
Edição 4014 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,8/11/2022

PC investiga dois assassinatos
registrados no final de semana
A Polícia Civil de Umuarama deu início ás investigações sobre dois crimes con-
tra a vida registrados no último final de semana. Em um dos casos, um casal 
foi conduzido à delegacia sob a suspeita de ter praticado o assassinato de um 
morador de rua. O crime aconteceu no banheiro da Praça Santos Dumont. As 

imagens de câmeras de monitoramento analisadas pela polícia não foram 
suficientes para esclarecer o fato. O casal foi liberado, mas as investigações 
continuam. Em outro caso, no centro da cidade, um homem foi morto à tiros. 
O algoz saía com ele de uma boate e  fugiu depois de praticar o homicídio. l 6
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DIVULGAÇÃO

Mercado
financeiro

eleva projeção
da inflação

l 2

Equipe de transição
fez a primeira
reunião com

presidente eleito
l 3

Seleção convocada

Manifestantes do grupo contrário ao resultado das eleições presidenciais despejaram terra e galhos no trevo da 
rodovia PR-323, em Umuarama, em frente ao Parque de Exposições. O grupo impediu a passagem de caminhões 
pela pista, que seguiu durante todo o dia e noite de ontem, parcialmente interditada. Outro bloqueio foi montado na 
rodovia PR-482, saída para Maria Helena. Policiais Militares e patrulheiros rodoviários acompanham e monitoram 
os protestos. Funcionários do comércio local fortaleceram o movimento. Segundo os líderes da manifestação, 
apenas carros baixos, ambulâncias, cargas perecíveis e vivas e ônibus puderam furar os bloqueios.

“Parceiro
da Escola”

começa a ser
discutido no PR

l 4

     

A Secretaria de Habi-
tação coordena dois 

condomínios onde vivem 
cerca de 30 idosos. As 
comemorações de final 
de ano já começaram. 

Ontem, os condômi-
nos foram atendidos 

no Clube de Mães com 
cuidados especiais de 

beleza, ganhando cortes 
de cabelo e penteados, 

além de serviços de 
manicure e pedicure.          

Impedido
Levantamento
mostra baixa
na infestação

da dengue
l 9

Dia de 
beleza
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Umuarama
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Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Com a Lua se entendendo com Sol e Netuno logo 
cedo, a dica é redobrar a atenção para identifi-
car uma boa oportunidade no trabalho. Pode ter 
sucesso ao se envolver em algo diferente e mais 
arriscado! Se está atrás de um novo serviço, ou 
pensa em trocar de emprego, aproveite para enviar 
currículos e procurar vagas. 

Nesta terça, as tarefas de rotina podem ocupar 
boa parte do seu tempo, mas não adianta ficar 
reclamando. Se precisa terminar alguma coisa 
que ficou pendente no trabalho, faça isso antes 
de se envolver em algo novo! Em casa, tarefas e 
serviços domésticos podem se empilhar no seu 
caminho.

Aproveite a manhã para fazer contatos, já que você 
terá facilidade para lidar com as pessoas. Aliás, 
esbanjando charme e simpatia, também será mais 
fácil participar de uma reunião, apresentar proje-
tos e convencer os outros a embarcarem no que 
você quiser!

Nesta terça, você vai esbanjar autoconfiança e 
energia, sinal de que dá pra resolver assuntos 
pendentes e tarefas atrasadas rapidinho. Também 
fica mais fácil trocar ideias com colegas e clien-
tes, marcar reuniões, enfim, dar aquele gás extra 
no trabalho.

Logo cedo, Lua e Netuno unem forças para benefi-
ciar as finanças. Sem chamar atenção, costurando 
acordos e conquistando bons resultados, vai che-
gar mais longe, tá? Ouça sua intuição para encon-
trar o melhor caminho em uma situação inespera-
da ou na vida profissional.

No que depender das estrelas, você vai aproveitar 
qualquer oportunidade de viver novas experiên-
cias, expandir seus interesses e dar aquele chega 
pra lá na mesmice. Vale a pena expandir seus co-
nhecimentos, iniciar um curso ou se arriscar fora 
da sua zona de segurança.

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 8 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Libra. 
São vagarosos, reservados, prudentes e discretos. São de pouca conversa e se acomodam 
para não se incomodarem. Não gostam de discussão e nem de briga. Mas também não se 
preocupam muito com os outros, em muitos casos. Seu número principal é o 16, formado de 
1, Sol e de 6, Vênus, astros que representam a luz e o amor, a liderança, o poder, a bondade, 
a generosidade, a autoridade etc. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere timidez, vida 
reservada, complexos íntimos e desejo de enriquecer o espírito, pelo conhecimento das coi-
sas que transcendem.

Horóscopo nascido em 8 de novembro

Você conta com excelentes energias para dar um 
show de comunicação em todas as áreas, espe-
cialmente no trabalho. Normalmente, seu signo 
costuma ser mais fechado e vale a pena explo-
rar as energias desta terça para cuidar daquelas 
tarefas pendentes que dependem da colaboração 
dos outros. Então, aproveite o bom momento para 
fazer contatos.

No trabalho, parceria será a palavra de ordem e 
tudo o que puder ser feito com a colaboração de 
outras pessoas têm mais chance de sucesso. Tro-
que ideias com os colegas, coloque em prática 
uma nova sociedade, enfim, busque o sucesso ao 
lado de pessoas em quem confia.

No que depender das estrelas, vai sobrar disposi-
ção para sair da rotina, fazer uma viagem ou em-
barcar em um programa animado de última hora. 
Mas se precisa botar as mãos na massa no tra-
balho, o jeito é canalizar esse espírito aventureiro 
para dar um toque animado às tarefas do dia a dia. 

Pode se preparar para algumas mudanças pro-
fundas na vida profissional logo cedo. Se está 
em busca de um trabalho, é um excelente mo-
mento para correr atrás dos seus interesses. O 
serviço continua recebendo ótimas vibes e você 
pode se dar bem agora, mesmo que tenha que 
fazer alguns ajustes. 

A Lua troca likes com o Sol nessa madruga-
da e avisa que você começa a terça com boas 
chances de receber uma grana que envolve a 
família. Se anda buscando trabalho ou precisa 
de um empurrãozinho para fechar um negócio, 
o pessoal de casa também pode desempenhar 
um papel importante. 

Assuntos financeiros seguem em alta e, no que 
depender das estrelas, você tem tudo pra encher o 
bolso! Pode fazer um bom negócio com a ajuda da 
família, descobrir novas maneiras de ganhar di-
nheiro por conta própria ou até receber uma grana 
que não estava esperando. 
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02
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PREVISÃO DO TEMPO
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 31

CBSP
ALFANDEGA
RALOURAR

ITALAERRE
FASTCLORO

EAGIOTAS
ESTUDIOEN

ERESPCM
LHAROCHA

DELICIOSOS
AGOGOTSM

RIRREALO
ALEDLATIR
MINERADOR

FASEPROSA

Dois servi-
ços ofereci-
dos pelos
Correios

Laço que
é especia-
lidade do 

marinheiro
Repartição
que revista
malas na
fronteira

Tornar os
cabelos

mais
claros

Cobrador
de juros
abusivos

(pl.)

Prisão de
castelos

medievais

Criança, 
no Can-
domblé
(bras.)

Som har-
mônico
(Mús.)

Que satis-
fazem o
paladar

Equivale a
1.000 kg
(abrev.)

Instru-
mento de
percussão

Aquele
que tra-

balha em
minas

Divisão de
jogos de
video-
game

Opõe-se à
poesia
(Lit.)

Letra do
infinitivo

Italiana

(?)-food,
comida

Oficina de
artistas

Imagi-
nário

Flor-de-(?):
açucena

Purificador
de água
Giselle

Itié, atriz

Imitar o
cão 

Pertencen-
te a ela

Que
possui
asas

Pedra;
rochedo
Terceira

vogal

Lugar
onde se
ajusta o

cinto

Prefixo de
"enlatado"

Adiar

Nome da
letra "R"

Excitação 
animal (pl.)

Corridas 
de cavalos
Letra feia,
malfeita

Existe
Pão de (?),
espécie
de bolo

Luta (fig.)

Ferramen-
ta para
serrar

Guloseima apre-
ciada por crianças

Favorece a prolifera-
ção de piolhos

Selton
Mello, ator 

Irmãos
do pai

4/fast. 5/agogô — ítala. 6/páreos. 7/estúdio. 8/protelar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

CBSP
ALFANDEGA
RALOURAR

ITALAERRE
FASTCLORO

EAGIOTAS
ESTUDIOEN

ERESPCM
LHAROCHA

DELICIOSOS
AGOGOTSM

RIRREALO
ALEDLATIR
MINERADOR

FASEPROSA

Dois servi-
ços ofereci-
dos pelos
Correios

Laço que
é especia-
lidade do 

marinheiro
Repartição
que revista
malas na
fronteira

Tornar os
cabelos

mais
claros

Cobrador
de juros
abusivos

(pl.)

Prisão de
castelos

medievais

Criança, 
no Can-
domblé
(bras.)

Som har-
mônico
(Mús.)

Que satis-
fazem o
paladar

Equivale a
1.000 kg
(abrev.)

Instru-
mento de
percussão

Aquele
que tra-

balha em
minas

Divisão de
jogos de
video-
game

Opõe-se à
poesia
(Lit.)

Letra do
infinitivo

Italiana

(?)-food,
comida

Oficina de
artistas

Imagi-
nário

Flor-de-(?):
açucena

Purificador
de água
Giselle

Itié, atriz

Imitar o
cão 

Pertencen-
te a ela

Que
possui
asas

Pedra;
rochedo
Terceira

vogal

Lugar
onde se
ajusta o

cinto

Prefixo de
"enlatado"

Adiar

Nome da
letra "R"

Excitação 
animal (pl.)

Corridas 
de cavalos
Letra feia,
malfeita

Existe
Pão de (?),
espécie
de bolo

Luta (fig.)

Ferramen-
ta para
serrar

Guloseima apre-
ciada por crianças

Favorece a prolifera-
ção de piolhos

Selton
Mello, ator 

Irmãos
do pai

4/fast. 5/agogô — ítala. 6/páreos. 7/estúdio. 8/protelar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO14

Apoio
para o

santo na
procissão

Maior
estado
do país
(sigla)

Objeto de
pouco
valor

Comer,
em inglês

Otávio Mül-
ler, ator de 
"Um Lugar 

ao Sol"

Aceita
(uma

proposta)

"Antes (?) 
do que mal
acompanha-
do" (dito)

Deste
modo;
desta
forma

Escreve o
recado

Direito do
cidadão,
em uma 

democracia

Termina-
ção de
"varrer"

Chuva
violenta
(bras.)

Substân-
cia azul
corante

Estou
(bras.
pop.)

O da Inde-
pendência
do Brasil
foi 1822

Músico que
liderou o
Legião
Urbana

Objetos que, compar-
tilhados, podem trans-
mitir o vírus da Aids

Senhor (bras.)

Postura
para foto
Emitir (luz
ou calor)

Antigo na-
vio a vela
Divisória
da casa

Lama;
limo

Combater;
pelejar 

Barulho
do motor

Fase
da Lua

Dor pela morte de
uma pessoa

Heróis que formam a
Dupla Dinâmica (HQ)

Ninguém
Publica (um
texto no

Facebook)

Custeada
(a mo-
radia)

Gê

Prorro-
gável

A bomba
nuclear

Destrói;
devasta

No (?): em
suspenso

Pugilista

Prefixo de
"importar"

Relacionar;
classificar
Sílaba de
"clone"

Poema
cantado
Latitude
(abrev.)

Post-(?),
adesivo 
A + os
(Gram.)

A mulher
acusada

Hiato 
de "teor"

2/it. 3/eat. 4/voto. 8/boxeador. 9/bugiganga. 10/financiada. 11/renato russo.
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

SolSol Sol

Cheia
08/11 - 08h02

Nova
23/11 - 19h57

Crescente
01/11 - 03h38

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 - 4,09 7,17
IGP-M (FGV) -0,95 -0,97 5,58 6,52
IGP-DI (FGV) -1,22 - 5,54 7,94

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,0859 1,0825 1,0652
IGP-DI (FGV) 1,0867 1,0794 -
* 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

7/10 a 7/11 0,6136 0,6136 0,1130
8/10 a 8/11 0,6137 0,6137 0,1131
9/10 a 9/11 0,6514 0,6514 0,1506
10/10 a 10/11 0,6790 0,6790 0,1781
11/10 a 11/11 0,6811 0,6811 0,1802

Ações % R$
Petrobras PN -4,17% 27,12 
Vale ON -0,62% 71,80 
ItauUnibanco PN -2,41% 29,62 
Bradesco PN -3,09% 18,80 
Magazine Luiza ON -6,21% 4,53 
Yduqs ON -10,15% 14,69

IBOVESPA: -2,38% 115.342 pontos

Iene 146,47
Libra est. 0,87
Euro 1,00
Peso arg. 159,35

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +2,2% 5,1720 5,1730 +0,1%

PTAX  (BC) +1,0% 5,0880 5,0886 -3,2%

PARALELO +1,7% 5,0400 5,4700 -0,4%

TURISMO +1,7% 5,0400 5,4500 -0,4%

EURO +2,1% 5,0875 5,0901 -2,1%

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 - 0,11 10,20 11,32

DÓLAR 07/11

Iene R$ 0,0348
Libra est. R$ 5,84
Peso arg. R$ 0,032
R$1: 1.408,25 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/11 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 nov/22 1.440,00 -11,50 5,3%
FARELO dez/22 419,00 -1,40 4,6%
MILHO dez/22 675,75 -5,25 -1,1%
TRIGO dez/22 845,75 -2,00 -3,9%

SOJA 169,00 -1,0% 3,7% 167,00
MILHO 75,08 -2,3% -0,9% 74,00
TRIGO 103,18 0,2% 12,2% 103,00
BOI GORDO 278,14 -0,1% -2,2% 270,00
SUINO 6,66 -2,9% 4,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 07/11 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 07/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 07/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 176,00 -1,7% 2,3%
SOJA Paranaguá 188,00 -1,6% 2,2%
MILHO Cascavel 84,00 -3,4% 0,0%

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 5,61% para 5,63%

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação ofi-
cial do país, subiu de 5,61% 
para 5,63% para este ano. A 
estimativa consta do Boletim 
Focus de ontem (7), pesquisa 
divulgada semanalmente, em 
Brasília, pelo Banco Central 
(BC) com a expectativa de 
instituições financeiras para 
os principais indicadores 
econômicos.

Para 2023, a projeção da 
inflação ficou em 4,94%. 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 
inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. A meta, defi-
nida pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 3,5% para este 
ano, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percen-
tual 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 sete m b ro,  houve 

deflação de 0,29%, o terceiro 
mês seguido de queda no 
indicador. Com o resultado, o 
IPCA acumula alta de 4,09% 
no ano e 7,17% em 12 meses, 
segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para outubro, o Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo-15 (IPCA-15), que é a 
prévia da inflação, também 
teve aumento de 0,16%. Os 
dados consolidados de outu-
bro serão divulgados na quin-
ta-feira (10) pelo IBGE.

TAXA DE JUROS
Para alcançar a meta da 

inflação, o Banco Central 
usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, 
a Selic, definida em 13,75% ao 
ano pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom) ]. A taxa 
está no maior nível desde 
janeiro de 2017, quando tam-
bém estava nesse patamar.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre o ano nos mesmos 
13,75%. Para o fim de 2023, 
a estimativa é de que a taxa 
básica caia para 11,25% ao 
ano. Já para 2024 e 2025, a pre-
visão é de Selic em 8% ao ano, 
para os dois anos.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refle-
xos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem 

o crédito e estimulam a pou-
pança. Desse modo, taxas mais 
altas também podem dificultar 
a expansão da economia. Além 
da Selic, os bancos consideram 
outros fatores na hora de defi-
nir os juros cobrados dos con-
sumidores, como risco de ina-
dimplência, lucro e despesas 
administrativas.

Quando o Copom diminui 
a Selic, a tendência é de que 
o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a inflação e estimulando 
a atividade econômica.

Dívidas de estados
A União pagou R$ 725,64 milhões 
em dívidas atrasadas de estados 
em outubro, segundo o Relatório 
de Garantias Honradas pela 
União em Operações de Crédito e 
Recuperação de Contragarantias, 
divulgado ontem (7), em Brasília, 
pelo Tesouro Nacional. 
Do total, R$ 424,58 milhões 
são débitos não quitados pelo 
estado do Rio de Janeiro; R$ 
78,63 milhões de Goiás, R$ 58,54 
milhões de Alagoas, R$ 57,33 
milhões do Rio Grande do Sul, R$ 
50,85 milhões do Maranhão, R$ 
46,41 milhões do Piauí e R$ 9,29 
milhões do Rio Grande do Norte.
Neste ano, já são R$ 7,41 bilhões 
de dívidas de entes subnacionais 
honradas pela União. Os que 
tiveram os maiores valores pagos 
foram os estados do Rio de 
Janeiro (R$ 2,69 bilhões), Minas 
Gerais (R$ 1,98 bilhão) e Goiás 
(R$ 1,14 bilhão).
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Bastidores da eleição
para o comando da
Assembleia Legislativa

Marcada para fevereiro de 
2023, a eleição para os cargos 
de comando da Assembleia 
Legislativa já movimenta os 
bastidores da Casa e da polí-
tica no Estado. Presidente do 
parlamento estadual há quatro 
mandatos, o deputado Ademar 
Traiano (PSD) pretende bus-
car um quinto mandato com o 
apoio do governador Ratinho 
Júnior (PSD). A candidatura de 
Traiano, porém, pode enfren-
tar uma discussão judicial em 
virtude de uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal.

Em fevereiro último, os 
ministros do STF consideraram 
que a Constituição Federal só 
permite uma reeleição para 
os mesmos cargos das mesas 
executivas dos legislativos 
estaduais, independente de 
Legislatura. Traiano só não foi 
afastado porque o Supremo 
considerou que a proibição só 
valeria após a publicação do 
acórdão da decisão, em abril 
de 2021. Como a reeleição do 
parlamentar ocorreu antes, 
em agosto de 2020, ela não foi 
alcançada pelo entendimento 
dos ministros.

A  A ç ã o  D i r e t a  d e 
Inconstitucionalidade (ADI) 
foi impetrada pelo Diretório 
Nacional do PROS e pela 
Procurad o r i a  G e ra l  d a 
República. O argumento foi 
de que as legislações estaduais 
deveriam seguir o mesmo 
entendimento do STF, que 
em 2020, proibiu reeleições 

Cotação
Diante da dúvida, pelo menos dois outros nomes estão sendo cogi-
tados para a disputa pela presidência da Assembleia. Um deles é o 
atual primeiro-secretário da Casa, Luiz Cláudio Romanelli (PSB). O 
outro é o ex-líder do governo Ratinho Jr, o deputado Hussein Bakri 
(PSD). Depois de ter ficado como suplente em 2018, Bakri conquis-
tou uma cadeira de titular na Casa na próxima legislatura e sonha 
em ter o apoio do governador para comandar o Legislativo. O PSD 
de Ratinho Jr elegeu 15 deputados, formando a maior bancada da 
Assembleia, e portanto, teria o direito de reivindicar a presidência. 

Tradicionalmente, o apoio do governador é decisivo para as pre-
tensões de quem quer chegar ao cargo. Oficialmente, o governador 
não deve interferir diretamente no processo, para evitar desagradar 
aliados. Na prática, Ratinho Jr acompanha de perto as articulações 
de bastidores, para garantir um nome de sua estrita confiança no 

cargo. O presidente da Assembleia tem a prerrogativa de pautar os 
projetos que tramitam na Casa, o que é fundamental para que o 

governo veja suas matérias avançarem no Legislativo.

Equipe de transição se reuniu
ontem com presidente eleito

Após ter tirado alguns dias 
de descanso na Bahia, o presi-
dente eleito participou ontem 
(segunda-feira, 7) de reuniões 
com a equipe de transição de 
governo no Grand Mercure 
Hotel, localizado na zona sul 
da capital paulista.

Dentre os temas deba-
tidos pelos integrantes da 
reunião, o principal assunto 
seria a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) de 
Transição, emenda que visa 

a abrir no orçamento espaço 
para a manutenção do Auxílio 
Brasil (ou Bolsa Família) de 
R$ 600 e o reajuste do salário 
mínimo acima da inflação, pro-
messas de campanha de Lula.

De acordo com a assessoria 
do PT, as conversas sustentam 
tom informal e ocorrem de forma 
simultânea. Lula não necessaria-
mente acompanha todas as reu-
niões, mas está no hotel.

Dentre os participantes das 
conversas estão a presidente 

do PT, Gleisi Hoffmann, o 
vice eleito na chapa de Lula, 
Geraldo Alckmin (PSB), além de 
Wellington Dias (PT), Alexandre 
Padilha, Celso Amorim, Aloizio 
Mercadante e Paulo Rocha.

As reuniões estavam marca-
das às 10h e não têm previsão 
de término. Segundo a asses-
soria petista, elas duram no 
mínimo mais uma hora. Após 
o fim delas, Gleisi ou Alckmin 
devem falar com a imprensa, 
mas ainda não é certo.

consecutivas para os cargos de 
comando da Câmara Federal e 
do Senado. Em razão disso, o 
STF chegou a determinar novas 
eleições para as assembleias 
de Mato Grosso e Rondônia.

Por esse entendimento, 
com a reeleição de Traiano 

para deputado, ele não pode-
ria concorrer novamente à pre-
sidência da Casa na próxima 
legislatura. A Procuradoria 
Jurídica da Assembleia, 
porém, considera que Traiano 
teria direito a uma nova reelei-
ção após a decisão do STF.

STF considerou que a CF só permite reeleição para os mesmos cargos das mesas executivas 
dos legislativos estaduais, independente de Legislatura

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Contas
O presidente do PMN no Paraná, 
Marcelo Sampaio, pediu à Justiça 
Eleitoral mais 30 dias para o 
partido apresentar as contas 
de campanha para o governo. 
O prazo terminou no último dia 
30, mas a candidata ao governo, 
Solange Ferreira Bueno, não teria 
apresentado as notas referentes 
aos gastos de campanha. Segundo 
Sampaio, notas apresentadas pela 
candidata não foram aceitas pela 
Justiça Eleitoral. A campanha de 
Solange recebeu R$ 300 mil do 
PMN, por meio do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha. A lei determina que os 
recursos não utilizados sejam devolvidos ao Tesouro Nacional. 
No caso de repasses do Fundo Partidário, os recursos não 
utilizados são devolvidos aos partidos. Sampaio diz que Solange 
sequer assinou o recibo do valor para que o partido – que vem 
encontrando “resistência por parte da candidata e de seus 
procuradores” – pudesse prestar contas.

Pasta da Saúde
Sanitaristas que já lideraram 
o Ministério da Saúde em 
governos do PT e médicos 
aliados do vice eleito Geraldo 
Alckmin (PSB) são alguns dos 
cotados para assumir a pasta 
a partir de 2023. Do primeiro 
grupo, são cogitados o médico 
e senador Humberto Costa 
(PT-PE), que comandou a 
pasta entre 2003 e 2005, e o 
sanitarista e professor Arthur 
Chioro, ministro entre 2014 
e 2015 – ambos membros 
do comitê que elaborou as 
propostas de Lula na área da 
saúde. O médico e deputado 
federal Alexandre Padilha, 
titular do ministério entre 
2011 e 2014, também é 
cotado, mas deverá comandar 
outro ministério no governo.

Novas alianças
Um cenário bem diferente do que era previsto por líderes da 
Câmara e do Senado está aparente hoje. Embora o resultado 
das urnas indique que o Congresso terá maioria conservadora, 
o pragmatismo da política dá sinais de que cargos e verbas do 
Orçamento atuarão como ímã para o presidente eleito atrair 
aliados. Até partidos do Centrão, que compõem a base de apoio 
do presidente Jair Bolsonaro (PL), têm mostrado disposição de 
diálogo com o novo governo. Dirigentes de igrejas evangélicas 
que difundiram boatos sobre fechamento de templos, em caso 
de vitória do petista, também prometem agora orar por ele.

No Congresso
Todas as tratativas no Congresso passam agora não apenas 
por indicações para a composição do Ministério como pelas 
eleições para a escolha da cúpula da Câmara e do Senado, 
em fevereiro de 2023. Lula é considerado cabo eleitoral de 
peso, mesmo que seu apoio não seja explícito. O presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), negocia o respaldo do governo 
para ser reconduzido ao cargo, com a manutenção do 
orçamento secreto. Em troca, promete facilitar a vida de Lula 
em votações de interesse do Planalto. Na lista está uma PEC 
que dá ao governo a licença necessária para gastar e tirar do 
papel despesas que não cabem no orçamento, como o aumento 
do Auxílio Brasil – a ser rebatizado de Bolsa Família – de R$ 600. 
No Senado, é provável que o PT apoie o projeto de reeleição do 
presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

DIVULGAÇÃO

Mais cotados
Ex-secretários da Saúde de 
São Paulo nas administrações 
Alckmin, o infectologista 
David Uip e o radiologista 
Giovanni Guido Cerri, ambos 
professores da USP, são nomes 
considerados, caso a indicação 
para a pasta seja feita pelo 
vice-presidente. Correm 
por fora nos bastidores da 
campanha dois médicos que 
tiveram protagonismo durante 
a pandemia de Covid-19 contra 
o negacionismo científico: o 
sanitarista Gonzalo Vecina, 
professor da Faculdade de 
Medicina da USP, ex-secretário 
da Saúde da capital paulista e 
ex-diretor-presidente da Anvisa, 
e a pneumologista Margareth 
Dalcolmo, pesquisadora 
da Fiocruz. 
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Audiência discute 
“Projeto Parceiro da 
Escola” no Paraná

O Governo do Estado divul-
gou em outubro deste ano 
uma proposta para repassar à 
iniciativa privada a administra-
ção de 27 escolas espalhadas 
por Curitiba e região metro-
politana, além de unidades 
em Ponta Grossa e Londrina. 
O objetivo do programa, 
nomeado de “Projeto Parceiro 
da Escola”, é trazer mais qua-
lidade de ensino para os alu-
nos dessas escolas, uma vez 
que a parte gerencial e admi-
nistrativa será gerida por uma 
empresa parceira. O programa-
-piloto irá testar a proposta por 
um período de um ano.

Preocupados com a inten-
ção de “terceirização da edu-
cação”, deputados realiza-
ram ontem (7) uma Audiência 
Pública com representantes 
do setor, sindicatos, Ministério 
Público e estudantes para dis-
cutir a intenção do Governo, 
que segundo ele, irá prejudicar 
a educação paranaense.

Deputados da bancada de 
Oposição na Alep já encami-
nharam pedido ao Governo 
para que suspenda o edital 
que busca o credenciamento 
de empresas interessadas em 
gerir as escolas especificadas 
pela Secretaria de Educação 
do Paraná.

PARTICIPAÇÕES
Heleno Araújo, presidente 

da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação 
(CNTE), lembrou aos partici-
pantes sobre a importância 
de entender o que está sendo 
proposto, discutir e principal-
mente, não aceitar a forma 

O Projeto
O Governo justifica que a intenção é melhorar a qualidade do ensino, 
com uma gestão autônoma e descentralizada, focada em uma institui-
ção ou em um grupo específico de instituições. “É possível realizar um 
trabalho direcionado que atenda a todos os estudantes e docentes de 
forma igualitária, o que se torna inviável quando se fala da realidade 
enfrentada pela SEED em fazer a gestão de uma rede de ensino com 
mais de 1 milhão de estudantes distribuídos em 2.109 escolas, que 
possuem quatro modalidades de ensino (regular, profissional, espe-
cial, jovens e adultos), escolas que contam com muita diversidade 

(indígena, quilombola, assentamento, ilha, militares, cívico-militares, 
integrais, agrícolas, florestal, campo, urbano, rural, especiais e outros) 

e, consequentemente, exige por parte da SEED uma concentração 
maior de esforços nos problemas constantes - reprovação dos estudan-

tes e abandono escolar – problemas esses que se atacados da forma 
correta, podem tornar a escola mais atrativa”, consta na justificativa 

da proposta. O valor proposto pelo Governo é de R$ 800,00 por aluno 
matriculado na rede de ensino.

que está sendo proposta neste 
momento. “Sofremos ataques 
desde 1998, e não podemos 
aceitar que nossa Educação 
seja atingida ainda mais. Isso 
é um contexto de golpe con-
creto, porque o Governo está 
tirando da sua responsabili-
dade a educação e colocando 
na mão da iniciativa privada. 
A escolha por uma instituição 
que tem baixo rendimento 
no IDEB é a prova de que o 
Governo não quer se preocu-
par com quem mais precisa 
de atenção neste momento. É 
preciso lutar para que a comu-
nidade não aceite este modelo 
que está sendo apresentado”.

A Promotora de Justiça, 
Beatriz Spindler de Oliveira 
Leite que integra a equipe do 
Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça 
da Criança, do Adolescente 
e da Educação, do Ministério 
Público do Paraná (MPPR), 
também acompanhou as dis-
cussões. Segundo ela, é pre-
ciso ouvir todas as demandas 

da população, e caso alguma 
irregularidade seja encon-
trada o MPPR irá agir. “É 
de extrema importância a 
Audiência Pública, pois é um 
valioso espaço democrático 
que permite à população 
trazer as suas críticas, suas 
sugestões e as suas propostas 
principalmente relativas às 
temáticas referentes à edu-
cação. A minha função aqui é 
de colher e registrar todas as 
críticas e preocupações que 
são trazidas referentes a este 
edital de credenciamento. 
Eventuais irregularidades 
serão objetos de apuração 
pelo Ministério Público, até 
porque nossa atuação é pau-
tada no sentido de se garan-
tir uma igualdade de acesso 
e permanência a todo aluno 
do paranaense, sempre sob 
a ótica de uma gestão demo-
crática do ensino, valorização 
do magistério e de se garan-
tir um pluralismo de ideias e 
da livre discussão em âmbito 
escolar” disse.

A audiência pública debateu proposta do Executivo que visa repassar à iniciativa privada a gestão das escolas públicas do Estado

ORLANDO KISSNER/ALEP

Nota Paraná
A premiação máxima do 
Programa Nota Paraná deste 
mês, de R$ 1 milhão, saiu para 
Sarandi, no Noroeste. Ela é a 
31ª milionária do programa da 
Secretaria estadual da Fazenda. O 
segundo prêmio, de R$ 200 mil, 
foi para uma mulher de Cascavel. 
Para se cadastrar no Nota 
Paraná é só acessar o site www.
notaparana.pr.gov.br clicar na 
opção “cadastre-se” e preencher 
os dados pessoais, como CPF, 
data de nascimento, nome 
completo, CEP e endereço, para 
criação da senha pessoal.

Vestibular 2023
As inscrições para o vestibular 
2023 da Universidade Estadual 
de Londrina se encerram hoje 
(8). São ofertadas 2.541 vagas 
em 52 cursos de graduação. A 
inscrição custa R$ 167,00 e deve 
ser feita exclusivamente no site 
da Coordenadoria de Processos 
Seletivos (Cops). Na mesma 
página é possível encontrar o 
manual do candidato e outros 
detalhes como datas, formatos 
das provas e lista de obras 
literárias. Nesta edição, as provas 
serão aplicadas em duas etapas, 
sendo a primeira fase em cinco 
cidades do Paraná: Londrina, 
Curitiba, Cascavel, Guarapuava e 
Umuarama. A segunda fase será 
exclusivamente em Londrina.

Cidades excelentes
O município de Mandaguari foi 
indicado para participar da etapa 
paranaense do Prêmio Cidades 
Excelentes, cujo objetivo é 
incentivar, reconhecer e valorizar 
boas práticas de gestão pública 
para transformar a realidade dos 
municípios brasileiros e melhorar 
os serviços públicos prestados 
aos cidadãos. A avaliação dos 
municípios é feita com base no 
ranking do Índice de Gestão 
Municipal Aquila (IGMA), 
plataforma desenvolvida pelo 
Instituto Aquila que representa 
uma bússola da gestão municipal.

Hospital Universitário
O deputado estadual eleito 
Marcelo Rangel (PSD) declarou 
que um dos próximos 
compromissos a ser realizado 

Geração de empregos
Indústria é a segunda atividade que mais gera empregos no Paraná 

em 2022. Liderada pelo setor de alimentos, a indústria paranaense já 
criou mais de 26 mil novos postos formais de trabalho (com carteira 
assinada) em 2022. O setor alimentício, maior do estado, puxou o 

crescimento, com mais de 6.300 vagas abertas. Seguido por confecções 
e artigos do vestuário (2.800), fabricação de produtos de metal (2.300), 

máquinas e equipamentos (2.270) e automotivo (2.139).

é a duplicação do Hospital 
Universitário Regional dos 
Campos Gerais. “Tenho uma 
nova meta, um novo desafio. 
Queremos a duplicação do 
atendimento do Hospital 
Regional com a duplicação 
da estrutura também. Nós 
queremos um hospital em dobro. 
O reitor da UEPG, Miguel Sanches 
Neto, disse que a duplicação está 
no planejamento estratégico da 
UEPG e avaliou positivamente o 
apoio do deputado. “Precisamos 
de parceiros para grandes obras. 
É uma obra necessária”.

Desembargador
Andrei de Oliveira Rech 
tomou posse como novo 
desembargador do do TJ-
PR. O novo integrante do 
tribunal ingressou pelo quinto 
constitucional da advocacia, 
tendo integrado a lista sêxtupla 
elaborada pelo Conselho Pleno 
da OAB Paraná; a lista tríplice 
do TJ-PR e sido nomeado 
pelo governador do estado, 
Ratinho Júnior, no dia 24 de 
outubro. O cargo é decorrente 
da implantação de duas novas 
Câmaras na corte. Natural de 
Umuarama, Rech tem 46 anos e 
graduou-se em Direito em 2000, 
pela Universidade Paranaense 
(Unipar). De 2002 a 2006, foi 
assessor jurídico do Tribunal de 
Alçada e do TJ-PR. Desde então, 
o advogado vinha atuando na 
Companhia de Saneamento do 
Paraná (Sanepar).

Geração Atitude
O projeto vencedor do 
programa Geração Atitude, 
edição 2022, será conhecido 
nesta terça-feira (08), a 
partir das 14h30, no plenário 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná. No total, foram 
cadastradas 209 propostas 
desenvolvidas por estudantes 
da rede estadual de ensino. 32 
propostas foram selecionadas 
para a fase final. O Geração 
Atitude estimula o debate 
entre os jovens de temas 
como cidadania, democracia 
participativa, voto consciente e 
ainda esclarece a atuação dos 
Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário e do Ministério 
Público.
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Setor Agropecuário do
PR alcança os maiores
patamares da história

Avanços
Em valores reais, que inclui o cálculo da inflação, o maior crescimento 

aconteceu em 2020 – até então, o maior VBP registrado no Paraná. 
O aumento foi de 21% em relação ao ano anterior. Ele saltou de R$ 

142,27 bilhões, em 2019, para R$ 172,5 bilhões em 2020. Entre 2018 
e 2019 o avanço foi de 3%, passando de R$ 138 bilhões para R$ 142,2 
bilhões. Em 2021, a produção agropecuária paranaense teve aumento 
de 4,6% ante 2020, alcançando o recorde de R$ 180,6 bilhões de VBP. 

Já em valores nominais, o VBP de 2021 (R$ 180,5 bilhões) foi 41% 
superior ao montante de 2020 (R$ 128,2 bilhões), que já tinha avança-
do 31% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2019, o crescimento 

tinha sido de 9%, passando de R$ 89,8 bilhões para R$ 98 bilhões.

O Valor Bruto da Produção 
(VBP) agropecuária do Paraná 
atingiu, em 2021, o maior 
patamar de sua história, tota-
lizando R$ 180,6 bilhões. Com 
um avanço médio de 5% ao 
ano desde 2012, o crescimento 
da produção agropecuá-
ria paranaense deu um salto 
ainda maior entre 2018 e 2021, 
durante a gestão de Carlos 
Massa Ratinho Junior, chegando 
a um crescimento médio de 9% 
no período. Em valores nomi-
nais, que desconsideram os índi-
ces de inflação, a taxa média de 
avanço foi de 26% por ano.

Os dados foram divul-
gados na quinta (3) pelo 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e 
Abastecimento, e leva em 
conta a produção agrícola, 
pecuária e florestal do Estado.

Mesmo com a estiagem que 
derrubou a safra paranaense 
nos últimos dois anos, o VBP 
paranaense avança continua-
mente ao longo dos anos. “O 
Paraná é uma das grandes 
potências agrícolas do Brasil e 
um dos principais produtores 
de alimentos do mundo. Mesmo 
em condições climáticas desfa-
voráveis, com a maior estiagem 
do século no Estado, o agrone-
gócio continua forte e ascen-
são”, ressalta Ratinho Junior.

“Temos um setor muito rele-
vante na economia do Paraná, 
representando algo em torno 

Estado bate recorde no tempo
médio de abertura de empresa

O Paraná reduziu mais uma 
vez o tempo médio para a aber-
tura de empresas, colaborando 
com o bom ambiente de inves-
timentos do setor privado. Em 
outubro de 2022, foram necessá-
rias, em média, apenas 14 horas 
para a criação de um empreen-
dimento no Estado. É o menor 
tempo da história. O relató-
rio, com base no Redesim, do 
governo federal, foi divulgado 
pela Junta Comercial do Paraná 
(Jucepar) ontem (7).

Com esse tempo, o Estado 

foi o terceiro mais rápido do 
País, atrás de Sergipe, com 10 
horas, e Espírito Santo, com 11 
horas. A média nacional para 
abertura de empresas está 
em 1 dia e 13 horas, quase 24 
horas acima.

Em outubro de 2019, o 
empresário paranaense levava 
2 dias e 20 horas para abrir 
uma empresa, ou seja, houve 
diminuição de 54 horas, fruto 
do Descomplica Paraná, pro-
grama de desburocratiza-
ção da máquina pública. No 

mesmo mês de 2020, eram 3 
dias e 8 horas. Em 2021, 1 dia 
e 13 horas.

O Paraná processou o ter-
ceiro maior volume de pedidos 
de abertura de empresas no mês 
passado, com 4.645 registros, 
ficando atrás somente de São 
Paulo, com 20.984 registros, e 
Minas Gerais, com 5.434. Do total 
de empresas abertas no Estado, 
97% concluíram o trâmite em até 
3 dias, 2% em até 5 dias e 1% em 
até 7 dias. Nenhuma demorou 
mais de 7 dias.

de 35% de toda a riqueza 
que produzimos no Estado”, 
salienta o secretário estadual da 
Agricultura e do Abastecimento, 
Norberto Ortigara. “No conceito 
mais amplo, o agro mostra sua 
força participando com 80% 
na balança comercial do 
Paraná. Ou seja, é um setor 
dinâmico, que melhora siste-
maticamente e tem potencial 
para continuar abastecendo o 
Brasil e o mundo”.

Para a coordenadora da 

Divisão de Estatísticas Básicas 
do Deral, Larissa Nahirny Alves, 
a quebra na safra foi compen-
sada pela valorização dos pre-
ços, que se iniciou em 2020 e 
foi intensificada ao longo de 
2021. “A expansão do fatura-
mento permitiu mais um resul-
tado recorde no faturamento 
da produção paranaense, com 
o mercado de commodities 
sendo bastante influenciado 
pelas variações cambiais”, 
explica.

MESMO com a estiagem que derrubou a safra nos últimos dois anos, o Valor Bruto da 
Produção paranaense avança continuamente ao longo dos anos

GILSON ABREU/AEN

Fator ambiental 
A ex-ministra Marina Silva é a 
aposta do staff do presidente 
eleito, Lula da Silva (PT), 
para retornar ao Ministério 
do Meio Ambiente. Com 
um desafio imenso na 
Amazônia: acabar com 
garimpo, com desmate de 
madeireiros e pecuaristas, 
com a biopirataria etc. 
No front pela floresta, 
além da possível criação 
de uma universidade da 
biodiversidade, estima-se a volta do Programa Bolsa Verde, 
um auxílio mensal como bônus para ribeirinhos e lavradores 
manterem a floresta em pé. Lula deu a dica no discurso da 
vitória domingo passado. Marina terá a ajuda do vice-presidente 
eleito Geraldo Alckmin, que tem estudado o tema meio 
ambiente & agro. Ele, a potencial ministra e o presidente eleito 
serão o trio que representará o Brasil no cenário internacional 
sobre o tema, para recuperar a imagem do Brasil no exterior.

Deu Cacique Barba
A política desastrosa do 
presidente Bolsonaro na 
Fundação Nacional do Índio, 
cuja gestão de um delegado 
federal não recebe lideranças 
para diálogo e virou uma 
“portinha” no Governo, 
reverberou nas aldeias nos 
rincões do Brasil. Na Terra 
Indígena Urubu Branco, no 
Mato Grosso, só para um 
exemplo, Bolsonaro não teve 
um voto sequer no 2º turno. 
Foram 383 votos para Lula, 
e 1 nulo.

O Zero Um
É consenso no clã que o 
senador carioca Flávio 
Bolsonaro (PL-RJ) é 
natural herdeiro do pai, do 
bolsonarismo, e potencial 
candidato a presidente da 
República em 2026. Hoje, 
é o único nome de direita, 
que tem bom trânsito 
suprapartidário no Congresso, 
e perfil mais conciliador – ao 
contrário do presidente. Há 
oposição entre aliados. Para 
estes, Jair Bolsonaro ainda 
é o nome para a próxima 
eleição. Mostrou que tem 
espólio eleitoral forte. Claro, 
se tiver caminho livre para a 
candidatura, sem problemas 
com a Justiça.

Vaga de Zanin
Não é dúvida para ninguém no 
metiê próximo de Lula da Silva 
que a primeira vaga aberta no 
Supremo Tribunal Federal, em 
maio, com a aposentadoria de 
Ricardo Lewandowski, será para 
Cristiano Zanin, o seu advogado. 
Lula repetirá o ato que levou 
Antonio Dias Toffoli ao Poder.

Fora de cena
Atores que fizeram fama na TV 
e nas redes sociais tentaram, 
mas viram que curtidas não 
se convertem em votos. A 
global Lucélia Santos (PSB-
RJ) disputou para deputada 
federal e obteve insuficientes 
10.867 votos. Gustavo Mendes 
(PT-MG), o que imita Dilma 
Rousseff na internet, também 
tentou a Câmara e obteve só 
18.634 votos.

Jogos da Transição
O PL de Valdemar da Costa Neto 
deve retomar o Ministério dos 
Transportes no Governo Lula. 
Simone Tebet deve assumir a 
Agricultura. O Republicanos 
será chamado na transição. 
O partido negociava com 
Bolsonaro a recriação do 
Ministério do Esporte, que 
comandou sob Dilma e Temer. 
Leva a pauta ao PT, e oferece a 
bancada no Congresso.

ESPLANADEIRA
# Acontece neste fim de semana 67º Congresso Brasileiro de 

Anestesiologia, em SP. # André Lacerda e Paulo Marcos Moretti 
assumem área de Customer Facing da Roche Farma Brasil. # 

Valter de Oliveira reflete sobre desigualdade no livro “Avessos 
da Vida”. # Cantora Paôla Costa comandará, dia 25, “Tributo à 

Marília Mendonça”, na Feira da Cachaça de Vassouras. # General 
Santos Cruz lança livro “Democracia na Prática”, da editora 

Almedina Brasil. 
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PC investiga três assassinatos
registrados no final de semana

A Polícia Civil de Umuarama 
deu início ás investigações 
sobre três crimes contra a vida 
registrados no último final de 
semana. Dois deles foram 
em Umuarama e o terceiro 
caso analisado aconteceu 
em Brasilândia do Sul, muni-
cípio que faz parte da área 
jurisdicional da 7ª Subdivisão 
Policial (SDP).

ANDARILHO
Um casal suspeito foi con-

duzido à Delegacia de Polícia, 
depois que houve a desco-
berta de um assassinato, pra-
ticado no banheiro da Praça 
Santos Dumont, no centro de 
Umuarama. Na ocasião, um 
homem de 44 anos foi agre-
dido e morto, por volta das 
23h30 do sábado (5). Logo em 
seguida, um jovem de 22 anos 
foi preso e uma adolescente de 
17 anos foi apreendida.

Segurança assassinado
Na madrugada do domingo (6), em Brasilândia do Sul, um 
homem de 34 anos morreu baleado. Ele trabalhava como 
segurança no local e tentou acabar com um tumulto que 

aconteceu durante o evento. O fato foi registrado por volta 
das 5h30. Outros seguranças relataram à Polícia Militar que, 
devido à uma confusão generalizada, algumas pessoas tive-

ram que ser retiradas do local. No lado de fora, um suspeito, 
de 28 anos, sacou uma pistola Taurus de calibre 9mm e rea-
lizou vários disparos, momento em que o segurança acabou 

sendo atingido. Após os disparos, o atirador foi contido pelos 
demais seguranças até a chegada da polícia. Ele recebeu voz 
de prisão e foi encaminhado com a arma de fogo à Delega-

cia de Polícia Civil de Iporã. A vítima dos tiros foi socorrida e 
encaminhada com urgência ao Hospital Municipal, porém não 

resistiu. O corpo foi encaminhado ao IML de Umuarama.

Câmeras de segurança ins-
taladas na praça e ligadas dire-
tamente ao sistema de monito-
ramento da guarda Municipal 
flagraram o momento em que 
a vítima e o casal seguem para 
o banheiro.

Pessoas que passavam pelo 
local disseram ter visto cenas de 
violência e ouvido gritos, prova-
velmente de uma discussão. A 
Polícia Militar foi acionada tão 
logo o corpo foi encontrado. Ele 
estava com o pescoço envolto 
por um pano. Depois da cons-
tatação da morte, feita por 
equipes do Samu, o homem foi 
identificado como Washington 
Correia Leite Ferreira, era mora-
dor de rua.

Os indícios eram de que ele 
havia sido brutalmente espan-
cado, pois havia muito sangue 
perto do corpo.

Os suspeitos foram identi-
ficados três horas depois na 

pronta-resposta que envolveu 
as polícias Militar e Civil e a 
Guarda Municipal.

O corpo do homem foi 
encaminhado ao IML (Instituto 
Médico Legal) depois de uma 
análise de peritos do Instituto 
de Criminalística.

BALEADO NO CENTRO
Um homem de 30 anos, 

identificado como Anderson 
Borges, foi executado à tiros 
na calçada, pouco depois 
de sair de uma boate na rua 
Ministro Oliveira Salazar, no 
centro de Umuarama. Foi 
verificado pela polícia que 
o autor do crime caminhava 
junto com a vítima e fugiu em 
uma Eco Sport de cor prata 
tão logo praticou o crime.

O assassinato foi registrado 
por volta das 2h de ontem 
(segunda-feira, 7). A vítima 
levou pelo menos cinco tiros, a 

maioria na cabeça, conforme a 
Polícia Militar, que atendeu a 
ocorrência. A equipe do Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) chegou 
a ser acionada, mas apenas 
constatou a morte.

Os disparos também atingi-
ram a fachada de vidro de uma 
loja. Peritos do Instituto de 

Arsenal foi apreendido pelo BPFron
em cumprimento a mandados de busca

No sábado (5), policiais 
militares do BPFron – Batalhão 
de Polícia de Fronteira, deram 
cumprimento a cinco man-
dados de busca e apreensão 
em Guaíra. As ordens foram 
expedidas pela Vara Criminal 
e, durante a ação, três pessoas 
foram presas. Também foram 
apreendidas diversas armas 
de fogo, munições, acessórios, 

Criminalística e o IML (Instituto 
Médico Legal) foram aciona-
dos, bem como investigado-
res que derma início aos tra-
balhos ainda na madrugada. A 
rua foi obstruída para preser-
var a cena do crime. O corpo 
de Borges foi encaminhado ao 
IML, onde foi reconhecido ofi-
cialmente por familiares,

drogas e rádios transmissores. 
Todo material apreendido foi 
encaminhado para a delegacia 
da Polícia Civil de Guaíra-PR 
para as providências cabíveis.

Com os três presos, foram 
encontradas pistolas da marca 
Glock (G19, 9mm, com seletor 
de rajada), Cherokee (9mm), 
uma espingarda de calibre 12 
e outras três de calibre 22, um 

revólver Taurus de calibre 38, 
muita munição e carregadores, 
além de cocaína, 34 pedras de 
crack, 15 telefones celular, 16 
invólucros de cocaína, um invó-
lucro maconha e ainda mais 
6 pedras crack, uma câmera, 
cerca de R$ 2.600 em espécie, 
8 rádios comunicadores, maco-
nha, uma luneta, um Red Dot e 
diversas roupas camufladas.

ARMAS, munição, acessórios, dinheiro e drogas foram recolhidos e levados à Delegacia de Polícia junto aos três homens presos na ocasião
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A Polícia Ambiental descobriu em Maria Helena, um acampamento utilizado 
para a caça e a pesca ilegais. A montagem foi encontrada nas proximidades 
do Rio das Antas. Foram apreendidas três armas de fogo em situação irregular 
e diversos petrechos de pesca, como redes e anzóis. Lá estavam três homens, 
que não ter nenhum tipo de documentação ou autorização para a prática da 
pesca ou caça, e que também não possuíam o registro das armas de fogo. É 
tempo e piracema no Paraná. Os policiais também encontraram um ‘poleiro’ 
(gaiola para manter as aves capturadas vivas). Ao lado havia também um 
buraco utilizado para guardar iscas para os peixes.

DIVULGAÇÃO
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Tite convoca Brasil para o Catar
com 16 estreantes em mundiais

A seleção que defenderá 
o Brasil na Copa do Mundo 
do Catar, a partir do próximo 
dia 20, está convocada. A 
relação com os 26 jogadores 
que buscarão o hexacampeo-
nato mundial foi divulgada 
pelo técnico Tite ontem (7), 
no auditório da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
na Barra da Tijuca, zona oeste 
do Rio de Janeiro.

A lista tem nove remanes-
centes da equipe do último 
Mundial, há quatro anos, na 
Rússia. Dois deles (o zagueiro 
Thiago Silva e o atacante 
Neymar) ainda defenderam o 
país na Copa de 2014 (Brasil), 
junto do lateral Daniel Alves, 
que perdeu a edição passada 
por lesão. Thiago e Daniel, 
por sua vez, também repre-
sentaram a camisa amareli-
nha em 2010, na África do Sul. 
Dezesseis atletas terão a opor-
tunidade de jogar o torneio 
pela primeira vez. O presidente 
da CBF, Ednaldo Rodrigues, 
será o chefe da delegação.

Todos os jogadores integram 

Maringá e Toledo foram destaques na fase final dos Japs
O primeiro fim de semana 

da fase final dos Jogos Abertos 
do Paraná (JAPS) reuniu 2.250 
participantes de 70 municí-
pios diferentes. A competi-
ção aconteceu no município 
de Apucarana, começando na 
sexta-feira (4) e encerrando no 
último domingo (6). 

Esta primeira etapa con-
tou com a disputa das seguin-
tes modalidades: badminton, 
basquete, ciclismo, futebol 
sete, futsal, handebol, nata-
ção, rugby, vôlei de praia e 
voleibol. Um dos destaques 
ficou com o município de 

uma lista prévia, com 55 nomes, 
que Tite enviou à Federação 
Internacional de Futebol (Fifa) 
no último dia 21 de outubro. A 
CBF e o treinador optaram por 
não divulgarem, oficialmente, 
quem fez parte da relação. Uma 
eventual troca, somente por 
lesão, pode ser realizada até um 
dia antes da estreia brasileira, 
desde que o novo atleta conste 
entre os 55 pré-convocados.

Os convocados se apresen-
tam à seleção na próxima segun-
da-feira (14), em Turim (Itália), 
onde o grupo se concentrará por 
cinco dias no centro de treina-
mento da Juventus, antes da 
viagem para Doha (Catar). A 
estreia na Copa será no pró-
ximo dia 24, às 16h (horá-
rio de Brasília), no Estádio 
Lusail, contra a Sérvia. No dia 
28, às 13h, a equipe canari-
nho terá pela frente a Suíça, 
no Estádio 974. No dia 2 de 
dezembro, os comandados 
de Tite voltam ao Lusail, para 
encarar Camarões, às 16h, 
encerrando a participação 
no Grupo G, pela primeira fase.

Convocados
Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras).
Laterais: Daniel Alves (Pumas-MEX), Danilo (Juventus-ITA), Alex Telles (Sevilla-ESP) e Alex Sandro (Juventus-ITA).
Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA), Thiago Silva (Chelsea-ING), Éder Militão (Real Madrid-
-ESP) e Bremer (Juventus-ITA).
Meias: Casemiro (Manchester United-ING), Fred (Manchester United-ING), Fabinho (Liverpool-ING), Bruno 
Guimarães (Newcastle United-ING), Lucas Paquetá (West Ham United-ING) e Everton Ribeiro (Flamengo).
Atacantes: Neymar (Paris Saint-Germain-FRA), Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP), Rodrygo (Real Madrid-
-ESP), Raphinha (Barcelona-ESP), Richarlison (Tottenham Hotspur-ING), Gabriel Jesus (Arsenal-ING), Pedro 
(Flamengo), Antony (Manchester United-ING) e Gabriel Martinelli (Arsenal-ING).

Maringá, que dominou o vôlei 
de praia com medalha de ouro 
tanto no masculino quanto 
no feminino. Outro município 
com conquista importante foi 
Toledo, que manteve sua hege-
monia no badminton.

“Neste final de semana 
foram realizadas dez moda-
lidades, contando com a 
participação de milhares 
de pessoas nos três dias de 
competição. O evento foi um 
sucesso, queremos agradecer 
ao município de Apucarana 
pela parceria. Agora esta-
mos nos preparando para 

a próxima fase dos JAPS”, 
afirmou o coordenador dos 
Jogos de Rendimento do 
Paraná, Emerson Venturini.

Os Jogos Abertos do Paraná 
estarão de volta no próximo 
fim de semana com a realiza-
ção da ginástica rítmica, de 11 
a 13 de novembro, também em 
Apucarana. 

O fim de semana que irá 
encerrar esta fase final do JAPS 
acontecerá entre os dias 25 a 
27 de novembro, sendo dispu-
tadas as modalidades de bas-
quete, futebol, futsal, hande-
bol, handebol de praia, tênis, 

TODOS os jogadores integram uma lista prévia, com 55 nomes, que Tite enviou à Federação Internacional de Futebol (Fifa) no último dia 
21 de outubro

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

tênis de mesa e xadrez.
Os Jogos Abertos do 

Paraná são promovidos pelo 
Governo do Estado, por meio 

da Superintendência Geral 
do Esporte, e contam com o 
apoio da Prefeitura Municipal 
de Apucarana.

A primeira etapa da fase final dos Jogos Abertos do Paraná reuniu 2.250 participantes de 
70 municípios diferentes

PARANÁ ESPORTE

Os corredores Márcio Calgara e Anderson Cristiano 
de Souza estiveram com o prefeito Hermes Pimentel, 
na manhã desta segunda-feira, 7, para agradecer o 
apoio recebido do município. No último final de 
semana eles disputaram a 6ª Corrida da Reforma em 
Marechal Cândido Rondon, Oeste do Estado, e au-
mentaram a galeria de troféus. Calgara foi 2º lugar na 
classificação geral, na prova de 8 km, e Anderson foi 
o primeiro em sua categoria (45 a 49 anos) e o 6º 
colocado no geral, na prova de 16 km. Os atletas 
pretendem disputar algumas competições ainda neste 
ano, nas cidades de Ibiporã, Nova Aurora (dias 26 
e 27 próximos) e também as provas Night Run e a 
corrida rústica da Polícia Militar em Umuarama, “para 

isso contamos com o apoio dos nossos patrocinadores e da Prefeitura, através do prefeito Hermes Pimentel, que é um 
grande apoiador dos esportes em geral”, afirmou Anderson.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Educação inspiradora
O que aprendemos na escola vai muito além daquilo 

que está nos livros. Muitas vezes é lá que jovens e 
crianças travam seu primeiro contato com pessoas de 
fora da família, também é onde são inseridos em um 
processo social diferente, no qual têm direitos e deveres.

Muito além da grade curricular, nesse processo 
aprendemos como nos portar, a respeitar a vez e a voz 
do outro, a desenvolver nossa responsabilidade e a firmar 
compromissos: com os mestres, com os colegas e com 
nós mesmos. A escola ensina para a vida.

Por isso é importante que esse ambiente esteja 
preparado para conduzir a juventude nessa jornada 
rumo ao autoconhecimento. É nesse contexto que entra 
o Programa Agrinho, desenvolvido pelo Sistema FAEP/
SENAR-PR há mais de 27 anos. A proposta é levar para as 
salas de aula paranaenses temas transversais como saúde, 
sustentabilidade ambiental, cidadania e muitos outros.

No último dia 7 de novembro, aconteceu no Expotrade 
Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a premiação 
do concurso Agrinho 2022. Mais de 2.500 pessoas 
vieram de todas as regiões do Paraná para participar da 
grande festa da educação. No total foram distribuídos 
mais de 1,8 mil prêmios aos estudantes e professores, 
que se destacaram nas diversas categorias do concurso, 
como redação, desenho, programação e robótica.

Mas o que move esses participantes, certamente não 
são os prêmios recebidos, mas a certeza de que apenas 
pelo caminho da educação conseguimos estruturar o 
futuro que queremos trilhar. Nesse ponto, o Agrinho pode 
se sentir vitorioso, pois ao longo da sua história já formou 
mais de uma geração de jovens do campo, que hoje são 
profissionais mais conscientes do seu lugar no mundo.

sistemafaep.org.br

Assistência Social cria serviço
de Vigilância Socioassistencial

Na últ ima semana a 
Secretaria de Assistência Social 
passou a contar com o Serviço 
de Vigilância Socioassistencial. 
A implantação foi oficializada 
na última quinta-feira, 3, 
durante reunião na Secretaria-
Executiva dos Conselhos. Para 
a secretária da Assistência 
Social, Adnetra Vieira Santana, 
a instalação do serviço é um 
marco na política municipal 
do setor.

“A Vigilância Socioassistencial 
deve apoiar atividades de plane-
jamento, organização e execu-
ção de ações desenvolvidas 
pela gestão e pelos serviços, 
produzindo, sistematizando e 
analisando informações terri-
torializadas sobre as situações 
de vulnerabilidade e risco que 
incidem sobre famílias e indi-
víduos; sobre padrões de ofer-
tas de serviços; e benefícios 
socioassistenciais”, explicou.

Segundo Adnetra, é uma 
ampla frente de trabalho con-
junto que depende do envolvi-
mento de todos. “O momento 
é gratificante e, apesar da 
apreensão pela novidade, 
estamos confiantes de que 
será possível integrar os ser-
viços da rede e melhorar bas-
tante o atendimento”, afirmou.

A secretária disse ainda que 

Mês de combate ao câncer de
próstata tem exames gratuitos

O mês de novembro é 
dedicado à conscientização e 
combate ao câncer de prós-
tata. Como parte das ações do 
Novembro Azul, a Prefeitura de 
Umuarama tem programação 
especial para atender a popula-
ção. Durante todo o mês, as uni-
dades de saúde realizam ações 
para conscientizar os homens 
sobre a importância do cuidado 
com a saúde e a realização dos 
exames que previnem a doença.

O cronograma de ações tem 
início na próxima quarta-feira 
na UBS Cidade Alta com pales-
tra às 19h30 sobre a saúde do 
homem com médicos da Liga 
da Urologia da Unipar, na 
Academia da Saúde, que fica 
no bairro Jardim Belvedere. No 
dia 10 as atividades continuam 

na UBS Jabuticabeiras, que 
entre das 17h às 20h vai dis-
ponibilizar exames PSA, afe-
rição da pressão arterial e gli-
cemia, solicitação de exames 
de hemoglobina glicada para 
diabéticos, imunizações diver-
sas e avaliação odontológica.

Já no sábado, dia 12, das 
8h às 16h, homens com idade 
a partir dos 50 anos pode-
rão realizar exames de toque 
retal com o urologista Dr. 
Alberto Tomé, que participa 
da segunda edição da campa-
nha, realizada em parceria com 
acadêmicos da Liga Acadêmica 
de Urologia (LAU) do curso de 
Medicina da Unipar, estudan-
tes do curso de enfermagem e 
da Prefeitura Municipal.

Ele conta que durante a ação 

serão ofertados 500 exames.
Segundo Alberto Tomé, 

urologista e professor, como 
nos estágios iniciais a doença 
não manifesta sintomas, a rea-
lização dos exames de rastreio é 
uma importante estratégia para 
um tratamento bem-sucedido e 
que a campanha tem, entre os 
objetivos, conscientizar a popu-
lação e quebrar mitos que envol-
vem o cuidado com a saúde do 
homem. “Diferente das mulhe-
res, os homens são mais rela-
xados com a própria saúde. E 
quando o tema é o câncer de 
próstata, alguns mitos que 
envolvem o exame físico afas-
tam muitos deles do consul-
tório. Isso é muito prejudicial. 
A desinformação pode custar 
uma vida”, lamenta.

haverá novidades para o pró-
ximo ano – como um concurso 
público – e que a partir da 
atuação da Vigilância espera 
maior entrosamento dos ser-
viços e o surgimento de novas 
ações. “Estamos avançando 
com alegria e entusiasmo, tro-
cando vivências e buscando 
sempre novas propostas. Em 
até dois meses queremos 
padronizar a atuação por meio 
da Vigilância para iniciarmos 
2023 com informações, ações 
e procedimentos adequados”, 
completou.

A Secretaria de Assistência 
Social investiu R$ 12 mil na 
contratação da assistente 
social Paula Fonseca do 
Nascimento, que fará asses-
soria por um período de 4 
meses e contará com o apoio 
da técnica responsável pela 
Vigilância, Janaína Barboza.

“Temos mais quatro meses 
de trabalho pela frente, dis-
cutindo ideias e propostas e 
levantando a situação de cada 
serviço social. É uma construção 
coletiva, com liberdade para dis-
cussões. Estudamos bastante, 
fizemos cursos, conhecemos a 
Vigilância instalada em outras 
cidades (especialmente Campo 
Mourão) e agora estamos pron-
tos para iniciar o trabalho”, 

destacou Janaína.
A atenção será focada em 

áreas específicas – como terri-
tório, risco e vulnerabilidades. 
“Essa é uma das funções da 
política de assistência social, 
pautar suas ações na leitura 
e interpretação crítica dos 
dados, traduzidos em infor-
mações concretas e úteis, 
até construirmos uma base 
norteadora para a gestão da 
assistência social”, completou 
Paula Nascimento.

O plano que resultou 
na criação da Vigilância 
Socioassistencial já está sendo 
implantado junto aos serviços 
da rede assistencial. “Em breve 
vamos colher os frutos desse 

trabalho. O objetivo é melho-
rar o atendimento prestado 
pelo município numa área 

considerada prioritária pelo 
prefeito Hermes Pimentel”, 
finalizou a secretária Adnetra.

FORAM investidos R$ 12 mil na contratação de uma assistente social, que fará assessoria por um período de 4 meses e contará com o apoio 
da técnica responsável

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Com a Lua se entendendo com Sol e Netuno logo 
cedo, a dica é redobrar a atenção para identifi-
car uma boa oportunidade no trabalho. Pode ter 
sucesso ao se envolver em algo diferente e mais 
arriscado! Se está atrás de um novo serviço, ou 
pensa em trocar de emprego, aproveite para enviar 
currículos e procurar vagas. 

Nesta terça, as tarefas de rotina podem ocupar 
boa parte do seu tempo, mas não adianta ficar 
reclamando. Se precisa terminar alguma coisa 
que ficou pendente no trabalho, faça isso antes 
de se envolver em algo novo! Em casa, tarefas e 
serviços domésticos podem se empilhar no seu 
caminho.

Aproveite a manhã para fazer contatos, já que você 
terá facilidade para lidar com as pessoas. Aliás, 
esbanjando charme e simpatia, também será mais 
fácil participar de uma reunião, apresentar proje-
tos e convencer os outros a embarcarem no que 
você quiser!

Nesta terça, você vai esbanjar autoconfiança e 
energia, sinal de que dá pra resolver assuntos 
pendentes e tarefas atrasadas rapidinho. Também 
fica mais fácil trocar ideias com colegas e clien-
tes, marcar reuniões, enfim, dar aquele gás extra 
no trabalho.

Logo cedo, Lua e Netuno unem forças para benefi-
ciar as finanças. Sem chamar atenção, costurando 
acordos e conquistando bons resultados, vai che-
gar mais longe, tá? Ouça sua intuição para encon-
trar o melhor caminho em uma situação inespera-
da ou na vida profissional.

No que depender das estrelas, você vai aproveitar 
qualquer oportunidade de viver novas experiên-
cias, expandir seus interesses e dar aquele chega 
pra lá na mesmice. Vale a pena expandir seus co-
nhecimentos, iniciar um curso ou se arriscar fora 
da sua zona de segurança.

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 8 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Libra. 
São vagarosos, reservados, prudentes e discretos. São de pouca conversa e se acomodam 
para não se incomodarem. Não gostam de discussão e nem de briga. Mas também não se 
preocupam muito com os outros, em muitos casos. Seu número principal é o 16, formado de 
1, Sol e de 6, Vênus, astros que representam a luz e o amor, a liderança, o poder, a bondade, 
a generosidade, a autoridade etc. Juntos formam o 7, de Netuno, que confere timidez, vida 
reservada, complexos íntimos e desejo de enriquecer o espírito, pelo conhecimento das coi-
sas que transcendem.

Horóscopo nascido em 8 de novembro

Você conta com excelentes energias para dar um 
show de comunicação em todas as áreas, espe-
cialmente no trabalho. Normalmente, seu signo 
costuma ser mais fechado e vale a pena explo-
rar as energias desta terça para cuidar daquelas 
tarefas pendentes que dependem da colaboração 
dos outros. Então, aproveite o bom momento para 
fazer contatos.

No trabalho, parceria será a palavra de ordem e 
tudo o que puder ser feito com a colaboração de 
outras pessoas têm mais chance de sucesso. Tro-
que ideias com os colegas, coloque em prática 
uma nova sociedade, enfim, busque o sucesso ao 
lado de pessoas em quem confia.

No que depender das estrelas, vai sobrar disposi-
ção para sair da rotina, fazer uma viagem ou em-
barcar em um programa animado de última hora. 
Mas se precisa botar as mãos na massa no tra-
balho, o jeito é canalizar esse espírito aventureiro 
para dar um toque animado às tarefas do dia a dia. 

Pode se preparar para algumas mudanças pro-
fundas na vida profissional logo cedo. Se está 
em busca de um trabalho, é um excelente mo-
mento para correr atrás dos seus interesses. O 
serviço continua recebendo ótimas vibes e você 
pode se dar bem agora, mesmo que tenha que 
fazer alguns ajustes. 

A Lua troca likes com o Sol nessa madruga-
da e avisa que você começa a terça com boas 
chances de receber uma grana que envolve a 
família. Se anda buscando trabalho ou precisa 
de um empurrãozinho para fechar um negócio, 
o pessoal de casa também pode desempenhar 
um papel importante. 

Assuntos financeiros seguem em alta e, no que 
depender das estrelas, você tem tudo pra encher o 
bolso! Pode fazer um bom negócio com a ajuda da 
família, descobrir novas maneiras de ganhar di-
nheiro por conta própria ou até receber uma grana 
que não estava esperando. 
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Crescente
01/11 - 03h38

Cheia
08/11 - 08h02

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 8/11/2022

Sol

Paranaguá
max 21
min 16

max 27
min 14

Cascavel
max 25
min 13

Foz do Iguaçu
max 27
min 15

max 26
min 12

Curitiba
max 20
min 9

FASES 
DA LUA

Quarta 9/11/2022

Muitas nuvens
Quinta 10/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 678
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 09 07 07 01 03 08 01
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1 2 3 4 5 6 7
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TIME DO
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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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OS RESULTADOS OFICIAIS.

 04 05 10 11 41 50

concurso: 2440

concurso: 1857

21 26 31 34 39 42

concurso: 5713

Quina

Federal

NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S S
ÃO

 IN
FO

RM
AT

IVO
S E

 N
ÃO

 SU
BS

TIT
UE

M 
OS

 R
ES

UL
TA

DO
S O

FIC
IAI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2387Lotomania

98.239
82.768
39.442
93.524
90.368

04 20 21 36 55 59 73
 EC BAHIA

13 14 29 53 56
concurso: 5992

09 22 27 30 33 45 

05 10 16 17 19 25 28 30 36 42
44 48 53 57 58 59 65 67 90 96

concurso: 2656Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

CBSP
ALFANDEGA
RALOURAR

ITALAERRE
FASTCLORO

EAGIOTAS
ESTUDIOEN

ERESPCM
LHAROCHA

DELICIOSOS
AGOGOTSM

RIRREALO
ALEDLATIR
MINERADOR

FASEPROSA

Dois servi-
ços ofereci-
dos pelos
Correios

Laço que
é especia-
lidade do 

marinheiro
Repartição
que revista
malas na
fronteira

Tornar os
cabelos

mais
claros

Cobrador
de juros
abusivos

(pl.)

Prisão de
castelos

medievais

Criança, 
no Can-
domblé
(bras.)

Som har-
mônico
(Mús.)

Que satis-
fazem o
paladar

Equivale a
1.000 kg
(abrev.)

Instru-
mento de
percussão

Aquele
que tra-

balha em
minas

Divisão de
jogos de
video-
game

Opõe-se à
poesia
(Lit.)

Letra do
infinitivo

Italiana

(?)-food,
comida

Oficina de
artistas

Imagi-
nário

Flor-de-(?):
açucena

Purificador
de água
Giselle

Itié, atriz

Imitar o
cão 

Pertencen-
te a ela

Que
possui
asas

Pedra;
rochedo
Terceira

vogal

Lugar
onde se
ajusta o

cinto

Prefixo de
"enlatado"

Adiar

Nome da
letra "R"

Excitação 
animal (pl.)

Corridas 
de cavalos
Letra feia,
malfeita

Existe
Pão de (?),
espécie
de bolo

Luta (fig.)

Ferramen-
ta para
serrar

Guloseima apre-
ciada por crianças

Favorece a prolifera-
ção de piolhos

Selton
Mello, ator 

Irmãos
do pai

4/fast. 5/agogô — ítala. 6/páreos. 7/estúdio. 8/protelar.
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Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

CBSP
ALFANDEGA
RALOURAR

ITALAERRE
FASTCLORO

EAGIOTAS
ESTUDIOEN

ERESPCM
LHAROCHA

DELICIOSOS
AGOGOTSM

RIRREALO
ALEDLATIR
MINERADOR

FASEPROSA

Dois servi-
ços ofereci-
dos pelos
Correios

Laço que
é especia-
lidade do 

marinheiro
Repartição
que revista
malas na
fronteira

Tornar os
cabelos

mais
claros

Cobrador
de juros
abusivos

(pl.)

Prisão de
castelos

medievais

Criança, 
no Can-
domblé
(bras.)

Som har-
mônico
(Mús.)

Que satis-
fazem o
paladar

Equivale a
1.000 kg
(abrev.)

Instru-
mento de
percussão

Aquele
que tra-

balha em
minas

Divisão de
jogos de
video-
game

Opõe-se à
poesia
(Lit.)

Letra do
infinitivo

Italiana

(?)-food,
comida

Oficina de
artistas

Imagi-
nário

Flor-de-(?):
açucena

Purificador
de água
Giselle

Itié, atriz

Imitar o
cão 

Pertencen-
te a ela

Que
possui
asas

Pedra;
rochedo
Terceira

vogal

Lugar
onde se
ajusta o

cinto

Prefixo de
"enlatado"

Adiar

Nome da
letra "R"

Excitação 
animal (pl.)

Corridas 
de cavalos
Letra feia,
malfeita

Existe
Pão de (?),
espécie
de bolo

Luta (fig.)

Ferramen-
ta para
serrar

Guloseima apre-
ciada por crianças
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BANCO14

Apoio
para o

santo na
procissão

Maior
estado
do país
(sigla)

Objeto de
pouco
valor

Comer,
em inglês

Otávio Mül-
ler, ator de 
"Um Lugar 

ao Sol"

Aceita
(uma

proposta)

"Antes (?) 
do que mal
acompanha-
do" (dito)

Deste
modo;
desta
forma

Escreve o
recado

Direito do
cidadão,
em uma 

democracia

Termina-
ção de
"varrer"

Chuva
violenta
(bras.)

Substân-
cia azul
corante

Estou
(bras.
pop.)

O da Inde-
pendência
do Brasil
foi 1822

Músico que
liderou o
Legião
Urbana

Objetos que, compar-
tilhados, podem trans-
mitir o vírus da Aids

Senhor (bras.)

Postura
para foto
Emitir (luz
ou calor)

Antigo na-
vio a vela
Divisória
da casa

Lama;
limo

Combater;
pelejar 

Barulho
do motor

Fase
da Lua

Dor pela morte de
uma pessoa

Heróis que formam a
Dupla Dinâmica (HQ)

Ninguém
Publica (um
texto no

Facebook)

Custeada
(a mo-
radia)

Gê

Prorro-
gável

A bomba
nuclear

Destrói;
devasta

No (?): em
suspenso

Pugilista

Prefixo de
"importar"

Relacionar;
classificar
Sílaba de
"clone"

Poema
cantado
Latitude
(abrev.)

Post-(?),
adesivo 
A + os
(Gram.)

A mulher
acusada

Hiato 
de "teor"

2/it. 3/eat. 4/voto. 8/boxeador. 9/bugiganga. 10/financiada. 11/renato russo.

CINE VIP
U M U A R A M A

Com lançamento toda
semana por um valor único

INFORMAÇÕES

A Q U I  A  E S T R E L A  P R I N C I P A L  É  V O C Ê !A Q U I  A  E S T R E L A  P R I N C I P A L  É  V O C Ê !

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

O Índice de Infestação 
Predial (IIP) apurado no sexto 
levantamento de índice rápido 
de infestação pelo mosquito 
Aedes aegypti, em Umuarama, 
ficou abaixo do limite de segu-
rança de 1% estabelecido pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Realizado no período de 
31 de outubro a 4 de novem-
bro, o Liraa revelou um IIP de 
0,8%, que deixa a cidade com 
baixo índice de infestação.

O resultado, porém, não é 
motivo para relaxar nos cuida-
dos. Umuarama já conta com 

Levantamento mostra baixo índice de infestação da dengue
53 casos positivos de dengue, 
registrados a partir de 31 de 
julho deste ano – quando ini-
ciou-se um novo período sazo-
nal para a doença. Há ainda 58 
suspeitas em investigação, que 
podem descartar ou confirmar 
novos casos.

Dos 61 bairros/localidades 
em que a cidade é dividida, 50 
tiveram índice zero de larvas do 
mosquito e 11 tiveram infestação. 
Os locais com maior incidência 
do mosquito foram as regiões da 
Igreja São José Operário (larvas 
encontradas em 8,9% dos imóveis 

visitados pelos agentes de com-
bate a endemias), Escola Malba 
Tahan (7,7%), Parque do Lago 
(5,9%) e Jardim Lisboa (5,3%).

Houve infestação alta ainda 
no Parque Bonfim, Jardim 
Verde Vale, Parque Dom 
Bosco, Conjunto Habitacional 
Sonho Meu, Jardim Colorado, 
Escola Municipal Souza Naves 
e Jardim Arco Íris, com índices 
variando entre 2,0% e 4,3%. Na 
avaliação por unidade básica 
de saúde (UBS), em nove 
das 18 regiões da cidade não 
foram encontradas larvas. Nas 

demais, o índice variou de 0,5% 
a 2,9% – com maior incidência 
na UBS Bem-Estar, seguida 

pelo Parque Industrial (2%), 
Lisboa e Sonho Meu (1,6%) e 
Centro de Saúde Escola (1,5%).
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

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

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

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

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

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

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

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

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

PORSCHE 718 STYLE EDITION

Extrovertidos, exclusivos e desejados
Cores frescas e configura-

ções com cores contrastantes 
caracterizam os novos esporti-
vos Porsche 718 Boxster Style 
Edition e 718 Cayman Style 
Edition. Ambos os modelos de 
motor central sempre repre-
sentaram a combinação per-
feita de prazer de condução e 
praticidade no dia a dia. Com 
a Style Edition, a Porsche 
apresenta agora uma variante 
exclusiva para clientes que 
dão particular importância a 
um design marcante para o 
seu veículo. Isto é particular-
mente evidente na seleção 
da cor exterior Ruby Star Neo, 
que oferece uma interpretação 
moderna da Ruby Star do len-
dário Porsche 911 Carrera RS 
da geração 964.

Mesmo que Porsche con-
figurem seus modelos Style 
Edition em cores diferentes 
de Ruby Star Neo, as novas 
variantes são claramente dis-
tinguíveis. Por exemplo, eles 
trazem rodas 718 Spyder de 20 
polegadas em preto de alto bri-
lho com escudo Porsche colo-
rido. O Style Edition também 
é reconhecível por suas saídas 
de escape esportivas pretas e 
a inscrição “Porsche” em prata 
de alto brilho na parte traseira. 
No 718 Boxster Style Edition, a 
inscrição “Boxster” em relevo 
acima das janelas laterais é 
adicionada à capota como um 
detalhe exclusivo. Os clientes 
podem escolher entre dois 
pacotes de contraste do 718 
Style Edition sem custo adi-
cional: um em preto e outro 
em branco. Ambos incluem 
faixas decorativas na tampa 
do porta-malas na frente e 
letras decorativas “Porsche” na 

lateral, além de acabamentos 
de pintura de alto brilho preto 
e branco para as rodas e desig-
nações de modelo na parte 
traseira, respectivamente. 
No interior, os modelos Style 
Edition apresentam um pacote 
de couro em preto com costura 
contrastante em giz, soleiras 
das portas iluminadas em 
aço inoxidável e o escudo da 
Porsche nos apoios de cabeça.

ITENS DE SÉRIE
O 718 Boxster e o Cayman 

Style Edition estão excepcio-
nalmente bem equipados: 
faróis principais Bi Xenônio 
com luzes diurnas de LED, 
ParkAssist dianteiro e tra-
seiro com câmera de ré, Apple 
CarPlay, controle de cruzeiro, 
retrovisores externos e inter-
nos com escurecimento auto-
mático, incluindo sensor de 
chuva, volante multifuncio-
nal em couro liso com fun-
ção de aquecimento, bancos 
com função de aquecimento, 
climatização automática de 
duas zonas, tapetes com cos-
turas contrastantes em giz, 
revestimento interior em couro 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

preto com costuras contrastan-
tes em giz e direção assistida 
plus estão inclusos como itens 
de série. Ambos os modelos 
também podem ser persona-
lizados através de uma ampla 
gama de opções.

NO BRASIL
Em termos de trem de força 

e chassi, os modelos Style 
Edition não diferem entre 
si. Ambos são baseados nas 
versões 718 Boxster e 718 
Cayman com o motor boxer 
de dois litros de 220 kW (300 
cv) atrás dos assentos. O 
motor quatro cilindros turbo 
gera 380 Nm de torque e leva 
os modelos Style Edition, 
equipados com a transmis-
são PDK de dupla embreagem 
com 7 velocidades, de zero a 

100 km/h em 4,7 segundos. 
Ambos atingem uma veloci-
dade máxima de 275 km/h.

Os modelos Porsche 718 
Boxster Style Edition e Porsche 

718 Cayman Style Edition 
serão oferecidos no Brasil. Os 
preços sugeridos são de R$ 
519.000 (Boxster) e R$ 539.000 
(Cayman).
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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
IX35 GL 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 97.900,00
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
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$ 117.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 126.900,00
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 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Instalador de som e acessórios de veículos

Manobrista

Marceneiro

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de manutenção de ônibus

Mecânico de motocicletas

Mecânico de refrigeração

Médico veterinário

Monitor de alunos

Montador de móveis de madeira

Montador instalador de acessórios

Office-girl

Oficial de serviços gerais na manutenção de

edificações

Operador de caixa

Operador de computador (inclusive

microcomputador)

Operador de empilhadeira

Operador de inspeção de qualidade

Operador de rolo compactador

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Orientador de ensino

Padeiro

Padeiro confeiteiro

Pedreiro

Pintor de automóveis

Professor de artes no ensino médio

Professor de biologia no ensino médio

Professor de educação física no ensino médio

Professor de filosofia no ensino médio

Professor de física no ensino médio

Professor de geografia no ensino médio

Professor de história no ensino médio

Professor de inglês

Professor de língua portuguesa

Professor de matemática no ensino médio

Professor de química no ensino médio

Professor de sociologia no ensino médio

Professor de sociologia no ensino médio

Promotor de vendas

Repositor - em supermercados

Segurança de evento

Serralheiro

Servente de pedreiro

Social media

Soldador

Supervisor comercial

Tapeceiro de móveis

Tecelão (tear automático)

Técnico em segurança do trabalho

Torneiro mecânico

Vendedor interno

Vendedor pracista

Zelador

Açougueiro

Administrador de empresas

Agente de pesquisa

Ajudante de eletricista

Ajudante de estruturas metálicas

Ajudante de motorista

Analista de recursos humanos

Arte-finalista

Assistente administrativo

Assistente de vendas

Atendente balconista

Atendente de balcão

Atendente de lojas

Atendente de mesa

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros

Auxiliar administrativo

Auxiliar de confeitaria

Auxiliar de costura

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estoque

Auxiliar de faturamento

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção

Auxiliar de manutenção de edifícios

Auxiliar de marceneiro

Auxiliar de orientação pedagógica

Auxiliar de padeiro

Auxiliar mecânico de refrigeração

Auxiliar técnico de refrigeração

Babá

Balconista

Borracheiro

Carpinteiro

Caseiro

Chefe de cozinha

Churrasqueiro

Cobrador externo

Consultor de vendas

Copeiro de hospital

Costureira de máquina reta

Costureiro, a máquina na confecção em série

Cozinheiro de restaurante

Cozinheiro geral

Dentista

Eletricista de manutenção industrial

Empregado doméstico nos serviços gerais

Esteticista

Estoquista

Farmacêutico

Fiel de depósito

Garçom

Gerente comercial

Agência do Trabalhador de Umuarama 
Avenida Rio Branco, 4211 - Centro 

CEP 87501-130 - Umuarama/PR 
Fone/Fax: (44) 3621 1100

  220  Vagas disponíveis para o dia 08/11/2022, sujeito a alteração a
qualquer momento. Interessados a concorrer as vagas comparecer
na agência do trabalhador com carteira de trabalho e CPF, não é
necessário fazer o agendamento para as vagas.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni Pensar é difícil. Por isso, a maioria das 

pessoas preferem julgar.   
Carl Yumg

@tribunahojenewsumuarama

MULHERES
O evento ‘Feira do Empreendedorismo Feminino Collab Mulher’  - 1ª Fefecom está chegando. A feira de produtos e serviços 
será realizada no Harmonia Clube de Campo no próximo dia 19 (sábado), das 10h às 18h. Acompanhe @collabmulher no 
Instagram para saber  em detalhes os preparativos e a programação.

LI
D

ER
A

N
Ç

A

CORTES
Outra gigante de tecnologia planeja iniciar 
demissões em larga escala. A Meta, dona 

do Facebook, Instagram e WhatsApp, 
deve notificar nesta semana milhares de 
funcionários em uma das maiores rodadas 
de demissões da história da tecnologia. 
Atualmente, a companhia tem mais de 

87 mil funcionários. Nos últimos meses, 
a companhia de Mark Zuckerberg tem 

mostrado resultados financeiros ruins e 
anunciou a necessidade de cortar custos, 

congelando a contratação de funcionários. 
Além disso, a empresa já investiu bilhões 
no desenvolvimento de seu metaverso. 

(The New York Times)

CHEVROLET TRACKER: 
bom momento de vendas e liderança!

O SUV compacto da GM se destaca entre  
rivais do segmento e abre vantagem . O 
Tracker bombou nas vendas de outubro 
e  o SUV compacto assumiu a liderança 
geral de emplacamentos antes do en-

cerramento da terceira semana do mês. 
O mais impressionante é que o Tracker 

abriu boa vantagem -, segundo os dados 
mais quentes da Fenabrave, o Chevro-

let Tracker assumiu o  1º lugar nas 
vendas gerais, e está no topo da lista 

dos mais vendidos. O Chevrolet Tracker 
está dando um banho na concorrência. 
O mercado de SUVs no Brasil fechou o 
mês de outubro de 2022 com um total 
de 60.711 unidades comercializadas -, 
e a  liderança do Chevrolet Tracker está 
consolidada com distância de quase 3 
mil carros para o segundo colocado.

 CHEVROLET/DIVULGAÇÃO

Chevrolet Tracker assume liderança geral de vendas

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!

INOVAÇÃO 
Na hora de escolher o seu SUV, segurança, tecnologia, economia 
e design são essenciais. O Tracker é um modelo completo e que 
não para de evoluir, assim como você. Só ele vem com 6 airba-
gs, MyLink de 8” e motor turbo de série, em todas as versões. 

Neste SUV você conta com 6 airbags de série (2 frontais, 2 late-
rais e 2 de cortina) para que todos a bordo tenham muito mais 
segurança. Além disso, você também tem mais tranquilidade ao 
dirigir com o controle de limite de velocidade e o sensor cre-

puscular, que acende os faróis de forma automática.  O Tracker 
proporciona uma experiência inovadora ao volante. Abandone 
de vez os cabos, com a projeção sem fio e o Wi-Fi nativo, você 
e sua família estão sempre conectados, seja no smartphone, no 
tablet ou no computador. Afinal, em casa ou durante viagens, 
estar on-line faz toda a diferença. Além disso, você também 
conta com MyLink 8 de nova geração, com menu inicial ainda 
mais moderno e intuitivo. Também pode conectar 2 celulares 

via Bluetooth, conversar por mensagens e acessar suas playlists 
usando o comando de voz.
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