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Seminário promove discussão sobre 
direitos das pessoas com deficiência
Durante oito horas, representantes e profissionais de instituições públicas e 
privadas, além de representantes da sociedade civil, vão discutir a situação 
da pessoa com deficiência na cidade. O 1° Seminário Temático à Pessoa 
Com Deficiência: Direitos e Desafios no Município será realizado na próxima 

quarta-feira. O objetivo é transformar Umuarama em uma cidade cada vez 
melhor para os moradores. Toda comunidade está convidada a conhecer 
os trabalhos de inclusão já realizados e pode contribuir com ideias para 
melhorar as condições de vida das pessoas com deficiência. l 8

l 6

DIVULGAÇÃO

Acidente 
fatal

Dentre as atividades programadas para o Natal de Luzes e Flores, Umuarama realiza em 2022 a ação Papai Noel 
nos Distritos. A abertura das festividades foi iniciada em Lovat na quinta-feira à noite, marcando a estreia do 
Bondinho, que fez a alegria da criançada. A Casa do Papai Noel foi adaptada no ônibus da Biblioteca Itinerante, 
onde crianças tiram fotos com o Bom Velhinho. A próxima parada do Bondinho será amanhã (domingo) em Serra 
dos Dourados às 18h. Na segunda (5) a festa acontece em Santa Eliza e na terça (6) no distrito de Vila Nova União. 

O Centro da Juventude 
Agnaldo Mackert Bar-
bosa (Ceju) realizou o 
exame de graduação 

de Karatê, com alunos 
que praticam o esporte 
nas oficinas oferecidas 
no contraturno escolar. 

Além da técnica, os 
alunos apresentaram os 

lemas do karatê, que 
são respeito, formação 
do caráter, persistência 
e domínio sobre o espí-

rito de agressão. l 11 

Já é Natal
Suspenso o
bloqueio no

orçamento das
universidades

l 2

Justiça Federal
fecha acordos
na saúde com
o PR e a União

l 3

DER reforça
sinalização em

rodovia de
Umuarama
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Graduação

Na Coluna Viva
Bem, conheça
a acupuntura
sem agulha
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Você pode formar parcerias promissoras no trabalho, vai expan-
dir seus horizontes em contato com outras pessoas e pode 
descobrir novos interesses, que te darão força e motivação para 
seguir em frente. No amor, um lance pode ficar mais firme e virar 
um romance de futuro. O clima também é de união e sintonia 
com a pessoa amada, se você já tem um par. 

Vitalidade na saúde e boas promessas na carreira estão entre as 
surpresas que Vênus anuncia para o seu signo neste período. Tudo 
indica que você terá uma semana produtiva no trabalho e contará 
com energia de sobra para ir atrás dos seus interesses. Problemas 
familiares e preocupações com o futuro podem afetar seu ânimo e 
até a harmonia com o mozão.

A Lua inaugura a semana com novidades e entra na fase Min-
guante em Virgem. Você vai se dar bem com a turma de casa, 
com o love, brilhará na paquera e pode deixar o crush caidinho 
por seus encantos. Nos assuntos de trabalho, saberá somar 
forças com os colegas e pode impressionar os chefes com 
sua postura batalhadora, perseverante e focada nos resultados. 

Você pode receber boas notícias sobre uma negociação, contra-
tação e também vai sobressair profissionalmente. Seu cartaz vai 
aumentar junto aos superiores, seus argumentos vão convencer 
e sua criatividade pode abrir novas portas. Sinais de interesse 
podem ser mal interpretados e há risco de se enganar com 
falsas impressões. 

O planeta dará carta branca para você compartilhar suas ideias, 
ampliar seus contatos, amizades e conquistar aquele crush que 
anda paquerando.  Vênus também avisa que a fase é oportuna 
para divulgar seus interesses, atrair clientes e incrementar seus 
ganhos. Seus dons criativos vão brilhar nestes dias e você terá 
mais facilidade de vender seu peixe. 

Sua percepção estará afiadíssima e te ajudará a identificar 
oportunidades de ganhar dinheiro. Aproveite a boa fase e leve 
a sério os avisos da sua intuição, pois poderá dar uma tacada 
certeira para reforçar o orçamento. A paixão estará blindada e, 
com seu magnetismo no auge, você tem tudo para enfeitiçar o 
crush dos seus sonhos. 

Horóscopo semanal de 5 a 11 de dezembro

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

É hora de mostrar seus talentos, competências, batalhar por 
reconhecimento e progredir profissionalmente. Seu charme 
também se eleva nesta época, o romance será palco de gran-
des alegrias e o caminho está aberto para você ganhar de vez 
o coração do crush. Novidades estimulantes devem rolar nas 
finanças, no trabalho e até a sua saúde ganha resistência. 

Seu regente segue brilhando na Casa do Dinheiro indicando 
uma ótima fase para aplicar seus múltiplos talentos no trabalho 
e faturar uma graninha extra. Sua saúde também será favorecida. 
Sua estrela guia promete mais entrosamento e harmonia com 
as pessoas próximas. 

Em paz com Netuno no começo da semana, o astro do amor e 
do dinheiro vai dar a maior força para você atrair melhorias no 
trabalho e ganhar uma graninha a mais. Na quinta-feira, Vênus 
também troca likes com Plutão, Júpiter e Saturno, revelando que 
você terá apoios importantes para alcançar algo que ambiciona. 
Não confie em todo mundo que se diz amigo e tenha mais 
cautela com seus recursos. 

As energias vão deixar seu comportamento mais sociável, 
receptivo e sua comunicação mais cativante. Não vai faltar 
sintonia com o mozão, você pode conhecer gente interes-
sante, atrair novas amizades, paixões e descobrir afinidades 
com quem têm a sua vibe.  

A semana tem tudo para ser um sucesso: você vai contar com 
sorte na paixão, no setor profissional e também nas finanças. As 
chances de melhorias são nítidas e você tem mais é que ficar de 
antena ligada para não perder nenhuma oportunidade. Mercúrio 
treta com Netuno no sábado e a recomendação de zelar pela 
saúde se torna ainda mais séria.  

Horóscopo nascido em 3 de dezembro

Horóscopo nascido em 4 de dezembro

Horóscopo nascido em 5 de dezembro

Os nascidos a 04 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Áries. São muito ligados aos seus 
e à sua família, assim como também a terra em que nasceram, muito embora possam ser incompreendidos por elas. 
Seu número principal é o 13, formado de 1, Sol e de 3, Júpiter. São dois astros de liderança e de benefícios, cada 
um na sua área. Juntos somam o 4, de Urano, que representa o trabalho, a fraternidade, o progresso tecnológico 
e a realização cósmica.

Os nascidos no dia 3 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Peixes. São românticos e 
sentimentais, sonhadores e poéticos. Gostam da Literatura, da poesia, da música e das artes em geral.  Seu número 
principal é o 12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros que se completam pela sua natureza masculina e feminina. 
A soma dá o 3, de Júpiter, que leva à cultura e ao conhecimento, que lhes confere espírito de fraternidade e gene-
rosidade. Mas por outro lado, leva a vida dupla na área sentimental, nos relacionamentos amorosos, quando outros 
fatores contribuem para isso.

Os nascidos no dia 5 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Leão. Gostam de exercer a lide-
rança e o poder e são generosos e humanitários, ou cruéis e agressivos, ao mesmo tempo. Depende muito da missão 
que escolherem nesta vida. Muitos dependem deles para viver. Gostam do que é bom, do conforto e da qualidade 
de vida e procuram sempre um lugar agradável, na companhia de pessoas de destaque, dos nobres e líderes.  Seu 
número principal é o 14, formado de 1, do Sol e de 4, de Urano. Juntos formam o 5, de Mercúrio, de inteligência, 
comunicação, popularidade, raciocínio rápido e que rege também o comércio e as viagens.

O astro do amor e do dinheiro abre a semana em harmonia com 
Netuno, seu regente, dando sinal verde para você se dedicar 
a interesses diferentes e explorar a farta imaginação do seu 
signo para conseguir algo que deseja há tempos. Na quinta-feira, 
Vênus volta a trocar energias positivas no céu, dessa vez com 
Plutão, Júpiter e Saturno, revelando um ótimo momento para 
consolidar seus planos e objetivos. 
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VPA
PESTENEGRA
ANTIMONIO

ONDASMUTUA
CARTACELESTE

REUNETS
SEMPARIEI

AFALUMIAM
SALAVACUO

REMAVAEE
COMPETITIVOS

FAORALE
ECFATIOTA

INDIVIDUOAT
VEADOABRIT

SPFLAGELE

Empresa
como a

Airbnb ou
a Uber

Praga que
assolou a
Europa

medieval
Elemento
químico

cujo sím-
bolo é Sb

Preposi-
ção que

pressupõe
limite

A essên-
cia de

qualquer
coisa

Meio on-
de o som
não se

propaga 
Verdura 
do efó, 

prato típi-
co baiano

Cidade de
origem do 
movimento

grunge

Caráter do
mercado
de traba-
lho (pl.)

Recita
(o que es-
tá escrito)

Signifi-
cado do 
@, em
inglês

Ritar-
dando

(abrev.)

Progra-
ma de

Demissão
Voluntária

Recíproca
Museu de 
(?), atração

londrina

Cervídeo ligeiro,
macho da corça

O maior PIB 
do país (sigla)

Item da carteira 
de motorista

Vagas
marinhas

Junta;
agrupa

Material
para es-
tudos as-

tronômicos

Único;
singular

Divisão 
do setor 
de cine-
ma, em

shoppings

Carro
alemão
Traje;
roupa

Feitio
aproxima-
do da logo

do SUS
Acessório
manual

para 
jogos 3-D

Cozimento
de ce-
vada

Que antecede imediatamente 
a derradeira

A mais pesada das
aves brasileiras
Gume de instru-

mentos cortantes

Filósofos Iluministas

"(?) antes de usar",
frase de frascos 
de desodorantes

Instruem; 
esclarecem (fig.)
A clave para os 

sons graves (Mús.)

Órgão 
da ONU 
Pessoa;
sujeito

Impulsionava 
o iole

"Perguntar não 
(?)" (dito)

Grupo
sanguíneo
Castigue;

torture

Glândula da insulina

É permitida, pela Anvi-
sa, para os testes rá-
pidos do coronavírus

"Space",
em Nasa

Ergui;
levantei

Interjei-
ção utili-
zada para
chamar

2/at. 4/opel. 6/tisana. 7/seattle — startup.
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C O A
B A R C E L O N A

T O P A R E R I C
L I R I C A M A
S T S U R F A R

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

M I N U C I A T A
L A L A D O E R

L I S T M A B R
A T U R A T R I

A R R I S C AD O
C A S A A T E O U

Ser vivo
que tem

esqueleto

Pôr (teste-
munhas)
frente a
frente 

Time
espanhol

(fut.)

Caixa do
tesouro

(pl.)

Deslizar na
onda de pé
sobre uma
prancha 

Qualquer
período
histórico

Elemento
que evita
a cárie

(símbolo)

Adriane
Galisteu, 
apresen-
tadora

Abaixou
(o que es-
tava sus-
penso)

Basta;
chega

(interj.)

Uma das
sobrinhas
da Marga-
rida (HQ)

Tribunal
de Contas
do Estado

(sigla)

Campeão
três vezes

(red.)

"(?) de
ferreiro,

espeto de 
pau" (dito)

Tacou 
(o fogo)

Amada de Bentinho em
"Dom Casmurro" (Lit.)
Extensão de arquivos 

compactados

(?) Clapton,
cantor

Série de
aulas

Engor-
durar 

Apelido de
"Cristina"

Programa de renda
mínima do

Governo federal  

Aceitar
(gíria) 

A poesia
cantada

Vexame
(gíria)

Detalhe;
pormenor

Lista, em
inglês

Aguenta;
suporta

Cartaz pu-
blicitário
Erudição;
instrução

Parque
florestal
Flávia 

Saraiva 

Tim (?),
cantor

Dígrafo de
"barro"

Causar o
mesmo

incômodo
da cólica 

Brado em
touradas
Perma-
nência

(?) sorte:
azar

Resistente;
robusto

Possuir
(bens)
1, em

romanos

Que apre-
senta
perigo

A 1a letra 

3/rar. 4/eric — list. 6/capitu — pôster. 7/minúcia.

   

Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 3/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 23

max 31
min 21

Cascavel
max 29
min 19

Foz do Iguaçu
max 31
min 22

max 29
min 20

Curitiba
max 26
min 19

FASES 
DA LUA

Domingo 4/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 5/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 688
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 03 03 02 05 07 03 07

Super Sete concurso: 326C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

DEZEMBRO

02 06 22 25 29 30 31

Loterias
Megasena

01 03 04 06 08 10 11 12
14 16 17 18 21 22 24concurso: 2544Megasena

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
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Lotofácil

Quina
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TIME DO
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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: 2398Lotomania

67.647
83.012
09.959
66.647
61.289

02 09 15 25 37 69 76 
TREZE-PB

05 17 34 62 69
concurso: 6013

25 38 45 53 55 56 

05 07 08 23 27 30 34 36 39 47 
59 61 65 72 74 76 81 85 87 94

concurso: 2677Lotofácil

@tribunahojenewsumuarama

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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PREVISÃO DO TEMPO

ChuvaParcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Cheia
08/12 - 01h09

Nova
23/12 - 07h17

Crescente
30/11 - 11h38

Minguante
16/12 - 19h57

h

Empresário/empregador
Contribui 11% sobre pró-labore, en tre R$ 1.045,00
(R$ 114,95) e  R$ 6.101,06 (R$ 671,12), por GPS.
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.0459,00 (R$ 209) a R$ 6.101,06 (R$ 1.220,21). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 6.101,06  (R$ 671,12) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.101,06 (R$ 671,12). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 6.101,06. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.045,00, 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$ 1.045,00
(R$ 209,00) a R$ 6.101,06 (R$ 1.220,21), por carnê.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,89 - 3,13 4,31
IGP-M (FGV) 3,28 0,96 23,14 23,14
IGP-DI (FGV) 2,64 0,76 23,08 23,08

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,2093 1,2452 1,2314
IGP-DI (FGV) 1,2212 1,2428 1,2308
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,39%

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  22002200:: 8ª parcela
do IR 2020 ven ce  em 29/01, com juros Selic de 1,98%

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

8/12 a 8/1 0,5000 0,1159 0,0000
9/12 a 9/1 0,5000 0,1159 0,0000
10/12 a 10/1 0,5000 0,1159 0,0000
11/12 a 11/1 0,5000 0,1159 0,0000
12/12 a 12/1 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,39% 31,12 
Bradesco PN -1,15% 27,52 
Intermedica ON +26,59% 91,40 
Hap Vida ON +17,68% 16,78 
B2W Digital ON +6,97% 72,00 
MRV ON +6,91% 19,19

IBOVESPA: +2,20% 125.076 pontos

Iene 103,80
Libra est. 0,74
Euro 0,82
Peso arg. 85,11

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,4160 5,4170 +4,4%

PTAX  (BC) +0,5% 5,3677 5,3683 +3,3%

PARALELO +0,2% 5,2600 5,7100 +4,4%

TURISMO +0,2% 5,2600 5,6900 +4,4%

EURO +0,4% 6,5776 6,5805 +2,9%

R$/m2 NOV DEZ %m %ano %12m
Paraná 1.696,22 1.720,00 1,40 7,94 7,94
Norte 1.755,40 - 2,68 9,82 10,08
Oeste 1.736,45 - 1,02 7,89 8,58

DÓLAR 08/01

Iene R$ 0,0517
Libra est. R$ 7,30
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1.277,47 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/01 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. DEZEMBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)

NNOOVV DDEEZZ JJAANN
TJLP (%) 4,55 4,55 4,39
Sal. mínimo 1.045,00 1.045,00 1.100,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/21 1.375,75 15,25 20,1%
FARELO jan/21 444,80 6,80 18,0%
MILHO mar/21 496,25 2,25 18,2%
TRIGO mar/21 638,75 -3,50 12,1%

SOJA 149,81 1,6% 8,6% 150,00
MILHO 72,31 -0,6% 15,4% 72,50
TRIGO 70,28 0,0% 2,0% 71,00
BOI GORDO 262,15 0,4% -1,7% 270,00
FRANGO 2,80 0,0% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/01 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 08/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 158,00 8,2% 9,7%
SOJA Paranaguá 167,00 5,7% 8,4%
MILHO Cascavel 78,00 5,4% 8,3%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Taxa até R$ 1.045,00 (sal. mínimo) 7,5%
Taxa entre R$ 1.045,01 e R$ 2.089,60 9%
Taxa entre R$ 2.089,61 e R$ 3.134,40 12%
Taxa entre R$ 3.134,41 e R$ 6.101,06 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..  2200//11  ffííssiiccaass  1155//11,,ddoommééssttiiccooss  66//11

Governo suspende bloqueio no
orçamento das universidades

Entidades do ensino supe-
rior informaram que o blo-
queio de R$ 366 milhões na 
verba das universidades e 
dos institutos federais foi sus-
penso. Os recursos estavam 
congelados desde segunda-
-feira (28), quando diversas 
instituições de ensino recebe-
ram comunicados congelando 
o orçamento até o fim do ano.

O desbloqueio das verbas 
foi informado pela Associação 
Nacional dos Dirigentes 
das Instituições Federais de 
Ensino Superior (Andifes) e 
pelo Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, 
Científ ica e Tecnológica 
(Conif).

Nas redes sociais, a Andifes 

informou que a decisão trouxe 
alívio, mas que a entidade 
“seguirá atenta aos riscos de 
novos cortes e bloqueios e 
manterá o diálogo com todos 
os atores necessários para a 
construção de orçamento e 
políticas necessárias para a 
manutenção e o justo finan-
ciamento do ensino superior 
público”.

O Ministério da Educação 
não comentou o desbloqueio 
nem informou se o restante da 
verba bloqueada na pasta será 
liberado. Ontem (30) à noite, o 
Ministério da Economia divul-
gou o detalhamento do corte de 
R$ 5,7 bilhões por ministérios, 
anunciado na semana passada.

As pastas mais atingi-
das foram Saúde, com R$ 

1,435 bilhão bloqueados, 
e Educação, com R$ 1,396 
bilhão. Somente os ministé-
rios da Economia e da Justiça e 
Segurança Pública foram pou-
pados dos novos cortes.

Na última terça-feira (29), 
o Ministério da Educação 
tinha informado que estava 
buscando alternativas com 
a Casa Civil e o Ministério 
da Economia para reverter o 
bloqueio. Também na terça, 
o secretário do Tesouro 
Nacional, Paulo Valle, tinha 
informado que o contin-
genciamento seria reava-
liado ao longo de dezembro, 
com a publicação de uma 
edição extra do Relatório 
de Avaliação de Receitas e 
Despesas.

A produção industrial brasileira teve ligeira alta de 0,3%, na passa-
gem de setembro para outubro, interrompendo dois meses consecuti-
vos de queda, período no qual acumulou perda de 1,3%. Apenas 
sete dos 26 ramos industriais pesquisados tiveram expansão. Com o 
resultado, o setor encontra-se 2,1% abaixo do patamar pré-pande-
mia de Covid-19 (fevereiro de 2020) e 18,4% abaixo do nível 
recorde alcançado pelo setor em maio de 2011. Os dados são da 
Pesquisa Industrial Mensal, divulgada ontem (2), no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação 

a outubro de 2021, a indústria registrou avanço de 1,7%. No ano (janeiro-outubro de 2022), ela  acumula 
queda de 0,8% e, em 12 meses, recuo de 1,4%. Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo, embora a 
produção industrial tenha mostrado alguma melhora no início do ano, pois marcou resultados positivos por quatro meses 
em sequência, nos últimos meses o setor apresenta um comportamento de predominância negativa. “Nos últimos cinco meses, 
em três oportunidades, observa-se queda na produção e com a característica de um número maior de atividades industriais no 
campo negativo, permanecendo longe de recuperar as perdas de um passado recente”, disse Macedo, em nota.

DIVULGAÇÃO
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Justiça fecha acordos
na área de saúde que
envolvem o PR e União

O Núcleo de Conciliação 
da Justiça Federal do Paraná 
(Cejuscon), em parceria com 
o Sistema de Conciliação do 
TRF4, homologou acordos em 
ações que envolvem maté-
ria de saúde. O valor chegou 
a R$ 9.718.630,30. As ações 
envolvem o Estado do Paraná 
e a União, visando ao ressar-
cimento do governo estadual 
de valores despendidos para 
custeio de medicamentos em 
razão de ordens judiciais rela-
tivas à aquisição dos fármacos 
e produtos arrolados. 

Em março de 2022, foram 
iniciadas as tratativas entre as 
partes para estabelecer fluxo de 
conciliação nas ações ajuizadas, 
buscando o ressarcimento dos 
custos que envolvem os medica-
mentos. O projeto foi conduzido 
pelo coordenador do Núcleo 
de Saúde no Sistcon/TRF4, juiz 
federal Bruno Santos. Os proces-
sos foram divididos em lotes e 

STF diz que “Revisão da vida toda”
da aposentadoria é constitucional

O Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) con-
cluiu, na última quinta-feira 
(1º), o julgamento sobre a cha-
mada “revisão da vida toda”. 
Por maioria de votos, o cole-
giado considerou possível a 
aplicação de regra mais vanta-
josa à revisão da aposentado-
ria de segurados que tenham 
ingressado no Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS) antes 
da Lei 9.876/1999, que criou o 
fator previdenciário e alterou a 
forma de apuração dos salários 
de contribuição para efeitos do 
cálculo de benefício.

A matéria foi discutida no 
Recurso Extraordinário (RE) 
1276977, com repercussão geral. 
Prevaleceu o entendimento de 
que, quando houver prejuízo para 
o segurado, é possível afastar a 
regra de transição introduzida 
pela lei, que exclui as contribui-
ções anteriores a julho de 1994.

REGRAS
O RE foi interposto pelo 

Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) contra decisão do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
que havia garantido a um bene-
ficiário, filiado ao RGPS antes da 

Redução salarial
Primeiro a votar nesta tarde, o ministro Alexandre de Moraes acom-

panhou o relator. Ele observou que a regra transitória é mais benéfica 
a quem teve a remuneração aumentada próximo da aposentadoria, 
pois o valor das contribuições também aumentou. Ele ponderou, no 

entanto, que essa realidade não se aplica às pessoas com menor esco-
laridade, que costumam ter a trajetória salarial decrescente quando 

se aproxima o momento da aposentadoria. Ele também considera que 
a norma transitória contraria o princípio da isonomia, pois representa 
tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo, que tem as contri-
buições anteriores a julho de 1994 excluídas. Já para os novos filiados 
ao RGPS, é computado todo o período contributivo. Também votaram 
nesse sentido os ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski e as 

ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber (presidente).

os mais de 9 milhões acorda-
dos representam 37 sentenças 
homologadas até o momento 
pela JFPR.

“Tivemos um ótimo resul-
tado com o projeto. Após o 
apontamento de processos 
elegíveis para a conciliação, 
105 deles foram remetidos 
para o Cejuscon e as trata-
tivas foram feitas mediante 
peticionamento, sem audiên-
cias, por tratar-se de matéria 
estritamente técnica”, explicou 
Bruno Santos. “A conciliação 
propiciou uma rápida resolu-
ção com proveito para ambas 
as partes e, sobretudo, para a 
sociedade”, acrescentou.

O magistrado destaca que 
o grande impacto social do tra-
balho de conciliação realizado é 
que ele tirou do conflito o juris-
dicionado, tornando mais fácil 
a discussão para se chegar a 
um entendimento e se pensar 
quem tem o direito de receber 

e quem deve arcar com o ônus. 
“O impacto da realização desses 
acordos reflete diretamente na 
administração do Sistema Único 
de Saúde (SUS), por exem-
plo, que tem responsabilida-
des financeiras específicas, 
devendo preservar o equilí-
brio econômico e financeiro 
entre as esferas”.

“Percebo que as tratativas 
para se chegar nestes acordos 
desencadearam uma postura 
mais colaborativa entre as 
partes, que começam a atuar 
em harmonia para satisfazer o 
anseio do cidadão”, enfatiza o 
juiz federal.

O valor dos acordos de res-
sarcimento se referem às ações 
ajuizadas no ano de 2021. Com 
o fechamento dos acordos, os 
processos agora seguem para 
as varas federais de origem para 
que sejam expedidas as RPVs e 
precatórios, conforme os valores 
individuais das ações. 

Lei 9.876/1999, a revisão de sua 
aposentadoria com a aplicação 
da regra definitiva (artigo 29 da 
Lei 8.213/1991), por ser mais favo-
rável ao cálculo do benefício que 
a regra de transição.

Para os segurados filiados 
antes da edição da lei, a regra 
transitória abrangia apenas 
80% das maiores contribui-
ções posteriores a julho de 
1994, período do lançamento 
do Plano Real, que controlou a 
hiperinflação. Já a regra defini-
tiva leva em consideração 80% 
dos salários de contribuição de 
todo o período contributivo.

MAIOR RENDA
O julgamento estava sendo 

realizado no ambiente virtual, 
mas foi deslocado para o pre-
sencial após pedido de desta-
que do ministro Nunes Marques. 
O relator do recurso, ministro 
Marco Aurélio (aposentado), já 
havia votado no sentido de que 
o contribuinte tem direito ao 
critério de cálculo que lhe pro-
porcione a maior renda mensal 
possível, a partir do histórico 
das contribuições.

Por decisão do colegiado, 
os votos proferidos pelo relator 
permanecem válidos mesmo 
depois de sua aposentado-
ria. Assim, o ministro André 
Mendonça, sucessor do minis-
tro Marco Aurélio, não votou 
no caso.

ICMS-combustível
O ministro André Mendonça, do STF, prorrogou por 30 

dias o prazo para implementação do regime monofásico, 
com alíquotas uniformes, do ICMS-combústivel em todo 
o país. O prazo adicional foi solicitado pelo presidente 

do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados 
e do Distrito Federal (Conpeg) e pelo procurador-geral 

do Estado do Rio Grande do Sul nos autos da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 7164. Em 19/9, o ministro 

havia determinado aos estados a implantação, em 30 dias, 
do regime monofásico referente ao ICMS-combustível. Na 

petição, os procuradores requereram a prorrogação do prazo 
ou a definição de outra data, por considerarem inviável o 

cumprimento desse prazo.

Concessão
Ao conceder o prazo 
adicional, o ministro acolheu 
as ponderações do Conpeg 
e do Comitê Nacional de 
Secretários de Fazenda, 
Finanças, Receita ou 
Tributação dos Estados e do 
Distrito Federal (Comsefaz), 
que havia apresentado 
preocupações relacionadas 
aos contribuintes do 
setor de petróleo e gás. 
Contudo, o relator advertiu 
antecipadamente que a não 
implantação efetiva e legítima 
do regime monofásico 
importará em apuração de 
responsabilidades em função 
do descumprimento de 
decisão judicial, sem prejuízo 
de outras medidas pertinentes 
à situação. Por fim, o relator 
abriu vista dos autos às partes 
do processo, especialmente 
ao presidente da República 
e aos presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado 
Federal, e aos interessados 
para que se manifestem no 
prazo de 15 dias.

Velhos amigos
Lula visitou ontem (2) o ex-presidente da República 
José Sarney (MDB) em Brasília. A conversa durou 
aproximadamente duas horas e ocorreu na residência do 
político maranhense. A reunião foi vista como uma forma 
de atrair o MDB para a base de sustentação de governo. 
Integrantes do partido têm exigido do PT pelo menos três 
ministérios para fazer parte do bloco governista no ano que 
vem. Hoje, o presidente eleito confirmou o encontro com 
Sarney, mas evitou tecer maiores detalhes sobre a reunião: 
“Somos velhos amigos. Velhos, não. Jovens amigos”, disse Lula.

PEC da Gastança
O presidente eleito admitiu margem de negociação para o valor 
proposto na PEC que abre crédito extrateto para o pagamento 
do Auxílio Brasil de R$ 600 no próximo ano. “Nunca ceda na 
tua proposta principal antes do limite da negociação, se eu 
colocar agora o limite pra menos, é o de menos que vai valer, 
então se eu tiver que falar, eu falo pra mais”, respondeu ao 
ser questionado o texto poderia ser fechado menos do que 
os quase R$ 200 bilhões defendidos no texto. “Espero que o 
Congresso tenha sensibilidade. Se chegar a um acordo, nós 
sabemos negociar”. Também negou que o texto abre margem 
para o pagamento de emendas do relator ou emendas do 
orçamento secreto. “Dentro da PEC da Transição não há espaço 
para discutir emendas”. Ele ainda criticou o apelido de PEC do 
Lula ao texto e disse que o nome deveria ser “PEC Bolsonaro”.

“Desmonte”
O relatório do grupo de 
Desenvolvimento Social 
do governo de transição 
traz críticas ao formato do 
programa Auxílio Brasil e 
afirma que as demais ações 
do atual ministério da 
Cidadania para seguridade 
social foram esvaziadas. 
O GT de Desenvolvimento 
Social indica que a pasta 
requer pelo menos R$ 
72 bilhões para pagar o 
programa de transferência 
de renda, com adicional 
de R$ 150 por criança, e o 
Auxílio Gás. “PEC que fala em 
R$ 80 bilhões fora do teto 
seria o que só o Ministério 
da Cidadania precisa”, 
afirmou Simone Tebet, sobre 
propostas alternativas à PEC 
protocoladas no Congresso. 
Números coletados pela 
equipe indicaram que 96% 
do orçamento do Ministério 
da Cidadania hoje estaria 
destinado ao pagamento do 
programa de transferência 
de renda.
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Semana do deslizamento
teve 185,4 mm de chuvas
em um único dia na região

O volume acumulado de 
chuvas nesta semana che-
gou a ultrapassar o dobro da 
média histórica para novem-
bro na maioria dos pontos de 
medição do Litoral e Região 
Metropolitana de Curitiba, 
segundo registro feito pelo 
Sistema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambiental do 
Paraná (Simepar), de 26 de 
novembro até às 9 horas de 
ontem (sexta-feira, 2).

Na estação meteorológica 
Vossoroca, em Tijucas do Sul, 
a mais próxima do km 669 da 
BR-376, onde ocorreu o desli-
zamento de terra, foram 326 
mm (milímetros) acumulados, 
enquanto que a média para o 
mês passado todo é de 126 mm. 
Só na segunda-feira (28) choveu 
185,4 mm. Foi o maior acumu-
lado em um único dia de novem-
bro entre as medições de todas 
as estações que registram o 
índice pluviométrico no Estado.

Mais estações registraram 
chuvas além do normal para 

DER reforça sinalização na rodovia
PR-468 para aumentar a segurança

O Governo do Estado, por 
meio do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Paraná 
(DER/PR), está reforçando a 
sinalização viária da rodovia 
PR-468, entre Umuarama e o 
entroncamento com a PRC-272, 
no território de Goioerê. O tre-
cho atendido tem extensão de 
63,91 quilômetros e ainda passa 
pelos municípios de Mariluz e 
Moreira Sales.

A pintura da sinalização 
horizontal está 41% concluída, 
enquanto a instalação das 
tachas refletivas chegou a 39%. 
Na sequência, será elaborado o 
projeto executivo e implantados 
os dispositivos de segurança, 
como defensas metálicas, e as 
placas de sinalização vertical.

As melhorias na PR-468 
vão beneficiar mais de 135 
mil habitantes através do 
Programa de Segurança 
Viária das Rodovias Estaduais 
(Proseg Paraná), que tem como 
objetivo diminuir o número 
de mortes nas estradas. A 

o período. Em Antonina cho-
veu 324,4 mm nesse período, 
sendo quase 235 mm entre 
segunda e terça (28 e 29). A 
média esperada para todo 
o mês de novembro era de 
221,4 mm. Em Morretes, onde 
foram registrados vários pon-
tos de alagamento, inclusive 
com deslizamento na Estrada 
da Graciosa, o acumulado da 
semana chegou a 290 mm.

O quarto maior acumulado 
do Estado foi em Guaraqueçaba, 
com 282,8 mm. O município já 
registrava 105 mm acumulados 
entre sábado e domingo (26 e 
27) e houve um pico de 92 mm 
na segunda-feira. A estação de 
Paranaguá registrou 200,8 mm 
frente à média de 119 mm do 
mês todo. Já Guaratuba regis-
trou 159,8 mm em uma semana, 
frente à média histórica de 215,9 
mm (mês fechado).

Em Curitiba, a média para 
novembro é de 115,1 mm. A 
estação do Simepar registrou 
85,4 mm de chuva nesta última 

semana, mais de 70% numa 
eventual comparação. O desta-
que é que metade desse volume 
se concentrou na segunda-feira, 
gerando áreas de alagamento 
em alguns pontos da cidade 
e da Região Metropolitana. O 
Simepar não mantém estações 
em outros municípios da RMC, 
além de Tijucas do Sul.

O Simepar informa que as 
chuvas continuam na RMC e 
Litoral no decorrer deste fim de 
semana, porém com volume 
mais próximo da normalidade 
para o período e concentradas 
nas tardes e noite. A tendência 
geral do Estado para o mês de 
dezembro é de mais estabili-
dade.  “Embora na faixa região 
Oeste, na divisa com o Mato 
Grosso do Sul e fronteira com 
o Paraguai, haja tendência de 
chuva abaixo da média, nas 
demais regiões o comporta-
mento será mais próximo da 
normalidade de verão”, explica 
o meteorologista Fernando 
Mendes, do Simepar.

rodovia é utilizada para o des-
colamento entre os municí-
pios, além do transporte de 
carga pesada, principalmente 
mandioca, soja e milho.  

A PR-468 pertence ao Lote 6 
do Proseg Paraná, que contempla 
1.590,4 quilômetros do Noroeste, 
e conta com um investimento de 
R$ 58.839.198,94 do Governo do 
Estado. Os serviços de segurança 
viária estão garantidos por con-
trato até novembro de 2024.

“O Proseg é um dos maio-
res programas do DER/PR e 

também uma iniciativa pioneira 
no país, com objetivo exclusivo 
de trazer segurança aos usuá-
rios. Nós temos obras deste tipo 
em todo o Estado e vamos ver o 
número de mortes diminuir nas 
rodovias estaduais do Paraná”, 
afirma o diretor-geral do DER/
PR, Alexandre Castro Fernandes.

Ao todo, o Proseg conta com 
oito lotes espalhados pelas 
superintendências regionais do 
DER/PR. São atendidos 9.965,43 
quilômetros, com um investi-
mento de R$ 412.202.235,02.

TRECHO sinalizado fica entre Umuarama e o entroncamento com a PRC-272, no território 
de Goioerê e passa também pelos municípios de Mariluz e Moreira Sales
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Festival das Cataratas
O Governo do Paraná vai 
reforçar as ações de fomento 
ao turismo regional ao 
longo dos próximos anos. A 
estratégia foi destacada pelo 
vice-governador Darci Piana 
no 17º Festival Internacional 
das Cataratas, um dos maiores 
eventos do setor no país, 
realizado em Foz do Iguaçu.

Ponte de Guaratuba
Interessados em participar 
das audiências públicas de 
apresentação do Estudo 
de Impacto Ambiental 
e Relatório de Impacto 
Ambiental da obra de 
implantação da Ponte de 
Guaratuba já podem se 
inscrever junto ao DER-PR  
para garantir a presença 
nos eventos. As inscrições 
podem ser feitas por e-mail 
ponteguaratuba@der.
pr.gov.br ou pelo aplicativo 
whatsapp no número (41) 
99808-3005.

Ampliação de voo
A Gol Linhas Aéreas e a CCR 
Aeroportos, administradora 
dos aeroportos de Curitiba, 
Foz do Iguaçu e Londrina, 
anunciaram um aumento 
da malha aérea no Paraná. 
Serão 14 novas rotas para 
nove destinos brasileiros, 
que serão ofertadas durante 
a alta temporada de verão.

Grandes números
Os pequenos negócios 
brasileiros continuam 
colecionando grandes 
números em 2022. Nos três 
primeiros trimestres do 
ano, a soma da abertura 
de empreendimentos 
nos três portes – 
microempreendedor 
Individual, micro e 
pequenas empresas – 
chegou a aproximadamente 
três milhões de registros. 
Os dados fazem parte de 
levantamento do Sebrae.

Linha de crédito
Empreendedores e prefeituras terão acesso à linha de 
crédito Paraná. A Fomento Paraná foi autorizada pelo 

Ratinho Junior a retomar o programa Paraná Recupera 
com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico. 

O acesso ao crédito poderá ser solicitado a partir de 9 
de dezembro, por meio da rede de agentes de crédito 

disponíveis em cada município.

PIX
O Banco Central atualizou 
as regras sobre os limites 
de valor para as transações 
feitas por PIX, seu sistema de 
pagamentos instantâneos. 
Segundo o BC, o objetivo 
das mudanças é simplificar 
as regras e aprimorar a 
experiência dos usuários, 
“mantendo o atual nível de 
segurança”.

Agropecuária
Com ajuda do 
cooperativismo, a 
agropecuária do Paraná 
deve crescer ainda mais 
nos próximos anos e se 
fortalecer no mercado 
global. A avaliação foi feita 
pelo secretário estadual 
da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara, nesta semana, 
no Encontro Estadual de 
Cooperativistas Paranaenses, 
no Centro de Eventos Agrária, 
em Entre Rios, Distrito de 
Guarapuava, na região 
Centro-Sul.

No dia 19
A diplomação dos eleitos no 
Paraná será no próximo dia 
19, a partir das 16h30, no 
Teatro Positivo, em Curitiba. 
A diplomação de Lula (PT) 
e Geraldo Alckmin (PSB) foi 
antecipada para o dia 12 no 
TSE em Brasília.

Abaixo do esperado
A economia brasileira 
avançou 0,4% no terceiro 
trimestre de 2022 em 
relação ao trimestre 
anterior. A alta do PIB, 
contudo, veio abaixo das 
projeções do mercado 
financeiro. A redução do 
ritmo da agropecuária e da 
indústria de transformação 
e o desempenho menos 
favorável dos serviços 
explicam a queda do 
crescimento do índice 
econômico.
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Seladinhas na área
Nos estabelecimentos que 
participam da campanha 
Natal de Luz já estão 
disponíveis as seladinhas. 
Esta, que é uma das maiores 
promoções do Estado, 
distribuirá R$ 100 mil em 
vales-compra, R$ 50 mil 
sob a forma de cadernetas 
de poupança Sicoob e dez 
aparelhos Iphone 13.

Importante
A fim de que a Aciu possa 
contabilizar adequadamente 
as seladinhas premiadas 
da campanha Natal de 
Luz, a entidade reitera 
a importância de que as 
mesmas sejam entregues 
na ‘íntegra’, ou seja, sem 
destacamentos. Solicita 
que tais informações sejam 
repassadas aos clientes. 
Seladinhas contempladas 
com vales-compra ou 
cadernetas de poupança 
precisam necessariamente 
seguir essa diretriz.  

Sucesso
O ciclo de palestras ‘Natal 
de Luz - Planejar Melhor 
para Vender Mais’ superou 
as expectativas. Centenas 
de pessoas passaram pelo 
auditório da Aciu de 28 de 
novembro a 2 de dezembro. 
A programação contemplou 
os temas ‘Despertando 
a magia do Natal na arte 
de atender e vender’, 
‘Como ter uma venda de 
sucesso. Comece a vender 
agora’, ‘Atender, entender 
e encantar’, ‘ Aprenda a 
entregar o que seu cliente 
deseja’, e ‘Como montar uma 
vitrine de Natal impossível 
de ser ignorada’. Sucesso em 
todos os aspectos.

Doe brinquedos
A Aciu é entidade parceira da 
14ª edição da Campanha do 
Brinquedo. A ação solidária 
é capitaneada pelo sistema 
Fecomércio (Sesc/Senac) e no 
ano passado arrecadou mais 
de 200 mil briquedos. A Aciu é 
um dos pontos de entrega de 
doações, que podem ser feitas 
até o dia 23. Os brinquedos 
podem ser novos ou estar em 
bom estado. 

Sabadão natalino
Neste Sabadão, já no clima natalino, nosso comércio 

atenderá em horário especial. Muito mais tempo para 
aproveitar promoções especiais e descontos. As lojas 

atenderão das 9h às 17h.

Convênio
O presidente Miguel Fuentes 
Romero Neto recebeu nesta 
semana o gerente do Senac, 
Tiago Teixeira Titericz, e a 
técnica de relações com o 
mercado Meire Helen da 
Silva Tozzo para a assinatura 
de um importante convênio. 
Segundo o termo de 
cooperação, os associados 
Aciu passam a usufruir de 
25% de desconto nos cursos 
ofertados ao público na 
área do varejo, bem como 
no atendimento corporativo 
do Senac/UEPT (Unidade 
de Educação Profissional e 
Tecnológica).

Desfile da Indústria
A campanha Natal de Luz 
contará com um atrativo 
inédito: o Desfile de Veículos 
de Grande e Médio Porte 
Decorados da Indústria de 
Umuarama. Os empresários 
interessados podem participar 
com caminhões, ônibus, 
micro-ônibus e vans. Para 
participar basta entrar em 
contato pelo telefone (44) 
99985-3765/Camila. O desfile 
percorrerá a avenida Paraná 
na noite de 16 dezembro.

Congratulação
A Aciu, em nome do 
presidente Miguel Fuentes 
Romero, parabeniza o 
empresário Fernando Moraes 
pela reeleição no cargo de 
presidente da Federação das 
Associações Comerciais e 
Empresariais do Estado do 
Paraná (Faciap). Eleição por 
aclamação durante a 5ª edição 
do Congresso Empresarial 
Paranaense, em Foz.

Biênio
Fernando Moraes assumiu 
a presidência da Faciap em 
janeiro de 2021 e, com a 
reeleição, permanecerá à 
frente no próximo biênio 
(2023-2024).

 “O que sabemos é uma 
gota, o que ignoramos um 
oceano” - Isaac Newton

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do 
Empresário!

Aproximação com setor
produtivo é destaque 
em encontro do Governo

A aproximação entre o 
Governo do Estado e o setor 
produtivo durante a ges-
tão do governo estadual 
iniciada em 2019 foi desta-
cada pelos secretários de 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo (Sedest), Everton 
Souza, e de Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara, no evento Líderes 
Rurais, promovido ontem (2) 
pela Federação da Agricultura 
do Paraná (Faep).

“Desde o início da reforma 
administrativa, em 2019, o 
governador Ratinho Junior 
colocou para nossa equipe, 
como uma missão, a aproxi-
mação com o setor produtivo 
do Paraná, com a preocupação 
grande de podermos apoiar 
quem realmente traz resultado 
para a sociedade paranaense”, 
afirmou Souza.

Em razão da aproximação 
com o setor agropecuário, a 
determinação foi de simplifica-
ção dos processos, com o obje-
tivo de torná-los mais ágeis, 
entre elas a outorga pelo uso 
dos recursos hídricos. O inte-
resse é que, na mesma bacia 
hidrográfica, seja possível a 
convivência da agricultura que 
necessita de irrigação, de pis-
cicultores e de frigoríficos que 
processam os mais variados 
tipos de proteína animal.

“Estamos preocupados em 
fazer com que haja água para 
todos os empreendimentos 

rurais do Paraná. Buscamos 
sempre a ciência e usamos 
as técnicas adequadas para 
isso”, acentuou. “E temos tra-
balhado para fazer com que os 
processos sejam os mais ágeis 
possível e possamos criar esse 
ambiente de investimento”.

Segundo ele, essa ideia 
é  ba s e  d o s  p ro g ra m a s 
Descomplica Rural, Paraná 
Energia Sustentável, RenovaPR 
e Banco do Agricultor, entre 
outros.

Já Ortigara ressaltou a 
importância do evento, que 
reuniu aproximadamente 4 mil 
pessoas. “Todos nós temos o 
nosso tempo e o tempo passa 
para todos, por isso é preciso 
despertar, cultivar novas lide-
ranças, que vão fazer esse 
papel de representação, de 
articulação, de desenho das 
políticas para o futuro”.

SUSTENTABILIDADE
O Encontro Estadual de 

Líderes Rurais faz parte do 
Programa de Sustentabilidade 
Sindical (PSS), lançado em 
2018 pelo Sistema FAEP/
SENAR-PR, como forma de 
estimular os sindicatos rurais 
e encontrarem soluções para 
ampliar o número de asso-
ciados e de garantir sua 
autonomia.

Na programação técnica, 
um dos destaques é uma 
palestra magna que será pro-
ferida por Marcos Fava Neves, 
o Doutor Agro. Professor da 
Universidade de São Paulo 
(USP) e Fundação Getúlio 
Vargas e comentarista da CNN 
Brasil, o especialista vai traçar 
um cenário para o agronegócio 
nos curto e médio prazos, com 
base na análise de conjuntura 
e em indicadores econômicos. 
O evento também vai contar 
com uma palestra de Camila 
Telles, produtora rural especia-
lizada em relações públicas e 
em marketing estratégico.

Servidores recebem homenagem
por aposentadoria em 2022

O Fundo de Previdência 
Municipal de Umuarama 
(FPMU) realizou, na manhã 
de ontem (2), a cerimônia 
anual em que presta home-
nagem a todos os servidores 
municipais que se aposen-
tam durante o ano. Em 2022 
foram 40 profissionais, que 
receberam placas comemo-
rativas das mãos do prefeito 
Hermes Pimentel e da admi-
nistradora do FPMU, Denise 
Constante da Silva Freitas.

“Todos vocês, com toda 
certeza, têm grandes histó-
rias de luta para contar, mui-
tas que até nos faria chorar, 

mas hoje é um dia de reco-
nhecer e agradecer por tudo 
o que vocês fizeram pelo 
município. Agora é hora de 
curtir mais a família, mais a 
própria vida, viver de forma 

mais tranquila. Que Deus 
esteja com cada um de vocês 
nessa nova jornada”, disse.

Denise também agradeceu 
o trabalho de todos e se colo-
cou à disposição. 

O Encontro Estadual de Líderes Rurais visa estimular os sindicatos e encontrarem soluções 
para ampliar o número de associados e de garantir sua autonomia

SEAB

CONQUISTARAM o benefício da aposentadoria professores, auxiliares, vigias, serventes 
gerais, auxiliar administrativa, gari, motorista e uma auxiliar de enfermagem
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Acidente na extensão da avenida
Portugal tira a vida de motociclista

A jovem Eloisa Nascimento, 
de apenas 19 anos de idade, 
que trabalhava em um dos 
caixas do supermercado Vivian 
em Umuarama, perdeu a vida 
depois que se acidentou de 
moto na madrugada de ontem 
(sexta-feira, 2). Ela pilotava 
sua Honda CB 300 no trecho 
da rodovia que é extensão 
da avenida Portugal, ao sen-
tido Clube Portugues, quando 
perdeu o controle da direção, 
bateu contra o meio fio do can-
teiro central e depois colidiu 
contra um poste de ilumina-
ção pública.

Com a violência da pan-
cada, a jovem se arrastou por 

Mercado emite nota 
de pesar pela morte 

de funcionária
 O Vivian Supermercados 

emitiu, por volta das 11h de 
ontem (2), uma nota de pesar 
em memória da colaboradora 
Eloisa Cristina Nascimento De 
Souza, de 19 anos, que mor-
reu na madrugada.

O supermercado afirmou 
que a despedida precoce da 
jovem deixará muitas sauda-
des nos corações de todos 
colaboradores e gerentes. A 
administração do estabeleci-
mento desejou conforto aos 
familiares e amigos enlutados 
por Eloisa.

“É com profundo pesar 
que o Vivian Supermercados, 
por meios de seus adminis-
tradores, comunica o faleci-
mento da Srta. Eloisa Cristina 
Nascimento De Souza. 
Lamenta esta terrível perda. 
Rogamos a Deus, para que 
na sua infinita misericórdia, 
possa confortar os corações 
de todos os familiares e ami-
gos neste momento de pro-
funda dor.

Sem dúvida Eloisa dei-
xará muitas saudades em 
nossos corações”.

Policiais de Umuarama são homenageados com medalhas
A Polícia Civil do Paraná 

(PCPR) entregou medalhas 
para 84 policiais civis lotados 
nas subdivisões policiais de 
Umuarama e Paranavaí. Foram 
contemplados servidores que 
completaram 10, 20 e 30 anos 
de carreira. Um servidor apo-
sentado recebeu medalha de 
ouro, 32 receberam medalha 
de prata e outros 51 a medalha 
de bronze.

A honraria por Serviço 
Policial destina-se à reconhe-
cer e premiar a dedicação, a 
eficiência e os relevantes ser-
viços prestados em prol da 
Polícia Civil do Paraná e da 
Segurança Pública.

O delegado da 7ª Subdivisão 
Policial de Umuarama, Gabriel 
Menezes, afirma que a soleni-
dade de entrega é importante 
para trazer reconhecimento 
pelo serviço prestado. “É um 
momento importante porque 
reforça e dá até mais energia 
para os policiais continuarem 
trabalhando em prol da corpo-
ração”, disse.

Pa ra  o  d e l ega d o  d a 
8ª Subdivisão Policial de 
Paranavaí, Luiz Carlos Manica, 
a solenidade foi marcada por 
muita alegria. “Os policiais se 

sentem valorizados, é um ato 
de reconhecimento impor-
tantíssimo. Esta é uma lem-
brança de que a atividade 
policial teve seu reconhe-
cimento depois de tantos 
anos dedicados na missão em 
favor da população”, disse.

C o n f o r m e  o  d e c r et o 
5.545/2020, as medalhas são 
concedidas aos servidores 

durante solenidade oficial. 
Para receber a homenagem o 
servidor precisa preencher os 
requisitos, como o de não estar 
respondendo a sindicância, 
processo administrativo dis-
ciplinar ou processo criminal, 
e ter o tempo exigido de efe-
tivo serviço policial correspon-
dente à respectiva categoria.

Também participaram do 

mais de 20 metros do local 
do choque. A motocicleta 
que ela pilotava foi ainda 
mais longe.

Policiais militares de 
Umuarama foram comuni-
cados sobre o acidente por 
volta da 1h50 e uma equipe 
foi ao local prestar os primei-
ros atendimentos. A passagem 
de veículos foi bloqueada até 
que peritos do Instituto de 
Criminalística, no trecho para 
fazer um levantamento do 
acidente.

Câmeras de monitora-
mento instaladas em empre-
sas nas imediações flagra-
ram o momento do acidente 

e tiraram algumas dúvidas 
da polícia. Havia a hipótese 
de que um animal pode-
ria ter atravessado a pista 
na frente da moto, ou até 
mesmo a jovem poderia ter 
sido fechada por algum outro 
veículo, mas as imagens mos-
traram que ela se perdeu 
sozinha na entrada da curva.

Depois da perícia feita no 
local, o corpo da jovem foi 
encaminhado ao Instituto 
M é d i co  Lega l  ( I M L )  d e 
Umuarama, onde foi necrop-
siado. Na manhã de ontem 
familiares fizeram o reconhe-
cimento oficial e a liberação 
para os atos fúnebres.

MOTOCICLETA parou bem longe do corpo da motocicleta depois da colisão contra o 
poste no canteiro central

DIVULGAÇÃO

Motociclista morre em colisão contra caminhão entre Pérola e Altônia
Um acidente com óbito foi 

registrado por volta das 15h de 
ontem (sexta-feira, 2) na rodo-
via PR-496, entre as cidades de 
Pérola e Altônia, onde estive-
ram envolvidos um caminhão 

e uma motocicleta.
O choque ocorreu perto da 

localidade conhecida como 
Três Vendas, entre Pérola 
e o distrito de São João. 
Aparentemente o motociclista, 

que morreu no local, traba-
lhava em uma empresa de 
revenda de bebidas, pois na 
moto havia uma caixa para 
transporte e logotipos de uma 
marca de cerveja.

A equipe do Hospital 
Municipal de Pérola foi acio-
nada para prestar atendimento 
à vítima, porém, quando a 
ambulância chegou, foi ape-
nas constatado o óbito.

A Polícia Militar também foi 
comunicada e acionou a Polícia 
Rodoviária Estadual para fazer o 
registro do acidente. O corpo do 
motocicleta foi encaminhado ao 
IML de Umuarama.

evento o delegado-chefe da 
Divisão Policial do Interior, 
Lanevilton Theodoro Moreira; 
o prefeito de Umuarama, 
Hermes Pimentel da Silva; a 
coordenadora do Ministério 
Público, Fernanda Bertoncini 
Mendez; e o comandante 
do 25° Batalhão da Polícia 
M i l i t a r,  m a j o r  C l á u d i o 
Roberto Longo Silva.

A honraria destina-se à reconhecer e premiar a dedicação, a eficiência e os relevantes serviços prestados em prol da Polícia Civil do Paraná 
e da Segurança Pública
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Brasil poupa titulares e perde para
Camarões, mas avança em primeiro

O Brasil poupou seus titu-
lares e perdeu por 1 a 0 para 
Camarões na tarde de ontem (2), 
no estádio Lusail, pela última 
rodada da fase de grupos da 
Copa do Mundo do Qatar 2022.

Mesmo com a derrota, a 
seleção avançou na liderança 
do Grupo G com os mesmos 
seis pontos da Suíça, mas com 
um gol a mais de saldo (2 con-
tra 1). Os africanos chegaram 
a quatro pontos, mas foram 
eliminados. O time de Tite 
volta a campo na segunda-
-feira (5), às 16h (de Brasília), 
para enfrentar a Coreia do Sul, 
no estádio 974, pelas oitavas 
de final. Se avançar, o Brasil 
terá pela frente o vencedor 
entre Croácia e Japão. A Suíça 
medirá forças com Portugal na 
abertura do mata-mata.

POUCAS EMOÇÕES
Mesmo com time reserva, 

o Brasil ditou o ritmo do jogo 
contra Camarões, mas foi 
outra vez para o intervalo no 
zero. O destaque foi Martinelli, 
que obrigou o goleiro Epassy a 
fazer duas boas defesas. Daniel 
Alves cedeu espaços pelo lado 
direito da defesa. Depois de 
passar todo o tempo na defesa, 

Camarões quase abriu o placar 
aos 47 minutos, em cabeceio 
forte de Mbeumo para defesa 
ainda melhor de Ederson. Foi o 
primeiro chute no alvo sofrido 
pelo Brasil em toda a Copa, 
após 242 minutos.

A comissão técnica recla-
mou muito das entradas 
pesadas de Camarões, que 
recebeu quatro cartões ama-
relos. As advertências brasilei-
ras foram para Éder Militão e 
Bruno Guimarães.

MESMO CENÁRIO
Na etapa final, o Brasil 

aumentou o ritmo e criou 
chances com Martinelli, Militão, 
Jesus e Antony, mas não balan-
çou as redes de Camarões. 
Com alguma chance de clas-
sificação antes do início da 
rodada, os africanos saíram 
mais da defesa, só que sem ofe-
recer muito perigo a Ederson. 
Martinelli seguiu bem, enquanto 
Daniel Alves continuou mal. E 
Camarões tirou o pé do acelera-
dor e só levou mais um amarelo, 
totalizando quatro.

O Brasil foi para cima nos 
minutos finais para manter a 
invencibilidade de 17 partidas 
em fases de grupos da Copa, 

mas não conseguiu. No fim, 
uma improvável vitória do 
eliminado time de Camarões. 
Desta forma, a seleção bra-
sileira ainda perdeu a série 
invicta de sete partidas contra 
africanos em Mundiais.

MALDIÇÃO DA LATERAL
Após as lesões musculares 

de Danilo e Alex Sandro, é a 
vez de Alex Telles preocupar 
o departamento médico da 
seleção brasileira. O lateral-
-esquerdo levou uma pancada 
nas costas no segundo tempo 
e deixou o campo chorando 
para a entrada do zagueiro 
improvisado Marquinhos. O 
camisa 16 ficou aos prantos 
por vários minutos no banco 
de reservas. Dentre os laterais, 
apenas Daniel Alves, o mais 
velho (39 anos), não teve pro-
blemas físicos até agora. Outro 
lesionado é Neymar, com um 
problema no tornozelo.

TODOS JOGAM
Tite rodou todo o elenco para 

essa partida contra Camarões. 
Além de poupar 11 titulares, 
o técnico colocou Everton 
Ribeiro e Pedro no segundo 
tempo. Dos 26 convocados, só o 

terceiro goleiro Weverton ainda 
não atuou. Alisson, Ederson, 
Danilo, Daniel Alves, Thiago 
Silva, Marquinhos, Éder Militão, 
Bremer, Alex Sandro, Alex Telles, 
Casemiro, Lucas Paquetá, 

Fabinho, Bruno Guimarães, 
Neymar, Rodrygo, Everton 
Ribeiro, Fred, Raphinha, Antony, 
Vini Jr, Martinelli, Richarlison, 
Gabriel Jesus e Pedro já foram 
a campo no Qatar.

Clima diferente
O estádio esteve bem mais silencioso do que nas duas últimas par-
tidas, mas com um clima bem mais leve. Aos 12 minutos, já tinha 
uma ola sendo puxada, com o Lusail inteiro participando. Se não 

fosse a bateria do Movimento Verde e Amarelo, seria possível ouvir 
os berros dos jogadores, coisa que já aconteceu em outros jogos 
dessa Copa. O estádio basicamente inteiro está de amarelo, mas 

muitos estrangeiros reforçam a torcida pelo Brasil.

Suíça supera Sérvia 
e avança na Copa

A Suíça garantiu a classificação 
para as oitavas de final da Copa 
do Catar após derrotar a Sérvia 
por 3 a 2, na tarde de ontem (2).

Com o resultado, os suíços 
encerraram a fase inicial do 
Mundial na segunda posição 
da chave com 6 pontos. Assim, 
enfrentam Portugal, líder do 
Grupo H, na próxima fase.

A Suíça foi mais efetiva e 
abriu o placar aos 19 minu-
tos, quando Sow rolou a bola 
para Shaqiri soltar a pan-
cada de dentro da área. Mas 
cinco minutos depois a Sérvia 
igualou o placar. Tadic levan-
tou na área para Mitrovic fina-
lizar de cabeça.

E 10 minutos depois os 
sérvios viraram, quando a 
Suíça errou na saída de bola 
e Tadic dominou e tocou para 
Vlahovic, que bateu na saída 
do goleiro Kobel.

Os suíços voltaram a igualar 
quando Embolo escorou para 
o fundo das redes cruzamento 
rasteiro que veio da direita aos 
43 minutos.

A etapa final começou na 
mesma rotação, e o placar 
demorou apenas dois minu-
tos para ser alterado nova-
mente. Shaqiri levantou a bola 
na área com uma cavadinha e 
Vargas, de calcanhar, achou 
Freuler, que chegou batendo 
de primeira.

Com a vantagem de 3 a 2 
no marcador a Suíça recuou as 
linhas e passou a negar espa-
ços à Sérvia, que começou a 
insistir nas bolas levantadas 
sobre a área adversária, estra-
tégia que não teve sucesso.

Agora, a Suíça se prepara 
para a partida contra Portugal 
pelas oitavas, que será às 16h 
da terça (6) no Estádio de Lusail.

Internado no Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, desde 
terça (29), Pelé está com infecção 
respiratória. Segundo boletim mé-
dico divulgado ontem (2), o Rei 
do Futebol, que trata um tumor de 
cólon, está estável, com “melhora 
geral no estado de saúde” e sendo 
tratado com antibióticos, cuja res-
posta foi “adequada”. Ainda não 
há previsão de alta. A retirada do 
tumor ocorreu em 4 de setembro 
do ano passado. Desde então, 
Pelé é submetido a um tratamento 
de quimioterapia, que requer idas 

regulares ao hospital. O boletim médico aponta que a nova internação do Atleta do Século se deu para “reavaliação 
da terapia quimioterápica”.

DIVULGAÇÃO

MESMO com a derrota, a seleção avançou na liderança do Grupo G com os mesmos seis 
pontos da Suíça, mas com um gol a mais de saldo (2 contra 1)

DIVULGAÇÃO
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Seminário leva a discussões sobre os
direitos das pessoas com deficiência

Durante oito horas, repre-
sentantes e profissionais de 
instituições públicas e priva-
das, além de representantes 
da sociedade civil, vão discu-
tir a situação da pessoa com 
deficiência na cidade. O 1° 
Seminário Temático à Pessoa 
Com Deficiência: Direitos 
e Desafios no Município de 

Entre os novos 63 
casos de Covid 

registrados, estão 
duas crianças

 O Boletim Covid de ontem 
(sexta-feira, 2) informou que 
63 novos casos foram confir-
mados, sendo 44 mulheres, 
17 homens e mais duas crian-
ças (um menino de cinco anos 
e uma menina de sete, ambos 
não tomaram nenhuma dose 
da vacina). Em 48 horas já 
são 134 casos registrados 
em Umuarama, conforme a 
Secretaria Municipal de Saúde.

Existem quatro pessoas 
internadas: uma mulher de 
73 anos, que tomou duas 
doses da vacina, está na UTI 
do Uopeccan, outra, também 
de 73 anos e que não tomou 
nenhuma dose da vacina, 
está na enfermaria do Cemil, 
um homem de 83 anos, com 
três doses da vacina, está na 
enfermaria do Nossa Senhora, 
e uma mulher de 86 anos, com 
três doses de vacina, está na 
enfermaria do Uopeccan.

O informativo também 
revela que existem 495 pessoas 
em isolamento domiciliar, sendo 
395 casos ativos e 100 suspeitos. 
Nenhum óbito foi oficialmente 
informado e o total segue em 
357 no período de 32 meses. 
Desde março de 2020, 39.839 
pessoas já foram diagnosticadas 
com covid-19 (deste total 39.105 
se recuperaram).

Em 336 dias – desde o dia 1° 
de janeiro até hoje – 19.407 casos 
foram confirmados na cidade, o 
que dá uma média de 58 casos 
diários. O município continua 
classificado com bandeira verde 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), revelando que o 
risco de disseminação do vírus 
é considerado baixo.

Parceria entre Prefeitura e Senai
já qualificou 265 trabalhadores

Graças à parceria entre 
o município, por meio da 
Secretaria de Indústria e 
Comércio e da Agência do 
Trabalhador, e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai), 265 traba-
lhadores foram contemplados 
com qualificação profissional 
gratuita em diversas áreas, 
ao longo de 2022. O balanço 
dos cursos realizados foi apre-
sentado nesta semana, pelo 
secretário responsável pelo 
setor, Marcelo Adriano Lopes 
da Silva, ao prefeito Hermes 

Umuarama será realizado na 
próxima quarta-feira (7) na 
unidade local do Senac, sob 
a coordenação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (CMDPD).

A programação tem início às 
8h, com credenciamento, aber-
tura e apresentação cultural, 
segundo informa Elidiamara 
Simões Nunes, presidente do 
CMDPD. “Vamos receber o pro-
curador do Ministério Público 
do Trabalho, Dr. André Melatti, 
que vai abordar os aspectos 
legais envolvendo o trabalho 
da PCD. Depois teremos uma 
apresentação da empresa 
Destro Materiais de Construção 
sobre a inclusão de trabalha-
dores com deficiência e a parti-
cipação da assistente social do 
INSS Keity Akimura”, detalha.

Após o almoço entram os 
depoimentos de represen-
tantes das secretarias muni-
cipais de Assistência Social, 
Saúde, Educação, Obras e 
Sestram (Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana). “Trata-se 
de um evento de grande 
importância, pois entre as 
determinações do prefeito 
Hermes Pimentel para trans-
formar Umuarama em uma 
cidade cada vez melhor para 
seus moradores, está exata-
mente a discussão de formas 
para que todos tenham direi-
tos e oportunidades iguais”, 
comentou a secretária de 
Assistência Social, Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana.

A secretária do CMDPD, 
Glaucia Yamamoto Moreno 
de Freitas, destaca que toda 

a comunidade pode – e deve 
– participar do evento, tanto 
para conhecer os trabalhos 
de inclusão já realizados na 
cidade, quando para contri-
buir com ideias para melhorar 

as condições de vida das pes-
soas com deficiência. Para 
fazer a inscrição basta entrar 
no link disponível na no ende-
reço eletrônico da Prefeitura 
de Umuarama.

O Seminário Temático será realizado na próxima quarta-feira (7) na unidade local do Senac

ASSESSORIA/SECOM

Pimentel.
O curso de eletricista pre-

dial formou 22 alunos; em 
informática básica foram mais 
20; outros 35 concluíram o 
curso técnico em Automação 
Industrial e 35 fizeram o curso 
de técnico em edificação. 
Foram realizados também dois 
cursos de corte e costura que 
formaram 40 alunos e dois de 
estofador, que qualificaram 
45 trabalhadores. A Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) em 
parceria com o município for-
mou 48 alunos e outros 20 

participaram do curso de auxi-
liar de manutenção predial.

“O município tem se esfor-
çado bastante para oferecer 
treinamentos e qualificação 
profissional aos trabalhadores 
que buscam um lugar no mer-
cado de trabalho. Seja por ini-
ciativa própria ou por meio de 
parcerias, o objetivo é melhorar 
os currículos dos candidatos e 
aumentar as chances de acesso 
às vagas ofertadas diariamente 
pelas empresas locais, direta-
mente ou através da Agência 
do Trabalhador”, avaliou o 

secretário Marcelo Adriano.
No total, foram mais de 520 

alunos preparados para entrar 
no mercado de trabalho ou 
que almejam empregos melho-
res e uma carreira. “As vagas 
estão aí e o município tem 
feito a sua parte oferecendo 
qualificação gratuita aos tra-
balhadores. Desta forma esti-
mulamos as contratações e a 
administração contribui para 
o crescimento econômico e 
social de todo o município”, 
completou o gerente da agên-
cia, Reginaldo Barros.

Além de sediar as atrações que abriram o calendário natalino deste 
ano em Umuarama, na noite de quinta-feira, 1º, o distrito de 
Lovat também está recebendo melhorias estruturais que terão um 
efeito de longo prazo na vida dos moradores. O serviço, execu-
tado com mão de obra e equipamentos do município, foi iniciado 
na quinta pelo contorno da Praça Iguaçu e avançou pela avenida 
Curitiba em direção à rodovia PR-323. Também está programado 
o recapeamento do entorno da Praça Curitiba, onde ocorre a 
feirinha de Lovat. A Prefeitura também tem obras em execução no 
distrito de Serra dos Dourados (pavimentação asfáltica de várias 
ruas), está duplicando um trecho da avenida Vitória, na Zona 
V em Umuarama, implantando pavimentação em um trecho da 
rua Jamil Hellu paralelo à marginal da rodovia PR-323 e está 
reperfilando todas as ruas do mutirão do Jardim Alvorada. Ainda 
foi executado recape em parte da avenida Rio Branco, Centro Cí-
vico, e ontem (2), as equipes realizam a limpeza e os preparativos 
para a micropavimentação que será executada em praticamente 
todas as vias públicas do Conjunto Habitacional Sonho Meu II.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Você pode formar parcerias promissoras no trabalho, vai expan-
dir seus horizontes em contato com outras pessoas e pode 
descobrir novos interesses, que te darão força e motivação para 
seguir em frente. No amor, um lance pode ficar mais firme e virar 
um romance de futuro. O clima também é de união e sintonia 
com a pessoa amada, se você já tem um par. 

Vitalidade na saúde e boas promessas na carreira estão entre as 
surpresas que Vênus anuncia para o seu signo neste período. Tudo 
indica que você terá uma semana produtiva no trabalho e contará 
com energia de sobra para ir atrás dos seus interesses. Problemas 
familiares e preocupações com o futuro podem afetar seu ânimo e 
até a harmonia com o mozão.

A Lua inaugura a semana com novidades e entra na fase Min-
guante em Virgem. Você vai se dar bem com a turma de casa, 
com o love, brilhará na paquera e pode deixar o crush caidinho 
por seus encantos. Nos assuntos de trabalho, saberá somar 
forças com os colegas e pode impressionar os chefes com 
sua postura batalhadora, perseverante e focada nos resultados. 

Você pode receber boas notícias sobre uma negociação, contra-
tação e também vai sobressair profissionalmente. Seu cartaz vai 
aumentar junto aos superiores, seus argumentos vão convencer 
e sua criatividade pode abrir novas portas. Sinais de interesse 
podem ser mal interpretados e há risco de se enganar com 
falsas impressões. 

O planeta dará carta branca para você compartilhar suas ideias, 
ampliar seus contatos, amizades e conquistar aquele crush que 
anda paquerando.  Vênus também avisa que a fase é oportuna 
para divulgar seus interesses, atrair clientes e incrementar seus 
ganhos. Seus dons criativos vão brilhar nestes dias e você terá 
mais facilidade de vender seu peixe. 

Sua percepção estará afiadíssima e te ajudará a identificar 
oportunidades de ganhar dinheiro. Aproveite a boa fase e leve 
a sério os avisos da sua intuição, pois poderá dar uma tacada 
certeira para reforçar o orçamento. A paixão estará blindada e, 
com seu magnetismo no auge, você tem tudo para enfeitiçar o 
crush dos seus sonhos. 

Horóscopo semanal de 5 a 11 de dezembro

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

É hora de mostrar seus talentos, competências, batalhar por 
reconhecimento e progredir profissionalmente. Seu charme 
também se eleva nesta época, o romance será palco de gran-
des alegrias e o caminho está aberto para você ganhar de vez 
o coração do crush. Novidades estimulantes devem rolar nas 
finanças, no trabalho e até a sua saúde ganha resistência. 

Seu regente segue brilhando na Casa do Dinheiro indicando 
uma ótima fase para aplicar seus múltiplos talentos no trabalho 
e faturar uma graninha extra. Sua saúde também será favorecida. 
Sua estrela guia promete mais entrosamento e harmonia com 
as pessoas próximas. 

Em paz com Netuno no começo da semana, o astro do amor e 
do dinheiro vai dar a maior força para você atrair melhorias no 
trabalho e ganhar uma graninha a mais. Na quinta-feira, Vênus 
também troca likes com Plutão, Júpiter e Saturno, revelando que 
você terá apoios importantes para alcançar algo que ambiciona. 
Não confie em todo mundo que se diz amigo e tenha mais 
cautela com seus recursos. 

As energias vão deixar seu comportamento mais sociável, 
receptivo e sua comunicação mais cativante. Não vai faltar 
sintonia com o mozão, você pode conhecer gente interes-
sante, atrair novas amizades, paixões e descobrir afinidades 
com quem têm a sua vibe.  

A semana tem tudo para ser um sucesso: você vai contar com 
sorte na paixão, no setor profissional e também nas finanças. As 
chances de melhorias são nítidas e você tem mais é que ficar de 
antena ligada para não perder nenhuma oportunidade. Mercúrio 
treta com Netuno no sábado e a recomendação de zelar pela 
saúde se torna ainda mais séria.  

Horóscopo nascido em 3 de dezembro

Horóscopo nascido em 4 de dezembro

Horóscopo nascido em 5 de dezembro

Os nascidos a 04 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Áries. São muito ligados aos seus 
e à sua família, assim como também a terra em que nasceram, muito embora possam ser incompreendidos por elas. 
Seu número principal é o 13, formado de 1, Sol e de 3, Júpiter. São dois astros de liderança e de benefícios, cada 
um na sua área. Juntos somam o 4, de Urano, que representa o trabalho, a fraternidade, o progresso tecnológico 
e a realização cósmica.

Os nascidos no dia 3 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Peixes. São românticos e 
sentimentais, sonhadores e poéticos. Gostam da Literatura, da poesia, da música e das artes em geral.  Seu número 
principal é o 12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros que se completam pela sua natureza masculina e feminina. 
A soma dá o 3, de Júpiter, que leva à cultura e ao conhecimento, que lhes confere espírito de fraternidade e gene-
rosidade. Mas por outro lado, leva a vida dupla na área sentimental, nos relacionamentos amorosos, quando outros 
fatores contribuem para isso.

Os nascidos no dia 5 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Leão. Gostam de exercer a lide-
rança e o poder e são generosos e humanitários, ou cruéis e agressivos, ao mesmo tempo. Depende muito da missão 
que escolherem nesta vida. Muitos dependem deles para viver. Gostam do que é bom, do conforto e da qualidade 
de vida e procuram sempre um lugar agradável, na companhia de pessoas de destaque, dos nobres e líderes.  Seu 
número principal é o 14, formado de 1, do Sol e de 4, de Urano. Juntos formam o 5, de Mercúrio, de inteligência, 
comunicação, popularidade, raciocínio rápido e que rege também o comércio e as viagens.

O astro do amor e do dinheiro abre a semana em harmonia com 
Netuno, seu regente, dando sinal verde para você se dedicar 
a interesses diferentes e explorar a farta imaginação do seu 
signo para conseguir algo que deseja há tempos. Na quinta-feira, 
Vênus volta a trocar energias positivas no céu, dessa vez com 
Plutão, Júpiter e Saturno, revelando um ótimo momento para 
consolidar seus planos e objetivos. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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VPA
PESTENEGRA
ANTIMONIO

ONDASMUTUA
CARTACELESTE

REUNETS
SEMPARIEI

AFALUMIAM
SALAVACUO

REMAVAEE
COMPETITIVOS

FAORALE
ECFATIOTA

INDIVIDUOAT
VEADOABRIT

SPFLAGELE

Empresa
como a

Airbnb ou
a Uber

Praga que
assolou a
Europa

medieval
Elemento
químico

cujo sím-
bolo é Sb

Preposi-
ção que

pressupõe
limite

A essên-
cia de

qualquer
coisa

Meio on-
de o som
não se

propaga 
Verdura 
do efó, 

prato típi-
co baiano

Cidade de
origem do 
movimento

grunge

Caráter do
mercado
de traba-
lho (pl.)

Recita
(o que es-
tá escrito)

Signifi-
cado do 
@, em
inglês

Ritar-
dando

(abrev.)

Progra-
ma de

Demissão
Voluntária

Recíproca
Museu de 
(?), atração

londrina

Cervídeo ligeiro,
macho da corça

O maior PIB 
do país (sigla)

Item da carteira 
de motorista

Vagas
marinhas

Junta;
agrupa

Material
para es-
tudos as-

tronômicos

Único;
singular

Divisão 
do setor 
de cine-
ma, em

shoppings

Carro
alemão
Traje;
roupa

Feitio
aproxima-
do da logo

do SUS
Acessório
manual

para 
jogos 3-D

Cozimento
de ce-
vada

Que antecede imediatamente 
a derradeira

A mais pesada das
aves brasileiras
Gume de instru-

mentos cortantes

Filósofos Iluministas

"(?) antes de usar",
frase de frascos 
de desodorantes

Instruem; 
esclarecem (fig.)
A clave para os 

sons graves (Mús.)

Órgão 
da ONU 
Pessoa;
sujeito

Impulsionava 
o iole

"Perguntar não 
(?)" (dito)

Grupo
sanguíneo
Castigue;

torture

Glândula da insulina

É permitida, pela Anvi-
sa, para os testes rá-
pidos do coronavírus

"Space",
em Nasa

Ergui;
levantei

Interjei-
ção utili-
zada para
chamar

2/at. 4/opel. 6/tisana. 7/seattle — startup.
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C O A
B A R C E L O N A

T O P A R E R I C
L I R I C A M A
S T S U R F A R

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

M I N U C I A T A
L A L A D O E R

L I S T M A B R
A T U R A T R I

A R R I S C AD O
C A S A A T E O U

Ser vivo
que tem

esqueleto

Pôr (teste-
munhas)
frente a
frente 

Time
espanhol

(fut.)

Caixa do
tesouro

(pl.)

Deslizar na
onda de pé
sobre uma
prancha 

Qualquer
período
histórico

Elemento
que evita
a cárie

(símbolo)

Adriane
Galisteu, 
apresen-
tadora

Abaixou
(o que es-
tava sus-
penso)

Basta;
chega

(interj.)

Uma das
sobrinhas
da Marga-
rida (HQ)

Tribunal
de Contas
do Estado

(sigla)

Campeão
três vezes

(red.)

"(?) de
ferreiro,

espeto de 
pau" (dito)

Tacou 
(o fogo)

Amada de Bentinho em
"Dom Casmurro" (Lit.)
Extensão de arquivos 

compactados

(?) Clapton,
cantor

Série de
aulas

Engor-
durar 

Apelido de
"Cristina"

Programa de renda
mínima do

Governo federal  

Aceitar
(gíria) 

A poesia
cantada

Vexame
(gíria)

Detalhe;
pormenor

Lista, em
inglês

Aguenta;
suporta

Cartaz pu-
blicitário
Erudição;
instrução

Parque
florestal
Flávia 

Saraiva 

Tim (?),
cantor

Dígrafo de
"barro"

Causar o
mesmo

incômodo
da cólica 

Brado em
touradas
Perma-
nência

(?) sorte:
azar

Resistente;
robusto

Possuir
(bens)
1, em

romanos

Que apre-
senta
perigo

A 1a letra 

3/rar. 4/eric — list. 6/capitu — pôster. 7/minúcia.

   

Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 3/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 23

max 31
min 21

Cascavel
max 29
min 19

Foz do Iguaçu
max 31
min 22

max 29
min 20

Curitiba
max 26
min 19

FASES 
DA LUA

Domingo 4/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 5/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 688
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 03 03 02 05 07 03 07

Super Sete concurso: 326C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

DEZEMBRO

02 06 22 25 29 30 31

Loterias
Megasena

01 03 04 06 08 10 11 12
14 16 17 18 21 22 24concurso: 2544Megasena

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.

 02 12 13 30 37 48

concurso: 2450

concurso: 1867

09 13 17 36 38 48

concurso: 5719
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Federal
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2398Lotomania

67.647
83.012
09.959
66.647
61.289

02 09 15 25 37 69 76 
TREZE-PB

05 17 34 62 69
concurso: 6013

25 38 45 53 55 56 

05 07 08 23 27 30 34 36 39 47 
59 61 65 72 74 76 81 85 87 94

concurso: 2677Lotofácil

Na Coluna Viva Bem conheça a acupuntura sem agulha
Não é difícil encontrar pes-

soas que morrem de pavor de 
uma agulha. Em filas de vaci-
nação não são só as crianças 
que ficam apreensivas e com 
medo, vários adultos também 
sentem a mesma coisa e é jus-
tamente por isso que muitos 
nem cogitam experimentar os 
efeitos da acupuntura. Ainda 
bem que a acupuntura pode 
ser aproveitada de outras for-
mas, sem o uso das agulhas.

A agulha da acupuntura é 
muito fina, diferente da agulha 
de injeção, o incômodo é muito 

menor. Uma sessão de acupun-
tura não deve deixar o paciente 
tenso e com dor, mas relaxado. 
Justamente por termos pessoas 
que não aguentam uma sessão 
de acupuntura, seja por medo 
ou por uma sensibilidade maior 
na pele, há métodos alternati-
vos e bastante eficientes.

Acupuntura não é só agulha
A acupuntura usa os seus 

conhecimentos para estimular 
pontos específicos do corpo, os 
meridianos, afim de equilibrar 
a energia no corpo. Esse estí-
mulo geralmente é feito com 

as agulhas, mas podem ser fei-
tas de outras formas também, 
basta que os mesmos princípios 
e conhecimentos estejam sendo 
seguidos. Mesmo usando os 
mesmos princípios, cada terapia 
tem as suas peculiaridades. A 
eletroacupuntura utiliza a cor-
rente elétrica para estimular 
uma área maior que a agulha 
conseguiria.

MOXABUSTÃO E
LASERCUPUNTURA

A moxabustão também é 
uma técnica milenar que utiliza 

os mesmos princípios da acu-
puntura. Ela utiliza o calor como 
forma de estimular os pontos 
meridianos. Esse procedimento 
é feito através da queima de 
uma planta específica, a artemí-
sia e há todo um cuidado para 
que a pele não seja queimada.

A lasercupuntura utiliza 
os princípios da acupuntura 
com as facilidades do mundo 
moderno. Nesse caso, um laser 
de baixa potência é utilizado 
para estimular os pontos através 
da absorção da radiação lumi-
nosa. Os aparelhos passam por 

rigorosa vistoria e precisam ser 
certificados pela Anvisa.



10 Sábado 3 e domingo 4 de dezembro de 2022 AutomóveisAutomóveis esportes@cascavelnews.com.brpor Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS14 Sábado 3 e domingo 4 de dezembro de 2022 AutomóveisAutomóveis esportes@cascavelnews.com.brpor Luiz Aparecido/OPARANÁ 

 O lançamento mais aguar-
dado de 2023, a Nova Montana, 
estreia nas concessionárias 
Chevrolet a partir de fevereiro. 
O modelo inaugura um novo 
conceito de picape médio-
-compacta, ao unir o conforto e 
a dirigibilidade de um SUV com 
a versatilidade e a robustez de 
uma verdadeira picape.

“Este conceito inovador 
da Montana se encaixa per-
feitamente nos novos hábi-
tos, valores e necessidades 
do consumidor, que busca um 
estilo de vida mais saudável, 
com melhor harmonia entre 
o trabalho e o lazer, com mais 
produtividade e satisfação. 
Somente um carro tão multi-
funcional e disruptivo poderia 
entregar tudo isso com quali-
dade e prestígio”, diz Santiago 
Chamorro, presidente da GM 
América do Sul.

A Nova Montana também 
se destaca em design, espaço 
interno, segurança, conec-
tividade e performance. As 
proporções da carroceria da 
picape da Chevrolet são iné-
ditas e proporcionam um 
resultado fantástico para um 
veículo de 4,72 metros de com-
primento e cerca de 1,8 metro 
de largura: oferece a melhor 
acomodação para os ocupan-
tes da segunda fileira do seg-
mento, tem uma ampla área 
para carga e ainda é fácil de 
manobrar.

A inédita caçamba Multi-
-Flex é um diferencial impor-
tante do produto e foi pro-
jetada para funcionar como 
um porta-malas gigante 
(874 litros). Traz um sistema 

Nova Montana combina conforto de
SUV com versatilidade de picape

avançado de vedação da 
cobertura que oferece a 
melhor proteção contra água 
do segmento. A caçamba conta 
ainda com uma extensa linha 
de acessórios customizados, 
que permitem centenas de 
soluções para o transporte de 
carga, numa combinação que 
nenhum outro veículo do mer-
cado oferece.

Em relação ao visual, a 
Nova Montana caracteriza-
-se por formas que valorizam 
a força da picape. A frente é 
caracterizada pelo conjunto 
ótico bipartido em LED, em 
sintonia com a mais recente 
linguagem global de design da 
Chevrolet. A lateral é marcada 
pela silhueta típica de utilitá-
rios, porém conta com linha 
de cintura elevada e molduras 
contornando toda a base do 
veículo, que fazem ele parecer 
ainda mais alto. Na traseira, 
uma barra em preto brilhante 
conecta as lanternas e agrega 
requinte ao conjunto.

Já a posição mais elevada 
de guiar, o ambiente tecnoló-
gico da cabine e os acabamen-
tos com materiais premium 
remetem aos SUVs. Esta sen-
sação é reforçada pelo baixo 
nível de ruído a bordo, pelo 
rodar bastante confortável e 
pela excelente estabilidade 
do veículo, seja ele vazio ou 
carregado.

A Nova Montana é igual-
mente surpreendente na 
pista, com a melhor relação 
entre aceleração e consumo 
de combustível do segmento. 
A picape da Chevrolet é equi-
pada com motor 1.2 Turbo Flex 

com até 133 cavalos de potên-
cia e 21,4 kgfm (210 Nm) de 
torque. O propulsor traz cali-
bração exclusiva, em sintonia 
com a proposta multiuso do 
veículo. Este mesmo trabalho 
de customização foi feito nos 
demais sistemas mecânicos, 
como transmissão, direção e 
suspensão. Até pneus foram 
especialmente desenvolvidos 
para o modelo.

A oferta de equipamentos 
para a Nova Montana é abran-
gente e inclui: seis airbags, 
alerta de ponto cego, faróis 
Full LED com regulagem de 
altura e acendimento auto-
mático, ar-condicionado digi-
tal, sensor de estacionamento 
com câmera de ré, chave inte-
ligente com partida por botão, 
tampa da caçamba com alívio 
de peso na descida, carregador 
de smartphone sem fio, Wi-Fi 
nativo, sistema OnStar e apli-
cativo para comandar funções 
do carro remotamente.

Tudo isso para que a Nova 
Montana seja verdadeiramente 
o “SUV que você precisa, na 
picape que você sonhava”, 
tanto do ponto de vista prático 
como dinâmico.

DESIGN INTELIGENTE
A Nova Montana é o pri-

meiro modelo de produção 
local escolhido para estrear 
a nova identidade de design 
global da Chevrolet, que se 
caracteriza pelo conjunto ótico 

bipartido na dianteira.
Por isso a picape traz a 

luz de posição (DRL) na parte 
superior. Seu aspecto ilumi-
nado harmoniza com os vin-
cos do capô e com a grade. Já 
o farol principal e o pisca com-
põem uma peça independente 
de formato trapezoidal e com 
bordas arredondadas para dar 
um toque de esportividade. 
Enquanto o para-choque traz 
um aplique central na base 
para proporcionar mais impo-
nência ao veículo.

Na versão Premier os acaba-
mentos de rodas e frisos são escu-
recidos; na versão LTZ eles são 
predominantemente cromados, 
conferindo uma identidade pró-
pria para cada uma delas.

A lateral da Nova Montana 
começa chamando a atenção 
pelas linhas características de 

sua carroceria e pelo equilíbrio 
das proporções entre compar-
timento do motor, cabine e 
caçamba. Além de melhor apa-
rência, essas superfícies desen-
volvidas com auxílio de super-
computadores entregam ainda 
benefícios aerodinâmicos.

Ao mesmo tempo que o 
consumidor deseja uma picape 
mais espaçosa para a família, 
ele se preocupa também com 
as dimensões do veículo, prin-
cipalmente pelo tamanho das 
vagas de estacionamento dis-
poníveis em grandes centros 
urbanos. O uso de materiais 
mais leves e resistentes para a 
carroceria dispensam a neces-
sidade de um motor grande 
para empurrar o veículo. Isso 
permitiu aumentar a área 
destinada à cabine e garantir 
amplo volume para carga. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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AGILE 1.4 LTZ 13/14 PRATA COMPLETO R$ 44.900,00
AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CRUZE LT TURBO 17/17 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00
CRUZE LT TURBO 17/17 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 91.900,00
ETIOS XPLUS AT 20/21 PRATA COMPLETO, AUT R$ 79.900,00
HB20 1.6 EVOLUT 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 93.900,00
ONIX 1.0 JOY 19/19 PRATA COMPLETO R$ 58.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 58.900,00
RENEGADE 1.8 AT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 82.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 224.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 20/21 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 269.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 194.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LT 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
SPIN 1.8 AT ADVANTAGE 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 64.900,00
TORO ENDURANCE 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 99.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 22/23 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 154.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 214.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 339.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Abatedor de gado
Açougueiro
Agente funerário
Ajudante de churrasqueiro
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 mesa
Auxiliar administrativo
Auxiliar de confeitaria
Auxiliar de corte (preparação da
confecção de roupas)
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 marceneiro
Auxiliar de orientação
pedagógica
Auxiliar de padeiro
Auxiliar de técnico de controle
de qualidade
Auxiliar operacional de logística
Balconista de crediário
Cabeleireiro
Cabeleireiro escovista
Carregador (armazém)
Caseiro
Chapista de lanchonete
Confeiteiro
Copeiro de hospital
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

170 vagas disponíveis para o dia 05/12/2022, 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
Embalador, a mão
Empregado doméstico nos
serviços gerais
Enfermeiro
Esteticista
Estoquista
Gerente comercial
Instalador fotovoltaico
Instrutor de auto-escola
Instrutor de cursos livres
Lavador de carros
Lavador de peças
Lavador de veículos
Magarefe
Manicure
Mecânico de automóvel
Médico veterinário
Monitor agrícola
Montador de móveis de madeira
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
Pedreiro
Recepcionista atendente
Recepcionista de consultório
médico ou dentário
Serrador - em serrarias
Serralheiro
Servente de obras
Soldador
Supervisor administrativo
Tapeceiro de móveis
Técnico em segurança do
trabalho
Vendedor interno
Vendedor porta a porta
Vendedor pracista
Zelador

O Centro da Juventude 
Agnaldo Mackert Barbosa 
(Ceju) realizou nesta semana 
o exame de graduação de 
Karatê, com alunos que prati-
cam o esporte nas oficinas ofe-
recidas em contraturno esco-
lar. O avaliador oficial FKTPR 
6° Dan, Guilherme Carollo, 
que faz parte da Comissão 
Científica da Confederação 
Brasileira de Karatê, retornou 
ao Ceju para a realização do 
exame ao lado do professor 
Paulo Sérgio Araújo, faixa preta 
4º Dan.

Os alunos foram avaliados 
nesta quinta-feira, 2, a par-
tir das 14h, em um tatame 
montado na quadra coberta 
do Ceju. Os alunos da faixa 
branca foram examinados 
para ascender à faixa cinza 
e da cinza para a azul. “Para 
isso realizaram o exame de 
kyu, que é a troca de classes 
do 9 kyu (branca) para 8 kyu 

Alunos de karatê do Centro da Juventude passam por graduação
(cinza) e depois para 7 kyu 
(azul). Alguns usuários que 
praticam karatê há quase 
um ano já possuíam carência 
por estarem aptos à mudança 
de kyu”, lembrou a chefe da 
Divisão da Juventude e coor-
denadora do Ceju, Roselene 
de Souza.

Na apresentação, o profes-
sor Paulo Sérgio destacou aos 
alunos e à chefia da Divisão 
da Juventude que Guilherme 
Carollo foi o responsável por 
implantar o primeiro pro-
jeto de karatê no Centro 
da Juventude, entre 2013 e 
2015, com o nome “Karatê em 
Ação”, que depois em 2016 
tornou-se o Projeto Esporte 
e Cidadania.

Guilherme parabenizou os 
alunos que participaram pela 
primeira vez de um exame de 
faixas, destacando a dedica-
ção e o empenho de cada um 
para avançar na graduação. 

Paulo Sérgio afirmou que 
eles se superaram durante 
o exame, executando cor-
retamente os comandos na 
frente de um avaliador des-
conhecido, “e devem levar 
isso para a vida, de se supe-
rarem a cada dia, pois todos 
são capazes”, pontuou.

Além da parte técnica, os 

alunos tiveram que apresen-
tar cada um deles um lema 
do karatê, como respeito, 
esforço para a formação do 
caráter, desenvolvimento 
da persistência ao esforço e 
conter o espírito de agressão. 
O prefeito Hermes Pimentel 
parabenizou a equipe do 
Centro da Juventude pelo 

trabalhado com crianças e 
jovens, especialmente no 
desenvolvimento social pro-
porcionado pelo esporte. “O 
lado social e humano é nossa 
prioridade e o Ceju desen-
volve um trabalho exemplar 
com a juventude, que pode 
contar sempre com o nosso 
apoio”, completou.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni A esperança é o sonho do homem acordado.
Aristóteles

@tribunahojenewsumuarama

FESTANÇA
O Rancho do Cavalo abre as portas para os confrades se confraternizarem no próximo sábado, dia 10.  Bons vinhos, 
boa música e o adeus a 2022. 
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NOVEMBRO PRETO
Na semana passada, a Ambev deu 
início ao movimento Novembro 

Preto com o objetivo de fortalecer a 
jornada e dar visibilidade aos empre-
endedores negros que fazem parte do 
seu ecossistema. O apresentador do 
programa Encontro, Manoel Soares, 

foi o nome escolhido pela companhia 
para apoiá-la na divulgação dos mais 
de 800 profissionais autodeclarados 
pretos ou pardos cadastrados em sua 

base de fornecedores e parceiros. 
Somente durante este ano, a Ambev 
movimentou mais de R＄106 milhões 
em negócios gerados com empreen-

dedores pretos.

BONS MOMENTOS!
A coluna reúne nesta série de fotos, os momentos marcantes da Confraria Parceiros do 

Vinho que em encontros mensais: conhece vinhos, degusta e faz amigos.

Joseane Rahal e Esmeraldo Tavares Marcia Matsumoto e Francielly Amaral

Ivanildo Coutinho, Fabiano Salvador , Wanderley Rosa e Alessandro Queiroz

Glaucia Rodrigues, Jorge Cardoso e Luiz Sergio Toledo Barros
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