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Operação Bairro Limpo recolheu 80
toneladas de entulhos em três bairros
Mais uma edição do programa Bairro Limpo já teve início nos bairros Jar-
dim Alvorada, Mutirão do Alvorada e Parque San Gaetano. A megaope-
ração de serviços públicos é uma realização da Prefeitura de Umuarama 
e esta semana retirou 80 toneladas de entulhos dessas três localidades, 

incluindo móveis velhos, galhos, lixo reciclável e objetos inservíveis. 
Um caminhão fez dez viagens levando tudo para o Aterro Sanitário. Os 
trabalhos envolveram várias secretárias e serão realizados em todos 
os bairros da cidade. l 9
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ASSESSORIA/SECOM

CNI verifica
desempenho
negativo na

indústria
l 2

Análise dos
futuros ministros

vai iniciar na
próxima semana

l 3

Pfizer Baby

A casinha do Papai 
Noel da Praça Miguel 
Rossafa está quase 
pronta. Funcionários 

da Prefeitura aceleram 
os trabalhos para 

conclusão, pois na 
próxima segunda-

feira será oficialmente 
lançada a programação 
de Natal do Município. 

Várias novidades serão 
anunciadas, como a 

descentralização dos 
eventos, que neste ano 
serão no Lago Aratimbó 

e nas praças Hênio 
Romagnolli e Arthur 

Thomas. O programa 
de atividades será 

entre os dias 1° e 23 
de dezembro e inclui 

apresentações musicais 
na cidade e nos 

distritos. l 8

Ratinho Jr diz
ser oposição a

Lula mesmo com
PSD no governo

l 4

     

...a empreiteira con-
tratada pela Prefeitura 

para duplicar um trecho 
já retomou os serviços 

de correção, compac-
tação e aplicação de 
solo-cimento, com o 

período de estiagem. 
As chuvas atrasaram os 

trabalhos. A implanta-
ção de galerias, bocas 

de lobo e poços de 
visita, já aconteceram. 
O objetivo é melhorar 

o tráfego e acabar com 
os transtornos sofridos 

pelos moradores.. 

Natal chegando

Paraná é o
estado mais
transparente

do Brasil
l 5

Na avenida Vitória...

JOSÉ A. SABINO/SECOM

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Prognósti-
co baseado
em doze
animais

Nave
lateral de
uma igreja
(Arquit.)

Estado 
da Cha-

pada dos
Veadeiros

Neodímio
(símbolo)

Região
vinícola 

da França

Dois
elementos
do sal de
cozinha

Forma 
de gover-

no do
Vaticano

Rio onde
se situa a

Ilha do
Bananal

Antiga
moeda
alemã, 

de prata

Palavra u-
sual no no-
me de lojas
de veículos

Laudo de
aprovação
no psico-
técnico

Marca do 
condes-
cendente

John (?),
inventor
dos loga-

ritmos

O serviço
secreto de

Israel

(?) de
adão: 
o gogó
(Anat.)

Mal-
humorado; 
aborrecido

Partícula
escocesa
que signi-
fica "filho"

(?) Baker,
ator aus-
traliano

Gorilas,
chim-
panzés

e gibões  

Sancho
Pança,

para Dom
Quixote

Conjunção
que in-
troduz a
hipótese

Advér-
bio de
lugar

(Gram.) 

Divisão da
partida 
de bad-
minton

Império
que der-
rotou a
Assíria

O livro
mais

extenso 
da Bíblia

O bader-
neiro, 

por sua
natureza

Queima;
abrasa

Língua da
Tailândia

Pátria dos
"marines"
Aspirar 

(remédio)

Parar, 
em inglês
Sufixo de
"gatona"

Átomo
negativo

Variedade 
de chicória

A mais
famosa 

monarquia
europeia,
origem 
da tribo
urbana
gótica

Corrente
psicoló-
gica de

Skinner e
Watson

Título
honorífico

inglês

A árvore destituída 
de folhas
Medicina 
(abrev.)

Grupo de 
dois versos

O maior
dos frutos

Cantora brasileira 
dos sucessos "Eu

Preciso te Esquecer" e
"Fim de Tarde"

Foi criado
por lobos

(Lit.)

Pouco, em
francês

Homônimo (pop.)

3/car — lao — peu. 4/stop. 5/neper. 9/champagne.
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Tem novidade que devem mexer profundamente com seus 
desejos e suas prioridades! O comandante vai empoderar 
seus instintos, sua habilidade para negociar e não será difícil 
você fazer algumas mudanças surpreendentes, sobretudo ao 
lidar com questões que não atam nem desatam. 

Essa semana, o Sol será seu fiel escudeiro e vai despejar 
energias generosas e superpositivas em seus contatos 
e relacionamentos. Ele estimulará parcerias, alianças, 
acordos e uniões que ajudarão a alavancar suas espe-
ranças e seus ideais.  

Você já começa a semana com pique dobrado e muita 
garra no serviço! O recado é do Sol, que muda de signo e 
cenário, ingressando em um setor do seu Horóscopo que 
vai turbinar sua vitalidade física, proteger seu bem-estar 
e favorecer seus ganhos através do trabalho. 

Leoninos já são sortudos por natureza, mas agora que o 
Sol desembarca no paraíso astral, vão ficar com a estrela 
na testa! Vantagens, benefícios e facilidades devem surgir 
sem que você faça grandes esforços e tudo deve fluir do 
jeito que espera. 

Grandes surpresas vão rolar nessa semana e o astral vai 
ficar do jeitinho que você pediu: forrado de promessas 
maravilhosas. A primeira vem do Sol, que passa a ilu-
minar os interesses domésticos e vai encher seu lar de 
boas energias, além de proteger e alegrar a convivência 
com os outros.

É agora que você tira a barriga da miséria. O Sol desem-
barca no seu signo e inaugura um dos ciclos mais esti-
mulantes do ano. A sorte vai sorrir para o seu lado e 
vários assuntos que andavam mal das pernas agora vão 
deslanchar essa semana. 

Horóscopo semanal do dia 21 ao dia 27 de novembro

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Aguarde novidades que vão levantar o seu astral e rechear 
sua conta! Se depender do céu, tem tudo para engre-
nar, ainda mais se você aproveitar a maré de sorte e 
positividade para agilizar seus planos, sejam pessoais, 
profissionais ou financeiros. 

Essa semana o Sol brilha lindo, leve e solto em Sagitário, 
seu otimismo, sua simpatia e energia vão subir no topo 
do Everest e garanto que nenhuma bagunça vai te tirar 
do sério. A semana será perfeita para você ir atrás dos 
seus interesses e multiplicar seus contatos.

Grandes novidades chegam estimulando seus projetos, 
objetivos, ideais e também suas amizades. A vida social 
vai ficar animada, você pode conhecer uma porção de 
gente interessante, trocar ideias e experiências que vão 
trazer alto-astral, alegria e abrir portas.

Diz ai, você está se esbaldando com a presença luminosa e 
graciosa de Vênus no seu signo, né? Aproveita, bebê, por-
que os astros elevam a sua sorte e darão umas boas canjas 
para você atrair conquistas. Seu charme estará poderoso 
para atrair aquele crush que já conhece e quer algo mais. 

Pode levantar as mãos para o alto e agradecer! O Sol 
acaba de ingressar em Sagitário com promessas de sorte, 
entusiasmo e vibes otimistas para a sua vida. Novos e 
esperançosos tempos começam agora e planos engaveta-
dos por falta de oportunidade devem finalmente decolar. 

Horóscopo nascido em 19 de novembro

Horóscopo nascido em 20 de novembro

Horóscopo nascido em 21 de novembro

Os nascidos no dia 20 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Capricórnio. Parecem 
exigentes, mas são afetivos e ligados à família. São sentimentais e românticos. Seu número principal, do dia do 
nascimento, na astrologia cabalística, é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno, cujas influências mais fortes se 
fazem sentir na terra e em toda natureza. A soma dá o 10 e 0 1, do Sol, que confere liderança, poder e grande solidão.

Os nascidos em 19 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Sagitário. São expansivos, 
progressistas, francos, leais e positivos, otimistas, confiantes e donos de si. Preferem mandar e dirigir a receber 
ordens ou serem pressionados. Gostam de ler, de aprender, de experimentar e enriquecer seus conhecimentos. Mas 
também de se imporem e de se sobressaírem, liderar e comandar. Podem exagerar e se excederem em autoridade e 
franqueza. Muitas vezes magoam os outros sem querer. Mas, se precisar pedem desculpas. Seu número principal, 
do dia do nascimento é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. Juntos eles formam o 9, de Marte, que lhes confere 
grande combatividade, espírito de luta, confiança em si, otimismo e positividade.

Os nascidos no dia 21 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Aquário. São misteriosos, 
exóticos, criativos e originais; de pouca conversa. Estão sujeitos a problemas de origem familiar, principalmente 
com pessoas de geração diferente da sua; os mais jovens ou os mais velhos. Seu número principal, do dia do nasci-
mento, na astrologia cabalística é o 29, formado de 2, Lua e de 9, Marte, astros de natureza opostas. Juntos formam 
o 11, número nobre, que revela elevação de espírito e propósito, espírito de fraternidade. Mas em seu lado negativo 
encerra violência e crueldade.

Nada de economia em notícias boas essa semana! Vamos 
logo tascar a melhor para animar o seu astral! Quem 
manda é o Sol, que aterrissa de mala e cuia bem no 
ponto mais alto do seu Horóscopo, elevando sua popu-
laridade, seu carisma e suas perspectivas de sucesso, 
especialmente no trabalho essa semana.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

FEH
OUTROSSIM
PRINCIPIO

AÇÃORIROLF
PÃODELOCT

OFAQUEIRO
ARIETESINA

ERRAKADU
LARMILAD

BICODELACRE

GEOLABOY
IMANENTES
OACELTA
SUBLINHAR

RADOÇAACA

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.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 19/11/2022

Sol

Paranaguá
max 24
min 19

max 32
min 16

Cascavel
max 29
min 16

Foz do Iguaçu
max 32
min 19

max 30
min 14

Curitiba
max 21
min 12

FASES 
DA LUA

Domingo 20/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 21/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29

concurso: 682
Dia de Sorte
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PREVISÃO DO TEMPO

SolSol 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 -1,69% 26,70 
Vale ON -2,73% 80,83 
ItauUnibanco PN +0,79% 26,64 
Magazine Luiza ON -7,08% 3,15 
IRB Brasil ON -8,64% 0,74 
Via ON -8,30% 2,21 

IBOVESPA: -0,76% 108.870 pontos

Iene 139,90
Libra est. 0,84
Euro 0,96
Peso arg. 163,15

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,5% 5,3740 5,3750 +4,0%

PTAX  (BC) -2,2% 5,3471 5,3477 +1,7%

PARALELO -1,0% 5,2500 5,6900 +3,6%

TURISMO -1,0% 5,2500 5,6700 +3,7%

EURO -1,8% 5,5401 5,5429 +6,6%

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 18/11

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 6,38
Peso arg. R$ 0,033
R$1: 1.342,10 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/11 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 1.428,25 11,25 3,3%
FARELO dez/22 410,40 4,70 2,1%
MILHO dez/22 667,75 0,25 -1,9%
TRIGO dez/22 803,25 -3,50 -5,4%

SOJA 171,41 0,3% 0,5% 170,00
MILHO 77,59 1,3% 0,0% 77,00
TRIGO 99,03 0,9% 5,1% 98,00
BOI GORDO 279,12 0,0% -1,6% 272,00
SUINO 6,67 0,0% 2,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 18/11 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 18/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 -1,6% 1,1%
SOJA Paranaguá 191,00 0,0% 1,1%
MILHO Cascavel 86,00 1,2% 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

Pesquisa do CNI aponta desempenho
negativo na área industrial em outubro

O desempenho da indús-
tria foi negativo na passagem 
de setembro para outubro, 
com queda da atividade, do 
emprego e da utilização da 
capacidade instalada. Os dados 
são da pesquisa Sondagem 
Industrial, divulgada ontem 
(sexta-feira, 18), em Brasília, 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI).

É o segundo recuo conse-
cutivo na produção industrial. 
O índice de evolução da pro-
dução manteve-se abaixo dos 
50 pontos, ao cair de 49 pontos 
para 48,5 pontos. Valores acima 
da linha divisória de 50 pontos 
indicam aumento da produção 
industrial e abaixo da linha de 
corte, queda. “É a primeira 
queda na produção industrial 
para um mês de outubro desde 
2016”, informou a CNI.

O emprego do setor indus-
trial também caiu após cinco 
meses consecutivos de cresci-
mento. O índice de evolução do 
emprego passou de 51,4 pon-
tos para 49,6 pontos indicando 

corte. É a primeira queda do 
emprego industrial para um 
mês de outubro desde 2019.

Da mesma forma, o índice 
de Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) registrou o 
segundo recuo consecutivo 
e encerrou outubro em 71%. 
Nos últimos dois meses, a UCI 
acumula queda de dois pontos 
percentuais.

EXPECTATIVAS EM QUEDA
Segundo a CNI, todas as 

expectativas do setor indus-
trial em novembro “recua-
ram fortemente”. “É a pri-
meira vez em mais de dois 
anos que há expectativa de 
recuo no emprego industrial 
e nas exportações para os pró-
ximos seis meses”, explicou a 
entidade. “Há ainda menos 
otimismo em relação à com-
pra de matérias-primas e ao 
nível de demanda”, disse.

O índice de evolução do nível 
de estoques aumentou para 
51,5 pontos em outubro. Acima 
da linha divisória de 50 pontos, 

o índice aponta aumento dos 
estoques em relação a setem-
bro. O índice de estoque efe-
tivo em relação ao planejado se 
afastou da linha divisória dos 50 
pontos, subindo de 50,9 pontos 
para 52,4 pontos entre setembro 
e outubro.

A CNI explicou, também, que 
o resultado coloca os estoques 
do setor industrial no maior 
nível acima do planejado desde 
julho de 2019, “com indicativo 
de frustração dos empresários 
com o nível de consumo”.

Para a entidade, as expecta-
tivas dos empresários já estão 
contaminadas com a demanda 
inferior à produção, que já 
estão em um cenário de queda 
da atividade.

O índice de intenção de 
investimento caiu 3,9 pontos, 
para 53,5 pontos. É o menor 
nível desde agosto de 2020.

A CNI consultou 1.757 
empresas entre 1º e 10 de 
novembro, sendo 703 empresas 
de pequeno porte, 615 médias 
e 439 grandes empresas.

BC aprova liberação das compras
com cartão Visa no WhatsApp

O Banco Central (BC) auto-
rizou ontem (sexta-feira, 18) 
a mudança no regulamento 
dos arranjos de pagamento 
da empresa Visa. As alte-
rações têm relação com a 
implementação do programa 
de pagamentos vinculados ao 

serviço de mensageria instan-
tânea do WhatsApp (Programa 
Facebook Pay), que possibili-
tará a realização de transações 
de compra com cartão de cré-
dito, de débito e pré-pago.  

A medida é válida para arran-
jos da Visa classificados como 

de compra, domésticos (abran-
gência nacional), com o uso de 
conta de pagamento pós-paga, 
pré-paga e de depósito. Em 
março do ano passado, o BC já 
havia autorizado a realização de 
transferências de recursos entre 
os usuários do WhatsApp.
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Começa na semana
que vem a análise
dos futuros ministros

O presidente eleito reto-
mará sua agenda de transi-
ção, na próxima semana, para 
começar a discutir a indicação 
de ministros. A afirmação é do 
coordenador dos grupos temá-
ticos da equipe de transição, 
Aloizio Mercadante.

O coordenador informou 
ainda que um relatório preli-
minar dos trabalhos de cada 
grupo temático (GT) da tran-
sição será apresentado no 
próximo dia 30, e já deverá 
conter sugestão de revogação 
de normas e avaliação das 
estruturas da administração 
pública. Uma avaliação mais 
detalhada dos programas de 
governo deverá ser entregue 
no dia 11 de dezembro. 

“Os grupos de trabalho vão 
preparar sugestões, que depois 
serão revistas pelo ministro 
nomeado e que terão que ser 
pactuadas com o presidente 
da República. Então, isso é 
um processo. Vamos aguardar 
esse caminho para que a gente 
tenha segurança daquilo que 
tem que ser revogado”, disse o 
coordenador.

O ex-juiz e ex-governador 
do Maranhão, Flávio Dino 
(PSB), que integra o grupo 
de trabalho da Justiça e 
Segurança Pública da transi-
ção, afirmou que deve propor 
a revogação de decretos que 
flexibilizam a posse, o porte 
e o registro de armas e muni-
ções, fato noticiado aqui no 
Jornal Tribuna Hoje na edição 
de ontem.

DEFESA
Mercadante foi questio-

nado por jornalistas sobre a 
demora no anúncio dos inte-
grantes do grupo de trabalho 
da Defesa, o único dos 31 GTs 
anunciados até agora que não 
teve sua composição definida.

“Do GT de Defesa, acho 
que vamos ter uma excelente 
composição, mas só vamos 
bater o martelo com o presi-
dente. Como ele viajou, teve 
uma agenda pesada, uma 
repercussão extraordinária 
da fala dele [no Egito], vamos 
aguardar, não faz diferença 

Bolsa Família
Ontem (16), a equipe de transição apresentou uma minuta de Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) para excluir o programa Bolsa Família 
de forma permanente da regra de teto de gastos, estimado em R$ 175 

bilhões para o ano que vem. A medida viabilizaria a manutenção do 
valor mínimo de R$ 600 para o programa Bolsa Família, atual Auxílio 

Brasil, além de instituir um valor adicional de R$ 150 por criança menor 
de 6 anos de cada beneficiário. Essa é uma promessa de campanha 
do presidente eleito. Além disso, se aprovada, a PEC abriria espaço 

orçamentário dentro do teto de cerca de R$ 105 bilhões, que poderiam 
ser usados na recomposição de recursos de outras áreas, como saúde e 

aumento real do salário mínimo.

Orçamento
Mercadante criticou a falta de recursos no Orçamento de 2023 para 
várias áreas, como manutenção de estradas e saúde. “O DNIT tem 
o menor orçamento nominal da sua história. Tivemos 63 pontos 

interrupção [de rodovias] em Minas Gerais, duas pontes que caíram 
no Amazonas e não tem recurso de manutenção. São 60 mil quilô-

metros de estradas sob responsabilidade do governo federal”. Citou 
ainda a insuficiência de recursos para tratamento de câncer na rede 

pública, além do número de cirurgias eletivas que foram adiadas 
por conta da pandemia de Covid-19. O coordenador dos grupos de 
trabalho da transição citou também a falta de livros didáticos para 

estudantes do ensino básico. “Como vai começar ano letivo com 12 
milhões de crianças sem livro didático”, questionou.

nenhuma. É uma instituição 
secular, diagnóstico organi-
zado, não tem maiores preo-
cupações em relação a essa 
agenda. Pode ter algumas 
questões pontuais. Tem um 

problema institucional, lugar 
das Forças Armadas, relação 
com a Constituição, mas isso 
não é propriamente um tema 
do grupo de trabalho. Faremos 
uma boa solução”, pontuou.

Equipe
Mercadante, que foi ministro de governos do PT, fez uma apre-
sentação sobre os trabalhos dos 30 grupos temáticos formados 

para a transição. Até o momento, 285 pessoas foram incorporadas 
à equipe, a grande maioria de voluntários e servidores públicos 

requisitados, e 13 nomeados para cargos comissionados previstos 
na legislação, além do coordenador-geral, o vice-presidente eleito 

Geraldo Alckmin (PSB). A equipe de transição tem direito de nome-
ar até 50 pessoas em cargos remunerados. No entanto, segundo 
Mercadante, nem todos devem ser preenchidos, e a ideia é usar 
parte dos recursos com cargos para atividades de custeio, como 

pagamento de passagens de especialistas voluntários.

SEGUNDO Mercadante, uma avaliação mais detalhada dos programas de governo deverá 
ser entregue no dia 11 de dezembro

DIVULGAÇÃO

‘Pulou fora’
O ex-ministro Guido Mantega 
comunicou na noite da quinta-
feira (17), sua renúncia ao 
trabalho voluntário na equipe de 
transição do presidente eleito. 
O afastamento foi confirmado 
no fim da tarde. Segundo 
a assessoria do governo de 
transição, o vice-presidente eleito 
Geraldo Alckmin, coordenador-
geral dos trabalhos, telefonou 
para o ex-ministro e “o agradeceu 
pela colaboração, cooperação e 
gesto de desprendimento”. Mantega foi titular dos ministérios 
da Fazenda e do Planejamento, durante os governos de Lula e 
Dilma Rousseff. Ele também ocupou outros cargos importantes, 
como o de presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

Proibido
O ex-ministro foi anunciado 
na equipe de transição na 
semana passada, como 
voluntário não-remunerado 
do grupo temático da área de 
planejamento, orçamento e 
gestão. Mantega responde a 
procedimento administrativo 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU) que o proíbe 
de exercer cargos públicos. 
A investigação se refere à 
suposta postergação de 
pagamento de despesas do 
governo quando foi ministro, 
no caso que ficou conhecido 
como pedaladas fiscais e que 
foi uma das bases do processo 
que levou ao impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff, 
em 2016. Até agora, 285 
pessoas foram incorporadas 
à equipe de transição. Entre 
elas, 13 foram nomeados 
para cargos comissionados 
previstos na legislação, 
além do vice-presidente 
eleito, Geraldo Alckmin, 
coordenador-geral. Ao todo, 
são 31 grupos temáticos.

Protesto infanto-juvenil
O corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, 
deu o prazo de cinco dias para juízes das varas de Infância 
e Juventude verificarem se há crianças e adolescentes 
em acampamentos destinados aos protestos que pedem 
intervenção militar e tomarem medidas para prevenir 
ou corrigir situações de risco. Salomão, que além da 
Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) também é ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou a identificação 
de elementos que possam colocar em risco os direitos das 
crianças – entre eles, condições de higiene e alimentação, 
frequência à escola, direito ao lazer e moradia.

Sequelas
O presidente Jair Bolsonaro (PL), voltou ao Palácio da Alvorada 
depois que foi atendido no Hospital das Forças Armadas (HFA), 
em Brasília, Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais na 
noite da quinta-feira e foi levado ao HFA, onde foi submetido 
a exames e tomou medicação. O diagnóstico inicial foi de 
uma nova hérnia no local onde, há quatro anos, Bolsonaro 
foi atingido por uma faca durante um ato de campanha em 
Juiz de Fora (MG).

DIVULGAÇÃO

Civil
Após a demora para 
divulgação dos nomes que 
farão parte da transição 
na Defesa e Inteligência, 
Mercadante, disse 
ontem (18), que haverá 
“representatividade” na 
equipe e confirmou que a 
Defesa deverá ser chefiada 
por um civil. O coordenador 
repetiu que o presidente 
eleito ainda precisa confirmar 
os nomes que trabalharão 
na transição com as Forças 
Armadas e os órgãos de 
inteligência, como o GSI e a 
Abin. “Acho que vocês vão ter 
uma bela surpresa. Acho que 
está muito bem construído 
o grupo. Já no começo da 
semana estará resolvido”, 
afirmou. “Pela composição, 
representatividade, estatura 
dos participantes, vai ser uma 
excelente solução. Um grupo 
representativo para a tarefa, 
que é manter diálogo com as 
forças armadas”, completou. O 
senador e ex-ministro Jaques 
Wagner é um dos cotados.
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Ratinho Jr diz que será
oposição a Lula mesmo
com o PSD no governo

O governador Ratinho Jr 
afirmou que mesmo com a ade-
são de seu partido, o PSD, ao 
governo do presidente eleito, vai 
se manter na oposição e afirmou 
que pretende ter “um relaciona-
mento institucional”. Apoiador 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL), o governador justifica a sua 
posição por possuir um “pensa-
mento político que diverge do 
governo eleito”.

Ele também falou sobre os 
atos em frente a quartéis do 
Exército pelo País de apoiado-
res do presidente insatisfeitos 
com o resultado das eleições, 
que pedem intervenção mili-
tar. “Não temos a Marcha da 
Maconha? A Marcha do Aborto? 
É o direito da pessoa reivindi-
car, pensar diferente da outra”.

“Espero uma relação insti-
tucional, que é uma obrigação 
nossa como gestores públi-
cos. Aqui no Paraná, consegui 
construir essa relação com os 
partidos. São 399 municípios e 
fui apoiado por 393 prefeitos, 
inclusive aqueles que não esta-
vam na minha coligação, como 
PT, PDT e Cidadania. Atendi aos 
municípios, investindo nessas 
cidades. Espero que o novo 
governo que vai tomar posse em 
janeiro tenha essa mesma visão, 

Manifestações
Sobre os protestos, Ratinho Jr afirmou que é um direito, “desde que 
não usem a violência ou tranquem rodovias”. “É direito do cidadão 
não gostar do resultado da eleição. Isso não significa que vai mudar 
o resultado. É algo natural e faz parte da democracia. As instituições 
estão funcionando e a transição acontecendo”, defendeu. Comentou 

as especulações sobre uma possível candidatura dele à Presidência da 
República em 2026. “Da minha boca, nunca saiu isso. Até porque sou 
muito ponderado nesse tipo de pauta. Tenho um compromisso com 

meu Estado, objetivo de fazer um bom segundo mandato”.

Rodovia entre Iporã e Altônia
recebe reforço de sinalização

A PR-490, que liga os muni-
cípios de Iporã e Altônia, está 
recebendo reforço de sina-
lização viária por meio do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR).

O trecho atendido tem uma 
extensão de 26,48 quilôme-
tros, que vai desde o entron-
camento da PR-490 com a PRC-
272, até o início do perímetro 
urbano de Altônia. Mais de 35 
mil habitantes da região serão 
beneficiados com as melhorias 
na rodovia. 

Já foram executados 67% 
da sinalização horizontal e 
65% das tachas refletivas. Na 
sequência, será elaborado o 
projeto executivo e implanta-
dos os dispositivos de segu-
rança, como defensas metá-
licas, além da instalação da 

GOVERNADOR afirmou que pretende 
ter “um relacionamento institucional” e 
justifica a posição por possuir “pensamento 
político que diverge do governo eleito”

DIVULGAÇÃO

de boa relação institucional e 
diálogo com todos os Estados 
brasileiros”, lembrou.

“Meu candidato perdeu a 
eleição nacional, então eu, 
naturalmente, sou oposição a 
esse governo eleito. Mas, sou 
apenas uma pessoa dentro do 
partido. O PSD tem mais de 40 
deputados, mais de dez sena-
dores e outros representantes 
que vão decidir pelo partido. 
Mas, meu posicionamento é 
ter um relacionamento insti-
tucional com o governo fede-
ral e um pensamento político 
que diverge do governo eleito”.

NO TABULEIRO
O governador comentou que 

conversou com Bolsonaro após 
a eleição. “Fui fazer uma visita e 
dar um abraço de gratidão pelos 
investimentos que o governo 
dele fez no Paraná. Acredito 
que ele terá uma participação 

importante na política brasileira. 
Será um ex-presidente com uma 
força popular muito grande. É 
uma pessoa de uma direita mais 
fervorosa, com uma importância 
muito grande dentro do tabu-
leiro político”, avaliou.

sinalização vertical, com placas 
indicativas e de advertência.

O serviço integra o lote 6 
do Programa de Segurança 
Viária das Rodovias Estaduais 
(Proseg Paraná), programa do 
DER/PR que tem como obje-
tivo aumentar a segurança 
nas rodovias paranaenses. O 
Governo do Paraná está inves-
tindo R$ 58.839.198,94 neste 

lote, para reforçar a segurança 
de 1.590,46 quilômetros.

Estão sendo realizados ser-
viços semelhantes pelo órgão 
estadual em todo o Noroeste, 
com reforço da sinalização, ins-
talação de dispositivos de segu-
rança que auxiliam os usuários 
nos períodos noturnos, além da 
manutenção em casos de danos 
ao patrimônio público.

O serviço integra o lote 6 do Proseg Paraná, programa do DER/PR que tem como objetivo 
aumentar a segurança nas rodovias paranaenses
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Cooperação
Para o vice-governador Darci 
Piana, a parceria com BRDE 
e do PTI com os municípios 
será fundamental para 
aumentar as ações de 
sustentabilidade na região. 
“O Paraná cresce de 
maneira organizada porque 
trabalha unido. Esse termo 
de cooperação ajudará 
a fomentar ainda mais 
a economia do Estado”, 
afirmou.

Asfalto
O governador Ratinho 
Junior (PSD) anunciou que 
a meta de asfaltar 100% 
da área urbana dos 308 
municípios com menos de 
20 mil habitantes até 2025. 
O investimento estimado 
é de R$ 3 bilhões. Em 
2023, serão atendidas 98 
cidades com até cinco mil 
moradores. Entre 2024 e 
2025, as cidades entre 10 e 
20 mil habitantes.

Melhor lugar
Na última quarta-feira (16), 
o Instituto Great Place to 
Work anunciou os rankings 
dos melhores lugares para 
se trabalhar no Paraná 
entre as pequenas, médias 
e grandes empresas e a Fiep 
está ranqueada no topo.

Bola de Natal
Mais uma das grandes 
atrações do Natal de 
Curitiba Luz dos Pinhais 
2022 começa a ganhar 
forma. O Atlético 
Paranaense iniciou nesta 
semana a instalação da 
Bola de Natal gigante na 
Praça Afonso Botelho, 
espaço que estreia no 
roteiro natalino da cidade. 
Com 15 metros de altura 
por 15 de diâmetro, a bola, 
que tem 3,6 toneladas 
de aço, será revestida 

Inovação
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 

e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) assinaram, durante 
o evento do Governo 5.0, em Foz do Iguaçu, um acordo 
de cooperação técnica com a finalidade de abrir novos 

investimentos em projetos ligados à inovação no Oeste. O 
acordo de cooperação técnica visa fomentar a economia da 

região por meio de apoio a projetos de inovação.

com quase quatro mil 
metros de fita de luz 
LED no tom vermelho, 
garantindo registros 
cênicos “instagramáveis”, 
especialmente à noite.

Prepara 2024
O Tribunal Regional Eleitoral 
organizou o “Prepara 2024”, 
evento que faz um balanço 
das eleições e apresenta 
sugestões de melhorias para 
os próximos pleitos.

Parcela do FPM
A segunda parcela do 
Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) 
para o mês de novembro 
já foi depositada nas 
contas da prefeitura no 
valor de R$ 1,8 bilhão, já 
descontada a retenção do 
Fundeb. Em valores brutos, 
incluindo o Fundeb, o 
montante será de R$ 2,2 
bilhões. O crédito, nas 
contas municipais, ocorre 
nesta sexta-feira, 18 de 
novembro.

Dengue Paraná
O boletim epidemiológico 
da Secretaria Estadual da 
Saúde confirma mais 68 
novos casos e uma morte 
pela doença no Paraná. A 
nova morte é de um homem 
de 80 anos, residente de 
Rolândia.

Empreendedorismo
A prefeitura de Maringá 
tem ações para apoiar e 
impulsionar os pequenos 
negócios. Nesta quinta-
feira, 17, começou a 
Semana Global do 
Empreendedorismo, 
encontro promovido pelo 
Sebrae, que tem o Espaço 
do Empreendedor da 
Secretaria de Trabalho, 
Renda e Agricultura 
Familiar.
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Reunião mensal
O Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva da 
Aciu realizará sua reunião 
mensal na próxima terça-
feira (22), às 8h. O encontro, 
no auditório, contará com 
convidadas especiais e 
será antecedido por um 
delicioso café da manhã. As 
interessadas em participar 
devem confirmar presença até 
às 15h da véspera, segunda 
(21), pelo telefone
(44) 3621-6700.

Ciclo de 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. 
Imperdível.

Palestras
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.

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

Desfile inédito
O Desfile de Veículos de 
Médio e Grande Porde 
devidamente decorados para 
a época mais iluminada do 
ano é um atrativo inédito 
dentro da agenda de fim de 
ano em Umuarama. Um dos 

Paraná é considerado
como o estado mais
transparente do Brasil

O Paraná é o único estado 
brasileiro avaliado com 
Transparência Diamante 
pelo Programa Nacional de 
Transparência Pública. O índice 
no Radar da Transparência 
Pública chegou a 98,51%. O 
levantamento foi divulgado 
ontem (sexta-feira, 18), dia em 
que a Lei de Acesso à Informação 
completou 11 anos.

A média nacional entre 
os poderes executivos esta-
duais foi de 82,53%. Abaixo do 
Paraná ficaram Mato Grosso do 
Sul, com 94,05%; Minas Gerais, 
com 93,31%; e Rio Grande do 
Sul, com 92,57%. Só quem 
ultrapassou o índice 75% 
recebeu selos: diamante (95% 
a 100%), ouro (85% a 94%) e 
prata (75% a 84%).

O Programa Nacional de 
Transparência Pública é pro-
movido pelos Tribunais de 
Contas e pela Associação 
dos Membros de Tribunais 
de Contas (Atricon). O levan-
tamento examina o nível 
de transparência ativa nos 
sites institucionais dos pode-
res executivos, legislativos e 
judiciários da União, de esta-
dos e municípios, além de 
Ministérios Públicos, Tribunais 
de Contas e Defensorias 
Públicas.

A partir de 2019, a gestão 
do Portal da Transparência do 

Estado do Paraná e as ações 
ligadas à área passou para a 
Controladoria-Geral do Estado, 
por meio da Coordenadoria 
de Transparência e Controle 
Social. O controlador-geral do 
Estado, Raul Siqueira, reforçou 
que o Paraná entende que a 
transparência é uma ferra-
menta indispensável no com-
bate à corrupção.

“O acesso à informação 
é preceito constitucional e é 
fundamental para o exercí-
cio do controle social, aquele 
desempenhado pela socie-
dade sobre a administração 
pública”, explicou Siqueira. Ele 
comentou que o Estado alcan-
çou ótimos resultados também 
em avaliações anteriores, prin-
cipalmente durante a pande-
mia de Covid-19.

Para Matheus Gruber, coor-
denador de Transparência e 
Controle Social, o resultado é 
o reconhecimento pelo traba-
lho desenvolvido em parceria 
com os órgãos e entidades da 
administração estadual, além 
da Celepar. “A CGE verifica 
diariamente a qualidade das 
informações e se elas estão 
dispostas de maneira ade-
quada à população. Sem o 
apoio da alta administração e 
o comprometimento de toda 
a equipe esse resultado seria 
impossível”, declarou.

APOIO
Os critérios avaliados têm 

como base as regras de trans-
parência estabelecidas na Lei 
de Responsabilidade Fiscal e 
na LAI e direcionam o olhar 
para o atendimento ao cida-
dão, com enfoque na quali-
dade da informação e acesso 
aos dados. Outro ponto de 
destaque na avaliação é se 
os sites apresentam dados 
sobre execução orçamentária 
e financeira.

O selo Diamante, corres-
pondente ao índice 98,51%, 
diz respeito apenas ao Poder 
Executivo. Se considerada a 
transparência de municípios 
e órgãos de outros poderes, 
o índice cai para 69,76%. O 
detalhamento dos critérios 
fiscalizados está disponível na 
Cartilha do Programa Nacional 
de Transparência Pública. 

De acordo com Siqueira, a 
CGE já tinha a percepção, com 
base em outras avaliações 
nacionais, que os municípios 
ainda carecem de apoio para 
melhorar a transparência e, 
por isso, criou o Controla 
Paraná. Disponível gratuita-
mente a todas as prefeituras, 
esta rede de troca de experiên-
cia e boas práticas foi ideali-
zada pela CGE, que também 
fornece capacitações para as 
equipes municipais.

A 5ª Delegacia Regional 
da Receita Estadual, de 
Guarapuava, em conjunto 
com o 27º Batalhão de 
Polícia Militar de União Vi-
tória, realizou operações de 
fiscalização de mercadorias 
na região Sul do Paraná. A 
ação foi voltada, principal-
mente, à produção primária 
em trânsito com notas fiscais 
irregulares e o uso de nota 
com informações falsas. 
Até ontem (18) já tinham 
sido lavrados 44 autos 
de infração e apreendidos 
mercadorias e bens na 

ordem de R$ 4,9 milhões. Uma das cargas com situação fiscal irregular identificada foi a de 60 toneladas de 
trigo em grãos. Houve também apreensão de mercadoria de fibra ótica e material elétrico. Os auditores fiscais 
da Receita Estadual, ao verificar o cumprimento da emissão da nota fiscal dos veículos, garantem o retorno 
de recursos aos municípios na área rural e, ao mesmo tempo, evitam a concorrência desleal no mercado, que 
prejudica empresas cumpridoras de seus deveres legais. 

AEN

Lançamento
A campanha Natal de Luzes e Flores, promovida pela Prefeitura 
de Umuarama, será lançada oficialmente na próxima segunda-

feira (21), às 9h, durante coletiva de imprensa no auditório 
Haruyo Setogutte, no Paço Municipal. Alguns eventos 

coordenados pela Aciu serão integrados à programação oficial.

mais aguardados, sem dúvida. 
Os empresários interessados 
podem participar com 
caminhões, ônibus, micro-
ônibus e vans. 

Detalhes
O desfile percorrerá a avenida 
Paraná na noite de 16 de 
dezembro, uma sexta-feira. 
O dia escolhido facilita o 
planejamento das empresas. 
O Natal de Luz contará 
ainda com desfiles de carros 
antigos, motos e bicicletas, 
com motoristas e condutores 
caracterizados como 
papais-noéis.

Serviço
Para participar do desfile de 
veículos de grande e médio 
porte do Natal de Luz basta 
entrar em contato pelo 
telefone (44) 99985-3765 
e conversar com Camila 
Delphino.

Jogos do Brasil
 A Aciu reitera não haver 
acordo específico entre o 
Sindilojistas e o Sindicato dos 
Empregados no Comércio 
a respeito dos dias úteis de 
novembro em que ocorrerão 
jogos da seleção brasileira 
na Copa do Mundo. Os 
sindicatos esclarecem que 
a avaliação cabe a cada 
empresário, no sentido de 
delimitar a condição mais 
adequada (fechar ou não o 
estabelecimento).

Condições especiais
O Senac Umuarama está com 
matrículas abertas para o 
curso Ensino Médio Integrado/
Técnico em Informática. 
Comerciários e dependentes 
contam com um desconto 
super especial. As inscrições 
podem ser efetivadas 
acessando www.pr.senac.br/
ensinomediointegral.

“O que sabemos é uma 
gotícula; o que ignoramos um 
oceano” - Isaac Newton

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do 
Empresário!
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Morto em confronto com a polícia teve o
corpo reconhecido no IML de Umuarama

O homem que morreu após ter se 
envolvido um confronto armado com 
policiais militares na última quarta-
-feira, 16, à tarde, teve o corpo identifi-
cado por parentes. Trata-se de Caique 
Ramalho da Silva, de 29 anos, morador 
de Curitiba. O cadáver, que estava sob 
os cuidados do Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama, foi liberado na 
madrugada de ontem (sexta-feira, 18), 
após a confirmação da família.

Caique foi baleado e morto após 
uma perseguição policial que teve iní-
cio no bairro 1º de Maio. Ele desobede-
ceu a uma ordem de parada, segundo 
informações divulgadas pela PM. As 
equipes policiais realizaram o acom-
panhamento do veículo que ele con-
duzia – um GM Tracker – até o distrito 

de Serra dos Dourados.
Lá, de acordo com a polícia, ele teria 

se envolvido em um acidente de trân-
sito, colidindo con5tra um Fiat Uno e 
tentado se esconder no interior de 
uma residência, porém foi descoberto 
pelas equipes e tentou reagir à pri-
são apontando uma pistola de calibre 
9mm para os policiais, que repeliram a 
agressão baleando Caique, que morreu 
instantaneamente.

O Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) foi acionado, mas 
os paramédicos apenas constataram 
o óbito e por fim, o corpo de Caique 
foi encaminhado ao Instituto Médico 
Legal (IML) de Umuarama. Na quinta-
-feira (17), o IML divulgou imagens das 
tatuagens encontradas pelo corpo, na 

esperança de que elas auxiliassem na 
identificação do cadáver, o que acabou 
acontecendo na madrugada da sexta.

Dentro do veículo onde ele estava, os 

Após perseguição, PRE apreende em Iporã, veículo com cigarros
A Polícia Rodoviária Estadual apreen-

deu na madrugada de ontem (sexta-feira, 
18) um veículo roubado, que estava car-
regado com cigarros contrabandeados 
do Paraguai. A ação policial aconteceu 
na rodovia PRC-272, em Iporã, durante 
um patrulhamento de rotina desenvol-
vido pelos patrulheiros. Eles avistaram 
o veículo suspeito e uma perseguição foi 
iniciada. No trajeto, as placas do carro 
foram averiguadas e foi descoberto que 
se tratavam de clones. De acordo com os 
policiais, foi dada a ordem de parada ao 
condutor da GM Spin, mas ele obedeceu 
e empreendeu fuga em alta velocidade.

Após alguns quilômetros,  o 

condutor, que tem 24 anos de idade 
e não teve sua identidade revelada 
pelos policiais, seguia no sentido de 
Francisco Alves à Iporã, quando perdeu 
o controle da direção ao invadir uma 
estrada rural, no distrito de Oroite. Ali 
ele tombou a margem esquerda da via.

Os policiais retiraram o condutor 
do interior do veículo e verificaram 
que ele havia sofrido ferimentos gra-
ves. Imediatamente uma ambulân-
cia do município de Iporã foi acio-
nada e conduziu o contrabandista ao 
Hospital Cyro Silveira. Posteriormente 
foi transferido para o Hospital Cemil em 
Umuarama sob escolta policial.

No interior do veículo, os policiais 
encontraram 35 caixas de cigarro con-
trabandeados. O carro, que havia sido 
roubado no último dia 4 de novembro, 
em Mariluz, foi encaminhado ao pátio 
do Posto da PRE e depois levado para 
a Receita Federal de Guaíra para onde 

também foram encaminhados os cigar-
ros apreendidos.

O motorista seguia internado até o 
final da tarde de ontem (18) no hospital 
em Umuarama. Ele será encaminhado à 
Delegacia da Polícia Federal de Guaíra 
assim que receber alta.

DEPOIS de levado ao IML, o corpo do homem que morreu em confronto com a Polícia Militar foi identificado por familiares

DANILO MARTINS/OBEMDITO

policiais encontraram um fuzil de calibre 
.5,56 e uma espingarda calibre 12, além 
de munições, carregadores e coletes táti-
cos. (Colaboração – OBemdito)
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Umuarama lança na próxima semana
programação especial de Natal 2022

O prefeito Hermes Pimentel 
vai apresentar a programação 
completa do Natal 2022 na 
próxima segunda-feira (21), 
às 9h, em encontro com a 
imprensa no Anfiteatro Haruyo 
Setogutte. Várias novidades 
serão anunciadas, como a 
descentralização dos eventos, 
que neste ano serão no Lago 
Aratimbó e nas praças Hênio 
Romagnolli e Arthur Thomas.

O programa de atividades 
será entre os dias 1° e 23 de 
dezembro e inclui apresenta-
ções musicais na cidade e nos 
distritos. “Temos certeza de 

Boletim não registra
novos casos 
de dengue

 Pela segunda vez desde que 
iniciou-se o atual ano epide-
miológico da dengue (31/07), 
a Secretaria Municipal de 
Saúde não registrou nenhum 
caso da doença no período de 
uma semana, em Umuarama. 
Com isso, mantém-se em 54 o 
total acumulado de positivos 
desde agosto deste ano. Há 47 
suspeitas sendo investigadas, 
enquanto 360 exames tiveram 
resultado negativo do total de 
461 notificações registradas 
até o momento.

Conforme o boletim sema-
nal divulgado ontem (sex-
ta-feira, 18), as unidades de 
saúde Ouro Branco e São 
Cristóvão seguem em situação 
de alerta, devido ao número de 
casos confirmados nos bairros 
próximos, e as demais localida-
des da cidade continuam com 
baixa incidência. No período 
sazonal 2022/2023 ainda não 
há registro de casos graves 
nem óbitos em decorrência de 
dengue, em Umuarama.

Assistência Social alerta que Cras não está contratando profissionais
A Prefeitura de Umuarama 

chama a atenção da popula-
ção para uma série de anúncios 
que estão sendo veiculados 
em redes sociais, indicando 
que há vagas no CRAS (Centro 
de Referência da Assistência 
Social) para assistentes sociais, 
motoristas, cozinheiras e outras 
funções, porém é preciso ficar 
atento pois não é o mesmo Cras 
que pertence à Secretaria de 

Assistência Social do município.
Segundo a secretária 

Adnetra Vieira dos Prazeres 
Santana, o Cras possui três 
unidades, responsáveis pela 
organização e oferta de ser-
viços socioassistenciais em 
Umuarama. “Como é uma 
unidade pública vinculada 
à Secretaria de Assistência 
Social, as contratações e 
nomeações de profissionais 

são realizadas por meio da 
Prefeitura, que neste momento 
não possui nenhum concurso 
em aberto”, afirma.

Ela acredita que os anún-
cios podem levar o cidadão a 
equívocos, pois, na verdade, 
oferecem cursos, treinamen-
tos e indicações, tudo cobrado 
da pessoa interessada. 
“Lamentamos que haja esse 
tipo de divulgação, que pode 

enganar os trabalhadores, mas 
cabe a nós ressaltar que não 
fazemos esse tipo de propa-
ganda ou anúncio. Quando há 
algum concurso ou processo 
seletivo aberto, tudo é coor-
denado pela Secretaria de 
Administração, por meio das 
diretorias responsáveis, dentro 
dos rigores da legislação, com 
publicação de editais, projetos, 
leis, etc.”, comenta.A secretária 

Ambulantes que queiram participar do
Natal podem se inscrever na Prefeitura

que este ano Umuarama será 
destaque não só no Paraná, 
mas também em outros 
estados brasileiros, pois pre-
paramos uma série de atra-
ções para que as famílias e 
os amigos possam aprovei-
tar de momentos de muita 
alegria, em espetáculos real-
mente especiais”, comentou 
Pimentel.

Em parceria com a Aciu 
( A s s o c i a çã o  C o m e rc i a l , 
Industrial  e Agrícola de 
Umuarama), a programação 
do Natal deste ano traz de 
volta os portais de luz que 
transformam a cidade na 
Capital do Natal no Paraná. 
“As obras de instalação dos 
portais já foram iniciadas. 
Também construímos uma 

As inscrições para vende-
dores ambulantes interessa-
dos em trabalhar nas feiras de 
Natal realizadas pela Prefeitura 
de Umuarama devem fazer 
suas inscrições de segunda a 
sexta-feira da próxima semana 
(de 21 a 25 de novembro). Este 
ano haverá atividades em três 
locais: no Lago Aratimbó e 
nas praças Hênio Romagnolli 
e Arthur Thomas, com vagas 
limitadas.

A secretária de Fazenda, 
Gislaine Alves Vieira de Marins, 
conta que as estruturas nas 
praças de alimentação terão 
o mesmo padrão, medindo 
3m x 3m. “Os pontos serão 
determinados e demarcados 
pela prefeitura, sob critério de 
adequação à estrutura dispo-
nível, ficando limitado a um 

indica ainda que quem tiver 
qualquer dúvida, pode entrar 
em contato com a Prefeitura, 
pelo telefone (44) 3621-4141, 
com a Secretaria de Assistência 
Social, pelo telefone (44) 3906-
1020, ou ainda em qualquer 
uma das unidades do Cras (veja 
endereços abaixo). “Denúncias 
e reclamações também podem 
ser feitas para a Ouvidoria, no 
telefone 156”, finaliza.

único ponto por ambulante. A 
segurança ou a contratação de 
serviços de vigilância, quando 
necessária, ficará a encargo 
dos ambulantes”, observou.

No Lago Aratimbó a Feira 
de Natal será entre os dias 9 
e 12 de dezembro, das 16h 
às 22h. “Vamos disponibilizar 
10 tendas de 3m x 3m para a 
Praça de Alimentação e mais 
seis quiosques para a Feira de 
Artesanato e o custo do alvará 
para participar nesse período 
é de R$ 121,93 (pelos quatro 
dias). A montagem deve ser 
feita no dia 9 de dezembro, 
das 8h às 16h. Vale destacar 
que este ano poderá haver a 
comercialização de bebidas 
alcoólicas, porém, participan-
tes e funcionários não poderão 
consumir álcool durante os 

eventos”, destaca a secretária.
No dia 13 de dezembro, 

uma terça-feira, as festividades 
têm início nas praças e ficam 
até dia 23, sempre das 19h às 
22h. “Na Hênio Romagnolli 
vamos disponibilizar 12 vagas 
para barracas de 3m x 3m para 
a Praça de Alimentação e mais 
quatro vagas de 8m x 8m para 
brinquedos infláveis e o custo 
será de R$ 304,81 para 11 dias. 
Essas barracas serão monta-
das na avenida Rio Branco, 
em frente a Prefeitura. Já na 
Arthur Thomas, onde ficará a 
Estação do Bondinho do Papai 
Noel, serão liberados espa-
ços para feira de artesanato, 
sem custo aos participantes”, 
comenta Gislaine.

Ela conta que os ambulan-
tes interessados devem fazer 

suas inscrições no setor de 
protocolo da Prefeitura, apre-
sentando um requerimento 
padrão, documentos pessoais 
tanto do requerente quanto do 
pessoal auxiliar, dois compro-
vantes de residência, sendo 
um atual e um de 6 meses, 
em nome do requerente ou 
cônjuge, declaração dos pro-
dutos que serão comercia-
lizados e comprovante de 
MEI (Microempreendedor 
Individual). “Lembrando que 
só podem participar das ati-
vidades e ações pessoas que 
comprovem ser moradoras 
de Umuarama”, ressalta, indi-
cando que quem quiser mais 
informações pode entrar em 
contato com a Divisão de 
Código de Postura pelo tele-
fone (44) 3621-4141.

nova casinha para o Papai 
Noel na Praça Miguel Rossafa 
para desafogar as longas filas 

que se formavam na casinha 
da Praça Hênio Romagnolli. 
Teremos várias novidades e 

com certeza todos os visitan-
tes vão se encantar com nossa 
cidade”, registrou o prefeito.

ALÉM da tradicional ‘casinha do Papai Noel na Praça Henio Romagnolli, outra casinha recberá o ‘Bom Velhinho’ na Miguel Rossafa

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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C H A M P A G N E

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

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

R E P E N A R D E
L O R D E L A O
L C I M A C P

B E H A V I O R I S M O

S I M I O S A I O
N U A S A M

M E D A S A L M O S
D E S O B E D I E N T E

Prognósti-
co baseado
em doze
animais

Nave
lateral de
uma igreja
(Arquit.)

Estado 
da Cha-

pada dos
Veadeiros

Neodímio
(símbolo)

Região
vinícola 

da França

Dois
elementos
do sal de
cozinha

Forma 
de gover-

no do
Vaticano

Rio onde
se situa a

Ilha do
Bananal

Antiga
moeda
alemã, 

de prata

Palavra u-
sual no no-
me de lojas
de veículos

Laudo de
aprovação
no psico-
técnico

Marca do 
condes-
cendente

John (?),
inventor
dos loga-

ritmos

O serviço
secreto de

Israel

(?) de
adão: 
o gogó
(Anat.)

Mal-
humorado; 
aborrecido

Partícula
escocesa
que signi-
fica "filho"

(?) Baker,
ator aus-
traliano

Gorilas,
chim-
panzés

e gibões  

Sancho
Pança,

para Dom
Quixote

Conjunção
que in-
troduz a
hipótese

Advér-
bio de
lugar

(Gram.) 

Divisão da
partida 
de bad-
minton

Império
que der-
rotou a
Assíria

O livro
mais

extenso 
da Bíblia

O bader-
neiro, 

por sua
natureza

Queima;
abrasa

Língua da
Tailândia

Pátria dos
"marines"
Aspirar 

(remédio)

Parar, 
em inglês
Sufixo de
"gatona"

Átomo
negativo

Variedade 
de chicória

A mais
famosa 

monarquia
europeia,
origem 
da tribo
urbana
gótica

Corrente
psicoló-
gica de

Skinner e
Watson

Título
honorífico

inglês

A árvore destituída 
de folhas
Medicina 
(abrev.)

Grupo de 
dois versos

O maior
dos frutos

Cantora brasileira 
dos sucessos "Eu

Preciso te Esquecer" e
"Fim de Tarde"

Foi criado
por lobos

(Lit.)

Pouco, em
francês

Homônimo (pop.)
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Tem novidade que devem mexer profundamente com seus 
desejos e suas prioridades! O comandante vai empoderar 
seus instintos, sua habilidade para negociar e não será difícil 
você fazer algumas mudanças surpreendentes, sobretudo ao 
lidar com questões que não atam nem desatam. 

Essa semana, o Sol será seu fiel escudeiro e vai despejar 
energias generosas e superpositivas em seus contatos 
e relacionamentos. Ele estimulará parcerias, alianças, 
acordos e uniões que ajudarão a alavancar suas espe-
ranças e seus ideais.  

Você já começa a semana com pique dobrado e muita 
garra no serviço! O recado é do Sol, que muda de signo e 
cenário, ingressando em um setor do seu Horóscopo que 
vai turbinar sua vitalidade física, proteger seu bem-estar 
e favorecer seus ganhos através do trabalho. 

Leoninos já são sortudos por natureza, mas agora que o 
Sol desembarca no paraíso astral, vão ficar com a estrela 
na testa! Vantagens, benefícios e facilidades devem surgir 
sem que você faça grandes esforços e tudo deve fluir do 
jeito que espera. 

Grandes surpresas vão rolar nessa semana e o astral vai 
ficar do jeitinho que você pediu: forrado de promessas 
maravilhosas. A primeira vem do Sol, que passa a ilu-
minar os interesses domésticos e vai encher seu lar de 
boas energias, além de proteger e alegrar a convivência 
com os outros.

É agora que você tira a barriga da miséria. O Sol desem-
barca no seu signo e inaugura um dos ciclos mais esti-
mulantes do ano. A sorte vai sorrir para o seu lado e 
vários assuntos que andavam mal das pernas agora vão 
deslanchar essa semana. 

Horóscopo semanal do dia 21 ao dia 27 de novembro

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Aguarde novidades que vão levantar o seu astral e rechear 
sua conta! Se depender do céu, tem tudo para engre-
nar, ainda mais se você aproveitar a maré de sorte e 
positividade para agilizar seus planos, sejam pessoais, 
profissionais ou financeiros. 

Essa semana o Sol brilha lindo, leve e solto em Sagitário, 
seu otimismo, sua simpatia e energia vão subir no topo 
do Everest e garanto que nenhuma bagunça vai te tirar 
do sério. A semana será perfeita para você ir atrás dos 
seus interesses e multiplicar seus contatos.

Grandes novidades chegam estimulando seus projetos, 
objetivos, ideais e também suas amizades. A vida social 
vai ficar animada, você pode conhecer uma porção de 
gente interessante, trocar ideias e experiências que vão 
trazer alto-astral, alegria e abrir portas.

Diz ai, você está se esbaldando com a presença luminosa e 
graciosa de Vênus no seu signo, né? Aproveita, bebê, por-
que os astros elevam a sua sorte e darão umas boas canjas 
para você atrair conquistas. Seu charme estará poderoso 
para atrair aquele crush que já conhece e quer algo mais. 

Pode levantar as mãos para o alto e agradecer! O Sol 
acaba de ingressar em Sagitário com promessas de sorte, 
entusiasmo e vibes otimistas para a sua vida. Novos e 
esperançosos tempos começam agora e planos engaveta-
dos por falta de oportunidade devem finalmente decolar. 

Horóscopo nascido em 19 de novembro

Horóscopo nascido em 20 de novembro

Horóscopo nascido em 21 de novembro

Os nascidos no dia 20 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Capricórnio. Parecem 
exigentes, mas são afetivos e ligados à família. São sentimentais e românticos. Seu número principal, do dia do 
nascimento, na astrologia cabalística, é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno, cujas influências mais fortes se 
fazem sentir na terra e em toda natureza. A soma dá o 10 e 0 1, do Sol, que confere liderança, poder e grande solidão.

Os nascidos em 19 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Sagitário. São expansivos, 
progressistas, francos, leais e positivos, otimistas, confiantes e donos de si. Preferem mandar e dirigir a receber 
ordens ou serem pressionados. Gostam de ler, de aprender, de experimentar e enriquecer seus conhecimentos. Mas 
também de se imporem e de se sobressaírem, liderar e comandar. Podem exagerar e se excederem em autoridade e 
franqueza. Muitas vezes magoam os outros sem querer. Mas, se precisar pedem desculpas. Seu número principal, 
do dia do nascimento é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. Juntos eles formam o 9, de Marte, que lhes confere 
grande combatividade, espírito de luta, confiança em si, otimismo e positividade.

Os nascidos no dia 21 de novembro são do signo de Escorpião com a personalidade de Aquário. São misteriosos, 
exóticos, criativos e originais; de pouca conversa. Estão sujeitos a problemas de origem familiar, principalmente 
com pessoas de geração diferente da sua; os mais jovens ou os mais velhos. Seu número principal, do dia do nasci-
mento, na astrologia cabalística é o 29, formado de 2, Lua e de 9, Marte, astros de natureza opostas. Juntos formam 
o 11, número nobre, que revela elevação de espírito e propósito, espírito de fraternidade. Mas em seu lado negativo 
encerra violência e crueldade.

Nada de economia em notícias boas essa semana! Vamos 
logo tascar a melhor para animar o seu astral! Quem 
manda é o Sol, que aterrissa de mala e cuia bem no 
ponto mais alto do seu Horóscopo, elevando sua popu-
laridade, seu carisma e suas perspectivas de sucesso, 
especialmente no trabalho essa semana.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 19/11/2022

Sol

Paranaguá
max 24
min 19

max 32
min 16

Cascavel
max 29
min 16

Foz do Iguaçu
max 32
min 19

max 30
min 14

Curitiba
max 21
min 12

FASES 
DA LUA

Domingo 20/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 21/11/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/11 - 10h29
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Operação Bairro Limpo recolhe 80 toneladas de entulhos em 3 bairros
Mais uma edição do pro-

grama Bairro Limpo já teve iní-
cio nos bairros Jardim Alvorada, 
Mutirão do Alvorada e Parque 
San Gaetano. A megaopera-
ção de serviços públicos é 
uma realização da Prefeitura 
de Umuarama e esta semana 
retirou 80 toneladas de entu-
lhos dessas três localidades, 
incluindo móveis velhos, galhos, 
lixo reciclável e objetos inser-
víveis. Um caminhão fez dez 

viagens levando tudo para o 
Aterro Sanitário.

Os trabalhos começam 
no dia 3 com poda de árvo-
res e agora a Operação Bairro 
Limpo segue com serviços 
como varrição e recolhimento 
de galhos, limpeza de galerias 
pluviais e bocas de lobo, troca 
de tampas quebradas, opera-
ção tapa-buracos, micropavi-
mentação asfáltica, pintura de 
meios-fios, novas sinalizações 

de trânsito (demarcações viá-
rias), limpeza de terrenos bal-
dios, identificações de endere-
ços em postes e outras ações.

Várias secretárias são 
envolvidas no desenvolvi-
mento de atividades, como 
Serviços Públicos, Saúde, 
Sestram (Segurança, Trânsito 
e Mobilidade Urbana), Obras, 
Agricultura, Meio Ambiente, 
Habitação, Cultura e Smel 
(Esporte e Lazer). “Iniciamos 

pelo Sonho Meu, fomos ao 
Jabuticabeiras,  ao Dom 
Bosco, ao Industrial, enfim, 
estamos, aos poucos, levando 
este projeto a todas as regiões 
da cidade. É uma forma que 
encontramos de melho-
rar a qualidade de vida dos 
cidadãos”, observa o pre-
feito Hermes Pimentel, indi-
cando que o encerramento da 
Operação Bairro Limpo está 
agendado para o domingo, dia 

27, com programação especial 
para as crianças.

A megaoperação da Prefeitura retirou 80 
toneladas de entulhos dessas três localida-
des, incluindo móveis velhos, galhos, lixo 
reciclável e objetos inservíveis
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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

World Day of Remembrance
será celebrado neste domingo

Desde 2005, o terceiro 
domingo de novembro foi 
eleito pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) como 
o Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Acidentes de 
Trânsito, mais conhecido 
como “WDR, World Day of 
Remembrance”. Neste ano, a 
data será celebrada no dia 20 
de novembro e é uma oportu-
nidade para refletirmos sobre 
a importância da conscienti-
zação da população no trân-
sito, com adoção de medidas 
preventivas. Além de ser um 
momento de reflexão sobre 
atitudes como a responsabili-
dade e o respeito no trânsito.

Atualmente, a falha humana 
é uma das principais causas 
de acidentes nas estradas e 
nas ruas por todo o Brasil. Um 
estudo realizado pelo Ministério 
dos Transportes, Portos e 
Aviação revelou que em 53,7% 
dos acidentes, a causa é a 
imprudência dos condutores. 
Desta porcentagem, 30,3% ocor-
rem por infração das leis de trân-
sito e 23,4% por falta de atenção 
do condutor.

Para enaltecer a data e pro-
mover um trânsito mais seguro 
e gentil, a LeasePlan separou 8 
dicas, confira a seguir:

DIA Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito é uma data para se refletir 
sobre a importância da conscientização da população no trânsito
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Quando falamos que a falta 
de atenção do condutor é uma 
das maiores causas dos aci-
dentes de trânsito, podemos 
considerar que o uso do celu-
lar ao volante contribui para 
isto. Por mais que no Código 
Brasileiro de Trânsito esteja 
explicitado que é proibido 
mexer no celular durante a 
condução de um veículo, ainda 
muitos condutores arriscam e 
dão aquela rápida olhadinha 
em seu WhatsApp, atendem 
ligações ou até, navegam em 
suas redes sociais.

2 - Respeite os limites de 
velocidade

No topo das infrações mais 
cometidas pelos brasileiros, 
está o excesso de velocidade. 
Além disso, dirigir em alta 
velocidade também é uma das 
maiores causas de acidentes 
de trânsito no Brasil. Então é 
papel do condutor dirigir res-
peitando os limites de velo-
cidade da via, protegendo 
assim a sua vida, e de toda a 
população.

3 - Use a seta
Apesar de muitos moto-

ristas se esquecerem dela, 

a seta é uma ferramenta 
muito importante na direção. 
Sinalizar a mudança de faixa, 
ou indicar que irá entrar na 
rua à direita ou à esquerda, 
é fundamental para evitar 
acidentes no trânsito. Por 
isso, não se esqueça de usar 
de forma responsável a seta 
enquanto dirige.

4 - Seja tolerante
O trânsito não é feito 

apenas por  motoristas. 
Motociclistas, ciclistas e, claro, 
os pedestres, também fazem 
parte. Respeite o espaço de 
cada uma destas pessoas e 
dirija de forma responsável, 
cuidando do coletivo e não 
apenas do seu veículo.

5 - Não dirija com sono
Apesar de variar de pessoa 

para pessoa, o recomendado 
para um adulto é dormir ao 
menos 8 horas por noite antes 
de começar um dia de traba-
lho. Pouco tempo de sono 
pode afetar a concentração e 
ainda causar fadiga.

6 - Confira as condições do 
veículo

O veículo pode ser uma 
máquina ainda mais perigosa 

se não estiver com suas manu-
tenções em dia. Por isso, veri-
fique itens básicos como, por 
exemplo, o óleo, a calibragem 
dos pneus, o estepe, freio, 
entre outros.

7 - Obedeça às leis de 
trânsito

Seguir as leis impostas no 
Código de Trânsito Brasileiro 
é uma obrigação de qualquer 
motorista. Essa atitude não 
só evita multas como tam-
bém salva vidas no trânsito. 
Então, sempre respeite os 
limites de velocidade e não 
ultrapasse em locais proibi-
dos. Não coloque sua vida em 
risco - nem a de outras pes-
soas - para chegar apenas 5, 

10 minutos mais cedo.

8 - Sinalize a via em caso 
de acidente ou parada

Mesmo seguindo as dicas, 
ainda assim motoristas estão 
suscetíveis a acidentes ou 
também, a situações inespe-
radas - como um pneu furado. 
E até mesmo, muitos aciden-
tes podem acontecer por causa 
de outros veículos parados na 
pista que não estão bem-si-
nalizados. Por isso, sinalize a 
pista com uma distância razoá-
vel, para que os outros moto-
ristas percebam o obstáculo à 
frente. Prefira parar o seu veí-
culo em uma reta e, além do 
triângulo, use galhos ou outros 
objetos para sinalizar.

Pela primeira vez, Chevrolet será patrocinadora do BBB
A Chevrolet será uma das 

patrocinadoras da 23ª edição 
do ‘Big Brother Brasil’, cuja 
estreia está prevista para 16 
de janeiro de 2023. Pela pri-
meira vez na história do reality, 
a marca estará presente com 
diversas ativações ao longo 
de toda edição, incluindo nos 
momentos mais cruciais do 
jogo, como as eletrizantes pro-
vas do líder.

A novidade é anunciada 
num momento em que a 
Chevrolet prepara grandes 
novidades para 2023 em 
diversos segmentos do mer-
cado automotivo. A princi-
pal é o lançamento da Nova 
Montana, a futura picape 
médio-compacta da marca 
que trará um novo conceito 
para a categoria e que será 
produzida no país. Também 
estão previstos outros dois 

lançamentos no segmento de 
picapes, incluindo uma nova 
versão da consagrada S10 e a 
chegada da Silverado, picape 
americana de grande porte 
que deve se consagrar como a 
mais sofisticada e tecnológica 
do mercado.

Para ampliar seu portfólio 
de carros elétricos na região, 
a Chevrolet também já anun-
ciou que em 2023 trará novos 
modelos 100% elétricos, como 
o Blazer EV e o Equinox EV. A 
General Motors, detentora da 
marca, tem o compromisso de 
liderar a eletrificação da mobi-
lidade na América do Sul e no 
mundo, com a mais completa 
linha de veículos zero emissão. 
Para isso, está investindo glo-
balmente USD 35 bilhões no 
desenvolvimento de 30 elétri-
cos e autônomos até 2025.

“Estamos muito felizes de 

anunciar nossa primeira parti-
cipação no BBB, um dos reality 
shows mais famosos do país, 
num momento tão especial 
para a marca. Essa participa-
ção amplia nossa interlocução 
e troca com os nossos consumi-
dores. Aproveitaremos a dimen-
são do programa para reforçar 
nossos atributos, apresentar 
novidades, além de trazer muito 
entretenimento e diversão aos 
brasileiros”, afirma Chris Rego, 
diretora executiva de Marketing 
da GM América do Sul.

A Chevrolet se prepara para ações com entretenimento, inovação e diversão ao longo da 
23ª edição do BBB
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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

                                                                    COMUNICADO 

Sr. GILMAR FRANCISCO VIEIRA, casado com a Sra. CRISSIANE MARINS TAKANO VIEIRA, 
residentes e domiciliados na Estrada Porto Cinco Assentamento, R652, Zona Rural, CEP 87470-
000, na cidade de MARILUZ-PR, favor entrar em contato com a empresa U.F.C LOTEAMENTOS 
E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 
14.315.648/0001-61, com sede na Avenida Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-
PR, telefone: (44) 3622-5221, referentes assuntos de vosso interesse. 

 

 

 

                                                                       COMUNICADO 

Sr. RICARDO RODRIGUES MELO, solteiro conforme declarado, residente e domiciliado na Rua 
Waldemar Evaristo da Silva, 1945, Jardim Alto da Boa Vista, CEP 87506-380, na cidade de 
UMUARAMA-PR, favor entrar em contato com a empresa M.C.F IMÓVEIS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 30.528.508/0001-28, com sede na Avenida 
Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-PR, telefone: (44) 3622-5221, referentes 
assuntos de vosso interesse. 

                                                                    COMUNICADO 

Sr. GILMAR FRANCISCO VIEIRA, casado com a Sra. CRISSIANE MARINS TAKANO VIEIRA, 
residentes e domiciliados na Estrada Porto Cinco Assentamento, R652, Zona Rural, CEP 87470-
000, na cidade de MARILUZ-PR, favor entrar em contato com a empresa U.F.C LOTEAMENTOS 
E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 
14.315.648/0001-61, com sede na Avenida Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-
PR, telefone: (44) 3622-5221, referentes assuntos de vosso interesse. 

 

 

 

                                                                       COMUNICADO 

Sr. RICARDO RODRIGUES MELO, solteiro conforme declarado, residente e domiciliado na Rua 
Waldemar Evaristo da Silva, 1945, Jardim Alto da Boa Vista, CEP 87506-380, na cidade de 
UMUARAMA-PR, favor entrar em contato com a empresa M.C.F IMÓVEIS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 30.528.508/0001-28, com sede na Avenida 
Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-PR, telefone: (44) 3622-5221, referentes 
assuntos de vosso interesse. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
R U SS I A N E  ST E FA N I  D E 
MATTOS, inscrita sob nº CPF 
022.088.079-44, estabelecido 
na Rua Pará, 3325, Jardim São 
Marcos, CEP 87501-520, na 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 23.487/2001. 
Com esta publicação o mesmo 
torna-se sem valor legal e 
comercial.   

EXTRAVIO DE ALVARÁ
C. S. FERREIRA, inscrita sob 
nº CNPJ 72.489.743/0001-
88,  estabelecido na Rua 
Arapongas, 4350, Zona II, 
CEP 87502-180, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
18.027/1993. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

Desenhista de páginas da internet (web designer)

Eletricista

Eletricista de manutenção industrial

Empregado doméstico nos serviços gerais

Enfermeiro

Esteticista

Estoquista

Farmacêutico

Fiscal de prevenção de perdas

Garçom

Gerente comercial

Instalador de som e acessórios de veículos

Instrutor de cursos livres

Lavador de veículos

Manicure

Manobrista

Mecânico de manutenção de máquina industrial

Mecânico de motocicletas

Mecânico de refrigeração

Médico veterinário

Monitor de alunos

Montador de móveis de madeira

Montador instalador de acessórios

Motorista de caminhão

Office-girl

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações

Eletricista de instalações industriais

Operador de caixa

Operador de caldeira

Operador de empilhadeira

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Orientador de ensino

Padeiro

Padeiro confeiteiro

Pedreiro

Promotor de vendas

Repositor - em supermercados

Retireiro

Servente de obras

Social media

Soldador

Supervisor administrativo

Supervisor comercial

Tapeceiro de móveis

Tecelão (tear automático)

Técnico em segurança do trabalho

Torneiro mecânico

Vendedor interno

Vendedor porta a porta

Vendedor pracista

Açougueiro

Administrador de empresas

Agente de pesquisa

Agente funerário

Ajudante de carga e descarga de mercadoria

Ajudante de estruturas metálicas

Ajudante de motorista

Analista de recursos humanos

Arrematadeira

Arte-finalista

Assistente administrativo

Assistente de vendas

Atendente balconista

Atendente de balcão

Atendente de balcão de café

Atendente de lanchonete

Atendente de lojas

Atendente de mesa

Atendente de padaria

Atendente do setor de hortifrutigranjeiros

Auxiliar administrativo

Auxiliar contábil

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 manutenção predial

Auxiliar de mecânico de autos

Auxiliar de orientação pedagógica

Auxiliar de padeiro

Auxiliar mecânico de refrigeração

Auxiliar operacional de logística

Auxiliar técnico de refrigeração

Balconista

Balconista de crediário

Cabeleireiro

Cabeleireiro escovista

Carregador (armazém)

Caseiro

Chapista de lanchonete

Confeiteiro

Costureira de máquina reta

Costureiro, a máquina na confecção em série

Cozinheiro de restaurante

Cozinheiro geral

Cuidador de idosos

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

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

  210  Vagas disponíveis para o dia 21/11/2022, 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.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
A M. DE SOUSA FILHO MÓVEIS 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
15.864.755/0001-01, estabe-
lecido na Rua Lorenz, 1591, 
Mutirão Industrial I, CEP 87507-
058, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 30.813/2012. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

A Secretaria de Saúde de 
Umuarama recebeu 170 doses 
da vacina Pfizer Baby, indi-
cada contra a Covid-19 para 
bebês de seis meses a três 
anos incompletos (2 anos, 11 
meses e 29 dias), com ou sem 
comorbidades. Os imunizan-
tes serão disponibilizados, 
enquanto houver imunizantes, 
neste sábado (19) na Unidade 
Básica de Saúde Central, das 

Umuarama recebe vacina Pfizer Baby contra a Covid
8h às 11h30.

O secretário de Saúde, 
Herison Cleik, destaca que, 
como são poucas doses vin-
das nessa primeira remessa, 
a prioridade de imunização 
será para crianças com comor-
bidades. “Acreditamos que já 
no início da próxima semana 
devemos receber mais imu-
nizantes para esse público e 
vamos centralizar a vacinação 

na UBS Central”, relata.
Ele lembra que só serão 

vacinadas as crianças que 
estiverem acompanhadas de 
seus pais ou responsáveis, que 
devem levar documentos pes-
soais com foto, além da cartei-
rinha de vacinação da criança. 

“A UBS Central fica na avenida 
Dr. Angelo Moreira da Fonseca 
n° 736, ao lado do PA (Pronto 
Atendimento), próximo da 
delegacia. E quem tiver dúvi-
das pode ligar para os tele-
fones (44) 2030-3469 ou (44) 
98457-1830”, informou.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni “O homem honesto procura tornar-se útil, o 

intrigante tenta ser necessário.”!
Victor Hugo

@tribunahojenewsumuarama

PIZZADA
O Lions Clube de Umuarama promove neste sábado (19), a Pizza Solidária com o lucro da venda revertido para a compra de 
equipamentos ao Banco Ortopédico e também para ajudar a Casa da Paz de Umuarama. Cada pizza custa R$ 40 reservas pelo 
WhatsApp: (44) 99976-0543. A retirada será sábado na Toca do Leão, das 10h30 às 14h.
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NEWS
A quinta-feira foi um dia decisivo 
no Twitter. Isso porque foi o prazo 
dado pelo bilionário Elon Musk para 
os funcionários da rede social deci-
direm se ficavam ou deixavam seus 
cargos na empresa. Em e-mail inter-
no nesta semana, o bilionário disse 
que a plataforma terá uma cultura 
‘extremamente hardcore’ e exigiu 
que as equipes trabalhem ‘longas 
horas intensamente’ ou peçam de-

missão. Já passava de mil o número 
de funcionários que se demitiram. 

(The Verge)

***

E após Musk exigir que os funcioná-
rios voltassem ao trabalho presen-

cial, um deles, com deficiência, 
demitido por não ir ao escritório, 

entrou com uma ação contra a em-
presa, alegando que as novas regras 

são discriminatórias. (Reuters)

LIDERANÇAS PODEROSAS!
O destaque da foto fica para as responsáveis pela organização do 
evento ‘Ecossistema de Empreendedorismo Feminino’ -,  Renata 

Cristiane da Silva, da CACIER, Jane Queiroz, do SEBRAE, Sirley Ba-
tatinha consultora credenciada do SEBRAE,  Ligia Blanco (CONECTA 
DELAS) e Michele Munchen / assistente do palestrante ARLINDO 

GRUND. Cerca de dez cidades mandaram representantes:  São Jorge 
do Patrocínio, Cruzeiro do Oeste, Umuarama, Maria Helena, Marin-

gá, Icaraíma, Iporã e Altônia.  

ARQUIVO PESSOAL

ZOOM
No evento ‘Ecossistema de Empreen-
dedorismo Feminino’, na quarta-feira 
16, o palestrante Arlindo Grund  
(Consultor de Imagem no progra-
ma Esquadrão da Moda / SBT) e a 
consultora credenciada do Sebrae -, 
Sirley Batatinha.

GRAMMY
A cantora e atriz Liniker se tornou 

ontem a primeira artista transgênero 
a vencer o Grammy Latino. Ela levou o 
prêmio na categoria melhor álbum de 
MPB com Índigo Borboleta Anil, supe-
rando nomes tradicionais como Cae-

tano Veloso, Ney Matogrosso e Marisa 
Monte. (Tangerina)

***

Quem também levou um Grammy pela 
primeira vez foi Ludmilla, mas não com 

um funk. Seu álbum Numa Nice #2, 
foi o escolhido o melhor na categoria 
samba/pagode, onde também concor-
riam Martinho da Vila e Péricles. (UOL)

ARQUIVO PESSOAL
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