais ela for divulgada, me-
lhor. Se a marca americana conseguir o 

mesmo volume mensal do Tracker, já será 
suficiente para não somente atropelar 
a Fiat Toro, como se tornar a segunda 

caminhonete mais vendida do Bra-
sil. Isso significará também vender o 
dobro da média mensal da irmã maior 
S10. Lembrando que a S10 vai ganhar 
uma nova geração em breve, bem mais 

sofisticada.

ZOOM
MARIA EUGÊNIA RAPOSO desfila logo 
mais a noite, no Teatro Gamaro  em 
São  Paulo -, representando o Paraná 
no Miss Brasil Teen.

ARQUIVO PESSOAL

PAULO QUINALIA
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