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Saúde registrou duas mortes
por Covid depois de 180 dias
A situação do coronavírus em Umuarama continua sendo monitorada com 
muita atenção pela Secretaria de Saúde, já que os números continuam 
aumentando. Os dados acumulados no final de semana dão conta que 46 
novos casos foram registrados. Após oito meses, duas mortes causadas 

pela doença foram oficialmente confirmadas na cidade, alavancando o 
número de vítimas fatais para 357. Uma mulher de 64 anos que estava 
internada na UTI do Hospital Nossa Senhora e um homem de 64 anos estava 
no Uopeccan. Os dois moravam no Parque das Jabuticabeiras. l 11

l 9

ASSESSORIA/SECOM

Dia ‘D’ contra a Dengue

O caixa eletrônico de um posto de atendimento do Bradesco foi alvo de bandidos no último final de semana. 
Todo o dinheiro que havia em seu interior foi levado. O crime foi descoberto por funcionários que abriram o posto 
de atendimento ontem pela manhã. O fundo do equipamento foi perfurado com a utilização de uma broca. O 
estabelecimento não possui câmeras de monitoramento. As investigações ficaram por conta da Polícia Civil. O 
valor levado não foi divulgado pela gerência. 

Seleção Brasileira 
conseguiu a antecipa-

ção da classificação 
para a fase oitava de 

finais da copa do Catar 
com a vitória de ontem 
sobre a Suíça, com um 

placar de 1 x 0. Ape-
sar do jogo fechado do 
adversário europeu, a 

Seleção ‘Canarinho’ 
quebrou paradigma com 
a primeira vitória sobre 
a equipe em mundiais, 
após dois empates. l 7

l Pág. 3

Arrombamento

Média de juros
cobrados pelos
bancos chegou
a 42,2% ao ano

l 2

PEC da Transição
deverá ser
votada até

10 de dezembro
l 3

Acordo inédito
amplia recursos

para Reserva
Hídrica do Futuro

l 4

Classificada

l 6
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(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Hoje você pode encontrar bons aliados. À noi-
te, pode se decepcionar com alguém da turma: 
respeite as diferenças se quiser manter a rela-
ção. No amor, atração por amigo tende a ficar 
mais forte agora: avalie os riscos antes de se 
envolver.

Aproveite o estímulo para retomar os estudos 
ou fazer cursos que abram novas possibilida-
des para a sua carreira. Escolha um objetivo e 
dê um passo de cada vez. No amor, vai querer 
sintonia de corpo e alma com seu bem.

Você pode ganhar uma grana extra ao ajudar al-
guém a administrar o próprio dinheiro. Só apli-
que seu dinheiro se tiver certeza de que não há 
perigo de perder. Desconfie de tudo que pare-
cer “bom demais para ser verdade”. Na paixão, 
quem está livre pode sentir um desejo ainda 
maior de encontrar um crush. 

Assuntos de casa ou de família terão prioridade 
para você. No trabalho, explore a sua experi-
ência, mas sem impor as suas vontades. No 
romance, você vai esbanjar charme e carisma, 
mas pode deixar as paqueras de lado para curtir 
o seu ninho. 

O céu anuncia uma ótima fase para expressar 
o que pensa e sente. No trabalho, vai partici-
par mais ativamente dos debates e dará ótimas 
ideias. Passeios e encontros estão contraindica-
dos, mas você pode animar as paqueras trocan-
do mensagens com seu alvo. 

Fique de olho em qualquer oportunidade lu-
crativa que possa surgir, especialmente no tra-
balho, ou pense em coisas criativas que possa 
fazer para vender a outras pessoas. Agora, se 
você quer se livrar as dívidas e equilibrar o or-
çamento, evite sair gastando por aí, no primeiro 
impulso: controle-se. 

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 em 29 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Aquá-
rio. São joviais, comunicativos e populares, otimistas, excêntricos, originais e criativos. 
Estão sempre de bom humor e levam a vida de uma forma moderna e atualizada. Seu 
número principal, do dia do nascimento é o 38, formado de 3, Júpiter e de 8, Saturno. 
Juntos formam o 11, que não se soma e nem se divide. É um símbolo de evolução, de 
modernidade e tecnologia, idealismo e fraternidade.

Horóscopo nascido em 29 de novembro

Prepare-se para um dia de bastante trabalho. 
É bom controlar o seu lado mais autoritário 
para não se desentender com chefes, colegas 
e clientes. Quem está livre vai preferir paquerar 
e se envolver com um crush que já conhece. 

Você vai querer o sucesso e não medirá esfor-
ços para se destacar no trabalho. Ainda mais se 
perceber que há uma boa oportunidade à vista. 
No campo sentimental, você será exigente e só 
dará chance se sentir que uma relação vai real-
mente valer a pena. 

No trabalho, talvez precise de um pouco mais 
de silêncio para conseguir se concentrar e 
cumprir as tarefas. Respeite o desejo de se 
isolar um pouco e fugir de agitação. No amor, 
quem está livre pode se surpreender com uma 
atração secreta ou proibida.

Se depender de garra e coragem, você vai con-
quistar tudo que desejar. Foque em seus ob-
jetivos mais ambiciosos e vá à luta. No amor, 
por mais que apaixonado que esteja, pode ser 
difícil dar o primeiro passo nesta fase. Respeite 
o seu tempo. 

Una o útil ao agradável e invista no trabalho 
em equipe. Somar forças com os colegas vai 
deixar seu dia muito mais. Também é um bom 
momento para formar sociedade com alguém 
de confiança. Sua vida afetiva promete fortes 
emoções. 

No trabalho, até as tarefas mais maçantes e 
complicadas vão parecer mais fáceis. Bom mo-
mento para dar andamento a um serviço que 
está emperrado e ninguém quer assumir.  A Lua 
traz sorte e indica um bom momento para fazer 
uma fezinha. Mas nada de apostar alto demais: 
não cometa extravagâncias.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 29/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 22
min 20

max 29
min 18

Cascavel
max 28
min 17

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 28
min 18

Curitiba
max 20
min 16

FASES 
DA LUA

Quarta 30/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 1º/12/2022

Sol

Nova
23/11 - 19h57

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 686
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 05 09 01 01 08 07 08

Super Sete concurso: 324C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

AGOSTO

04 13 16 18 19 24 25

Loterias
Megasena

02 03 04 05 07 08 10 11 
12 14 15 20 22 23 24concurso: 2543Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2396Lotomania

67.647
83.012
09.959
66.647
61.289

01 18 20 22 35 36 64 
BRASILIENSE/DF

02 34 37 61 74
concurso: 6009

02 05 27 30 46 53

06 10 11 17 29 38 42 47 53 55 
60 62 64 67 69 70 73 75 86 90

concurso: 2673Lotofácil
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PSD
DRIVETHRU

BONECADEPANO
ASILADI
LSTETISUVA

ADÃOEEVAANEL
SDEOANRO
UOOSTRAS
TSAPVISOR

VHFIBSPA

ELEMENTAR
RUBORIZARAM
LIIBCLA

BADAMEAPEC
NOCRAPULA
DSTILESOS

Sistema
expresso
de lan-

chonetes

Ator cana-
dense de
"Jogos

Vorazes"

Medica-
mentos
como a
morfina

A mais
famosa é

Emília
(Lit.)

Dá guarida
a perse-
guidos

políticos

Palavra
que inicia
o diálogo
telefônico

Protago-
nistas da

Queda
(Bíblia)

A mãe de
Aquiles
(Mit.)

Fruto
cultivado 
em Napa

Valley
Joia dos

campeões 
da NBA e
da NFL

Secretaria
de Direito 
Econômico

(sigla)

Fértil;
abun-
dante

Waza-(?),
golpe do

judô

Ditongo de
"oblíquo"

Molusco 
consumido
cru (pl.)

Decora;
enfeita

Sinal de 
frequência

de TVs

Expressão
caracte-
rística de
Sherlock

Tornaram 
averme-

lhado

52, em
alga-

rismos
romanos

Denomi-
nação do

cantor 
de rap

Associa-
ção da

Ásia e do
Pacífico

Líquido
que for-
ma os

abscessos
Metal re-
sistente à
corrosão
(símbolo)

Espécie 
de formão
usado em 
carpintaria

Indiví-
duo vil;
canalha

Doença
que afeta 

a vida
sexual

Incólumes

Avitami-
nose B1

Clínica de
estética

Arma dos indígenas
brasileiros

Camas 
de lona

dobráveis
e portáteis
de ambu-
lâncias

Ibidem 
(abrev.)

Erro;
engano

A tela do
celular

Passado,
em inglês  

Aqui, em
francês

O "J" do
baralho

Grandeza medida 
pelo manômetro

Tópico 
de filmes
como "De
Volta para
o Futuro" 

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

em 2016

Aquele que comple-
tou o doutorado

Milícia que originou 
as SS nazistas

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

(fig.)

(?)
Kirchner,
político

argentino

Cordilheira
do maciço
de Anna-

purna

Crença 
religiosa 

muito 
antiga

Segundo
ascen-

dente de
alguém

Moldura 
redonda de

colunas
(Arquit.)

Medida 
de capa-
citância

(Fís.)

Estúpido;
ignorante

Antecede
o nome 

da inglesa
casada

Engaste
de pedra
de anel

Uma das 
6 línguas
oficiais 
da ONU

Divindade 
campes-
tre (Mit.)

Iniciação
Científica
(abrev.)

Composto
rarefeito
na estra-
tosfera 

Dilatação
da parede
da artéria

(Med.)

Clássico
da bossa
nova de

Tom Jobim 
e Vinicius 

de
Moraes

Moeda
do Japão
Creme 
de leite

Garantia
de crédito

Prenome
do Prín-
cipe dos
Poetas

Agravante
do crime

(?) Amaral, cineasta
de "Antônia"

Delata

Copas (?),
carteado

Espertos;
ardilosos

Latir;
ladrar
Couro
curtido

"Ouvido", em
"otorrino"

Unidade da
planilha
do Excel
(Inform.)

Periódi-
co de 

artes ou
ciências 

Ouvir, em
espanhol

Terra
onde, sem

cultura,
brotam
plantas

Primo da
Cuca (Lit.)

Museu
carioca

Aguarden-
te feita de

uva

Choque
(Psiq.)

País onde
se iniciou
a Reforma

Desenvolvido por Des-
cartes, usa a geome-

tria analítica para des-
crever um fenômeno

3/mrs — oír. 5/acoar — bisel — bocel — natio. 8/solertes.

@tribunahojenewsumuarama

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Terça

30 20

Terça

20 16 21 17
QuartaQuarta

Chuva

h
h

h
h

h
h

19
h

30

PREVISÃO DO TEMPO

ChuvaSol Sol

Cheia
08/12 - 01h09

Nova
23/11 - 19h57

Crescente
30/11 - 11h38

Minguante
16/12 - 19h57

h

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

Índice em % 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

25/10 a 25/11 0,6794 0,6794 0,1785
26/10 a 26/11 0,6791 0,6791 0,1782
27/10 a 27/11 0,6516 0,6516 0,1508
28/10 a 28/11 0,6136 0,6136 0,1130
1/11 a 1/12 0,6515 0,6515 0,1507

Ações % R$
Petrobras PN +2,10% 24,36 
Vale ON +0,49% 81,30 
ItauUnibanco PN -1,81% 25,52 
Bradesco PN -0,13% 15,33 
Magazine Luiza ON -2,92% 3,32 
Americanas ON -9,68% 9,89

IBOVESPA: -0,18% 108.782 pontos

Iene 138,80
Libra est. 0,83
Euro 0,96
Peso arg. 166,65

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,8% 5,3650 5,3660 +3,9%

PTAX  (BC) +0,5% 5,3791 5,3796 +2,3%

PARALELO -0,7% 5,2500 5,6900 +3,6%

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

EURO +0,4% 5,5927 5,5937 +7,6%

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 28/11

Iene R$ 0,0388
Libra est. R$ 6,48
Peso arg. R$ 0,032
R$1: 1.337,79 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/11 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 1.457,25 21,00 4,1%
FARELO dez/22 413,60 4,80 -2,8%
MILHO dez/22 668,75 0,75 -1,8%
TRIGO dez/22 756,75 -18,75 -8,7%

SOJA 169,61 0,4% -1,2% 168,00
MILHO 76,82 0,0% -2,2% 76,00
TRIGO 97,62 0,1% -4,9% 97,00
BOI GORDO 279,63 0,1% -1,0% 275,00
SUINO 6,46 0,0% -1,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 28/11 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 28/11 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 28/11 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 180,00 1,1% 0,0%
SOJA Paranaguá 185,00 -3,1% -2,6%
MILHO Cascavel 85,00 0,0% -2,3%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Juros médios cobrados pelos bancos
chegou a 42,2% ao ano em outubro

A taxa média de juros das 
concessões de crédito livre teve 
alta de 10 pontos percentuais 
nos últimos 12 meses e che-
gou a 42,4% ao ano em outu-
bro. No mês, o aumento foi de 
1,7 ponto percentual, segundo 
as Estatísticas Monetárias e de 
Crédito divulgadas ontem (28) 
pelo Banco Central (BC).

Nas novas contratações para 
empresas, o custo médio do cré-
dito atingiu 23,5% ao ano, alta 
de 0,5 ponto percentual no mês 
e 4,6 pontos percentuais em 12 
meses. Nas contratações com 
as famílias, o custo médio do 
crédito alcançou 56,6% ao ano, 
aumento de 2,6 pontos percen-
tuais no mês e 13,4 pontos per-
centuais em 12 meses.

No crédito livre, os bancos 
têm autonomia para emprestar 
o dinheiro captado no mercado 
e definir as taxas de juros cobra-
das dos clientes. Já o crédito 
direcionado, que tem regras 
definidas pelo governo, é des-
tinado basicamente aos setores 

habitacional, rural, de infraes-
trutura e ao microcrédito.

No caso do crédito direcio-
nado, a taxa para pessoas físi-
cas ficou em 10,8% ao ano em 
outubro, variação positiva de 
0,1 ponto percentual no mês e 
alta de 3,1 pontos percentuais 
em 12 meses. Para as empresas, 
a taxa subiu 0,4 ponto percentual 
no mês e caiu 1 ponto percentual 
em 12 meses, indo para 9,8% ao 
ano. Assim, a taxa média no cré-
dito direcionado chegou a 10,6% 
ao ano, alta de 0,2 ponto percen-
tual no mês e de 2,1 pontos per-
centuais em 12 meses.

A alta dos juros bancá-
rios médios ocorre em um 
momento em que a taxa básica 
de juros da economia, a Selic, 
está em seu maior nível desde 
janeiro de 2017, em 13,75% ao 
ano, definida pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
Em março do ano passado, o 
BC iniciou um ciclo de aperto 
monetário, em meio à alta dos 
preços de alimentos, de energia 

e de combustíveis.
A Selic é o principal ins-

trumento usado pelo BC para 
alcançar a meta de inflação. 
Em outubro, a inflação subiu 
0,59%, após três meses de 
deflação. Com o resultado, 
o IPCA acumula alta de 4,7% 
no ano e 6,47% em 12 meses, 
segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para novembro, o Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo-15 (IPCA-15), que é a 
prévia da inflação, também 
teve aumento de 1,17%.

A entidade avalia que a alta 
na Selic tem sido repassada 
para as taxas finais de diferen-
tes modalidades de crédito e 
não descarta a possibilidade de 
novos aumentos caso a inflação 
não caia como o esperado. A 
elevação da taxa básica ajuda a 
controlar a inflação porque causa 
reflexos nos preços, já que juros 
mais altos encarecem o crédito 
e estimulam a poupança, con-
tendo a demanda aquecida.

Confiança da Indústria cai
3,6 pontos em novembro

O Índice de Confiança da 
Indústria (ICI), divulgado ontem 
(28) pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV Ibre) registrou queda 
de 3,6 pontos em novembro, che-
gando a 92,1 pontos. Em médias 

móveis trimestrais, o índice 
caiu 2,7 pontos. Segundo o eco-
nomista do instituto Stéfano 
Pacini, este é o pior resultado 
desde julho de 2020.

Ele ressalta que a perspectiva 
futura também está em baixa. 

“Além disso, observa-se uma piora 
das expectativas para os próximos 
meses, possivelmente relacionada 
a uma desaceleração global pre-
vista e um cenário econômico bra-
sileiro de incertezas para o início 
do próximo ano”, explicou.
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SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO -
SEJUF

Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 1647/2022 – GMS 
1647/2022 – ID 975109

Objeto: Prestação de serviços contínuos de nutrição, cocção e 
fornecimento de refeições transportadas, por empresas especializadas 
destinadas ao CENSE e a CASA DE SEMILIBERDADE DE 
UMUARAMA – PR LOTE ÚNICO incluindo desjejum, almoço, lanche e 
jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e 
feriados, pelo período de 12 meses, para adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa, servidores que realizam escala de trabalho 
12x36h e familiares em dias de visita conforme itens, especificações e 
quantitativos que são parte integrante do Termo de Referência -
SEJUF/PR.
Valor Total Máximo: R$ 1.005.794,00 (um milhão, cinco mil, setecentos e 
noventa e quatro reais).
Abertura da sessão pública: 12/12/2022 às 10h:00 
Edital/Anexos: www.licitacoes-e.com.br www.comprasparana.pr.gov.br                                                                                                                                                                 
– Consulta de Editais/Órgão – SEJUF.
Informações - Setor de Licitações na Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n, 5º 
andar – Bloco B - Centro Cívico, telefone: (41) 3210-2473, (41) 3210-2479 e
(41) 3210-2541 licitacao@sejuf.pr.gov.br
         Comissão Permanente de Licitação - SEJUF

Relator quer votação
da PEC da Transição
até 10 de dezembro

O relator do Orçamento de 
2023, o senador Marcelo Castro 
(MDB-PI) disse que a PEC da 
Transição precisa ser votada 
até o dia 10 de dezembro, para 
que o Congresso possa definir 
em tempo hábil o pagamento 
do Bolsa Família, hoje Auxílio 
Brasil, e concluir a proposta 
orçamentaria do próximo 
ano, que irá balizar as contas 
do novo governo.

De acordo com Marcelo 
Castro, os dois grandes desa-
fios atuais para que o país con-
tinue funcionando são a apro-
vação da PEC da Transição e o 
Orçamento de 2023.

“Até a próxima terça-feira 
(29), irei protocolar o texto da 
PEC para darmos celeridade à 
aprovação da matéria nas duas 
Casas e garantirmos a conti-
nuidade do pagamento dos 
R$ 600 reais do Bolsa Família 
e mais R$ 150 reais por criança 
de até seis anos de idade”, afir-
mou o senador.

Castro apontou “falta de 

Câmara pode votar hoje a MP da
exploração de minérios nucleares

A Câmara dos Deputados 
pode analisar, a partir de 
terça-feira (29), a Medida 
Provisória que permite a 
atuação da iniciativa privada 
na pesquisa e lavra de miné-
rios nucleares, mas mantém 
o monopólio da atividade nas 
Indústrias Nucleares do Brasil 
S.A. (INB), conforme prevê a 
Constituição.

Embora o governo cite que 
as parcerias ocorrerão apenas 
na pesquisa e lavra desses 
minérios, o texto que se refere 
a contratos com pessoas jurí-
dicas abre a possibilidade de 
execução de outras atividades, 
como tratamento dos minérios 
nucleares; desenvolvimento 
de tecnologias para o aprovei-
tamento de minérios nuclea-
res; enriquecimento, produ-
ção e comércio de materiais 
nucleares.

Pelo texto, as empresas 
poderão ser remuneradas em 

entendimento entre as lide-
ranças” partidárias sobre a 
matéria. “Na verdade”, disse 
o relator, “qualquer que fosse 
o presidente eleito, chamasse 
Lula, Bolsonaro, Simone 
Tebet, Soraya Thronicke, qual-
quer um, nós teríamos hoje 
de fazer uma PEC porque o 
Orçamento que está aí não dá 
para funcionar”.

“Porque você vê um líder da 
estatura do Tasso [Jereissati, 
senador pelo PSDB do Ceará]. 
Ele apresentou uma PEC de 80 
bilhões. Ora, 70 bilhões já são 
do Bolsa Família. Sobram 10 
bilhões para recompor saúde, 
educação, Minha Casa, Minha 
Vida, Dnit, ciência, cultura, 
ciência e tecnologia. É um 
espaço muito restrito. Ele fez 
isso com as melhores inten-
ções. O [senador] Alessandro 
Vieira [PSDB-SE] apresentou 
uma PEC de 70 bilhões, só libe-
rando o Bolsa Família. Na ver-
dade, o Orçamento que está 
hoje no Congresso Nacional é 

inexequível”, apontou.
O relator disse ainda que 

“falta muita coisa para ajus-
tar”, mas insistiu na necessi-
dade de votação da PEC da 
Transição nos primeiros dias 
de dezembro.

“Falta muita coisa para ajus-
tar, mas tudo que falta para 
ajustar tem um limite. Nós não 
podemos ultrapassar a próxima 
semana sem votar essa PEC no 
Senado. Então, nós temos que 
votar, esse é o compromisso que 
tenho. Nós precisamos votar 
essa PEC na próxima semana 
no Senado para ir para a Câmara 
porque o Orçamento que eu vou 
relatar vai estar na dependência 
dessa PEC, se ela foi aprovada, 
se não foi e em que termos ela 
foi aprovada, porque todo o 
meu relatório está na depen-
dência dela. Então, quem mais 
precisa que a PEC seja aprovada 
sou eu e o Lula, porque o Lula 
não tem condições de adminis-
trar com o Orçamento que está 
aí”, concluiu.

dinheiro, por meio de percen-
tual do valor arrecadado na 
comercialização do produto 
da lavra, cessão do direito de 
comercialização do minério 
associado ou do direito de 
compra do produto da lavra 
com exportação previamente 
autorizada.

Minério associado é aquele 
que está misturado nas rochas 

extraídas da lavra e nas quais 
há também urânio, um ele-
mento naturalmente radioa-
tivo. Geralmente, o urânio é 
descoberto quando se pes-
quisa o potencial de outros 
minérios (ferro, cobre, esta-
nho, etc.) para os quais foi 
concedida licença em deter-
minada jazida pela Agência 
Nacional de Mineração (ANM).

Lei de Licitações
Vereadores 

de Umuarama 
analisam hoje, 

a partir das 
9h30, em sessão 
extraordinária, 
um projeto de 

autoria do Poder 
Executivo que 

regulamentam a 
legislação referente aos processos de licitação. O intuito é 
disciplinar a aplicação da Lei Federal 14.133 (nova Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos). Segundo o prefeito 
Hermes Pimentel, com a promulgação da nova Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos em abril de 2021, a gestão pública 
brasileira passou a operar em um novo marco legal e passou a 
abordar temas relacionados, trazendo regras também para os 

municípios. Se aprovado, o texto será encaminhado para sanção 
do prefeito ainda nesta semana.

Modalidades
A proposta prevê cinco 
modalidades de licitação. Uma 
delas é a de concorrência, 
outra de concurso, também 
leilão, pregão e a novidade, 
denominada diálogo 
competitivo (art. 28). Foram 
extintas as modalidades 
“tomada de preço” e 
“convite”. Com relação aos 
critérios de julgamento, a 
norma prevê “melhor técnica 
ou conteúdo artístico”, 
“técnica e preço”, “maior 
retorno econômico” e “maior 
lance”, em acréscimo aos 
tradicionais “menor preço” ou 
“maior desconto”. Finalmente, 
a nova legislação estabelece 
título exclusivo para tratar das 
irregularidades e determina 
a inclusão no Código Penal 
de um capítulo específico 
para tratar dos crimes 
em licitações e contratos 
administrativos, cominando 
penas para quem admitir, 
possibilitar ou der causa à 
contratação direta fora das 
hipóteses previstas em lei.

Recursos para a Saúde I
Parlamentares de Umuarama também votarão hoje, uma 
proposta de autoria do Executivo que pede a autorização 
para a liberação do repasse título de um auxílio financeiro 
ao Hospital Cemil. O valor será de um milhão e cinquenta 
mil reais. Tal repasse é garantido pela Constituição Federal, 
mas deve ser aprovado através de Lei e por isso passa pelo 
crivo dos vereadores. No texto existe a obrigação de que o 
Cemil presta contas dos recursos transferidos no prazo de 
até 6 meses.

 
Recursos para a Saúde I
Outro projeto, também de autoria do Poder Executivo do 
Município, que entrou na pauta da sessão extraordinária de 
hoje, prevê a autorização do repasse de R$ 800 mil para o 
Hospital Norospar. Os termos de exigência feitos ao Cemil, são 
os mesmos feitos ao Norospar, que também deverá prestar 
contas da aplicação e utilização dos recursos no prazo de 6 
meses. Os dois textos, se aprovados, serão encaminhados ao 
chefe do Poder Executivo para que sancione as leis municipais, 
fato que poderá acontecer ainda nesta semana.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Justificativa
A justificação se encontra no 
Relatório Final da Comissão 
Especial Temporária de 
Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos, 
criada por meio do Ato do 
Presidente do Senado Federal 
em 2013. “Diante da difícil 
tarefa de transição das leis, 
bem como da necessidade 
premente de adequação do 
aparato administrativo para 
implementação das novas 
regras, é que o objetivo 
do projeto estabelece 
planejamento para a aplicação 
da nova lei no município, 
evitando que os órgãos e 
entidades vinculadas a utilizem 
sem as condições e cautelas 
necessárias, podendo acarretar 
prejuízo à administração 
pública. O resultado disso 
será a segurança jurídica 
na aplicação da nova lei de 
licitações e contratos, em razão 
da padronização dos atos 
administrativos”, consta no 
texto enviado para apreciação 
dos parlamentares.
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Acordo inédito amplia
recursos para Reserva
Hídrica do Futuro

A Sanepar firmou um 
acordo inédito com o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos (Ibama) 
para utilizar recursos de mul-
tas ambientais no projeto da 
Reserva Hídrica do Futuro, 
que prevê a recuperação do 
Rio Iguaçu e seus afluentes. O 
acordo foi assinado ontem (28) 
pelo governador Ratinho Junior, 
o vice, Darci Piana, o presidente 
da Sanepar, Claudio Stabile, 
o diretor de Meio Ambiente e 
Ação Social da Companhia, Julio 
Gonchorosky, e o superinten-
dente estadual do Ibama, Luiz 
Lucchesi.

Com a conversão ambien-
tal, a Sanepar teve um des-
conto de 60% em infrações 
passadas, autuadas há cerca 
de 10 anos. O valor restante, de 
R$ 87,8 milhões, será aplicado 
ao longo de 10 anos na recupe-
ração e conservação ambiental 
da bacia do Iguaçu, o maior rio 
do Estado.

O projeto da Reserva 
Hídrica do Futuro abrange uma 
extensão de 150 quilômetros, 
passando por 14 municípios 

Dicas para encantar consumidores
abrem ciclo de palestras na Aciu

A palestra ‘Despertando 
a magia do Natal na arte de 
atender e vender’, com Amauri 
Crozariolli, abriu o ciclo ‘Natal 
de Luz – Planejar Melhor para 
Vender Mais’. O conteúdo foi 
ministrado no auditório da 
Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama (Aciu) 
na manhã de ontem (28).

“O objetivo é oportunizar uma 
nova visão sobre a magia do aten-
dimento ao cliente no período 
sazonal mais importante para 
o comércio”, explica Crozariolli. 
“Buscamos proporcionar a com-
preensão das necessidades de 
carinho, afeto e atenção exigidos 
pelos consumidores nesta data 
festiva”, complementa.

A palestra abordou tópicos 
como ‘Conhecendo os desejos e 
sentimentos do cliente’, ‘Como 
encantar o Cliente’, ‘Filosofia 
do atendimento no Natal’, ‘O 
que os clientes gostam e espe-
ram do atendimento no Natal’ e 
‘Fidelizando o cliente nas vendas 

entre a Serra do Mar e a cidade 
de Porto Amazonas.

“Esse grande projeto ficará 
como legado à população do 
Paraná, com a criação de par-
ques que serão espaços de lazer 
e que vão garantir a conserva-
ção da fauna e da flora, além 
de melhorar a qualidade da 
água. A medida também evita 
a ocupação irregular nessas 
áreas, onde há grande risco de 
inundações”, afirmou Ratinho 
Junior. “É uma medida impor-
tante para garantir o abasteci-
mento das próximas décadas, 
principalmente após a grande 
crise hídrica que o Paraná 
enfrentou nos últimos anos”.

O superintendente do 
Ibama explicou que, além de 
inédito, esta é também a maior 
conversão de multas já acor-
dada pelo Ibama no Paraná. 
“A lei federal permitiu que o 
Ibama e o Ministério do Meio 
Ambiente revertessem as infra-
ções antigas da Sanepar para 
financiar projetos ambientais. 
A proposta foi apresentada 
pela própria Comapnhia para 
promover a recuperação da 

fauna e da flora, ao mesmo 
tempo que se evita a ocupa-
ção irregular. É um projeto que 
toda a sociedade ganha”, des-
tacou Lucchesi.

PREVISÃO
Na Reserva Hídrica do 

Futuro, que já está em anda-
mento, a Sanepar prevê a recu-
peração de 1,3 mil quilômetros 
de áreas de várzeas, requalifi-
cando os complexos de cavas 
originados da extração mineral 
nas margens do Rio Iguaçu. A 
iniciativa inclui a utilização das 
chamadas Soluções Baseadas 
na Natureza (SBN), com a apli-
cação de um sistema de cober-
tura vegetal nativa para melho-
ria da qualidade e aumento da 
vazão de água.

A recuperação ambiental 
também vai possibilitar a cria-
ção de um grande corredor de 
biodiversidade, com a revita-
lização dos rios e requalifica-
ção urbana, principalmente 
na Região Metropolitana 
de Curitiba, área que tem a 
maior concentração demo-
gráfica do Paraná.

de Natal para o restante do ano’.
O ciclo de palestras é reali-

zado com apoio do Sebrae e da 
faculdade UniAlfa. As palestras 
são ministradas das 8h às 9h. 
Os participantes, entretanto, 
podem participar de um café 
da manhã na área gourmet da 
Aciu, das 7h45 às 8h.

O PALESTRANTE
A m a u r i  C ro za r i o l l i  é 

palestrante, instrutor, facili-
tador e consultor. Graduado 
em Ciências Contábeis, pós-
-graduado em MBA Finanças e 
Consultoria Empresarial, espe-
cialista em Gestão Financeira 
de Serviços Cooperativos, pro-
fessor de Marketing Pessoal 
e Comunicação (processo 
de vendas). Autor do livro 
“Vender: Um Processo, Uma 
Ciência e uma Arte Milenar”.

A palestra abordou tópicos relacionados ao conhecimento dos desejos dos clientes, e de como 
firmar fidelização da clientela usando a filosofia do comercio de natal
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Temporada de verão 
Acadêmicos e profissionais de turismo iniciaram uma 

capacitação para atuarem no atendimento aos visitantes 
durante a alta temporada de verão. O treinamento é previsto 

no edital de credenciamento da Superintendência do Esporte. O 
Verão Maior Paraná 2022/2023 acontecerá entre os dias 26 de 

dezembro de 2022 e 31 de janeiro de 2023.

Prêmio Band 
Santa Terezinha de Itaipu, 
Cascavel, Palotina, Toledo 
e Pato Bragado, cidades 
do Oeste do Paraná, foram 
vencedores do Prêmio 
Band Cidades Excelentes, 
promovido pelo Grupo 
Bandeirantes de Comunicação 
em parceria com o Instituto 
Aquila. Santa Terezinha de 
Itaipu foi a grande vencedora 
estadual do Prêmio Band 
Cidades Excelentes.

Congresso Empresarial 
A programação do 5º 
Congresso Empresarial 
Paranaense superou as 
expectativas de participantes 
e organizadores. O evento, em 
Foz do Iguaçu, teve mais de 
1.200 participantes de todas 
as regiões, representantes 
de coordenadorias da Faciap 
e associações comerciais. O 
empresário Fernando Moraes 
foi reeleito presidente da 
Faciap. 

Teatro Municipal 
Na semana em que o 
Teatro Municipal completa 
o aniversário de 23 anos, 
Toledo recebeu uma boa 
notícia, a qual permitirá que 
o espaço ganhe ainda mais 
relevância para a cultura 
do Paraná e do Brasil.  A 
Procuradoria-Geral da União 
e a Advocacia-Geral da União, 
aprovaram a minuta do acordo 
de cooperação técnica da 
Funarte e a Prefeitura de 
Toledo para elaboração de 
projeto, via Centro Técnico de 
Artes Cênicas, da caixa cênica, 
estrutura que falta para a 
construção ser considerada 
concluída.

Câmara de Curitiba 
Na última semana de 
novembro, o destaque entre 
os projetos que serão votados 
pela Câmara Municipal de 
Curitiba é a concessão da 
recomposição salarial ao 
funcionalismo público da 

capital do Paraná. O índice 
definido pela prefeitura é de 
7,17%, que é o equivalente à 
inflação dos últimos 12 meses, 
apurada pelo IPCA/IBGE. Ao 
todo, o plenário terá que votar 
o tema seis vezes.

PEC de transição 
O presidente eleito Lula (PT) 
voltou a Brasília no domingo, 
28, e terá trabalho a fazer 
na semana que começou. 
Afastado da capital por causa 
da viagem à COP27 e da 
cirurgia na laringe, Lula deve 
se reunir com os presidentes 
da Câmara e do Senado, 
Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), para 
tentar solucionar os impasses 
em torno da tramitação 
da PEC da Transição no 
Congresso. O petista também 
vai acelerar a articulação para 
definir seus ministérios e 
equipes de transição de áreas 
estratégicas, como Defesa e 
Inteligência.

Futuro governo 
A pouco mais de um mês do 
início do novo governo Lula, 
o petista tenta formar uma 
base no Congresso que dê 
força ao seu governo. A tarefa 
é desafiadora, mas o futuro 
ocupante do Planalto tem um 
fator a facilitar sua missão: a 
maioria das siglas centristas, 
mesmo aquelas que foram 
contra a candidatura de Lula, 
está dividida sobre apoiar 
ou não o governo, incluindo 
as legendas do Centrão, o 
bloco que foi fundamental na 
sustentação de Jair Bolsonaro.

Volta das máscaras 
O aumento dos casos de 
coronavírus no país trouxe as 
máscaras de proteção de volta 
ao cotidiano dos brasileiros. 
Diante do cenário atual da 
pandemia, a Anvisa tornou 
novamente obrigatório o uso 
do item em aeroportos e voos. 
A medida havia sido revogada 
em agosto.
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Autorizada a fabricação
de novo medicamento
à base de cannabis

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou ontem (segunda-
-feira, 28) a fabricação, no 
Brasil, de um novo produto 
medicinal à base de canna-
bis, o Canabidiol Ease Labs 
100 mg/ml. O remédio será 
fabricado pela Ease Labs 
Laboratório Farmacêutico sob 
a forma de solução de uso oral.

Além do canabidiol (CBD) 
na medida de 100 mg/mL, o 
medicamento não deve con-
ter mais que 0,2% de tetrahi-
drocanabinol (THC), seguindo 
as normas da agência. A 
venda do produto será feita 
em farmácias e drogarias, 
com prescrição médica, por 
meio de receita especial do 

A venda do produto será feita em farmácias e drogarias, com prescrição médica, por meio de 
receita especial do tipo B, de cor azul

DIVULGAÇÃO

OMS recomenda mudança do nome
de varíola dos macacos para mpox

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) divulgou ontem 
(segunda-feira, 28) um comuni-
cado recomendando a adoção 
do nome mpox para a varíola 
dos macacos. Segundo a enti-
dade, a alteração é importante 
para evitar o uso de lingua-
gem racista e estigmatizante. 
Determinadas comunidades 
têm reclamado do uso do 
nome da doença de maneira 
depreciativa e racista.

“Em vários encontros, 
públicos e privados, um 

Brasil registra 5.197 casos e 11
mortes por Covid em 24 horas

Dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde no último 
domingo (27) indicavam que, 
em 24 horas, haviam sido regis-
trados 5.197 novos casos e 11 
mortes por Covid-19 no país. 
Desde o início da pandemia, 
o Brasil contabiliza 35.168.201 
casos confirmados e 689.479 
óbitos pela doença.

tipo B, de cor azul.
No total, a Anvisa já apro-

vou 23 medicamentos de 

cannabis no país, sendo nove 
à base de extratos de Cannabis 
sativa e 14 de canabidiol.

número de indivíduos e paí-
ses aumentaram suas preocu-
pações e pediram à OMS para 
propor uma maneira de mudar 
o nome”, disse a organização, 
em nota. A proposta é que, por 
um período de 1 ano, os dois 
nomes sejam usados até que 
a varíola dos macacos seja 
abandonada.

A escolha por mpox se deu 
por poder ser usado em vários 
idiomas. “A OMS adota o termo 
mpox em suas comunicações e 
encorajará outros a seguirem 

essas recomendações, para 
minimizar os atuais impactos 
negativos do atual nome e 
para adoção do novo nome”, 
acrescentou a entidade.

O atual nome da doença foi 
criado após o vírus ser desco-
berto em macacos, em 1970. 
Os sintomas mais comuns da 
varíola dos macacos são erup-
ção cutânea ou lesões espalha-
das pela pele; adenomegalia/
linfonodos inchados, também 
conhecidos como ínguas; dor 
de cabeça; calafrios e fraqueza.

Ainda segundo o boletim, 
34.186.532 pessoas se recu-
peraram da infecção (97,2% 
do total) e 292.190 pacientes 
estão em acompanhamento.

ESTADOS
O estado de São Paulo lidera 

o número de casos, com 6,1 
milhões, seguido por Minas 

Gerais (3,9 milhões) e Paraná 
(2,7 milhões). Já o menor 
número de casos é registrado 
no Acre (153,6 mil), seguido de 
Roraima (178,5 mil) e Amapá 
(180,9 mil).

Os dados mostram ainda 
que São Paulo apresenta 
o maior número de mor-
tes provocadas pela doença 
(176.133), seguido pelo Rio de 
Janeiro (76.054) e por Minas 
Gerais (63.943). Acre (2.029), 
Amapá (2.165) e Roraima 
(2.176) registram o menor 
número de óbitos.

Vacinação
De acordo com o ministério, até o momento, foram aplicadas 493 
milhões de doses de vacina contra a covid-19, sendo 180 milhões 
com a primeira dose e 163 milhões com a segunda dose. A dose 

única foi aplicada em mais de 5 milhões de pessoas.

Confissão é diária 
Há mais de uma semana, 
um mistério ronda o Palácio 
da Alvorada. O presidente 
Jair Bolsonaro tem recebido 
na residência oficial, quase 
todo dia, um padre do 
Guará, cidade satélite do 
DF. Eles ficam a sós por mais 
de uma hora. Às vezes, a 
primeira-dama Michelle 
acompanha. Desde a derrota 
eleitoral, Bolsonaro segue 
praticamente mudo em 
relação ao comportamento 
que o notabilizou nos últimos 
três anos de mandato. 

Trilhos da discórdia
A Vale e a ANTT anteciparam 
para fim de 2020 a 
negociação da renovação 
de autorização da Ferrovia 
Vitória-Minas. Mas há uma 
tensão entre os prefeitos 
de municípios na rota do 
trilho. É que a mineradora 
prometeu viadutos e pontes 
para contrapartidas na 
mobilidade urbana destas 
cidades cruzadas pelos 
seus vagões. Os alcaides e a 
população temem ficar no 
caminho da promessa...

Lula & peixe à mesa
Circulou nas redes sociais 
uma fake news de que Lula 
da Silva e a esposa Janja 
gastaram 9 mil euros numa 
conta de um almoço em 
Lisboa. Balela. A Coluna 
apurou que, na capital 
portuguesa, o casal almoçou 
no Cícero Bistrot, comeu 
robalo com camarão ao 
molho de dendê, e tomou 
uma garrafa de espumante. 
A conta ficou muito abaixo 

Anúncio em bloco
A não ser que mude de ideia, e revele em alguns dias o 
nome para o Ministério da Fazenda, o presidente eleito 

Lula da Silva (PT) escolherá os ministros – que passarão de 
30 – de uma única vez em Brasília, e o porta-voz será o vice 
Geraldo Alckmin. É o que o eleito confidenciou a amigos na 
sua passagem pelo Egito e por Portugal. Lula está irritado 

com a cobrança de grandes empresários para anunciar já o 
substituto de Paulo Guedes em janeiro, enquanto grandes 

investidores ficam no modo stand by segurando cronogramas 
para o próximo biênio. A despeito de Fernando Haddad 
despontar como potencial ministro da pasta, nada está 

confirmado e há outros dois nomes na lista do presidente 
eleito: Marcos Lisboa e Nelson Barbosa (que está no grupo 
temático da Economia). Lula tem outra prioridade por ora: 
aterrissou em Brasília ontem para tentar salvar a PEC que 
viabilizará o Mais Bolsa Família em seu futuro Governo.

disso. O restaurante é do 
pernambucano Paulo Nora.

Mulheres inspiradoras
Levantamento feito 
com 295 empresas pelo 
Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa 
mostra que 22,4% delas 
não têm nenhuma mulher 
em cargo de 1º escalão. 
Em contraponto à baixa 
presença feminina em 
postos de comando, o livro 
“Mulheres no Conselho” 
traz relatos de 32 executivas 
de sucesso. “É importante 
propagar exemplos para que 
outras executivas possam 
se inspirar”, diz uma das 
profissionais presentes no 
livro, Vera Valente, diretora-
executiva da Federação 
Nacional de Saúde 
Suplementar e integrante 
da Comissão de Governança 
em Saúde do IBGC.

Desjudicialização
O neologismo está mais 
latente no vocabulário 
da sociedade. O elevado 
estoque de processos em 
curso no Poder Judiciário, 
que acarreta na demora da 
prestação jurisdicional, faz a 
palavra “desjudicialização” 
ganhar importância. O maior 
Congresso de inovação, 
tecnologia e direito do 
País – o AB2L Lawtech 
Experience, que acontece 
hoje em São Paulo – terá 
painel dedicado ao assunto.  
O presidente da Comissão 
de Desjudicialização do 
Conselho Federal da OAB, 
Diego Vasconcelos, 
vai palestrar. 
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Caixa eletrônico é arrombado no
final de semana na Ângelo Moreira

Um caixa eletrônico de 
um posto de atendimento 
do Bradesco foi alvo de ban-
didos que agiram entre o 
último sábado (26) à tarde 
e a madrugada de ontem 

(segunda-feira, 28). Todo o 
dinheiro que havia no interior 
do equipamento foi levado.

Ontem pela manhã, os fun-
cionários da agência chega-
ram ao posto de atendimento, 
na avenida Ângelo Moreira da 
Fonseca, se depararam com 
o equipamento arrombado. 
Situado em frente ao Mercado 
Atacadão, o local é repleto de 
câmeras de segurança e monito-
ramento em estabelecimentos 

das imediações, mas o posto da 
agência não possui o sistema. 
Também não possui alarme, 
segundo a Polícia Civil.

Equipes policiais militares 
também estiveram no local e 
fizeram um levantamento ini-
cial até a chegada dos investi-
gadores, que acionaram, por 
sua vez, peritos do Instituto de 
Criminalística.

Foi constatado que os auto-
res do crime arrombaram uma 

Pauladas
Um homem que teria agredido 
outro a pauladas em Cruzeiro do 
Oeste foi preso pela Polícia Militar 
(PM) em Umuarama, no último 
sábado (26). De acordo com os 
policiais, o fato foi descoberto 
depois que a central recebeu várias 
ligações via 190 que relatavam 
sobre a agressão. No local do crime, 
os PMs visualizaram um grupo 
de pessoas junto com a vítima, 
de 50 anos, que estava caída e 
apresentava diversos cortes na 
cabeça e também uma de suas 
mãos. A vítima foi levada pelo Samu 
ao Hospital Municipal de Cruzeiro 
do Oeste. Informações de populares 
davam conta do paradeiro do 
foragido. Ele estaria em Umuarama. 
Foi pedido apoio para PMs do 25º 
Batalhão que fecharam um cerco, 
até a captura do acusado. Ele foi 
detido e conduzido à Delegacia 
de Polícia Civil.

porta de entrada do posto de 
atendimento e tiveram acesso 
à área onde fica instalado o 
caixa eletrônico. Depois eles 
arrombaram uma segunda 
porta e chegaram à área de 
atendimento pessoal. Por fim, 
conseguiram acessar a parte 
de trás do equipamento, onde 
o perfuraram, utilizando um 
tipo de broca especial.

Os valores levados não 
foram repassados pelos geren-
tes da agência e as investiga-
ções ficaram a cargo da Polícia 
Civil de Umuarama.

EQUIPAMENTO foi arrombado com 
a utilização de um tipo de broca. Valores 
levados não foram divulgados pela agência
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Um homem de 30 anos foi 
preso no domingo (27) 
suspeito de participar de 
um esquema de tráfico de 
drogas no Jardim Diamante, 
em Pérola. Com ele, a PM 
encontrou porções de maco-
nha, cocaína e quase R$ 17 
mil em dinheiro. O homem 
foi detido em uma ‘boca de 

fumo’, onde também morava. Viciados foram vistos saído do local. Dentro 
do foram apreendidos 3,993 quilos de maconha e 1,5 gramas de cocaína. 
Além da droga, havia também R$ 16.883,00 em espécie. O morador foi 
conduzido à delegacia em Altônia.

DIVULGAÇÃO

Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.

NOTÍCIAS QUE FAZEM O PARANÁ 
AVANÇAR CADA VEZ MAIS.

PR
DESTAQUE

O Governo do Estado aumentou o 
repasse de recursos para hospitais
que atendem o SUS no Paraná.

Projeto do governo quer aumentar 
os recursos para os municípios com 
melhor desempenho na educação.

O Paraná liberou 60 milhões
de reais para negócios femininos 
através do BRDE.

Para mais informações, acesse: aen.pr.gov.br ou  @aenparana.
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Vitória sobre a Suíça garante
classificação para as oitavas

O Brasil não teve facilidades 
diante da organizada defesa da 
Suíça, mas garantiu a vitória de 
1 a 0, ontem (28) no Estádio 974 
(a famosa arena construída com 
contêineres), que lhe garantiu de 
forma antecipada uma das duas 
vagas do Grupo G para as oitavas 
de final da Copa do Catar.

A vitória teve um sabor 
especial, pois foi a primeira 
da seleção brasileira sobre a 
equipe europeia em mundiais, 
após dois empates.

As primeiras jogadas cons-
truídas pela seleção brasileira 
foram explorando a velocidade 

de Richarlison pela ponta. Mas 
nenhuma oportunidade foi 
criada, o que fez com que 
o goleiro Sommer não pre-
cisasse entrar em ação. Era 
claro que faltava um driblador 
como Neymar para quebrar 
as linhas defensivas da Suíça. 
Por optar por dois volantes de 
contenção na equipe titular, 
Casemiro e Fred, Tite acredi-
tou que Paquetá poderia fazer 
essa função. Porém, ele apare-
ceu menos do que se esperava.

Paquetá cruzou uma bola 
na pequena área aos 18 minu-
tos, que Elvedi cortou antes de 

chegar em Richarlison. A fama 
de ferrolho suíço, criada há mais 
de 70 anos, fez sentido no con-
fronto desta segunda, pois a 
equipe europeia se defendeu 
com nove jogadores durante 
toda a etapa inicial. A não ser 
aos 26 minutos, quando o lança-
mento de Raphinha foi certeiro 
para Vinícius Júnior, sozinho, 
pegar de primeira. Foi o primeiro 
chute a gol do Brasil, e Sommer 
colocou para escanteio.

Aos 31 foi o próprio Raphinha 
que arrisca de fora da área, no 
meio do gol, para o goleiro suíço 
encaixar. Aliás, encaixada foi 
como a equipe canarinho ficou 
durante os primeiros 45 minutos. 
Sem criatividade, a equipe de 
Tite caiu na armadilha do suíço 
Murat Yakin e aceitou o 0 a 0.

Para a etapa final, Rodrygo 
entrou no lugar de Paquetá, 
sinal de que a estratégia inicial 
não deu certo. Nos primeiros 
minutos, a seleção piorou, per-
mitindo aos suíços pressiona-
rem e incomodarem a meta de 

Alisson. Aos 16 minutos, enfim, 
Casemiro descolou um passe 
perfeito para Vinícius Júnior, que 
passou como quis pelo zagueiro 
Elvedi e tocou na saída de 
Sommer. Estranhamente, o juiz 
de El Salvador anulou o gol, com 
auxílio do VAR (árbitro de vídeo), 
alegando um impedimento no 
nascedouro da jogada.

Depois disso Tite fez várias 
substituições. A Suíça, estática 
na defesa, segurava o 0 a 0 e 
abdicou de ir ao ataque. Até 
que, aos 37 minutos, enfim, 
Casemiro recebeu passe de 
Rodrygo na área, pegou de pri-
meira e bateu forte para balan-
çar as redes defendidas por 
Sommer e marcar um golaço.

Aos 47 minutos, Vinícius 
Júnior teve uma chance de 
ouro, partindo livre rumo à 
área suíça, mas foi desarmado. 
Curiosamente, saiu rindo de mais 
uma chance perdida. Rodrygo, 
na sequência, também teve tudo 
para marcar um gol e chutou em 
cima de um zagueiro. A Suíça 

ficou na roda, numa partida na 
qual o Brasil mostrou pouco 
futebol no 1º tempo, mas fez o 
suficiente para vencer. Numa 
Copa do Mundo, às vezes, mais 
importante do que jogar bonito, 
é ganhar as partidas.

Na próxima rodada, a par-
tir das 16h de sexta-feira (2), o 
Brasil enfrenta Camarões. No 
mesmo horário, a Suíça terá um 
duelo europeu contra a Sérvia. 
A sorte está lançada.

A vitória, com um único gol, marcado por 
Casemiro, teve sabor especial, pois foi a 
primeira da seleção sobre a equipe europeia 
em mundiais

DIVULGAÇÃO
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Campanha conscientiza contribuintes
para doar IR para o fundo do idoso

Uma campanha lançada 
para estimular a doação de 
parte do Imposto de Renda 
– tanto de pessoas físicas 
quanto jurídicas – para os 
fundos municipais do Idoso e 
da Criança e do Adolescente 
deve ganhar corpo nos pró-
ximos dias, resultado da 
união de esforços entre o CDU 
(Conselho de Desenvolvimento 
de Umuarama), a Prefeitura e 
vários apoiadores.

O foco é orientar o contri-
buinte a redirecionar parte do 
imposto devido para os fundos 
e, desta forma, garantir que 
a arrecadação do IR benefi-
cie diretamente entidades 

Agentes da GM passam por treinamento de defesa pessoal
Todos os guardas munici-

pais e agentes de trânsito que 
compõem a Sestram passaram 
por dois dias de capacitação 
com policiais da Companhia 
do Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFron), coman-
dados pelo capitão Namur 
Hamilton Zandoná. O con-
teúdo ministrado foi sobre 
treinamento de defesa pes-
soal policial e faz parte do 
currículo anual de ativida-
des da Guarda Municipal de 
Umuarama (GMU).

Com apoio dos soldados 
Pedrotti e De Freitas, capitão 
Namur apresentou os conteú-
dos baseados nas situações 
reais e possíveis de aconte-
cerem em serviço. “Ao ter 
acesso a essas informações e 
treinamentos, conseguimos 
fazer com que esses agentes 
possam minimizar danos ou 
ferimentos pessoais, além de 
oferecer melhor atendimento 
ao público em geral”, pontuou 
o comandante, acrescentando 
que os treinamentos conta-
ram com o apoio de profis-
sionais das academias Sagaz 
e Trevus.

O comandante da GMU, 
Valdiney Roberto Rissato, des-
tacou que os treinamentos são 
para cumprir normas estabele-
cidas pela Polícia Federal. “As 
corporações armadas, como 
nossa Guarda Municipal, pre-
cisam realizar cursos de reci-
clagem anualmente. O trei-
namento – com o total de 80 

assistenciais com atuação 
em Umuarama, com apoio do 
Sebrae, da Aciu (Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama) e sindicato dos 
contabilistas (Sincouma).

“Queremos que o máximo 
possível dos impostos gerados 
por nossas empresas e pessoas 
físicas atenda a nossa popula-
ção em situação de vulnerabi-
lidade. As doações já aconte-
cem, mas estão muito abaixo 
do potencial que temos. É 
uma ação que fará a diferença 
na vida de muitas crianças, 
jovens e idosos”, destacou o 
presidente do CDU, empresário 
João Barreto Witwytzkyj.

De acordo com o CDU, 
Umuarama tem potencial de 
redirecionar quase R$ 3 milhões 
do Imposto de Renda para as 
entidades locais, por meio dos 
fundos municipais. “Porém, 
as doações dos empresários e 
contribuintes por CPF do último 
exercício não foram além dos 
R$ 230 mil. Não atingimos nem 
10% do potencial. Importante 
lembrar que a doação não tem 
nenhum custo para os contri-
buintes, é só redirecionar parte 
do imposto devido para que os 
recursos fiquem aqui mesmo 
em nossa cidade”, reforçou o 
empresário.

Para se ter um parâmetro, 

Barreto compara a situação 
local com a de Campo Mourão, 
que tem perfil econômico e 
populacional semelhante, mas 
uma cultura mais avançada 
com relação às doações do 
IR. Pelo último levantamento, 
Umuarama teve 111 doações 
para o fundo da criança que 
somaram pouco mais de RS 
141 mil, enquanto a outra 
cidade registrou 382 doações 
e um montante de R$ 692,6 
mil. Para o fundo do idoso, 87 
umuaramenses doaram R$ 
88,8 mil enquanto em Campo 
Mourão foram 374 doações 
que ultrapassaram R$ 680 mil.

Uma dessas ações, foi a 

participação de uma equipe 
de Umuarama em uma com-
petição de jiu-jitsu neste final 
de semana, em São Paulo. 
Com recursos do Fundo da 
Infância e Adolescência, sete 
atletas da Capital da Amizade 
disputaram um campeonato 
internacional e quatro retor-
naram para casa com meda-
lhas. “Esse torneio vai ficar na 
memória das crianças para a 
vida toda, além do estímulo 
para que continuem firmes no 
treinamento e possam evoluir 
cada vez mais no esporte”, 
disse a secretária municipal 
da Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana.

horas de atividades – é com-
posto por cursos de primeiros 
socorros, polícia comunitá-
ria, trânsito e defesa pessoal, 
porém a maior parte da carga 
(52 horas) é cumprida com tiro 
prático”, detalha.

Rissato observa que todos 
os 28 guardas municipais pas-
sam por cursos durante todo o 
ano. “Além de cumprir as nor-
mas determinadas pela PF, 
a atualização também obje-
tiva melhorar a eficiência dos 
agentes, em caso de necessi-
dade de utilizar armamentos 
ou de intervenções em quais-
quer situações para defesa da 
população”, detalha.

A Polícia Civil iniciou a investigação de duas situações 
de arrombamento a unidades de saúde no município. 
A primeira foi registrada na noite da sexta-feira (18) 
na UBS Bem-Estar, por volta das 20h, quando o sis-
tema de alarme foi acionado e os criminosos empreen-
deram fuga. A segundo foi na madrugada de domingo 
para segunda na UBS Lisboa, de onde foram levados 
fios de cobre. Os prejuízos totais ainda não foram 
calculados, mas a Secretaria de Saúde lamenta que 
ações como esta sejam cometidas contra o patrimônio 
que pertence ao povo. “O alarme da unidade Bem-
-Estar conseguiu deter os invasores, mas portas foram 
quebradas, causando prejuízo financeiro. Já no Lisboa, 
o prejuízo foi muito maior. O grande problema é que 
há receptadores para os materiais furtados, ou seja, 
se há compradores para esses fios, as ações criminosas 
podem continuar. Acreditamos que a polícia vá tomar 
as providências para ver se identifica os envolvidos no 
crime”, comentou o secretário Herison Cleik da Silva 
Lima. As ações criminosas contra o patrimônio público 
foram devidamente registradas pela Polícia Militar, que 
realizou o atendimento às ocorrências e deve direcio-
nar os documentos para que a 7ª Subdivisão Policial 
(SDP) inicie os processos de investigação.

OS treinamentos foram realizados para que a Sestram pudesse cumprir as normas estabelecidas pela Polícia Federal
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Palavras cruzadas

Hoje você pode encontrar bons aliados. À noi-
te, pode se decepcionar com alguém da turma: 
respeite as diferenças se quiser manter a rela-
ção. No amor, atração por amigo tende a ficar 
mais forte agora: avalie os riscos antes de se 
envolver.

Aproveite o estímulo para retomar os estudos 
ou fazer cursos que abram novas possibilida-
des para a sua carreira. Escolha um objetivo e 
dê um passo de cada vez. No amor, vai querer 
sintonia de corpo e alma com seu bem.

Você pode ganhar uma grana extra ao ajudar al-
guém a administrar o próprio dinheiro. Só apli-
que seu dinheiro se tiver certeza de que não há 
perigo de perder. Desconfie de tudo que pare-
cer “bom demais para ser verdade”. Na paixão, 
quem está livre pode sentir um desejo ainda 
maior de encontrar um crush. 

Assuntos de casa ou de família terão prioridade 
para você. No trabalho, explore a sua experi-
ência, mas sem impor as suas vontades. No 
romance, você vai esbanjar charme e carisma, 
mas pode deixar as paqueras de lado para curtir 
o seu ninho. 

O céu anuncia uma ótima fase para expressar 
o que pensa e sente. No trabalho, vai partici-
par mais ativamente dos debates e dará ótimas 
ideias. Passeios e encontros estão contraindica-
dos, mas você pode animar as paqueras trocan-
do mensagens com seu alvo. 

Fique de olho em qualquer oportunidade lu-
crativa que possa surgir, especialmente no tra-
balho, ou pense em coisas criativas que possa 
fazer para vender a outras pessoas. Agora, se 
você quer se livrar as dívidas e equilibrar o or-
çamento, evite sair gastando por aí, no primeiro 
impulso: controle-se. 

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 em 29 de novembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Aquá-
rio. São joviais, comunicativos e populares, otimistas, excêntricos, originais e criativos. 
Estão sempre de bom humor e levam a vida de uma forma moderna e atualizada. Seu 
número principal, do dia do nascimento é o 38, formado de 3, Júpiter e de 8, Saturno. 
Juntos formam o 11, que não se soma e nem se divide. É um símbolo de evolução, de 
modernidade e tecnologia, idealismo e fraternidade.

Horóscopo nascido em 29 de novembro

Prepare-se para um dia de bastante trabalho. 
É bom controlar o seu lado mais autoritário 
para não se desentender com chefes, colegas 
e clientes. Quem está livre vai preferir paquerar 
e se envolver com um crush que já conhece. 

Você vai querer o sucesso e não medirá esfor-
ços para se destacar no trabalho. Ainda mais se 
perceber que há uma boa oportunidade à vista. 
No campo sentimental, você será exigente e só 
dará chance se sentir que uma relação vai real-
mente valer a pena. 

No trabalho, talvez precise de um pouco mais 
de silêncio para conseguir se concentrar e 
cumprir as tarefas. Respeite o desejo de se 
isolar um pouco e fugir de agitação. No amor, 
quem está livre pode se surpreender com uma 
atração secreta ou proibida.

Se depender de garra e coragem, você vai con-
quistar tudo que desejar. Foque em seus ob-
jetivos mais ambiciosos e vá à luta. No amor, 
por mais que apaixonado que esteja, pode ser 
difícil dar o primeiro passo nesta fase. Respeite 
o seu tempo. 

Una o útil ao agradável e invista no trabalho 
em equipe. Somar forças com os colegas vai 
deixar seu dia muito mais. Também é um bom 
momento para formar sociedade com alguém 
de confiança. Sua vida afetiva promete fortes 
emoções. 

No trabalho, até as tarefas mais maçantes e 
complicadas vão parecer mais fáceis. Bom mo-
mento para dar andamento a um serviço que 
está emperrado e ninguém quer assumir.  A Lua 
traz sorte e indica um bom momento para fazer 
uma fezinha. Mas nada de apostar alto demais: 
não cometa extravagâncias.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 29/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 22
min 20

max 29
min 18

Cascavel
max 28
min 17

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 28
min 18

Curitiba
max 20
min 16

FASES 
DA LUA

Quarta 30/11/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 1º/12/2022

Sol

Nova
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Minguante
16/12 - 05h59
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2396Lotomania
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83.012
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61.289

01 18 20 22 35 36 64 
BRASILIENSE/DF

02 34 37 61 74
concurso: 6009

02 05 27 30 46 53
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concurso: 2673Lotofácil
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PSD
DRIVETHRU

BONECADEPANO
ASILADI
LSTETISUVA

ADÃOEEVAANEL
SDEOANRO
UOOSTRAS
TSAPVISOR

VHFIBSPA

ELEMENTAR
RUBORIZARAM
LIIBCLA

BADAMEAPEC
NOCRAPULA
DSTILESOS

Sistema
expresso
de lan-

chonetes

Ator cana-
dense de
"Jogos

Vorazes"

Medica-
mentos
como a
morfina

A mais
famosa é

Emília
(Lit.)

Dá guarida
a perse-
guidos

políticos

Palavra
que inicia
o diálogo
telefônico

Protago-
nistas da

Queda
(Bíblia)

A mãe de
Aquiles
(Mit.)

Fruto
cultivado 
em Napa

Valley
Joia dos

campeões 
da NBA e
da NFL

Secretaria
de Direito 
Econômico

(sigla)

Fértil;
abun-
dante

Waza-(?),
golpe do

judô

Ditongo de
"oblíquo"

Molusco 
consumido
cru (pl.)

Decora;
enfeita

Sinal de 
frequência

de TVs

Expressão
caracte-
rística de
Sherlock

Tornaram 
averme-

lhado

52, em
alga-

rismos
romanos

Denomi-
nação do

cantor 
de rap

Associa-
ção da

Ásia e do
Pacífico

Líquido
que for-
ma os

abscessos
Metal re-
sistente à
corrosão
(símbolo)

Espécie 
de formão
usado em 
carpintaria

Indiví-
duo vil;
canalha

Doença
que afeta 

a vida
sexual

Incólumes

Avitami-
nose B1

Clínica de
estética

Arma dos indígenas
brasileiros

Camas 
de lona

dobráveis
e portáteis
de ambu-
lâncias

Ibidem 
(abrev.)

Erro;
engano

A tela do
celular

Passado,
em inglês  

Aqui, em
francês

O "J" do
baralho

Grandeza medida 
pelo manômetro

Tópico 
de filmes
como "De
Volta para
o Futuro" 

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

em 2016

Aquele que comple-
tou o doutorado

Milícia que originou 
as SS nazistas

3/ici. 4/past. 5/tétis. 6/badame. 9/drive-thru. 16/donald sutherland.
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P S G
A L E M A N H A
B A G A C E I R A
A N I M I S M O

O L O D T A T A
B O C E L O L A V O

E A F A R A D
M R S V I E N E

O T O A N A I S
C E L U L A P C

B I S E L T R A I
O I R F A U N O
N A T I O S E
A N E U R I S M A

A L O S A C O A R

Defesa;
proteção

(fig.)

(?)
Kirchner,
político

argentino

Cordilheira
do maciço
de Anna-

purna

Crença 
religiosa 

muito 
antiga

Segundo
ascen-

dente de
alguém

Moldura 
redonda de

colunas
(Arquit.)

Medida 
de capa-
citância

(Fís.)

Estúpido;
ignorante

Antecede
o nome 

da inglesa
casada

Engaste
de pedra
de anel

Uma das 
6 línguas
oficiais 
da ONU

Divindade 
campes-
tre (Mit.)

Iniciação
Científica
(abrev.)

Composto
rarefeito
na estra-
tosfera 

Dilatação
da parede
da artéria

(Med.)

Clássico
da bossa
nova de

Tom Jobim 
e Vinicius 

de
Moraes

Moeda
do Japão
Creme 
de leite

Garantia
de crédito

Prenome
do Prín-
cipe dos
Poetas

Agravante
do crime

(?) Amaral, cineasta
de "Antônia"

Delata

Copas (?),
carteado

Espertos;
ardilosos

Latir;
ladrar
Couro
curtido

"Ouvido", em
"otorrino"

Unidade da
planilha
do Excel
(Inform.)

Periódi-
co de 

artes ou
ciências 

Ouvir, em
espanhol

Terra
onde, sem

cultura,
brotam
plantas

Primo da
Cuca (Lit.)

Museu
carioca

Aguarden-
te feita de

uva

Choque
(Psiq.)

País onde
se iniciou
a Reforma

Desenvolvido por Des-
cartes, usa a geome-

tria analítica para des-
crever um fenômeno

3/mrs — oír. 5/acoar — bisel — bocel — natio. 8/solertes.

Dia D mobilizou centenas de pessoas para a prevenção à dengue
Centenas de pessoas partici-

param das ações realizadas na 
manhã do sábado (26), ‘Dia D’ 
de combate à dengue na Praça 
Arthur Thomas. A campanha, 
desenvolvida no Paraná, obje-
tivou despertar as atenções da 
população para a importância 
dos cuidados diários para evi-
tar uma escalada de casos da 
doença. “Conseguimos envolver 
diversos parceiros e sensibilizar 
um grande público no sábado. 
É necessário eliminar criadou-
ros do mosquito transmissor 
da doença, o Aedes aegypti, 

e manter o nível de alerta nas 
residências, empreendimentos 
e locais públicos, denunciando 
qualquer situação que possa 
favorecer a reprodução do mos-
quito”, orientou a coordena-
dora do Serviço de Vigilância 
Ambiental, Renata Luzia Ferreira.

O prefeito Hermes Pimentel 
elogiou a ação. “Nossas equi-
pes estão atentas e mobilizadas 
para conter o avanço da dengue, 
mas é fundamental o apoio e a 
participação da população tam-
bém, cuidado do seu quintal e 
informando qualquer situação 

de risco para que nossos agen-
tes possam tomar as devidas 
providências. Com união vamos 
vencer a dengue”, defendeu.

Por meio da Secretaria de 
Saúde e da Vigilância Ambiental, 
as ações tiveram a participa-
ção do Sesc/Umuarama, com 
a campanha “Aqui o mosquito 
não entra” e a arrecadação de 
brinquedos novos e usados para 
presentear crianças em situação 
de vulnerabilidade no período 
natalino. A equipe de Saúde e 
Educação apresentou teatros de 
conscientização sobre a dengue 

e brincadeiras com as crianças.
A ação contou ainda com a 

equipe da Fundação Cultural, 
que preparou e serviu pipoca 
e algodão-doce gratuitamente 

e foram aplicadas 284 doses 
dos imunizantes – 30 doses de 
Coronavac, 30 de Pfizer Baby, 
20 de Pfizer Pediátrica e 204 
doses de Pfizer para adultos.
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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

Uso severo do carro 
exige mais atenção 

do motorista

Mulheres trocam de carro mais rápido
A Webmotors, portal de 

negócios de carros, divulga 
pesquisa inédita que identi-
fica tendências e hábitos de 
consumo no mercado de veí-
culos novos e seminovos no 
Brasil. O levantamento mapeia 
a jornada do consumidor e os 
impactos da classe social e do 
gênero entre os compradores 
de carros nos últimos anos.

Diante da pergunta “essa 
foi a compra do seu primeiro 
carro?”, 61% dos entrevis-
tados afirmaram que “sim”, 
enquanto 39% responderam 
que “não”. Entre pessoas com 
rendimento entre quatro e 
dez salários mínimos, as taxas 
percentuais mudam para 85% 
(sim) e 15% (não), respectiva-
mente. Já para os consumido-
res com renda entre dez e 20 
salários mínimos, a variação 
fica entre 60% (sim) e 40% 
(não) e, entre aqueles que pos-
suem rendimento acima de 20 
salários mínimos, os números 
somam 45% (sim) e 55% (não).

“Os resultados da pes-
quisa mostram a renda como 

um diferencial para o ingresso 
dos consumidores no mercado 
automotivo, sinalizando a 
importância do financiamento 
e do consórcio”, observa Cris 
Rother, CMO da Webmotors.

Sobre o tempo previsto 
para a troca de carro, pouco 
mais de um terço dos entre-
vistados pretende realizar a 
mudança “em mais de três 
anos” (36%). Por outro lado, 
30% dos respondentes pre-
ferem fazer isso “em até dois 
anos” e 17% “em até um ano”.   

Quando o assunto é o bolso 
do consumidor, 50% de quem 
têm renda entre quatro e dez 
salários mínimos declaram ter 
a intenção de realizar a substi-
tuição do veículo comprado “em 
até dois anos” - a maior taxa de 
troca no menor prazo, na com-
paração com o detectado entre 
os demais extratos sociais. 

Para os consumidores com 
renda acima de 20 salários 
mínimos, a previsão de troca 
também é maior no período 
“de até dois anos”, mas somente 
para 38% dos entrevistados. Já 

para aqueles com rendimento 
entre dez e 20 salários mínimos, 
a maior concentração de previ-
são de troca fica “em mais de 
três anos” (55%). 

Ainda sobre o tempo esti-
mado para troca do veículo, 
observa-se uma significativa 
diferença no comportamento 
entre homens e mulheres. “De 
acordo com o estudo, o público 
feminino que pretende mudar 
de carro em até um ano é 10% 
maior do que o masculino. Já 
o total de homens que dese-
jam trocar de veículo em até 
três anos é 10% maior em rela-
ção às mulheres”, compara 
Rother. “Esses números con-
trariam o senso comum de que 
os homens são consumidores 

mais assíduos de carros do que 
as mulheres”, conclui Rother.

PRIMEIRO VEÍCULO
Quando questionados 

sobre as motivações para 
comprar o seu primeiro carro, 
os entrevistados apontaram, 
sobretudo, a “necessidade” 
(30%), a “realização de um 
sonho” (22%) e a “comodi-
dade” (18%). 

No recorte por extrato 
social, esses números mudam 
consideravelmente. Entre as 
pessoas com rendimento entre 
quatro e dez salários mínimos, 
“realização de um sonho” é o 
motivo principal para 30% dos 
entrevistados. Para quem tem 
renda entre dez e 20 salários 

mínimos, a “necessidade” apa-
rece como a maior razão da 
compra (39%). 

Já na opinião de consumi-
dores com renda acima de 20 
salários mínimos, há um empate 
triplo entre “necessidade”, “rea-
lização de um sonho” e “liber-
dade” - as três opções foram 
apontadas, igualmente, por 
23% dos entrevistados dessa 
camada social. 

Ainda segundo a “Jornada 
do Consumidor”, a opção de 
pagamento à vista na pri-
meira compra é a mais prati-
cada entre as pessoas ouvidas 
(39%), seguida da escolha de 
consórcio (19%) e do finan-
ciamento com entrada em 
dinheiro (17%).

Carros submetidos a uso 
severo: essa condição se aplica 
a veículos que operam com o 
motor e outros sistemas em 
regimes de alta exigência e 
condições não ideais de fun-
cionamento. Por terem par-
ticularidades em relação aos 
veículos de uso moderado, os 
carros de uso severo requerem 
alguns cuidados redobrados e 
precauções extras, conforme 
aponta a Motul, multinacio-
nal francesa especializada em 
lubrificantes de alta tecnolo-
gia, que informa também as 
principais situações que cons-
tituem esse tipo de circunstân-
cia. “Em geral, existe um plano 
de manutenção para uso nor-
mal e outro para uso severo, 
ao passo que para uso rigo-
roso é comum que o intervalo 
seja reduzido pela metade”, diz 
Rafael Recio, gerente técnico 
da Motul Brasil.

CUIDADOS ESPECIAIS 
O cenário ideal para o bom 

desempenho de um veículo de 
uso severo é aquele em que o 
proprietário ou motorista faz 
acompanhamento regular 
com mecânicos, verificando 
os níveis de fluido e possíveis 
vazamentos e contaminações, 
efetuando as trocas e manu-
tenções de forma preventiva, 
e fazendo uso de produtos de 
alta qualidade para assegurar 
maior proteção e performance 
ao automóvel.

Os manuais de cada carro, 
que apontam as condições e 
casos específicos que definem 
qual é o tipo de utilização do 
automóvel, trazem ao pro-
prietário intervalos reduzidos 
para troca de óleo, seja ela por 
tempo ou quilometragem, em 
veículos com condições seve-
ras. “Além do acompanha-
mento regular e do período de 

troca reduzido devido à condi-
ção de uso do veículo, a apli-
cação de lubrificantes de alto 
desempenho pode contribuir 
para a proteção do motor no 
médio e longo prazo. Outros 
sistemas, como o conjunto de 
transmissão, arrefecimento 
e freios também demandam 
atenção porque podem perder 
eficiência”, explica Recio.

PRECAUÇÕES DIÁRIAS
É importante a utilização 

de um lubrificante que atenda 
às normas e especificações da 
montadora. “Além de suportar 
melhor as condições severas de 
uso e atender recomendações 
com intervalo de troca esten-
dido, os produtos devem pro-
porcionar alta proteção contra 
o desgaste, maior poder de lim-
peza e durabilidade do motor, 
e economia de combustível 
quando exigida em normas e 

• Percursos que exigem marcha lenta por longo período;
• Funcionamento contínuo em condições 
   frequentes de baixa rotação;
• Percursos curtos – quando o motor ainda não 
   atingiu a temperatura ideal de trabalho;
• Uso frequente do veículo em estradas de terra ou areia;
• Operação frequente puxando reboque;
• Veículo profissional, como táxi, motorista 
   de aplicativo ou policial;
• Quando o veículo permanece parado com 
   frequência (exemplo: carros de lazer);
• Uso contínuo em ambiente com 
   temperatura externa elevada.

CONFIRA SITUAÇÕES DE USO SEVERO:

especificações”, afirma Recio. 
“Para os automóveis, a linha 
8100 da Motul possui produtos 
para proteger melhor o veículo 

contra o uso severo, enquanto 
a linha 7100 - 100% sintética - 
garante estabilidade para os 
lubrificantes de motos.”

EXISTE um plano de manutenção para uso normal e outro para uso severo do veículo, ao 
passo que para uso rigoroso é comum que o intervalo seja reduzido pela metade

DIVULGAÇÃO
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CRUZE LT TURBO 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00
ETIOS XPLUS AT 20/21 PRATA COMPLETO, AUT R$ 79.900,00
HB20 1.6 EVOLUT 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 93.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 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
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 22/23 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 154.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 214.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 339.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

EDITAL
DE PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇA DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO

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

Açougueiro
Agente funerário
Ajudante de eletricista
Ajudante de estruturas
metálicas
Analista de pcp (programação
e controle da produção)
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
Auxiliar administrativo
Auxiliar de confeitaria
Auxiliar de costura
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de enfermagem
Auxiliar de lavanderia
Auxiliar de limpeza
Auxiliar de linha de produção
Auxiliar de manutenção
predial
Auxiliar de mecânico de autos
Auxiliar de orientação
pedagógica
Auxiliar de padeiro
Auxiliar de técnico de controle
de qualidade
Auxiliar operacional de
logística
Balconista
Balconista de crediário
Cabeleireiro
Cabeleireiro escovista
Carregador (armazém)
Chapista de lanchonete
Confeiteiro
Costureira de máquina reta
Costureiro, a máquina na
confecção em série
Cozinheiro de restaurante
Cozinheiro geral
Cuidador de idosos
Desenhista de páginas da
internet (web designer)

DE EMPREGOVAGA

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

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

160 vagas disponíveis para o dia 29/11/2022, sujeito a alteração a
qualquer momento. Interessados a concorrer as vagas
comparecer na agência do trabalhador com carteira de trabalho
e CPF, não e necessário fazer o agendamento para as vagas.

Eletricista
Eletricista de manutenção
industrial
Eletrotécnico
Empregado doméstico nos
serviços gerais
Enfermeiro
Esteticista
Estoquista
Gerente administrativo
Instrutor de auto-escola
Instrutor de cursos livres
Lavador de carros
Lavador de peças
Lavador de veículos
Magarefe
Manicure
Mecânico de motocicletas
Mecânico de refrigeração
Médico veterinário
Montador de móveis de madeira
Motorista entregador
Oficial de serviços gerais na
manutenção de edificações
Operador de caixa
Operador de caldeira
Operador de sala de máquinas
(embarcações)
Operador de telemarketing ativo
e receptivo
Padeiro
Padeiro confeiteiro
Pedreiro
Recepcionista atendente
Serrador - em serrarias
Serralheiro
Servente de obras
Soldador
Supervisor administrativo
Supervisor comercial
Tapeceiro de móveis
Técnico em segurança do
trabalho
Vendedor interno
Vendedor porta a porta
Vendedor pracista
Zelador

Umuarama registra 
duas mortes por Covid 
depois de 180 dias

A situação do coronavírus 
em Umuarama continua sendo 
monitorada com muita aten-
ção pela Secretaria Municipal 
de Saúde, já que os números 
continuam aumentando. Os 
dados acumulados no final 
de semana dão conta que 46 
novos casos foram registrados, 
sendo 24 mulheres, 20 homens 
e duas crianças, ambas com 
menos de um ano de idade.

Após oito meses, duas 
mortes causadas pela doença 
foram oficialmente confirma-
das na cidade, alavancando 
o número de vítimas fatais 
para 357.

A primeira foi de uma 
mulher de 68 anos que tinha 
insuficiência cardíaca, insufi-
ciência renal, diabetes, doença 
vascular e hipertensão arterial 
e estava internada desde o dia 
21 de novembro na UTI do hos-
pital Nossa Senhora.

Outra morte foi a de um 
homem de 64 anos que 
t inha Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica, diabe-
tes insulino-dependente, 
pressão alta e insuficiência 
cardíaca e estava internado 
no Uopeccan. Ele faleceu 
no sábado (27). Estas duas 
pessoas eram moradoras no 

Parque das Jaboticabeiras.

INTERNADOS
Um homem de 73 anos, que 

não tomou nenhuma dose da 
vacina, é a única pessoa de 
Umuarama internada na enfer-
maria do hospital Uopeccan e 
somente neste mês, 257 pes-
soas já foram diagnosticadas 
com a doença, indicando uma 
média diária de 9 casos.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com
Zélia Casoni Escolhe um trabalho de que gostes e não 

terás que trabalhar nem um dia na tua 
vida. Confúcio

@tribunahojenewsumuarama

É do PARANÁ!
É do Paraná a vencedora da 16ª edição do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN). Uma das principais iniciativas de reco-
nhecimento às mulheres que lideram empresas premiou nesta quarta-feira (23), em Brasília, a paranaense de Colombo, região 
metropolitana de Curitiba, Maria Cristina Cavassin. Depois de ter vencido a etapa estadual - na categoria Microempreendedora 
Individual (MEI), ela foi a grande vencedora do concurso, disputando a premiação com finalistas do Brasil.

M
U
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Suspendeu!
Após suspender o Twitter Blue, 
Elon Musk, presidente-execu-
tivo da plataforma, anunciou 
que vai relançar o serviço de 

assinatura nesta semana. Além 
do polêmico serviço cobrado 

para o selo azul, Musk lançará 
marcas de verificação douradas 
e cinzas. Segundo o empresá-
rio, o selo dourado será usado 
para identificar empresas, e o 
cinza, governos nacionais e 

locais. A já tradicional checa-
gem azul ficará reservada a in-
divíduos. O serviço de assina-
tura foi suspenso pela empresa 
nos últimos dias, por conta do 
aumento de contas falsas após 
o lançamento inicial. O bilio-
nário disse que o problema foi 
resolvido, e a verificação será 
relançada nesta terça-feira. 

(TechCrunch)

***

E o Twitter que se cuide, pois 
a rede indiana Koo está de 

olho no Brasil. Após conquis-
tar 2 milhões de usuários no 

país, o aplicativo ganhou uma 
equipe de comunicação no 

Brasil e também uma versão 
em português. Além disso, 
a empresa planeja contratar 
funcionários no país. Com as 
polêmicas envolvendo o Twit-
ter e seu novo dono, o Koo se 
tornou uma alternativa para 
muitos usuários, e, claro, um 

convite para piadinhas 
no Brasil.

ELAS, EM ALTA!
No Dia Internacional  do Empreendedorismo Feminino a Fecomércio fez um talk show ON LINE com a presença de diversas 

palestrantes, em parceria com a Câmara da Mulher do Paraná  e Senac. Várias empresárias umuaramenses foram agraciadas com 
um diploma pela Inspiração & Atitudes, no ano de 2022. Nos bastidores a dinâmicas mulheres umuaramenses que compõem a 

diretoria da Câmara da Mulher em Umuarama. A festa foi na terça-feira, dia 22, no Senac.

ARQUIVOS PESSOAL

 As mulheres homenageadas, diretoria CMEG e SENAC

Diretoras da Câmara 
da Mulher Umuarama

ARQUIVO PESSOAL
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