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TJ determina que Pozzobom receba
salário de prefeito mesmo afastado
Além de suspender a sessão de cassação realizada pela Câmara 
Municipal de Umuarama em janeiro deste ano, a desembargadora 
do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) determinou também que 
a prefeitura repasse seus vencimentos. Celso Pozzobom continua 
afastado e responde a uma ação criminal. O procurador jurídico do 

Poder Legislativo Municipal afirmou que irá recorrer. Na decisão, a 
desembargadora salienta que o presidente da Comissão Processante, 
vereador João Paulo Rodrigues ‘Sorrisal’, publicou, de modo inces-
sante em sua rede social, manifestações de antecipação de seu voto 
na sessão de julgamento. l 5

l 9

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Espécies 
nativas

Ação de segurança pública foi lançada ontem em Umuarama e policiais militares têm o objetivo de aumentar o 
patrulhamento no centro da cidade durante o período de horário estendido no comércio. Equipes de folga e do 
setor administrativo serão empregadas nos patrulhamentos. O comando da PM garante que, apesar do aumento 
das ações no centro comercial, os bairros não ficarão desguarnecidos. 

Exatos 546 atletas de 
cidades do Noroeste e 
até de outros Estados, 

além de pratas da casa, 
participaram da edição 

2022 da tradicional cor-
rida rústica Night Run, 
disputada no sábado 
(3). A competição faz 

parte da programação 
das festividades do 

Natal de Luz e Flores. 
l 8 

Operação Natal
Pequenos negócios

respondem por
8 em cada 10

empregos criados
l 2

PEC da Transição
deve cair para

2 anos, mas valor
será mantido

l 3

Guardas 
Municipais 

podem ganhar 
poder de polícia

l 4

     

Night Run

Seleção define
a classificação
com goleada

sobre a Coreia
l 7

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Se surgir algum pepino, inspire, respire e não 
pire! Considere todas as possibilidades que 
você tem diante de si para contornar os prin-
cipais desafios e planeje bem o seu dia para 
poder se dedicar também aos seus afazeres 
profissionais, que poderão ser prejudicados.

No ambiente de trabalho, o clima será de total 
good vibes e seus colegas devem se mostrar 
superdispostos a colaborar. Além disso, você 
deve sentir que seu empenho profissional está 
sendo reconhecido pelos seus chefes e talvez 
você sinta vontade e ânimo para apresentar al-
guma ideia ou um novo projeto que esteja ainda 
em gestação.

Assuntos relativos ao campo profissional de-
vem ganhar a sua atenção de forma positiva. 
Você vai começar a colher os bons resultados 
de seus esforços e deve sentir uma grande sa-
tisfação. Nas finanças, você pode até mesmo 
pensar em investir parte do lucro obtido numa 
poupança ou outro investimento para manter 
uma reserva para o futuro.

Alguns assuntos familiares serão prioridade e 
pode rolar até mesmo a necessidade de inves-
tir em uma reformar da casa ou a compra de 
outro bem imobiliário que você ambiciona há 
tempos. A boa notícia é que as chances de con-
seguir fazer uma boa negociação são grandes!

Hoje as tensões diminuem e as tarefas do dia a 
dia devem parecer mais fáceis e leves. No traba-
lho, você receberá elogios e poderá considerar 
algumas propostas atraentes que lhe serão fei-
tas no campo profissional. Com um ânimo mais 
otimista, você pode pensar em focar novos ob-
jetivos profissionais. 

Hoje o foco de suas atividades será provavel-
mente voltado para os assuntos familiares. Sua 
ajuda será imprescindível para resolver definiti-
vamente um assunto difícil que atrapalha o seu 
convívio. Com seu empenho e sua colaboração 
tudo irá se resolver positivamente.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos no dia 6 de dezembro são do signo de sagitário com a personalidade de Virgem. 
São espertos, lúcidos e grandes observadores. Possuem boa memória e sabem tirar proveito 
de cada situação, em seu próprio favor e em proveito dos demais, na causa que estiver defen-
dendo. Seu número principal é o 15, número de influências negativas. Mas é formado de 1, 
do sol e de 5, de Mercúrio. Mas somados dão o 6 de Vênus, astro que simboliza a bondade, a 
beleza as Artes e o amor, mas que nem sempre é símbolo de felicidade.

Horóscopo nascido em 6 de dezembro

A conjunção de Júpiter a Plutão facilita os fi-
nanciamentos bancários, caso você precise. 
Você pode começar a pensar num merecido 
descanso no próximo final de semana, afaste as 
preocupações de seus pensamentos e bole um 
programa com o crush.

Se você não tomar seu paracetaloka direitinho, 
pode causar estragos nos seus relacionamen-
tos, sejam eles familiares ou profissionais. 
Você pode até mesmo pensar em investir em 
novas tecnologias que o farão avançar ainda 
mais rumo às metas que tem ambicionado.

Os negócios estão avançando devagar, porém 
firmemente. Os bons resultados começarão a 
aparecer e isso vai te deixar otimista em relação 
ao seu futuro. No âmbito da saúde, é hora de 
resolver um problema que vem te incomodando 
há algum tempo. 

Talvez você conclua a compra ou venda de 
um imóvel, feche um acordo importante ou 
ainda consiga um novo emprego, se é isso 
que está procurando. Aproveite o final do dia 
para dar mais atenção aos assuntos domésti-
cos e familiares. 

Você vai se sentir um pouco mais otimista e 
pode pensar em focalizar com mais esperan-
ça os seus objetivos profissionais, sentindo 
que suas iniciativas podem estar dando mais 
certo. Considere todas as possibilidades que 
lhe são propostas mesmo que lhe pareçam 
difíceis à primeira vista. Além disso, analise 
a possibilidade de efetuar uma mudança ra-
dical em sua carreira.

No ambiente profissional, sua disponibilidade 
com colegas e chefes tornará o clima mais leve 
e, caso você seja autônomo, terá a possibilida-
de de obter um bom resultado de suas inicia-
tivas profissionais. Aproveite para organizar um 
happy hour com amigos ou com o mozão.
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FUV
CALHAMBEQUE
ALCALOIDE

VINTEMLIBANO
TARAICTR

LOJAMAÇONICA

GUELÃEN
ARSLOIRTA
METAISADAF

GINSENGR
BOFERAORAG

RIJOSEN
ICONOCLASTA
AAELESIN

UNDERGROUND
OAARAREMOU

Grande es-
forço para
alcançar
um fim

Gorro de
soldado 

de costura
única

Leitor de
telas para 
deficientes

visuais
País 

onde se
localizava
a Fenícia

El (?),
empresa
aérea de

Israel

Coisa 
de (?),

canal do
YouTube

É dirigida
pelo grão-

mestre

Sujeito
astuto, 

que trama
intrigas

Pátio
interno 
de um
edifício

Animal
com 365
dias de
idade

(?) 
breve: 

ir direto
ao assunto

"O Direito
de (?)",

antiga ra-
dionovela

Toma no-
vamente
posse de

Ente má-
gico das
histórias
infantis

Sobrecar-
regar (al-
guém) com

tributos
Militante

comunista 
extraditada
por Getúlio

Escola
Naval
(sigla)

Destruidor
de ídolos
religiosos

O indiví-
duo de
quem 
se fala

"(?) City", 
quadrinhos
de Frank

Miller

O sub-
mundo do

crime
(inglês)

Constela-
ção tam-
bém cha-
mada Altar

Moveu 
a galé

Chuviscar
(bras.)

Variedade
de feijão

Antiga
moeda

brasileira
Perversão

Ouro e
mercúrio

Energético
natural

Ferida na pele ou 
em mucosa (Patol.) 

Planta empregada na
indústria cosmética

Movimen-
to súbito
Senhora
(abrev.)

Texto do Hinduísmo
Cineasta de "Era 
Uma Vez em...

Hollywood" 

Substância
como a
nicotina

Carro
velho (fig.)

Música 
da Igreja
Católica

Garante ao trabalha-
dor a manutenção de
seus ganhos durante
uma ausência (CLT)

Ingre-
diente do
sarapatel

Estado do
músculo

com
cãibra

2/al. 3/sin. 4/iago — nerd — orca. 5/anejo. 6/bibico. 11/underground.
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V P A
P E S T E N E G R A
A N T I M O N I O

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

R E U N E T S
S E M P A R I E I

A F A L U M I A M
S A L A V A C U O

R E M A V A E E
C O M P E T I T I V O S

F A O R A L E
E C F A T I O T A

I ND I V I D U O A T
V E A D O A B R I T

S P F L A G E L E

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.

@tribunahojenewsumuarama
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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 % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,59 - 4,70 6,47
IGP-M (FGV) -0,97 -0,56 4,98 5,90
IGP-DI (FGV) -0,62 - 4,89 5,59

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,0825 1,0652 1,0590
IGP-DI (FGV) 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:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 7,33%.

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

4/11 a 4/12 0,6519 0,6519 0,1511
5/11 a 5/12 0,6139 0,6139 0,1133
6/11 a 6/12 0,6516 0,6516 0,1508
7/11 a 7/12 0,6793 0,6793 0,1784
8/11 a 8/12 0,6799 0,6799 0,1790

Ações % R$
Petrobras PN -1,04% 25,64 
Vale ON -0,09% 86,72 
ItauUnibanco PN -3,15% 25,50 
Bradesco PN -3,71% 14,80 
Magazine Luiza ON -4,94% 3,08 
Positivo Inf. ON -10,18% 8,12

IBOVESPA: -2,29% 109.364 pontos

Iene 136,31
Libra est. 0,82
Euro 0,95
Peso arg. 169,13

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,3% 5,2820 5,2830 +1,6%

PTAX  (BC) +0,9% 5,2457 5,2464 -0,9%

PARALELO +1,3% 5,1600 5,6000 +1,8%

TURISMO +1,3% 5,1600 5,5800 +1,8%

EURO +1,4% 5,5201 5,5229 +1,3%

R$/m2 OUT NOV %m %ano %12m
Paraná 2.212,71 2.216,33 0,16 10,63 11,05
Norte 2.174,01 2.168,10 -0,31 11,60 2,87
Oeste 2.249,56 2.253,31 0,17 10,41 10,87

DÓLAR 05/12

Iene R$ 0,0385
Libra est. R$ 6,41
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.369,49 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/12 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)

OOUUTT NNOOVV DDEEZZ
TJLP (%) 7,20 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 1.437,75 -0,75 -1,7%
FARELO dez/22 432,00 7,50 2,8%
MILHO dez/22 628,75 -6,25 -7,7%
TRIGO dez/22 715,50 -21,75 -15,6%

SOJA 163,73 0,3% -4,1% 162,00
MILHO 74,25 0,1% -3,4% 74,00
TRIGO 95,44 0,1% -7,3% 95,00
BOI GORDO 280,00 0,4% 0,6% 280,00
SUINO 6,43 -2,9% -6,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/12 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 05/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 173,00 -3,9% -1,7%
SOJA Paranaguá 185,00 0,0% -1,6%
MILHO Cascavel 82,00 -3,5% -2,4%

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

Pequenos negócios respondem por
oito em cada dez empregos criados

Levantamento do Sebrae 
mostra que, em outubro, os 
pequenos negócios foram res-
ponsáveis por cerca de oito a 
cada dez novas vagas de tra-
balho criadas no país. O saldo 
positivo de empregos gerados 
por empresas de todo tipo 
porte no país, nesse período, 
foi de 159.454, sendo que os 
pequenos negócios respon-
dem por 125.114 das contra-
tações (78,5%).

No acumulado de 2022, o 
país contabiliza 2,3 milhões 
de novos postos de trabalho – 
desses, 1,661 milhão (71,6%) 

Projeção da inflação 2022
sobe de 5,91% para 5,92%  

A inflação oficial, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
deve fechar este ano em 
5,92%, segundo previsão feita 
por instituições financeiras e 
publicada ontem (segunda-
-feira, 5) no boletim Focus, do 
Banco Central (BC). O docu-
mento é divulgado semanal-
mente. Na última edição, a 
projeção era de 5,91%.

A estimativa para 2023 
também subiu, de 5,02% 
para 5,08%. Já as proje-
ções para 2024 e 2025, foram 
mantidas em 3,5% e 3%, 
respectivamente.

A previsão para 2022 está 

por meio de micro e pequenas 
empresas. A participação de 
médias e grandes na geração 
de empregos é de 22%, com 
513 mil contratações.

SETORES
As micro e pequenas 

empresas apresentaram saldo 
positivo em todos, enquanto 
médias e grandes empresas 
registraram saldo negativo na 
construção civil e na extrativa 
mineral. Na área de serviços, 
por exemplo, o saldo de con-
tratações dos pequenos negó-
cios foi de 60,2 mil, enquanto 

médias e grandes empresas 
aumentaram seus quadros em 
29,1 mil novos contratados.

As contratações pelos 
pequenos negócios no comér-
cio também foram bem supe-
riores: quase cinco vezes mais 
do que a de médias e gran-
des – 39,1 mil contra 8,3 mil, 
respectivamente.

No acumulado de 2022, 
as micro e pequenas empre-
sas do setor de serviços foram 
as que mais contrataram, com 
850.781 novos empregos, além 
de 274.679 postos na construção 
civil e 262.143 no comércio.

acima do teto da meta de infla-
ção definida pelo Conselho 
Monetário Nacional do BC, 
que é de 2% a 5%. Da mesma 

PIB
O boletim Focus também mostra que as instituições financeiras ele-
varam a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos 

os bens e serviços produzidos no país – para este ano, de 2,81% para 
3,05%. Para 2023, a expectativa é que a economia brasileira cresça 
0,75%, previsão acima da que foi feita na semana anterior (0,70%). 

Para 2024 e 2025, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 
1,71% e 2%, respectivamente.

CÂMBIO
Em relação à taxa de câmbio, as instituições financeiras preveem 
que o dólar encerre o ano com cotação de R$ 5,25, abaixo dos R$ 
5,27 da semana passada. Em 2023, a projeção de R$ 5,25 foi man-
tida. Nos dois anos seguintes, houve elevação das projeções: de R$ 

5,20 para R$ 5,23 em 2024 e de R$ 5,20 para R$ 5,21 em 2025.

forma, a projeção do mer-
cado para a inflação de 2023 
também está acima do teto 
previsto.
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PEC da Transição
deve cair para 2 anos,
mas valor será mantido

O relator do Orçamento 
Geral da União, senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), disse ontem 
(segunda-feira, 5) que o senador 
Alexandre Silveira (PSD-MG) será 
o relator da chamada Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
da Transição na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado.

Com o prazo apertado para 
apreciar o texto, nas duas 
Casas do Congresso, até a 
semana que vem, a proposta 
exclui do teto de gastos R$ 175 
bilhões para pagamento do 
Bolsa Família no valor de R$ 
600, a partir de janeiro de 2023. 
A PEC também tira do teto 
mais R$ 23 bilhões para serem 
aplicados em investimentos, 
quando houver excesso de 
arrecadação.

A intenção dos senado-
res é discutir a PEC na CCJ 
ainda hoje (6) e votar a maté-
ria no colegiado já na manhã 
da quarta-feira (7) e à tarde 
no plenário do Senado. Na 
semana seguinte, a expec-
tativa é que a Câmara dos 
Deputados aprecie a proposta.

Inicialmente, a equipe de 
transição defendeu que a 

INTENÇÃO é discutir matéria na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já desta 
quarta-feira

DIVULGAÇÃO

Desembargador suspende compra
de 98 blindados a R$ 5 bilhões

O desembargador Wilson 
Alves De Souza, plantonista do 
Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, barrou a assinatura, 
ontem (5), de contrato para 
compra de 98 veículos blinda-
dos pelo Exército Brasileiro, 
ao custo de 900 milhões de 
euros – cerca de R$ 5 bilhões. 
O magistrado considerou ‘evi-
dente a ilegalidade’ da compra 
das viaturas em meio a ‘grave 
crise financeira’, ‘sem que haja 
qualquer necessidade desses 
equipamentos bélicos, como 
se o País estivesse em guerra 
iminente ou atual’.

“É evidente a falta de razoa-
bilidade, desvio de finalidade, 
ilegalidade e até mesmo de ele-
mentar bom senso, pois outra 
classificação não há quando ao 
mesmo tempo em que se faz 
cortes de verbas da educação e 
da saúde por falta de dinheiro, 
se pretende comprar armas em 
tempos de paz”, escreveu.

exclusão dos valores do teto 
de gastos valesse por quatro 
anos, mas, segundo Marcelo 
Castro, a proposta não foi bem 
recebida e deve ser modificada 
por um substitutivo que pro-
põe dois anos de prazo. 

“Hoje vai ser um dia de 
articulações, negociações, de 
conversar com os senadores, 
de contar os votos para que 
amanhã a gente possa apro-
var, se possível, na Comissão 
de Justiça [do Senado]”, 
explicou Castro. O senador 
lembrou que, para ser apro-
vado, o texto, precisa de, no 
mínimo, 49 votos favoráveis de 

senadores e 308 de deputados 
em dois turnos de votação em 
cada uma das Casas.

A reunião ocorreu pela 
manhã na residência oficial do 
presidente da Câmara Arthur 
Lira (PP-AL) e também con-
tou com a presença do pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG). Além 
deles, participam os senadores 
Davi Alcolumbre (União-AP) e 
Alexandre Silveira (PSD-MG) e os 
deputados Hugo Leal (PSD-RJ) 
e Celso Sabino (União-PA), pre-
sidente da Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) e cotado para 
ser o relator da PEC na Câmara.

A decisão foi assinada na 
madrugada desta segunda-feira, 
15, atendendo a um pedido limi-
nar – medida dada em casos 
urgentes – feito no bojo de uma 
ação popular. O desembargador 
plantonista do TRF-1 entendeu 
que a compra ‘não atende aos 
pressupostos de conveniência 
e oportunidade’.

O magistrado destacou que 
seu despacho ‘suspende a con-
tratação com pessoa jurídica 
de direito internacional para 
compra imediata de tanques 
blindados em valores vulto-
sos em detrimento de neces-
sários investimentos em áreas 
sociais (ao menos na atual 
conjuntura)’.

PLANTONISTA do TRF-1gião, barrou a assinatura de contrato para compra dos veículos 
blindados pelo Exército Brasileiro, ao custo de 900 milhões de euros
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Desativada
O presidente do TSE, ministro 
Alexandre de Moraes, negou 
o pedido de reativação das 
redes sociais da deputada Carla 
Zambelli (PL-SP) e a remoção 
do sigilo do processo. A decisão 
foi publicada ontem (5). O 
tribunal determinou ainda às 
plataformas digitais, o envio de 
dados dos responsáveis pelo 
registro das contas listadas em 24 horas e a imediata remoção 
dos perfis relacionados ao processo, sob pena de multa de 
R$150 mil por hora de descumprimento e a extração de cópia 
dos autos para remessa ao Inquérito 4.781 do STF. Estabeleceu 
ainda multa de R$ 20 mil à deputada em caso de reincidência 
na publicação de mensagens “atentatórias à Justiça Eleitoral 
e ao Estado Democrático de Direito, a serem descontados de 
forma compulsória dos rendimentos da Parlamentar perante 
a Câmara dos Deputados”. Zambelli reagiu à decisão do TSE 
dizendo que não vai mais se manifestar, mas que recebeu a 
posição do TSE sem espanto.

Condenação anulada
A Segunda Turma do STF 
anulou a condenação do 
ex-deputado federal André 
Vargas (PT-PR), que chegou 
a ser vice-presidente da 
Câmara dos Deputados, e 
que foi preso pelo então juiz 
federal Sergio Moro. Vargas 
ficou três anos preso. De 
acordo com o Ministério 
Público Federal, Vargas teria 
se utilizado do cargo para 
direcionar contratos de 
publicidade no Ministério da 
Saúde e na Caixa Econômica 
Federal em troca de propinas 
da empresa contratada. Os 
ministros Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes e Kassio 
Nunes Marques votaram pela 
incompetência da 13ª Vara 
Federal de Curitiba para julgar 
o ex-parlamentar pelo fato de a 
denúncia não ter relação com 
fatos relacionados à Petrobras 
investigados pela Lava Jato.

Contas de Damares
A Procuradoria Eleitoral defendeu ao TER-DF a desaprovação 
das contas da senadora eleita Damares Alves, ex-ministra da 
Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro. 
O Ministério Público viu ‘comprovação irregular’ de despesas de 
R$ 594 mil e pede a devolução de valores aos cofres públicos. 
A manifestação, assinada pelo procurador regional eleitoral 
Zilmar Antonio Drumond, segue parecer do Setor de Exame 
de Contas Eleitorais e Partidárias do TRE-DF. O órgão apontou 
irregularidades como a entrega intempestiva de relatório 
financeiro, omissão de gastos de campanha, comprovação 
parcial de utilização de verbas públicas, inconsistências entre a 
escrituração e a movimentação financeira e divergência quanto 
à existência de sobras de campanha.

Gastos
Segundo o Ministério Público Eleitoral, a campanha de Damares 
usou R$ 105 mil do Fundo Partidário e R$ 489.742,74 do Fundo 
Especial de Financiamento de Campanha para arcar com gastos 
de produção de propaganda eleitoral, segurança particular, 
serviços de militância e combustíveis, totalizando R$ 594.742,74 
com ‘comprovação irregular’. A Procuradoria ainda destaca que 
não há previsão legal para o pagamento, com recursos públicos, 
de contratação de segurança particular.

Diplomação no PR
A cerimônia de diplomação 
dos eleitos no Paraná acontece 
no dia 19 de dezembro, às 
16h30, no Teatro Positivo, 
em Curitiba. Com o ato, 
candidatas e candidatos eleitos 
se habilitam ao exercício do 
mandato. A diplomação é uma 
cerimônia organizada pela 
Justiça Eleitoral para formalizar 
a escolha dos eleitos pela 
maioria dos paranaenses nas 
urnas. No evento, que marca 
o encerramento do processo 
eleitoral, serão entregues os 
respectivos diplomas. Qualquer 
pessoa pode participar do 
evento, limitada a capacidade 
do local, basta apresentar 
um documento com foto 
no credenciamento que 
acontecerá no local antes do 
evento. A cerimônia também 
será transmitida pelo canal do 
YouTube do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-PR).

DIVULGAÇÃO
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Guardas municipais
podem ser incluídas
no rol da segurança

Está em tramitação no 
Senado Federal uma proposta 
que inclui as guardas muni-
cipais no rol dos órgãos de 
segurança pública. A Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) de autoria do senador 
Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), prevê adicionar 
novo inciso ao artigo 144 da 
Constituição Federal para 
que o rol seja atualizado. 
Atualmente, estão incluídas 
as polícias Federal, civil, mili-
tar, rodoviária, ferroviária e 
penal, além do corpo de bom-
beiros militar.

A proposta foi apresen-
tada após decisão do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) que, 
ao julgar um pedido de 
habeas corpus, declarou 
ilegais as provas colhidas 
em revista pessoal feita por 
guardas municipais durante 
patrulhamento rotineiro, 
absolvendo o réu do caso.

A 6ª Turma do STJ consi-
derou a ilegalidade das pro-
vas porque a categoria não é 
definida como órgão de segu-
rança pública, o que limita a 
ação dos agentes à proteção 
de bens, serviços e instalações 
do município.

AUTONOMIA
O autor da proposta argu-

menta que a mudança é neces-
sária para trazer mais segu-
rança e autonomia para as 
guardas municipais – que, de 
acordo com levantamento feito 
pelo IBGE em 2020, atendem 
um total de 1.256 municípios 
no Brasil.

“A sociedade não pode per-
manecer oprimida pela ação 
dos criminosos, como tam-
bém não pode ficar à mercê 
de decisões judiciais que, por 
mero formalismo, absolvem 
réus que comprovadamente 
cometeram delitos graves”, 
argumenta o autor. A PEC será 
encaminhada para análise das 
comissões do Senado.

GMU
Em Umuarama, o último 

relatório apresentado ao 

Treinamentos
Mesmo sem a expectativa de uqe a unidade ganhe ‘poder de polí-
cia’, os trabalhos da GM de Umuarama não se resumem somente 

ao patrulhamento pelo município. Recentemente todos os guardas, 
acompanhados dos agentes de trânsito, passaram por dois dias de 
capacitação recebendo conteúdo prático de defesa pessoal policial. 
Este curso faz parte do currículo anual de atividades da GMU. Os 28 
integrantes da GMU também passaram pelo estágio anual de qua-
lificação profissional com treinamento em armas longas (espingar-
das calibre 12 Gauge). O curso é uma exigência da Polícia Federal, 

por se tratar de uma corporação armada.

Abordagens
Para realizar abordagens com mais qualificação, os GMs de Umua-
rama também tiveram que passar por um treinamento específico 
nesta área de atuação da segurança pública. O conteúdo foi minis-
trado por PMs do grupo Rotam em quatro etapas. Abordagens a 

pedestres; veículos; simulação de situações reais e abordagens em 
edificações. Ainda são realizados treinamentos de tiro com pistola, 
armamento que é utilizado pelos agentes na cidade diariamente.

prefeito Hermes Pimentel a 
unidade local atendeu a mais 
de 240 ocorrências. Todas no 
mês de outubro. Em primeiro 
lugar, com 37 registros, estão 
as abordagens para averi-
guação de suspeitos e em 
segundo lugar empatam as 
denúncias de pessoas impor-
tunadas por andarilhos e 
drogaditos e as situações de 
auxílio ao trânsito, com 21 
registros cada.

As denúncias de veículos 
estacionados em locais ou de 
formas irregulares ficaram em 
terceiro lugar no levantamento 
mensal, com 18 ocorrências, 
seguidas dos atendimentos a 
situações de furtos e roubos 
(11 registros) e perturbação 
do sossego (10). Outras situa-
ções destacadas pelo diretor 
da GMU, Valdiney Roberto 
Rissato, são a apreensão de 
uma motocicleta alterada e 

outra já com documentação 
baixada, a recuperação de um 
veículo com alerta de furto e 
os encaminhamentos para a 
delegacia de uma pessoa por 
receptação de produto furtado 
e outra por furto.

No relatório de outubro 
também podem-se verificar 
atendimentos a denúncias 
de ameaças, tráfico de dro-
gas, lixo sendo descartado em 
local impróprio, queima de lixo 
e mato em terreno baldio, vias 
de fato, ‘boca de urna’, des-
cumprimento de medida pro-
tetiva, ocorrências na nova 
rodoviária e socorro a uma 
tentativa de suicídio. “Em 10 
meses de 2022, a corporação 
já foi acionada ao menos 
2.674 vezes (uma média men-
sal de 267 ocorrências). Pelo 
telefone 153, estamos sem-
pre à disposição do cidadão”, 
observa Rissato.

AGENTES poderão ter ‘poder de polícia’ caso a proposta siga para o presidente da Repu-
blica, passando pelo crivo do Congresso Nacional
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Vagas de empregos
O Paraná começa a semana com a oferta de 11.409 vagas 

de emprego com carteira assinada nos postos avançados e 
nas Agências do Trabalhador. Os interessados em ocupar as 
vagas devem buscar orientações na unidade da agência do 

seu município ou pelo agendamento pelo site (https://www.
justica.pr.gov.br/Trabalho)

Ministério do Esporte
Um dos partidos que 
compõem a base de Lula, 
o PCdoB deverá retomar o 
comando do Ministério do 
Esportes a partir de 2023.
Nos bastidores, aliados do 
presidente eleito dizem que a 
tendência é que a pasta seja 
entregue à sigla, como ocorreu 
nos outros governos do PT.

No GT de Lula
O deputado estadual Arilson 
Chiorato, presidente do PT 
do Paraná, passou a integrar 
a equipe do Grupo de 
Trabalho de Infraestrutura do 
governo Lula (PT). Chiorato 
faz parte da equipe técnica, 
coordenada pela ex-ministra 
do Planejamento, Miriam 
Belchior. “O GT abrange 
áreas estratégicas para o 
desenvolvimento do Brasil, 
como rodovias, ferrovias 
e portos. Neste primeiro 
momento, um dos desafios é 
fazer um diagnóstico preciso 
para identificar as principais 
carências, para fazer uma 
completa reconstrução e 
inovação logística para o 
Brasil”, disse. 

GT II
O empresário Ogarito Linhares 
foi nomeado também do 
grupo de infraestrutura e o 
deputado Goura (PDT) passou 
a integrar o grupo técnico 
do meio ambiente. São 25 
paranaenses que integram os 
grupos técnicos da equipe de 
transição do novo governo.

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.

No PT
O presidente eleito Lula 
(PT) vai manter a deputada 
federal Gleisi Hoffmann (PR) 

na presidência nacional do 
PT. A decisão foi comunicada 
a senadores e a deputados 
petistas nesta quinta-feira (1º 
de dezembro) em Brasília. Lula 
não quer disputa interna na 
sucessão de Gleisi, que tem 
seu mandato como presidente 
do partido até novembro 
de 2023. Em 2018, Lula 
escolheu Fernando Haddad 
para a disputa à presidência 
da República e afirmou que 
preferia a paranaense no 
comando do PT.

Somos contra
A reitoria da UEL e a 
diretoria do HU externam a 
consternação sobre o projeto 
que terceiriza a gestão dos 
hospitais universitários. “O 
regime de urgência, solicitado 
na mensagem do governador 
Ratinho Junior (PSD), pode 
limitar a análise da proposta 
que não teve a contribuição 
dos hospitais universitários e 
das universidades”, afirmam 
ao pedir aos deputados 
estaduais a suspensão da 
tramitação do projeto.

No vermelho
Os governos estaduais tiveram 
déficit nominal de R$ 3,2 
bilhões em outubro. Esse foi 
o maior saldo negativo nas 
contas dos Estados para o mês 
da série histórica, iniciada 
em 1998. A conta faz parte 
do resultado primário das 
administrações regionais, 
que é a receita subtraída 
pelas despesas, excluindo o 
pagamento de juros da dívida.

Múcio na Defesa e 
Dino na Justiça
É esperada para os dias, o 
anúncio do ministro José 
Múcio Monteiro (TCU) e do 
senador Flávio Dino (PSB) nas 
chefias das pastas de Defesa 
e Justiça. A expectativa do 
gabinete da transição é que 
Lula (PT) faça o anúncio junto 
com a indicação dos futuros 
comandantes do Exército, da 
Marinha e da Aeronáutica.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

TJPR suspende cassação
e libera os vencimentos
de Celso Pozzobom

A Desembargadora Regina 
Helena Afonso de Oliveira 
Portes a 4ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Paraná, 
concedeu a tutela de urgência 
pleiteada pelos advogados de 
Celso Pozzobom, e determi-
nou a suspensão da sessão de 
cassação realizada na Câmara 
Municipal de Umuarama, ocor-
rida no dia 21 de janeiro deste 
ano. Também decidiu pelo 
retorno dos vencimentos do 
prefeito.

Apesar da decisão, Celso 
continua afastado do cargo 
de prefeito, pois responde pro-
cesso criminal.

ANÁLISE
Trata-se de uma ação anu-

latória de ato administrativo, 
pleiteando a anulação da cas-
sação de seu mandato, tendo 
em vista a ocorrência de nuli-
dades na tramitação e pos-
terior julgamento pelo Poder 
Legislativo Umuaramense.

Entre os pontos analisados 
pela desembargadora está a 
inexistência de apreciação de 
pedido pela realização de aca-
reação das testemunhas Heber 
Lepre, Carlos Valente e Hermes 
Correia de Almeida.

O segundo ponto analisado 
pela magistrada, refere-se ao 
indeferimento do pleito pelo 
reconhecimento de impedi-
mento de parlamentar em 
participar do julgamento, de 
forma não fundamentada. 
Ouro ponto trada da conse-
quente participação de verea-
dor impedido na apreciação 
do pedido de cassação.

COMISSÃO PROCESSANTE
Pozzobom foi cassado com 

base no Relatório Final da 
Comissão Processante (CP). 
Como objeto da denúncia 
apresentada por Jorge Vieira, 
consta o pagamento de par-
cela de imóvel de Pozzobom, 
mediante recursos oriundos de 
troca de cheque proveniente 
do Norospar.

Avaliando detalhes sobre este 
pagamento, a CP entregou o rela-
tório ao plenário que realizou a 
sessão especial de Cassação no 
dia 21 de janeiro, tendo início às 
18h e terminando às 4h do dia 22. 
Na ocasião, votou-se pela cassa-
ção de Pozzobom.

DENÚNCIA
A denúncia versava, em sín-

tese, sobre o pagamento de R$ 
50 mil, para quitar parcela da 
aquisição do apartamento de 
número 805 do Edifício Malibu, 
na avenida Governador Parigot 
de Souza, com duas garagens. 
Tal pagamento, segundo 
denúncia, supostamente 
teria sido feito com dinheiro 
oriundo de um esquema de 
desvio de recursos da saúde, 
mediante repasse do Norospar.

N a r r o u - s e ,  n a q u e l e 
momento, que o proprietá-
rio da construtora RVA, Carlos 
Valente, teria recebido em 
espécie a quantia mencionada 
de Heber Lepre Fregne, ex-Pro-
curador Geral do Município, a 
mando de Pozzobom, quando 
tais valores teriam como origem 
o desconto do cheque de R$ 54 
mil, emitido pela Norospar em 
favor de ORTUS 3D – PRODUTOS 
Ortomédicos LTDA.

Posteriormente o cheque foi 
descontado em favor do Auto 
Posto Flor da Mata LTDA, por 
intermédio de Ermes Correa 
Almeida, que ficou com R$ 4 
para si, entregando R$ 50 mil 
para José Cícero Laurentino, 
ex-diretor de assuntos ins-
titucionais da Prefeitura de 
Umuarama, que teria o repas-
sado a Heber Lepre.

SORRISAL E A REDE
A decisão da desembar-

gadora, além de deduzir que 
o denunciante pugnou pela 
oitiva de Lepre, Valente e Ermes 
Correa, ouvidos nos dias 24/11 
e 01/12/2021, respectivamente, 
também verificou que entre as 

provas juntadas, não restou 
demonstrado ter sido analisado 
pelo Presidente da Comissão 
Processante, que na ocasião era 
João Paulo Rodrigues Sorrisal.

O vereador, segundo a 
decisão da desembargadora, 
publicou, de modo incessante, 
conteúdo em sua rede social 
manifestando, dentre outros 
aspectos, a antecipação de seu 
voto na sessão de julgamento 
do Relatório Final da CP.

VENCIMENTOS
Na publicação, a magistrada 

reforça que não se está discutindo 
o mérito da votação do Plenário. 
“Todavia, sendo o processo de 
cassação de Prefeito um pro-
cedimento administrativo, está 
adstrito a princípios constitucio-
nais reconhecidos pela jurispru-
dência do TJPR, e é isso que pode 
vir a macular referida cassação. 
Neste particular, importa salien-
tar que a sustação do trâmite da 
Ação Anulatória não obstante 
impeça a ocorrência de prejuí-
zos ao agravante na análise da 
matéria de fundo pelo Estado-
jurisdição, não se mostra, a meu 
ver, a mais adequada, pois pos-
terga o julgamento do agravo, 
impedindo que o recorrente efeti-
vamente tenha uma solução para 
sua cassação”.

A desembargadora também 
ressalta: “O que efetivamente 
está a justificar a concessão da 
tutela, sem adentrar no mérito 
do Agravo de Instrumento, é o 
tempo transcorrido, e o pre-
juízo financeiro que o reque-
rente está sofrendo, haja vista 
que não recebe seus subsídios 
há mais de 1 ano”.

Processo Criminal
A relatora explica que existe um processo criminal ainda não termi-
nado, onde se alegam nulidades das provas colhidas, estando con-

cluso um Habeas Corpus para o desembargador Mario Helton Jorge. 
Achou então cabível a suspensão do decreto que determinou a 

cassação, até o julgamento da Ação Penal e da análise da Ação Anu-
latória no Cível, em virtude dos indícios de irregularidades. “Não 

podendo Pozzobom ficar sem subsídios até o trânsito em julgado de 
todos os processos”. Apontou também que o prefeito segue afasta-
do em processo criminal, assim seu eventual retorno ao cargo deve 

ocorrer somente e se o Juízo Criminal retirar a referida restrição.

Executivo e Legislativo 
Diemerson Castilho, procurador jurídico da Câmara, informou à 

reportagem que o Legislativo ainda não foi comunicado da decisão, 
mas como existe a publicação, já começou a analisar as prováveis 
formas de recorrer. Quanto à prefeitura, a Assessoria de Comuni-
cação salientou que o Executivo não manifesta enquanto não for 

oficialmente comunicado.

Bronca nos GTs

A divulgação de levantamentos 
preliminares por integrantes 
da transição de Governo 
incomodou Aloizio Mercadante, 
um potencial ministro. Em 
comunicado interno às 
equipes, o ex-ministro proibiu 
a divulgação de relatórios e 
documentos à imprensa e 
alertou que o descumprimento 
da regra poderá acarretar em 
punições. Políticos experientes 
que participam do trabalho, 
porém, já anteciparam que irão 
ignorar o aviso.

Padrinho forte
Prestes a ser nomeado 
Desembargador do TJMG, Tiago 
Gomes de Carvalho Pinto já 
causou uma calça-justa entre 
seus futuros pares. Declarou 
em Cartório que não usará 
carro oficial. A atitude, além 
de demagógica, é interpretada 
como uma crítica a todos os 
futuros colegas que se utilizam 
a regalia. Virou piada entre 
portas: circulam perguntas 
se vai economizar também 
a energia, o wifi, o telefone 
e a descarga do sanitário. 
Apadrinhado do vice-governador 
eleito Mateus Simões e do todo-
poderoso Clésio Andrade, da CNT. 
Tiago é casado com uma sobrinha 
de Clésio. 

Dança das cadeiras
Desde a nomeação de André Ramos Tavares pelo presidente Jair 

Bolsonaro para o cargo de ministro substituto no TSE, as listas tríplices 
dos tribunais eleitorais voltaram a ter andamento na Corte. Listas 
de Mato Grosso, Acre e Mato Grosso do Sul foram encaminhadas 
à Presidência no início de novembro, às vésperas da nomeação de 

Ramos Tavares, relatadas por Ricardo Lewandowski, Sergio Banhos e 
Benedito Gonçalves. No último dia 30, as listas de Santa Catarina e São 
Paulo, relatadas pelo ministro Carlos Horbach, foram encaminhadas 

para serem incluídas na próxima sessão do TSE. Estranhamente, 
a indicação de membro titular do TRE do Paraná, de relatoria da 
ministra Cármen Lúcia, tramita há mais de quatro meses, prazo 

inédito na atual composição da Corte. É a única não encaminhada 
para votação pelo Pleno entre as listas aptas, mesmo sendo uma 

cadeira vazia há mais de três meses. O tempo médio de tramitação 
das listas costuma ser inferior a sessenta dias. Em se tratando de 

cadeira vaga, geralmente são definidas em não mais de trinta dias, 
caso das listas de São Paulo e Santa Catarina, que serão incluídas 

em pauta enquanto a do Paraná fica na gaveta.

Aperto
A Unimed-Rio virou uma 
bomba-relógio nas suas contas, 
com risco de efeito destruidor 
na vida dos associados 
(pacientes e médicos). Há mais 
de ano a situação é crítica nos 
pagamentos a fornecedores e 
parceiros. Ontem veio o tom 
oficial de cobrança, e a pressão 
de cima: ninguém menos que 
o ministro da Justiça, Anderson 
Torres, cobrou a empresa. 
A Secretaria Nacional do 
Consumidor, subordinada ao 
MJ, determinou à Unimed-Rio 
que preste esclarecimentos 
“sobre reiteradas condutas 
abusivas ao consumidor”, 
dentro de 72 horas a partir da 
notificação apresentada.

Gororoba?
 Coordenador da transição, o 
ex-ministro Aloizio Mercadante 
está com saudade dos cardápios 
de palácios que frequentou. 
Semana passada, não gostou 
da marmita vendida no CCBB: 
“Vocês ainda estão comendo 
esta gororoba?”, indagou a 
jornalistas. O buffet ali custa R$ 
90, o quilo.

Fui!
A AG Immigration – escritório 
de advocacia imigratória 
para os Estados Unidos 
com sede em Washington, 
D.C. – registrou aumento de 
263% na procura de clientes 
brasileiros por seus serviços 
de expatriação nas duas 
semanas seguintes à eleição 
presidencial. A busca pelo 
green card saltou de 475 
contatos (no período de 16 a 
30 de outubro) para 1.723 (no 
período de de 31 de outubro a 
15 de novembro).
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Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.

NOTÍCIAS QUE FAZEM O PARANÁ 
AVANÇAR CADA VEZ MAIS.

PR
DESTAQUE

Foi encaminhado para a Assembleia 
Legislativa projeto que prevê aumento 
real no Salário Mínimo Regional.

Com mais de 10 mil vagas, o Paraná 
foi o terceiro estado que mais criou 
empregos em outubro.

Para agilizar o atendimento às vítimas 
das chuvas e deslizamentos, o Governo 
do Estado mandou para os locais suas 
equipes mais especializadas.

Para mais informações, acesse: aen.pr.gov.br ou  @aenparana.

PM lança a ‘Operação Natal’
no comércio de Umuarama

Foi lançada em Umuarama 
ontem (segunda-feira, 5) pela 
manhã, a Operação Natal 2022 
da Polícia Militar. O objetivo é 
aumentar a segurança de fre-
quentadores e comerciantes 
nesta época de final de ano, 
quando aumentam as compras 
no comércio da cidade.

Outra intenção é aumentar 
a cobertura do policiamento, 
realizando o Patrulhamento 
Ostensivo e Preventivo durante 
todo o mês de Dezembro no 
município.

Segundo o major Claudio 

Longo, comandante do 25º 
Batalhão da Polícia Militar, a 
operação desenvolvida dentro 
deste período de festas, visa 
dar prioridade ao comércio, no 
momento em que os trabalha-
dores já receberam o 13º salá-
rio, fator que aumenta o poder 
de compra, levando mais pes-
soas às lojas e aumentando a 
circulação pelo comércio.

A cerimônia de abertura da 
operação aconteceu nas depen-
dências da Estação Rodoviária 
e contou com a presença dos 
representantes da Prefeitura 

Municipal de Umuarama, 
Conselho de Segurança e 
Associação do Comércio e 
Indústria de Umuarama.

O 25º BPM desenvolverá 
uma série de ações e operações 
durante o período, contando com 
o reforço nas ruas de todo o efe-
tivo de Rotam, Canil, RPA e Efetivo 
administrativo do 25º BPM, além 
de equipes do Batalhão de Polícia 
de Fronteira e do Batalhão de 
Polícia Ambiental.

A operação será realizada 

Jovem é executado a tiros na frente 
de sua residência em Moreira Sales

Foi identificado na manhã 
de ontem (segunda-feira, 5), o 
jovem de 22 anos de idade que 
foi morto a tiros na cidade de 
Moreira Sales. O crime aconte-
ceu no domingo (4). Trata-se 
de Victor dos Santos Braga. Ele 
estava sentado em frente a sua 
residência quando um homem, 

ainda desconhecido da polícia, 
que estava em uma bicicleta o 
abordou. Repentinamente, ele 
sacou de uma arma de fogo e 
atirou contra Braga.

O rapaz ferido chegou a ser 
socorrido e levado para atendi-
mento médico em Goioerê, mas 
não resistiu aos ferimentos.

O corpo do jovem foi então 
encaminhado ao Instituto 
Médico Legal  ( IML)  em 
Umuarama, e submetido a um 
exame cadavérico. Ontem pela 
manhã, o pai do rapaz esteve 
no Instituto para fazer a libera-
ção do corpo. A Polícia Civil de 
Goioerê investiga o caso.

em toda área de circunscrição 
do batalhão, dando ênfase nas 
datas de abertura noturna do 

comércio, que na cidade de 
Umuarama inicia no dia 14 de 
dezembro.

EQUIPES se reuniram ontem pela manhã quando houve o lançamento da Operação Natal 
para dar segurança no comércio até o Natal
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Seleção definiu a classificação
no primeiro tempo com goleada

Com um primeiro tempo de cinema, 
o Brasil garantiu classificação para as 
quartas de final da Copa após derrotar 
a Coreia do Sul por 4 a 1, na tarde de 
ontem (5). Agora, a seleção enfrenta a 
Croácia nas quartas.

A equipe canarinho não quis saber de 
brincadeira e entrou em campo para mos-
trar que a derrota contra Camarões foi ape-
nas um acidente de percurso. Logo aos 6 
minutos, a seleção de Tite abriu o placar.

Raphinha recebeu bom passe de 
Paquetá pela direita e cruzou na área. 
A bola passou por toda a área coreana 
e sobrou para Vini Júnior. O atacante 
dominou e bateu com categoria no 
ângulo esquerdo do goleiro.

O gol brasileiro assustou a Coreia do 
Sul. Quatro minutos depois, Jung Woo-
Young bobeou e perdeu a bola para 
Richarlison. O zagueiro acabou errando 
o chute e acertou o jogador brasileiro 
dentro da área: pênalti. Neymar foi 
para a cobrança e, com extrema cate-
goria, ampliou a vantagem.

Aos 28 minutos, Richarlison assi-
nou uma obra-prima no Estádio 
974. Ele dominou de cabeça no 

ataque, fez embaixadinha, passou para 
Marquinhos, que tocou para Thiago 
Silva. O capitão encontrou o camisa 
9 na cara do goleiro, e o atacante não 
perdoou. Um golaço com direito à 
dança do pombo feita até por Tite.

Aos 35 minutos, a goleada já estava 

sacramentada. Neymar puxou con-
tra-ataque e encontrou Vini Júnior. O 
atacante cruzou para Paquetá bater de 
primeira e marcar o quarto do Brasil.

A Coreia voltou a assustar no início 
da segunda etapa, fazendo o gol de 
honra, e foi um golaço. Paik Seung-Ho 

aproveitou sobra de escanteio pela 
direita e soltou a bomba no ângulo 
esquerdo de Alisson. Mas parou por aí. 
Final: 4 a 1 para o Brasil. O time de Tite 
enfrenta a Croácia, a partir das 12h da 
sexta-feira (9), pelas quartas de final, no 
Estádio Cidade da Educação.

NEYMAR, de pênalti, deixou o seu. Croácia é próximo desafio da Seleção Brasileira
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Corrida Pedestre Night Run 2022
movimenta quase 550 competidores

Exatos 546 atletas de cidades 
do Noroeste do Paraná e até de 
outros Estados, além de pratas 
da casa, participaram da edi-
ção 2022 da tradicional corrida 
rústica Night Run, disputada no 
sábado (3). A competição faz 
parte da programação das festi-
vidades do Natal de Luz e Flores.

A maioria dos participantes 
(401, no total) é de Umuarama. 
“Alguns são atletas com longo 
histórico de competições, mas 
muitos são pessoas comuns da 
comunidade que se prepara-
ram na medida do possível e se 

inscreveram para a prova, Este 
é o verdadeiro sentido: tirar a 
população do sedentarismo”, 
avaliou o secretário de Esporte 
e Lazer, Jeferson Ferreira.

O prefeito Hermes Pimentel 
destacou a importância da 
atividade física regular para a 
saúde e qualidade de vida da 
população. “Esta corrida é um 
sucesso pela grande partici-
pação e também pelos efeitos 
que pode proporcionar à vida 
de todos. Quanto mais pessoas 
ativas, mais saudável será a 
nossa cidade”.

A Night Run foi realizada pela 
Prefeitura, por meio da Smel, e 
contou com o patrocínio das 
empresas Unimed Noroeste, 
Ademicon Umuarama, Virtual 
Esportes e Clínica Equilíbrio, e 
o apoio da Guarda Municipal, 
agentes de trânsito, 25º 
Batalhão da Polícia Militar, 
Fundação Cultural, Sanepar, 
Unipar / curso de Educação 
Física, Secretaria de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram), Secretaria Municipal 
de Saúde e demais secretarias 
municipais.

Registrados novos 74 casos
de Covid-19 em Umuarama

O Boletim Covid de ontem 
(5) trouxe a informação de que 
74 novos casos foram regis-
trados na cidade, sendo 46 
mulheres, 27 homens e uma 
criança de quatro anos, que 
não recebeu nenhuma dose da 
vacina. Nestes cinco primeiros 
dias de dezembro, 208 pessoas 

foram diagnosticadas com a 
doença em Umuarama.

Três mulheres estão inter-
nadas: uma de 73 anos, que 
tomou duas doses da vacina, 
está na UTI do Uopeccan, outra 
também com 73 de anos, que 
não tomou nenhuma dose, 
está na enfermaria do Nossa 

Senhora, e uma de 86 anos, 
que tomou três doses de 
vacina, está na enfermaria do 
Uopeccan.

Existem hoje 149 casos 
sendo tratados como suspeitos 
e mais 366 ativos, indicando 
que 515 pessoas estão em iso-
lamento domiciliar.

O prefeito Hermes Pimentel destacou a importância da atividade física regular para a saúde 
e qualidade de vida da população

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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14 DE DEZEMBRO
AVATARAVATAR
GANHE INGRESSOS PARA A ESTREIA DE

Saiba como

(44)3056-6050 @CINEVIPUMUARAMA      @CINEVIPOFICIAL  
 WWW.CINEVIP.COM.BR

Palavras cruzadas

Se surgir algum pepino, inspire, respire e não 
pire! Considere todas as possibilidades que 
você tem diante de si para contornar os prin-
cipais desafios e planeje bem o seu dia para 
poder se dedicar também aos seus afazeres 
profissionais, que poderão ser prejudicados.

No ambiente de trabalho, o clima será de total 
good vibes e seus colegas devem se mostrar 
superdispostos a colaborar. Além disso, você 
deve sentir que seu empenho profissional está 
sendo reconhecido pelos seus chefes e talvez 
você sinta vontade e ânimo para apresentar al-
guma ideia ou um novo projeto que esteja ainda 
em gestação.

Assuntos relativos ao campo profissional de-
vem ganhar a sua atenção de forma positiva. 
Você vai começar a colher os bons resultados 
de seus esforços e deve sentir uma grande sa-
tisfação. Nas finanças, você pode até mesmo 
pensar em investir parte do lucro obtido numa 
poupança ou outro investimento para manter 
uma reserva para o futuro.

Alguns assuntos familiares serão prioridade e 
pode rolar até mesmo a necessidade de inves-
tir em uma reformar da casa ou a compra de 
outro bem imobiliário que você ambiciona há 
tempos. A boa notícia é que as chances de con-
seguir fazer uma boa negociação são grandes!

Hoje as tensões diminuem e as tarefas do dia a 
dia devem parecer mais fáceis e leves. No traba-
lho, você receberá elogios e poderá considerar 
algumas propostas atraentes que lhe serão fei-
tas no campo profissional. Com um ânimo mais 
otimista, você pode pensar em focar novos ob-
jetivos profissionais. 

Hoje o foco de suas atividades será provavel-
mente voltado para os assuntos familiares. Sua 
ajuda será imprescindível para resolver definiti-
vamente um assunto difícil que atrapalha o seu 
convívio. Com seu empenho e sua colaboração 
tudo irá se resolver positivamente.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3
Solução anterior

Os nascidos no dia 6 de dezembro são do signo de sagitário com a personalidade de Virgem. 
São espertos, lúcidos e grandes observadores. Possuem boa memória e sabem tirar proveito 
de cada situação, em seu próprio favor e em proveito dos demais, na causa que estiver defen-
dendo. Seu número principal é o 15, número de influências negativas. Mas é formado de 1, 
do sol e de 5, de Mercúrio. Mas somados dão o 6 de Vênus, astro que simboliza a bondade, a 
beleza as Artes e o amor, mas que nem sempre é símbolo de felicidade.

Horóscopo nascido em 6 de dezembro

A conjunção de Júpiter a Plutão facilita os fi-
nanciamentos bancários, caso você precise. 
Você pode começar a pensar num merecido 
descanso no próximo final de semana, afaste as 
preocupações de seus pensamentos e bole um 
programa com o crush.

Se você não tomar seu paracetaloka direitinho, 
pode causar estragos nos seus relacionamen-
tos, sejam eles familiares ou profissionais. 
Você pode até mesmo pensar em investir em 
novas tecnologias que o farão avançar ainda 
mais rumo às metas que tem ambicionado.

Os negócios estão avançando devagar, porém 
firmemente. Os bons resultados começarão a 
aparecer e isso vai te deixar otimista em relação 
ao seu futuro. No âmbito da saúde, é hora de 
resolver um problema que vem te incomodando 
há algum tempo. 

Talvez você conclua a compra ou venda de 
um imóvel, feche um acordo importante ou 
ainda consiga um novo emprego, se é isso 
que está procurando. Aproveite o final do dia 
para dar mais atenção aos assuntos domésti-
cos e familiares. 

Você vai se sentir um pouco mais otimista e 
pode pensar em focalizar com mais esperan-
ça os seus objetivos profissionais, sentindo 
que suas iniciativas podem estar dando mais 
certo. Considere todas as possibilidades que 
lhe são propostas mesmo que lhe pareçam 
difíceis à primeira vista. Além disso, analise 
a possibilidade de efetuar uma mudança ra-
dical em sua carreira.

No ambiente profissional, sua disponibilidade 
com colegas e chefes tornará o clima mais leve 
e, caso você seja autônomo, terá a possibilida-
de de obter um bom resultado de suas inicia-
tivas profissionais. Aproveite para organizar um 
happy hour com amigos ou com o mozão.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 6/12/2022

Sol

Paranaguá
max 26
min 23

max 28
min 21

Cascavel
max 27
min 20

Foz do Iguaçu
max 31
min 23

max 26
min 20

Curitiba
max 25
min 19

FASES 
DA LUA

Quarta 7/12/2022

Sol
Segunda 8/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 689
Dia de Sorte
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 23

FUV
CALHAMBEQUE
ALCALOIDE

VINTEMLIBANO
TARAICTR

LOJAMAÇONICA

GUELÃEN
ARSLOIRTA
METAISADAF

GINSENGR
BOFERAORAG

RIJOSEN
ICONOCLASTA
AAELESIN

UNDERGROUND
OAARAREMOU

Grande es-
forço para
alcançar
um fim

Gorro de
soldado 

de costura
única

Leitor de
telas para 
deficientes

visuais
País 

onde se
localizava
a Fenícia

El (?),
empresa
aérea de

Israel

Coisa 
de (?),

canal do
YouTube

É dirigida
pelo grão-

mestre

Sujeito
astuto, 

que trama
intrigas

Pátio
interno 
de um
edifício

Animal
com 365
dias de
idade

(?) 
breve: 

ir direto
ao assunto

"O Direito
de (?)",

antiga ra-
dionovela

Toma no-
vamente
posse de

Ente má-
gico das
histórias
infantis

Sobrecar-
regar (al-
guém) com

tributos
Militante

comunista 
extraditada
por Getúlio

Escola
Naval
(sigla)

Destruidor
de ídolos
religiosos

O indiví-
duo de
quem 
se fala

"(?) City", 
quadrinhos
de Frank

Miller

O sub-
mundo do

crime
(inglês)

Constela-
ção tam-
bém cha-
mada Altar

Moveu 
a galé

Chuviscar
(bras.)

Variedade
de feijão

Antiga
moeda

brasileira
Perversão

Ouro e
mercúrio

Energético
natural

Ferida na pele ou 
em mucosa (Patol.) 

Planta empregada na
indústria cosmética

Movimen-
to súbito
Senhora
(abrev.)

Texto do Hinduísmo
Cineasta de "Era 
Uma Vez em...

Hollywood" 

Substância
como a
nicotina

Carro
velho (fig.)

Música 
da Igreja
Católica

Garante ao trabalha-
dor a manutenção de
seus ganhos durante
uma ausência (CLT)

Ingre-
diente do
sarapatel

Estado do
músculo

com
cãibra

2/al. 3/sin. 4/iago — nerd — orca. 5/anejo. 6/bibico. 11/underground.
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V P A
P E S T E N E G R A
A N T I M O N I O

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

R E U N E T S
S E M P A R I E I

A F A L U M I A M
S A L A V A C U O

R E M A V A E E
C O M P E T I T I V O S

F A O R A L E
E C F A T I O T A

I ND I V I D U O A T
V E A D O A B R I T

S P F L A G E L E

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.

O Dia Mundial do Rio foi 
comemorado este ano em 24 
de novembro, porém as ativi-
dades de preservação e cui-
dados com a natureza estão 
sempre na pauta da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
que tem diversos projetos de 
conservação dos mananciais, 
córregos e ribeirões que cor-
tam a cidade. Um exemplo 
dessas ações foi o plantio de 
cerca de 100 mudas de árvores 
de espécies nativas, realizada 
na última sexta (2) no Bosque 
dos Xetá, um dos principais 

Mudas de espécies nativas são plantadas no Bosque dos Xetá
cartões-postais de Umuarama.

Segundo a chefe da Divisão 
de Controle Ambiental, 
Fernanda Periard Mantovani, 
foram plantadas araucárias, 
ipês, jabuticabeiras, cedros, 
pitangas e perobas-rosa, entre 
outras mudas, que foram con-
seguidas em parceria com o 
IAT (Instituto Água e Terra). “O 
plantio foi feito com a ajuda 
dos alunos do Colégio Atmos, 
que propôs essa parceria muito 
bem-vinda para garantir a pre-
servação desses recursos funda-
mentais para a vida”, comentou.

Desde 2005 o Dia Mundial 
do Rio, criado pelas Nações 
Unidas é oficialmente come-
morado. “Nesta data apro-
veitamos para reforçar, junto 
à população, a importância 
de preservarmos os rios, pro-
movendo a conscientização 
e incentivar que mais pes-
soas lutem pela preservação 
da natureza como um todo. 
O IAT, sempre parceiro da 
Prefeitura, oferece apoio para 
que tenhamos o envolvimento 
ativo de todos para preservar-
mos a natureza”, pontuou o 

secretário Rubens Sampaio.
Kaline Soares, coordena-

dora do Colégio Atmos, acres-
centou que a limpeza dos rios 

e o plantio de árvores fazem 
parte dos eventos realizados 
pela instituição, que tem por 
base a pedagogia afetiva.
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Prepare-se para pegar 
a estrada no fim do ano

Com a proximidade das fes-
tas de fim de ano, muitas pes-
soas se preparam para viajar 
de carro. E, na hora de enca-
rar a estrada, planejamento e 
alguns cuidados podem fazer 
a diferença, tanto para não 
pegar muito trânsito quanto 
para evitar acidentes. 

“No fim do ano, muitas 
pessoas enfrentam conges-
tionamento até chegarem aos 
seus destinos. Assim, quem 
opta por tags de pedágio para 
reduzir o tempo nas estradas 
já sai na frente”, afirma André 
Brunetta, CEO de Zul+, aplica-
tivo criado para facilitar a vida 
de quem dirige. “Outro ponto 
importante é nunca esquecer 
das revisões dos veículos para 
garantir que todos cheguem 
em segurança”, completa 
Brunetta.

O aplicativo Zul+ criou qua-
tro dicas essenciais para aju-
dar os motoristas a curtirem a 
viagem sem imprevistos. 

PLANEJE A VIAGEM
Se possível, escolha um 

horário em que o fluxo de veí-
culos seja menor para fazer 
a viagem. Com um grande 
número de carros nas rodo-
vias, mais congestionamen-
tos e, consequentemente, 
mais estresse. Antes de sair 
de casa, verifique em aplica-
tivos de navegação qual o tra-
jeto ideal para chegar ao seu 
destino. Os apps sugerem as 
melhores opções de acordo 
com o trânsito naquele 
momento.

CHECK-UP DO CARRO
Fazer a revisão do veículo 

é fundamental para uma via-
gem segura. O Zul+ te ajuda a 
encontrar as concessionárias 
mais próximas, além de mos-
trar um histórico de revisões 
feitas dos automóveis cadas-
trados no aplicativo. Verifique 
a condição dos freios e dos 
pneus (inclusive do estepe, 

macaco e chave de roda), o 
funcionamento dos faróis e 
luzes de freio e os níveis de 
óleo e da água do radiador. E 
não esqueça das palhetas do 
limpador de parabrisa, que 
ressecam com o tempo e assim 
prejudicam a visibilidade na 
chuva, comum nessa época 
do ano.

CONFIRA SE A DOCU-
MENTAÇÃO ESTÁ EM DIA
É importante checar se 

a documentação do veículo 
está regularizada e se tributos 
como IPVA e multas estão qui-
tados. Dirigir sem a regulari-
zação do licenciamento pode 
acarretar em infração e até na 
apreensão do carro. E se tem 
uma hora que ninguém quer 
essa “dor de cabeça” é durante 
as férias. Pelo aplicativo Zul+ 
é possível checar se tudo está 
em dia, além de pagar as taxas 
pendentes com poucos cliques 
no celular.

SEGURANÇA NO 
INTERIOR DO VEÍCULO

Mais do que uma exigên-
cia da legislação de trânsito, o 
uso correto do cinto de segu-
rança é fundamental para 
garantir a tranquilidade de 
todos os ocupantes do veículo. 
Segundo dados da Associação 
Brasileira de Medicina de 
Tráfego (Abramet), em caso 
de acidentes, o equipamento 
evita o risco de lesões em até 
70% e o de mortes em 40%.

Além disso, as crianças 
devem ser acomodadas nos 
equipamentos de segurança 
adequados. Altura, peso, 
idade e data de validade são 
fatores a serem avaliados no 
momento da compra e utili-
zação desses  equipamentos. 
Todos eles devem passar por 
inspeção do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro), ou seja, 
utilize somente aqueles que 
possuem tal certificação.

IMPORTANTE 
Bebê conforto para crian-

ças de 0 a 1 ano ou com peso 
inferior a 13 quilos; cadeirinha 
de 1 a 4 anos ou até 18 quilos; 
assento de elevação: crianças 
de 4 a 7 anos e meio ou com 
até 1,45m de altura e 36kg; 
e banco traseiro com cinto: 
entre 7 e meio e 10 anos e 
quem já atingiu 1,45m.

EVITE FILAS 
Ganhar tempo durante 

as viagens e chegar logo ao 
destino é o sonho de quem 
viaja. Afinal, assim sobra 
mais tempo para a diver-
são e o descanso. Uma saída 
para driblar o trânsito nas 
estradas é instalar a tag 
de pedágio Zul+, que não 
cobra mensalidade, apenas 
uma taxa a cada recarga. E, 
para carregá-la, existem as 
seguintes opções: PIX, Apple 
Pay, Google Pay, cartões de 
débito e crédito e boleto.
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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

175 vagas disponíveis para o dia 06/12/2022, 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

Serra dos Dourados recebe o
Papai Noel com grande festa

A comunidade de Serra dos 
Dourados recebeu com grande 
festa o Papai Noel e participou 
em peso das atrações natalinas 
oferecidas pela Prefeitura na 
tarde e noite do domingo (4). A 
estrutura foi montada na praça 
central do distrito, onde as crian-
ças puderam se divertir com 
camas elásticas, pipoca e algo-
dão-doce, tudo de graça, e ainda 
passear pelas vias públicas com 
o Bondinho Natalino, a novidade 
do município para o Natal.

A programação artís-
tica, por conta da Fundação 
Cultural de Umuarama, con-
tou com apresentações dos 
cantores Sandro Luiz e Gabriel 
Paixão e da Banda Municipal 
26 de Junho, que foram muito 
aplaudidos pelos visitantes.

A programação do Natal 
de Luzes e Flores foi aberta 
na última quinta (1º), no dis-
trito de Lovat e neste final de 
semana contou também com 
a apresentação de dança “O 
Mundo da Criança” no Centro 
Cultural, com sessões no 
sábado, 3, e no domingo, 4, 
e a tradicional corrida rústica 
Night Run. Ontem (5), a festa 
foi no distrito de Santa Eliza.

“É uma grande alegria ver 
a comunidade reunida, em 
clima de festa e curtindo as 
atrações que preparamos 
com todo carinho”, disse o 
prefeito Hermes Pimentel, em 
Serra dos Dourados, surpreso 
com a grande participação da 
comunidade.

Ao lado da secretária 

municipal de Cultura, Rosana 
Palhoto Dias, o prefeito con-
vidou a população do distrito 
para prestigiar a chegada ofi-
cial do Papai Noel no Lago 
Aratimbó, em Umuarama, a 
partir das 20h da próxima sex-
ta-feira, 9, que também terá o 
concerto natalino, apresenta-
ções da Banda 26 de Junho e 
dos corais municipais, praça 
de alimentação e brinquedos 
gratuitos para a criançada.

PAPAI Noel foi recebido pelos moradores do distrito com uma grande festa, com diversão 
para adultos e crianças

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Nós somos aquilo que fazemos repetida-
mente. Excelência, então, não é um modo 

de agir, mas um hábito.”
Will Durant 

@tribunahojenewsumuarama

POSES!
Nos últimos dias, as redes sociais foram tomadas por fotos artísticas de pessoas em diferentes estilos e cenários criados por 
Inteligência Artificial (IA). São criações do Lensa, aplicativo lançado em 2018 e que se tornou o app mais baixado do Bra-
sil. A partir de um conjunto de fotos enviadas pelo usuário, o Lensa usa IA para criar outras versões da pessoa: futurístico, 
anime, místico, jedi. Mas existem riscos em alimentar uma IA com fotos próprias, de amigos e até mesmo de crianças? Entre 
os principais problemas estão o de produzir de forma gratuita um banco de dados para uma empresa e ainda ajudar a treinar 
o algoritmo dessa companhia. E mais. (Núcleo Jornalismo)
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NATAL DE LUZ!
A rede de supermercados Planalto é 

conhecida por oferecer sempre produtos 
de extrema qualidade e também ótimas 
promoções. E, para esse fim de ano não 

será diferente, pois a rede acaba de 
lançar a campanha Natal de Luz Planalto 

e vai oferecer mais de R$ 200 mil em 
prêmios, totalizando 915 super prêmios. 

São prêmios de R$ 100, R$ 200 e R$ 
500 em vales compras na seladinha,  R$ 
500 em poupanças Sicoob na seladinha 
e além disso, haverá ainda sorteios de 
Iphones 13. A campanha vai até o dia 
30 de dezembro. Faça uma visita hoje 

mesmo em uma loja Planalto, pois além 
de ter a chance de ganhar vários prê-

mios, você também economiza e leva o 
que há de melhor para casa.

NOVA MONTANA  
CONFORTO & VERSATILIDADE !

O lançamento mais aguardado 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 perfeitamente nos novos hábitos, 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 qualidade 
e prestígio”, diz Santiago Chamorro, presidente da GM América 
do Sul.A Nova Montana também se destaca em design, espa-

ço interno, segurança, conectividade e performance. A inédita 
caçamba Multi-Flex é um diferencial importante do produto 
e foi projetada para funcionar como um porta-malas gigante 

(874 litros). 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 mercado oferece.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.
 

UVEL a alegria de ser Chevrolet!

DIVULGAÇÃO GM

VISUAL
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 utilitários, 
porém conta com linha de cintura eleva-
da 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.A Nova Montana é 

um projeto desenvolvido em parceria com 
os centros tecnológicos da GM na América 

do Sul, América do Norte e Ásia. Chega 
como o maior integrante da família de 

veículos global da Chevrolet, já composta 
pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e 
Tracker – todos referência em seus respec-

tivos segmentos.
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