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Pimentel segue prefeito e reforça que
decisão judicial deve ser cumprida
A situação criada por uma nova decisão judicial, desta feita no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Paraná, foi comentada pelo prefeito Hermes Pimen-
tel. “Eu, particularmente, e a minha administração de forma geral, não 
temos razões para nos manifestar sobre essa decisão, pois ela afeta direta-
mente o Poder Legislativo. Foram os vereadores que cassaram o mandato 

do prefeito Celso Pozzobom e se alguém tem que recorrer dessa decisão, é 
a Câmara Municipal”, disse, com a segurança de quem está cumprindo seu 
papel. Pimentel lembrou que, em 15 meses à frente da Prefeitura, cumpre 
os compromissos que assumiu com a população, concluindo obras que esta-
vam em andamento ou retomando as que estavam paralisadas. l 11
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Tecnologia 
na Educação

A Secretaria de Obras pavimenta o trecho final da Rua Jamil Hellu, paralela à marginal da PR-323. Com uma extensão 
de 240 metros, a obra conta com implantação de galerias e bocas de lobo, compactação do solo, meio-fio, capa 
asfáltica e talude gramado. O trabalho entrou na reta final. Com a duplicação da PR-323 e implantação de marginais 
com sentido único, moradores das imediações se obrigaram a percorrer um longo trecho para chegar ao centro da 
cidade. O prefeito Pimentel abraçou a causa e firmou acordo para indenizar proprietários de imóveis daquela área e 
liberar o espaço para prolongar a Jamil Hellu até o Jardim Aeroporto e à Avenida Júlio César Jarros, ligando ao centro. 

A Petrobras anunciou 
ontem que os preços 
médios de venda do 

diesel A e da gasolina 
A às distribuidoras será 

reduzido a partir de 
hoje. Para a gasolina, o 
preço médio passa de 

R$ 3,28 para R$ 3,08 o 
litro. Já o diesel cai de 
R$ 4,89 para R$ 4,49 
por litro, uma redução 

de cerca de 8,2% ou 
R$ 0,40 por litro.  

Comprometimento
Rendimentos
do trabalho

crescem 2,5%
no trimestre

l 2

Justiça anula
imposição
de multa a
Dallagnol
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Deputados
votam projeto
da Cannabis
Medicinal
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Baixa no preço

Amigos morrem
atropelados

“brincando de
briga” na rodovia

l 6
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Explore seu carisma e poder de comunicação 
para se entender com as pessoas, especial-
mente no trabalho. A Lua em quadratura com 
Netuno alerta que pode se chatear com os che-
fes. A dois, invista no companheirismo e no 
romantismo. 

Netuno avisa que alguns amigos poderão de-
cepcionar. Você também pode ter boas ideias 
de coisas para fazer nas horas vagas como pro-
fissão e fonte de renda. No amor, você vai que-
rer parceria e cumplicidade. Estimule o diálogo 
e aprofunde a relação.

O Sol ilumina a sua Casa das Finanças e cabe 
a você observar e aproveitar as boas oportuni-
dades que poderão surgir. No amor, quem está 
livre pode sentir uma atração arrebatadora por 
alguém do trabalho ou que ocupa um cargo 
importante. 

Se depender do incentivo dos astros, você vai 
colocar a carreira no topo da sua lista de prio-
ridades hoje. É provável que esteja de olho em 
uma promoção ou no emprego dos seus so-
nhos. No amor, há chance de romance com um 
amigo.

A Lua tá de rolê no seu paraíso astral garante 
sorte, criatividade e muito entusiasmo para 
você. É hora de fazer cursos, buscar a orien-
tação de pessoas mais experientes. No amor, 
Marte indica que pode se declarar para alguém. 

É um bom dia para cuidar dos interesses de 
família ou resolver assuntos domésticos. Lua 
e Vênus em quadratura indicam que não será 
fácil chegar a um acordo com familiares. Vênus 
na Casa 7 estimula o romance e aumenta o seu 
interesse por um relacionamento mais sério. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 7 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. 
São diplomáticos, elegantes, vaidosos, comunicativos e possuem alguns talentos para 
as Artes em geral e para as comunicações. Podem gostar de cantar, de representar e de 
falar em público. Seu número principal é o 16, formado de 1, Sol e de 6, Vênus, os astros 
mais brilhantes do nosso sistema. A soma dá o 7, de Netuno, que lhes confere dons para 
normais, grande intuição e poder carismático, desde que sigam seu sexto sentido que 
é muito bom. No fundo lhes confere timidez e alguns complexos íntimos, que jamais 
revelam a alguém.

Horóscopo nascido em 7 de dezembro

Se você quer aumentar seus ganhos, não confie 
somente na sorte: aposte nas ideias criativas 
que Mercúrio deve trazer. No campo sentimen-
tal, a Lua em sextil com Marte avisa que uma 
paixão por colega pode ficar irresistível e vai ser 
difícil disfarçar, mas tente manter a discrição. 

Quem está trabalhando em casa pode contar 
com um dia superprodutivo. Se você trabalha 
fora ou precisa se dedicar aos estudos. No 
amor, quem está a fim de um amigo pode ter 
uma boa chance de se declarar. 

Hoje é um ótimo dia para equilibrar o seu or-
çamento. Você pode ter boas chances de se 
destacar e crescer no que faz. Pode ter uma boa 
oportunidade de conquistar uma vaga e encon-
trar o seu lugar no mercado de trabalho. Uma 
atração proibida pode balançar seu coração. 

O Sol brilha na sua Casa 7 e favorece os rela-
cionamentos em geral. Pode pintar uma grana 
inesperada no fim do dia ou, então, uma ideia 
super criativa para aumentar seus ganhos. Uma 
paixão pode ficar mais forte e você não pensará 
duas vezes para se declarar.

O Sol em Libra renova sua vitalidade e alegria 
de viver. Em trígono com a Lua, ele dará ainda 
mais estímulos para você buscar sua evolução 
pessoal e profissional. Seja prudente! Quem 
busca um novo amor pode conhecer alguém e 
se apaixonar à primeira vista.

Una-se aos colegas, busque aliados para con-
cretizar seus projetos e conte com o apoio dos 
amigos para o que precisar. No amor, se você 
namora alguém às escondidas e não quer que 
seu segredo seja descoberto, é bom redobrar 
a cautela.
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Crescente
30/11 - 11h38

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 7/12/2022

Sol

Paranaguá
max 26
min 22

max 29
min 20

Cascavel
max 28
min 20

Foz do Iguaçu
max 32
min 23

max 28
min 19

Curitiba
max 26
min 18

FASES 
DA LUA

Quinta 8/12/2022

Parcialmente nublado 
Sexta 9/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 689
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 09 01 01 05 03 08 01

Super Sete concurso: 328C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

JULHO

06 07 10 12 23 25 31

Loterias
Megasena

01 02 04 05 09 10 11 13 
15 16 17 19 20 23 24 concurso: 2545Megasena

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
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania
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1º prêmio
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5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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TIME DO ♥
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JUVENTUDE/RS

12 17 18 26 27
concurso: 6016

20 23 32 36 39 57 

10 14 19 28 32 33 36 48 49 53
56 60 71 77 84 86 90 92 95 99

concurso: 2680Lotofácil
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BEM
VINGATIVO

DESORDENAR
IPVARGR
AOMANSÃO
SRALOO

SEDEISPC
CANGACEIRO

RRUARIN
ATUATCNT

ERPELICA
BROCAÃIR

IATOSIP
FALSIFICAR

SAMARELO

Forma de 
comercia-
lização do

queijo

Que dura
para

sempre

Aquele
que

revida a
ofensa

Instrumen-
to usado

pela 
manicure

Grande
casa

luxuosa

Loja
principal
de uma

rede

Título
nobre

britânico

Narrar
uma

história

Som do
latido 
do cão

Grupo de
pagode

de Alexan-
dre Pires

O mais
famoso

foi
Lampião

(?)-Tin-Tin,
cão de anti-
go seriado

da TV
Calçado

para
deslizar
no gelo

A "famí-
lia" es-
cocesa

Estofado
para 
salas

Ferramen-
ta fixada
à furadei-
ra elétrica

(?) e vir:
direito

básico do
cidadão 

Uma das
três cores
primárias

Pequena elevação
de terra

Localização do motor
do veículo ferroviário

Administrador 
de dioceses

Constituem o sistema
circulatório

Novembro
(abrev.)

Lei;
norma
Orifício 
da pia

Morada do
mendigo

Prefixo de
"urologia"

Couro fino
de luvas

Passagem
do botão

Exerce
atividade 

Terminação
de "varrer"

Adulterar 
um produto 
Segundo
(símbolo)

Acha
graça

Sílaba de
"rolha"

Gelo, 
em inglês

Modos de
proceder

Formato de
cantoneiras

Emba-
ralhar

Para o;
em di-
reção a

Imposto
do carro
(sigla)

Níquel
(símbolo)
Consoantes
de "grão"

3/clã — ice — sir. 4/sede. 5/bispo. 6/pelica. 10/desordenar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 15

BEM
VINGATIVO

DESORDENAR
IPVARGR
AOMANSÃO
SRALOO

SEDEISPC
CANGACEIRO

RRUARIN
ATUATCNT

ERPELICA
BROCAÃIR

IATOSIP
FALSIFICAR

SAMARELO

Forma de 
comercia-
lização do

queijo

Que dura
para

sempre

Aquele
que

revida a
ofensa

Instrumen-
to usado

pela 
manicure

Grande
casa

luxuosa

Loja
principal
de uma

rede

Título
nobre

britânico

Narrar
uma

história

Som do
latido 
do cão

Grupo de
pagode

de Alexan-
dre Pires

O mais
famoso

foi
Lampião

(?)-Tin-Tin,
cão de anti-
go seriado

da TV
Calçado

para
deslizar
no gelo

A "famí-
lia" es-
cocesa

Estofado
para 
salas

Ferramen-
ta fixada
à furadei-
ra elétrica

(?) e vir:
direito

básico do
cidadão 

Uma das
três cores
primárias

Pequena elevação
de terra

Localização do motor
do veículo ferroviário

Administrador 
de dioceses

Constituem o sistema
circulatório

Novembro
(abrev.)

Lei;
norma
Orifício 
da pia

Morada do
mendigo

Prefixo de
"urologia"

Couro fino
de luvas

Passagem
do botão

Exerce
atividade 

Terminação
de "varrer"

Adulterar 
um produto 
Segundo
(símbolo)

Acha
graça

Sílaba de
"rolha"

Gelo, 
em inglês

Modos de
proceder

Formato de
cantoneiras

Emba-
ralhar

Para o;
em di-
reção a

Imposto
do carro
(sigla)

Níquel
(símbolo)
Consoantes
de "grão"

3/clã — ice — sir. 4/sede. 5/bispo. 6/pelica. 10/desordenar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO23

F U V
C A L H A M B E QU E
A L C A L O I D E

VI N T E M L IB A N O
T A R A I C T R

L O J A M A Ç O N I CA

G U E L Ã E N
A R S L O I R T A
M E T A I S A D A F

G I N S E N G R
B O F E R A O R A G

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

U N D E R G R O U N D
O A AR A R EM O U

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.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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PREVISÃO DO TEMPO

SolSol Sol

Cheia
08/12 - 01h09

Nova
23/12 - 07h17

Crescente
30/11 - 11h38

Minguante
16/12 - 19h57

h

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

Índice em % 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 +0,08% 25,64 
Vale ON +1,45% 87,97 
ItauUnibanco PN +2,31% 26,15 
Bradesco PN +2,36% 15,15 
Magazine Luiza ON +1,30% 3,12 
Ecorodovias ON +6,70% 4,26

IBOVESPA: +0,72% 110.188 pontos

Iene 136,66
Libra est. 0,82
Euro 0,95
Peso arg. 169,51

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,2690 5,2700 +1,3%

PTAX  (BC) -0,1% 5,2390 5,2396 -1,0%

PARALELO -0,9% 5,1100 5,5500 +0,9%

TURISMO -0,9% 5,1100 5,5300 +0,9%

EURO -0,4% 5,5004 5,5016 +0,9%

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 06/12

Iene R$ 0,0383
Libra est. R$ 6,40
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.361,66 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/12 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 1.455,00 17,25 -0,5%
FARELO dez/22 449,20 17,20 6,9%
MILHO dez/22 625,50 -3,25 -8,1%
TRIGO dez/22 705,50 -10,00 -16,8%

SOJA 164,72 0,6% -3,5% 163,00
MILHO 74,02 -0,3% -3,7% 73,00
TRIGO 95,13 -0,3% -7,6% 95,00
BOI GORDO 279,75 -0,1% 0,5% 280,00
SUINO 6,63 3,1% -3,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 06/12 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 06/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 174,00 -3,3% -1,1%
SOJA Paranaguá 185,00 -0,8% -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)
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Rendimentos reais médios do trabalho
cresceram 2,5% no terceiro trimestre

Os rendimentos habituais 
reais médios do trabalho cresce-
ram 2,5% no terceiro trimestre 
de 2022, de julho a setembro, 
em comparação com o mesmo 
período de 2021. Segundo 
estudo divulgado ontem (6) 
pelo do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), este 
é o primeiro trimestre que apre-
senta crescimento interanual 
nos rendimentos médios do tra-
balho desde o primeiro trimes-
tre de 2020, quando começou a 
pandemia de covid-19.

Em valores, a renda média 
habitual real registrada para 
o período, de R$ 2.737, ainda 
está abaixo dos níveis obser-
vados antes da pandemia, mas 
já alcança os níveis observados 
em 2017. O rendimento habitual 
é quanto os trabalhadores cos-
tumam receber mensalmente 
pelo trabalho. Já o efetivo é 
quanto de fato receberam.

Segundo a análise, o pior 
impacto da queda nos rendi-
mentos no terceiro trimestre 
de 2022 ocorreu entre os traba-
lhadores do setor público, com 
recuos da renda habitual e efe-
tiva de 2,3% e 3%, respectiva-
mente. Para os trabalhadores 
do setor privado com carteira, 
houve aumento da renda no ter-
ceiro trimestre de 2022 de cerca 
de 1,6% da renda habitual.

Por sua vez, os informais 
foram os que tiveram o maior 
aumento da renda efetiva, 
com acréscimo de 5,4% para 
os trabalhadores por conta 

própria e de 4,9% para os sem 
carteira assinada.

Os maiores aumentos da 
renda efetiva foram nas regiões 
Centro-Oeste e Norte (8,3% e 
5,3% respectivamente). A Região 
Nordeste teve aumento de ape-
nas 0,7% na renda efetiva e de 1,4 
% na renda habitual. Na Região 
Sudeste, houve crescimento de 
1% da renda habitual no terceiro 
trimestre de 2022 em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior.

O estudo mostra ainda dife-
renças salariais entre homens 
e mulheres. A análise dos ren-
dimentos efetivos e habituais 
recebidos pelas mulheres, nos 
últimos trimestres, mostraram 
desempenho inferior aos dos 
homens. Enquanto eles tive-
ram aumento de 3,3% na renda 
habitual e de 3,4 na renda efe-
tiva, elas tiveram aumento de 
1,7% na renda habitual e de 
1,5% da renda efetiva.

Análise do Ipea
Seguindo o padrão durante a pandemia, na maior parte dos setores, 
houve aumento da renda habitual durante 2020 e queda da renda 

efetiva,  segundo a análise do Ipea. As atividades mais dependentes 
da circulação de pessoas tiveram maior redução da renda efetiva 

em 2020: transporte, serviços pessoais e coletivos, alojamento e ali-
mentação, comércio e construção. É justamente esse maior impacto 

que explica a recuperação da renda efetiva em tais setores após a 
segunda metade do ano de 2021.

Setores em queda
Em 2022, os setores mais formais e com trabalhadores mais qua-
lificados apresentam maior queda da renda, com destaque para a 
administração pública (queda de 11,3% da renda efetiva no segun-
do trimestre de 2022 e de 0,6% no terceiro trimestre) e educação 
e saúde (queda de 11,1% e 5,3% da renda efetiva nos segundo e 

terceiro trimestres respectivamente), além da indústria (queda de 
1,5% da renda efetiva no terceiro trimestre de 2022).

Recuperação
Os serviços profissionais começam a mostrar maior recuperação 
no terceiro trimestre de 2022 com crescimento de 3,6% da renda 

efetiva em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior. No en-
tanto, foram os setores mais informais e de menor qualificação que 

mostraram crescimento da renda mais forte, como, por exemplo, 
transporte (3,9% da renda habitual e 2,0% da efetiva), construção 

(5,4% da renda habitual e 5,3% da efetiva), serviços pessoais e 
coletivos (9,6% da renda habitual e 10,8% da efetiva), alojamento e 
alimentação (2,6% da renda habitual e 5,5% da efetiva) e agricultu-

ra (12,6% da renda habitual e 12,7% da efetiva).



3Quarta-feira, 7 de dezembro de 2022  POLÍTICA@tribunahojenewsumuarama

Justiça anula decisão do
TCU que impôs multa de
R$ 2,8 milhões a Dallagnol

Relatores acolhem R$ 21,4 bi em
emendas parlamentares ao Orçamento

Decisão da 6ª Vara Federal 
de Curitiba anulou o acór-
dão do Tribunal de Contas da 
União (TCU) que condenou 
o ex-procurador e deputado 
federal eleito Deltan Dallagnol 
(Podemos-PR) ao pagamento 
de R$ 2,8 milhões, pelas cha-
madas “Diárias da Lava Jato”. 

Na decisão, o juiz fede-
ral Augusto César Pansini 
Gonçalves diz que Dallagnol 
não é parte ativa no caso e, 
portanto, não poderia ser 
incluído na cobrança feita 
pelo TCU junto ao ex-procu-
rador-geral Rodrigo Janot 
e o ex-procurador-chefe do 
MP no Paraná, José Vicente 
Beraldo Romão.

Diz, ainda, que, na deci-
são do TCU tomada no início 
de agosto, o ministro Bruno 
Dantas, relator do caso e pre-
sidente da corte, teria descon-
siderado manifestações da 

área técnica do TCU, contra a 
condenação. “É preciso res-
saltar também que o relator 
do processo, Ministro Bruno 
Dantas, antes mesmo de levá-
-lo à apreciação colegiada (na 
verdade, antes mesmo da ins-
tauração da Tomada de Contas 
Especial), pareceu prejulgar o 
caso, e em termos peremp-
tórios, denotando, com esse 

Os relatores setoriais do 
Orçamento acolheram emen-
das parlamentares que somam 
R$ 21,4 bilhões. O valor corres-
ponde a 9,1% do total de des-
pesas sugeridas até novembro 
por senadores, deputados, 
bancadas estaduais e comis-
sões permanentes. Os relató-
rios setoriais podem ser vota-
dos ao longo desta semana 
pela Comissão Mista de 
Orçamento (CMO), que tinha 
desde ontem (terça-feira, 6) 
cinco reuniões marcadas até 
a quinta-feira (8).

O projeto de lei orçamen-
tária (PLN 32/2022) é dividido 
em 16 áreas temáticas para 
facilitar o processo de discus-
são e votação da matéria. Dos 
16 relatórios setoriais, 15 já 
foram apresentados à CMO. 
Até a tarde de ontem, só estava 
pendente o documento sobre 
Desenvolvimento Regional.

A área da Saúde, rela-
tada pelo senador Confúcio 
Moura (MDB-RO), foi a que 
teve o maior valor nominal de 
emendas acolhidas: R$ 11,2 
bilhões. Além das emendas, 

o parlamentar recomenda o 
fortalecimento de dotações 
para o Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) e 
procedimentos para o trata-
mento de câncer.

A área de Minas e Energia 
teve o menor valor nominal 
de emendas acolhidas pelo 
relator setorial, deputado 
Carlos Chiodini (MDB-SC): R$ 
7,3 milhões. Ele sugere ao rela-
tor-geral do Orçamento, sena-
dor Marcelo Castro (MDB-PI), o 
atendimento de uma emenda 
que prevê aumento salarial 
para servidores efetivos das 
agências reguladoras.

ÁREAS TEMÁTICAS
O Orçamento da União é 

dividido em assuntos como 
infraestrutura, saúde, edu-
cação e defesa, por exemplo. 
Cada área temática é atribuída 
a um relator setorial, que deve 
ser um senador ou um depu-
tado integrante da CMO. No 
relatório, o parlamentar se 
pronuncia sobre cada área 
temática, inclusive sobre as 
emendas apresentadas pelo 
Poder Legislativo. Depois de 
aprovados pela CMO, os relató-
rios setoriais podem ser incor-
porados pelo relatório final do 
relator-geral do Orçamento.

NA decisão, o juiz federal diz que Dallagnol não é parte ativa no caso e não poderia ser 
incluído na cobrança feita pelo TCU
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comportamento, uma suposta 
falta de impessoalidade”, 
escreveu o magistrado federal.

O parlamentar eleito come-
morou: “Não foi só o Brasil que 
ganhou de goleada da Coreia 
do Sul na Copa do Mundo, 
mas a Justiça também fez um 
grande gol de placa ao dar um 
basta à perseguição contra 
mim no TCU”, disse.

A Saúde teve o maior valor nominal de emendas acolhidas: R$ 11,2 bi. Além das emendas, 
houve a recomendação do fortalecimento de dotações para o Samu
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STF em 2023
O ministro Luís Roberto 
Barroso foi eleito 
ontem (6), para presidir 
a Primeira Turma do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) em 2023. 
Barroso vai substituir a 
ministra Cármen Lúcia. 
“Vossa Excelência é 
um homem que sabe 
para muito além do 
Direito”, elogiou a atual 
presidente da Primeira 
Turma. A votação é 
feita entre os ministros 
que compõem o colegiado. É de praxe que o escolhido seja o 
membro mais antigo da Turma que ainda não tenha ocupado 
o cargo de presidente. Barroso foi eleito por aclamação – 
quando a escolha é unânime. Ele foi presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) até fevereiro e é o atual vice-
presidente do STF. “Ter a companhia de Vossas Excelências 
tem sido um alento nessa jornada dura que nós escolhemos. 
Mas a gente deve cumprir com alegria as missões que a vida 
nos dá”, agradeceu o ministro.

Lei de resíduos
A Comissão de Meio 
Ambiente (CMA) se reúne 
hoje (7), para votação de 
quatro projetos. Um deles 
prevê o estímulo à produção 
de biogás, biometano e 
energia elétrica a partir 
do aproveitamento do 
lixo de aterros sanitários. 
A proposta altera a Lei da 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. A matéria inclui 
entre as iniciativas que 
podem ser atendidas por 
medidas indutoras e linhas de 
financiamento a elaboração 
e a execução de projetos 
de aterros sanitários que 
contemplem a geração de 
energia elétrica. Permite que 
empresas dedicadas a gerar 
energia aproveitando resíduos 
sólidos em aterros recebam 
incentivos fiscais da União, 
estados ou municípios.

Embrapa
Líderes sindicais e representantes do setor agrícola estiveram 
ontem (06) em audiência pública realizada na Assembleia 
Legislativa do Paraná. O encontro teve como tema a campanha 
nacional “Em Defesa da Embrapa Pública, Democrática e 
Inclusiva”, desenvolvida desde o ano passado pelo Sindicato 
Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuário (SINPAF), que tem dialogado com parlamentares 
de todas as instâncias legislativas em busca de um orçamento 
compatível com as atribuições da empresa. A campanha tomou 
mais força neste ano, quando a gestão da Embrapa anunciou 
uma reestruturação organizacional.

Aposentadorias em risco
O presidente do INSS, Guilherme Gastaldello, alertou o governo 
federal para um possível risco de interrupção no atendimento 
a aposentados e pensionistas, a partir de hoje (7), devido 
aos cortes no Orçamento. Gastaldello diz que o bloqueio no 
Orçamento causaria “grave prejuízo ao funcionamento da 
autarquia” e que a suspensão de contratos impediria inclusive 
deslocamento de servidores a serviço do INSS. Ontem (6), o 
INSS e o Ministério do Trabalho, negaram qualquer interrupção.

DIVULGAÇÃO

Energia do lixo
Na tramitação na Comissão de 
Serviços de Infraestrutura (CI), 
o relator, senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-
PE), apresentou emenda 
para incluir a geração de 
energia elétrica na Política 
Nacional de Resíduos 
Sólidos. Também foi aceita 
a substituição dos termos “a 
partir de aterros sanitários” 
por “a partir de resíduos 
sólidos” com respeito à 
geração de energia elétrica, 
de modo a não limitar a 
abrangência da norma. O 
senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) emitirá relatório 
sobre o projeto. A decisão da 
CMA é terminativa: em caso 
de aprovação na comissão, 
e se não houver recurso 
para votação em Plenário, o 
projeto segue para a Câmara 
dos Deputados.
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Alep começa a votação
do projeto de lei da
Cannabis Medicinal

A Assembleia Legislativa 
do Paraná deu início ontem 
(terça-feira, 6), à votação do 
projeto de lei 962/2019 de 
autoria dos deputados Goura 
(PDT), Michele Caputo (PSDB) e 
Paulo Litro (PSD), que assegura 
o acesso aos medicamentos e 
produtos à base de canabi-
diol (CBD) e tetrahidrocanabi-
nol (THC) para tratamento de 
doenças, síndromes e transtor-
nos de saúde.

“A aprovação deste projeto 
é muito importante porque 
vai beneficiar e trazer alívio e 
qualidade de vida para mui-
tos paranaenses, não só a 
pacientes, mas a todos seus 
familiares”, afirmou Goura. “O 
PL 962/2019 tem fundo huma-
nitário e sua aprovação é uma 
vitória contra os tabus e os pre-
conceitos sobre o uso medici-
nal da cannabis”, destacou.

O deputado disse que é 
urgente que o acesso à can-
nabis medicinal seja demo-
cratizado. “Esta planta tem se 
mostrado um remédio funda-
mental no tratamento de uma 
série de doenças e transtor-
nos que só encontram eficá-
cia na cannabis medicinal”, 
comentou.

GARANTIR O ACESSO
Atualmente, pessoas que 

têm prescrição médica já conse-
guem na Justiça o acesso a esses 
medicamentos. A Secretaria de 
Estado da Saúde (SESA) já for-
nece esses medicamentos para 
quem entra na Justiça. Por isso, 
a gente entende que o Poder 
Legislativo não pode se furtar 
em cumprir o seu papel de regu-
lamentar uma necessidade da 
população”, afirmou Goura.

“Atualmente 196 pacien-
tes paranaenses recebem a 
medicação via SESA porque 
ganharam da justiça esse 
direito. Para garantir o direito 
conquistado na justiça foram 
gastos R$ 3,44 milhões entre 
janeiro de 2017 e agosto de 
2021”, informou.

LEI PÉTALA
Apresentado em dezem-

bro de 2019, o projeto de lei 
está sendo chamado de Lei 
Pétala, uma menina de cinco 
anos que foi diagnosticada 
com uma doença rara que 
afeta o desenvolvimento neu-
rológico. Como os remédios 

tradicionais provocavam 
reações adversas severas, os 
pais passaram a usar medi-
camentos à base de canna-
bis medicinal por recomen-
dação médica.

“A Pétala é filha do Marco 
e da Pérola, que em 2018 
levaram até a mim a história 
deles com todo o drama que 
passaram e sobre a urgência 
deste debate sobre a canna-
bis medicinal. Tudo isso me 
sensibilizou a encaminhar o 
debate e a construção deste 
projeto de lei para garantir o 
acesso a todos aos medica-
mentos à base de cannabis 
medicinal”, contou Goura.

Pareceres favoráveis
O projeto foi aprovado pelas Comissões de Constituição e Justiça e 
de Saúde Pública. Os relatores das duas comissões, respectivamen-
te os deputados Paulo Litro e Michele Caputo, emitiram pareceres 
favoráveis e se tornaram coautores da matéria. Caputo, relator do 
projeto de lei na Comissão de Saúde Pública, foi enfático ao defen-

der a aprovação. Na ocasião, ele disse que não poderia votar se não 
fosse favoravelmente ao projeto. “Como farmacêutico, não tenho 

nenhuma restrição ao uso da cannabis medicinal”. Segundo Caputo, 
o projeto de lei encontra respaldo em estudos científicos mundiais 
e segue a tendência de regulamentação de terapias com base em 
cannabis medicinal. “As pessoas não precisam conviver com a dor 
só por conta do preconceito de outros”, declarou. “Que o precon-
ceito não prevaleça sobre a ciência, que não prevaleçam às distor-

ções sobre os benefícios desses medicamentos”, declarou.

Aprovado na CCJ
O deputado Paulo Litro, relator do projeto na CCJ, fez um parecer 

favorável ao PL 962/2019 e observou que a importação do medica-
mento já é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e está disponível nas farmácias, com a devida prescrição 
médica. “Porém, o alto custo do produto inviabiliza a compra pela 
maioria dos pacientes que necessitam dessa medicação. O projeto 

apenas está garantindo o acesso ao medicamento”, frisou Litro.

Petição #LeiPétalaSim
Uma petição aos deputados da Assembleia Legislativa pedindo a 

aprovação do projeto conta até o momento com mais de 5.000 assina-
turas. “Este abaixo-assinado é uma iniciativa de pacientes, familiares, 
médicos, associações canábicas e outros interessados”, contou Goura. 

“É hora de democratizar o acesso à cannabis medicinal no Paraná”.

TEXTO foi submetido à apreciação do plenário ontem, em primeiro turno de discussão e votação

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Ponte de Guaratuba
O governador Ratinho Junior 
assinou nesta semana o 
contrato para a construção 
da Ponte de Guaratuba. O 
próximo passo é a emissão da 
Ordem de Serviço e, a partir 
de então, o Consórcio Nova 
Ponte, vencedor da licitação, 
terá 32 meses para concluir o 
projeto orçado em R$ 386,9 
milhões.

Empresas do Sul
Sete empresas que integram 
o setor portuário paranaense 
em Paranaguá e Antonina 
figuram no ranking das 500 
maiores da região Sul do País. 
O levantamento realizado 
pela Revista Amanhã em 
parceria com a PwC Brasil é 
considerado o mais importante 
indicador regional de empresas 
do País. Ele foi feito com base 
nas informações financeiras 
de 2021.

Concurso da Receita
A Receita Federal lançou 
nesta semana um dos editais 
mais esperados: o concurso 
público para o total de 669 
vagas de nível superior. São 
230 vagas para auditor-fiscal 
e 469 para analista-tributário. 
O salário para analista é de 
R$ 11.684,39. Para auditor, é 
de R$ 21.029,09. As inscrições 
devem ser feitas de 12 de 
dezembro a 19 de janeiro pelo 
site https://conhecimento.fgv.
br/concursos/rfb22.

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. A maior 
parte é para auxiliar de 
linha de produção, com 
2.230 oportunidades. Os 
interessados em ocupar 
as vagas devem buscar 
orientações entrando em 
contato com a unidade da 
agência de cada município 
ou pelo agendamento 

Potencialidade
O Paraná é o estado brasileiro com a maior área do seu 

território classificada com potencialidade agrícola “muito 
boa”. A classificação está no mapa de potencialidade agrícola 

natural das terras do Brasil, publicação inédita do IBGE, 
divulgada nesta semana.

pelo swww.justica.pr.gov.
br/trabalho.

Turismo religioso
O Grupo de Trabalho de 
Turismo Religioso do 
Paraná reuniu-se em Foz do 
Iguaçu, dentro do Festival 
Internacional de Turismo 
das Cataratas. O tema 
central foi a preparação do 
5º Fórum Paranaense de 
Turismo Religioso, marcado 
para março de 2023, em 
Paranaguá.Segundo o 
coordenador-geral do GT, 
Eliseu Rocha, desde o início 
dos trabalhos, em 2020, o 
segmento religioso tem se 
consolidado como um dos 
principais focos do Estado.

Show rural
A Coopavel escolheu o dia 15 
deste mês de  dezembro, data 
em que comemora 52 anos, 
para fazer o lançamento 
oficial do Show Rural 2023. 

Fusões partidárias
O endurecimento das regras 
eleitorais no pleito deste 
ano impulsionou três novas 
fusões partidárias desde o 
fim da disputa, reduzindo 
para 20 o número de partidos 
que terão representação 
no Congresso Nacional a 
partir de 2023. Ao todo, 
23 partidos elegeram ao 
menos um deputado federal 
nesta eleição, número 
que já representava uma 
redução da fragmentação 
partidária comparado a 2018, 
quando 30 partidos tinham 
representação no Congresso.

Barreado do Paraná
Um dos símbolos da 
gastronomia do estado, o 
barreado do litoral do Paraná, 
acaba de receber do Instituto 
Nacional de Propriedade 
Industrial o reconhecimento 
de Indicação Geográfica .O 
prato típico foi chancelado 
na na modalidade Indicação 
de Procedência e é o 100º 
produto com IG no Brasil.
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Inscrições do novo PSS
a professores da educação
profissional terminam hoje

Termina nesta quarta-
-feira (7), às 18h, o prazo de 
inscrição para o Processo 
Seletivo Simplificado (PSS) da 
Educação Profissional, válido 
para o ano letivo de 2023. 
Destinado às contratações 
temporárias de várias funções, 
em especial para professores 
de cursos técnicos da rede 
estadual de ensino em diver-
sos municípios, o PSS já pas-
sou dos 35 mil inscritos.

As vagas, além da Educação 
Profissional, são para profes-
sores e pedagogos em escolas 
indígenas, quilombolas e itine-
rantes; tradutores e intérpre-
tes de Libras (Língua Brasileira 
de Sinais); professores para 
o Celem (Centro de Línguas 
Estrangeiras Modernas) e tam-
bém para o Dancep (Grupo 
de Dança Contemporânea do 
Colégio Estadual do Paraná).

As inscrições, que ocorrem 
exclusivamente pelo site pss.pr.
gov.br, são gratuitas e o processo 
seletivo – diferente do já reali-
zado neste ano pela Secretaria de 
Estado da Educação e do Esporte 
(Seed-PR) para professores e 
pedagogos da Educação Básica e 
da Educação Profissional – é livre 
de provas objetivas e didáticas. 

Paraná abriu mais de 400 mil
vagas emprego em quatro anos

Com resultados positivos 
mês a mês ao longo dos últi-
mos quatro anos, o Paraná 
gerou 400.609 vagas de 
emprego com carteira assinada 
entre janeiro de 2019 e outu-
bro de 2022. Os dados são do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência, e foram levan-
tados pelo Departamento 
do Trabalho da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho.

Pelo volume acumulado 
neste ano, que chegou a 147.995 
novos postos de trabalho for-
mais entre janeiro e outubro, 
o Paraná segue a tendência 
de geração de empregos do 
ano passado. Com os ajus-
tes do Caged, o Estado fechou 
2021 com 175.121 novas vagas, 

omelhor salto em 18 anos para 
o período de um ano.

Em 2019, ainda na meto-
dologia antiga do Caged, e em 
2020, a partir da atualização, 
os números também foram 
positivos. Em 2019 foram cria-
das 48.306 vagas de trabalho 
no Estado, quase 10 mil a mais 
do que em 2018 (38.131). No 
período mais restritivo da 
pandemia de Covid-19, o 
Paraná também manteve o 
saldo positivo na geração de 
empregos. Em 2020, foram 
abertas 29.227 novas vagas, 
também com o ajuste.

“Com atração de inves-
timentos e melhoria no 
ambiente empresarial, o que 
inclui obras de infraestrutura 
e menos burocracias para 
aberturas de novas empresas, 
o Paraná tem batido recorde 

na geração de empregos ano 
a ano”, destaca o governador 
Ratinho Junior. “O nosso mer-
cado de trabalho aquecido 
reflete o resultado da nossa 
economia, que se tornou neste 
ano a quarta maior do País”.

“O Paraná é referência 
não apenas na geração de 
emprego, mas também na 
qualificação da mão de obra”, 
ressalta o secretário estadual 
da Família, Justiça e Trabalho, 
Rogério Carboni. “Por meio 
de programas do Governo do 
Paraná, conseguimos oferecer 
aos trabalhadores novas opor-
tunidades e uma elevação 
salarial. Está comprovado 
que a qualificação dos tra-
balhadores reflete no ganho 
salarial,  proporcionando 
melhores condições de vida 
aos paranaenses”.

Desta vez, a seleção dos profis-
sionais será mediante prova de 
títulos: escolaridade e aperfei-
çoamento profissional, além de 
tempo de serviço.

Para a Educação Profissional, 
por exemplo, é necessário ter 
diploma de licenciatura plena 
ou de graduação/habilitação 
(bacharelado/tecnologia) na 
respectiva área de inscrição. 
Entre as principais áreas de 
atuação estão Administração, T.I 
(Desenvolvimento de Sistemas), 
Agronegócio, Gestão Industrial 
(Planejamento e Controle 
de Produção), Enfermagem, 
Farmácia e Estética.

As diferentes escolaridades 
obrigatórias e pontuações para 

os diferentes processos de 
seleção estão detalhadas no 
Edital nº 70/2022, bem como 
os locais de atuação. As vagas 
para os professores são de 
até 40 horas semanais, com 
remuneração que chega a R$ 
5.545,86 (incluindo gratifica-
ção e vale-transporte). 

Para mais informações 
acesse o guia de inscrição com 
o passo a passo para cadastro 
no site e as principais dúvidas 
do processo seletivo.

A classificação provisória 
está prevista para ser divul-
gada a partir do dia 14 de 
dezembro no site da Seed-PR, 
com a classificação final pre-
vista para o dia 21 deste mês.

AS vagas são para professores em escolas indígenas, quilombolas e itinerantes; tradutores e 
intérpretes de Libras; do Celem e para o Dancep
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O mundo convidado 
O Ministério de Relações 
Exteriores enviou, na segunda-
feira (5), telegrama às suas 138 
representações diplomáticas 
pelo mundo, solicitando aos 
embaixadores o envio de 
convite aos presidentes destes 
países da posse do futuro 
presidente Lula da Silva (PT). Da 
América do Sul devem aparecer 
praticamente todos os chefes 
de Estado; além do presidente do México, da América do Norte, 
e há a possibilidade da vinda da vice-presidente dos Estados 
Unidos, Kamala Devi Harris. Caso não venha, será o Secretário 
de Estado americano, Antony Blinken. A diplomação de Lula está 
agendada para dia 12 de dezembro, na próxima segunda-feira, e 
a posse no dia 1º de Janeiro. 

Suíte-escritório 

A suíte presidencial que Lula da 
Silva transformou em escritório 
no Meliá Hotel em Brasília tem 
dois amplos ambientes (salão e 
quarto), hidromassagem, cama 
super ming size, e até sauna. O 
presidente eleito tem direito a 
secretária cedida pelo hotel e 
um lounge na sala para fazer 
reuniões. Ele não sai do quarto, 
onde toma café da manhã e 
almoça e janta na sala, numa 
mesa para até seis convidados. 
O PT paga as diárias e Lula 
esnoba solenemente a gritaria 
dos oposicionistas na porta do 
hotel. Tem opção de sair de 
helicóptero do terraço, para 
o aeroporto de Brasília, para 
viajar a São Paulo. 

Protegidos de Janja
Janja da Silva, a futura 
primeira-dama do Brasil, tem 
mandado muito nos grupos 
temáticos do Governo de 
Transição. Ela influenciou na 
escolha de funcionários e 
ex-colaboradores da Usina 
de Itaipu – onde trabalhou 
apadrinhada por Lula da Silva 
por anos – para integrarem 
comissão remunerada dos 
grupos de transição no CCBB.

Regulação vem aí
O GT das Comunicações no 
CCBB vai priorizar um projeto 

de regulação da internet, 
uma promessa antiga de 
Lula da Silva e sonho do PT, 
que vai se tomando forma 
agora que ele volta todo-
poderoso. Polêmico, o projeto 
é defendido com entusiasmo 
pelo deputado Orlando 
Silva (PCdoB-SP). Ele cita a 
influência das fake news nas 
eleições.

Mais 3 milhões
A economia do Brasil segue 
dando sinais de retomada 
forte no pós-pandemia 
da Covid-19. Crescem os 
pequenos negócios brasileiros 
em 2022. Um levantamento 
do Sebrae, até setembro, 
mostra que a soma da 
abertura de empreendimentos 
de Microempreendedor 
Individual (MEI), 
Microempresa (ME) e 
Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) chegou a cerca de 3 
milhões de registros.  

Fraude no e-commerce
Um dos setores alavancados 
pela pandemia de Covid-19 
foi o e-commerce. Segundo 
a pesquisa Global Payments 
Report da Worldpay from 
FIS, as compras online ainda 
devem crescer 55,3% nos 
próximos três anos. No Brasil, 
a projeção esperada é de 18%. 
Mas nem tudo são flores, 
segundo levantamento da 
Signifyd: contas mais antigas, 
muitas vezes esquecidas 
por seus proprietários, são 
alvos de roubos de dados, 
logins e senhas. As fraudes 
provenientes de contas 
antigas aumentaram 200% 
ano a ano. Já em contas 
novas, cresceu apenas 28% 
ano a ano.
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Amigos morreram atropelados
brincando de briga na rodovia

Dois homens foram atrope-
lados e mortos na madrugada 
de ontem (terça-feira, 6), na 
rodovia PR-323, no trecho com-
preendido entre Umuarama 
e Perobal. De acordo com a 
Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE), eles teriam sido colhi-
dos por um Fiat Strada com 
placas de Belo Horizonte (MG).

O condutor do utilitário, que 
tem 46 anos de idade, afirmou 
que estava trafegando pela 
rodovia no sentido Perobal 
a Umuarama e, depois de 

passar em frente a Garapeira 
Primavera, atropelou os dois 
homens, que estavam sobre a 
pista de rolamento.

Na sequência ele perdeu o 
controle da direção e colidiu 
contra um barranco no lado 
direito da rodovia. O veículo 
ficou danificado e o condutor 
levemente ferido após o aci-
dente. O homem foi atendido 
no local por equipes do Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) e depois levado ao 
Pronto Atendimento Municipal 

(PAM) em Umuarama.
No local, as equipes tam-

bém encontraram uma pessoa 
não identificada que estava em 
óbito no acostamento.

Posteriormente a PRE foi 
informada pela Polícia Militar 
que no Posto de Flor da Mata, 
em Cruzeiro do Oeste, havia 
uma pessoa dentro de um veí-
culo GM Celta, com placa de 
Diamante do Oeste, que trazia 
como passageiro, o irmão, de 
26 anos, também em óbito.

O jovem motorista do Celta 

disse que, junto ao irmão, 
Carlos Mateus Teixeira, teria 
saído com amigos para beber 
e estavam no local do acidente 
no meio da rodovia.

Ele revelou ainda que as 
duas vítimas começaram uma 
luta corporal de ‘brincadeira’ 
no meio da pista no momento 
em que foram atropelados.

Ele ainda tentou socorrer o 
irmão, porém parou no posto 
e aguardou até a chegada da 
PM ao notar que Carlos Mateus 
havia morrido.

Peritos do Instituto de 
Criminalística de Umuarama 

fizeram um levantamento no 
local do acidente e depois 
foram até o posto onde estava 
o corpo da segunda vítima 
do atropelamento. Os corpos 
foram trasladados ao IML de 
Umuarama, e liberados no 
final da manhã de ontem para 
os atos fúnebres. Os dois ami-
gos moravam em Perobal.

Um quatro envolvido, que 
não foi identificado, e que tam-
bém estava no Celta antas do 
atropelamento, fugiu, mas está 
sendo procurado pela Polícia 
Civil de Umuarama, que já deu 
início às investigações.Maconha apreendida em Iporã

seria revendida em Umuarama
Um carregamento de pouco 

mais 10 quilos de maconha 
foi apreendido pela Polícia 
rodoviária de Iporã no início 
da noite da segunda-feira (6). 
A apreensão aconteceu após 
uma perseguição policial que 
começou na rodovia PRC-272 e 
terminou no perímetro urbano 
de Iporã. Um homem foi preso.

De acordo com os patru-
lheiros rodoviários, rondas 
rotineiras eram realizadas pela 
rodovia, quando foi avistado 
um veículo GM Onix sendo con-
duzido em atitudes suspeitas.

Quando a viatura se apro-
ximou, o motorista empreen-
deu fuga em alta velocidade, 
seguindo em direção ao centro 
de Iporã. A perseguição durou 
alguns minutos, até que o 
carro foi abordado.

O motorista, de 28 anos 
de idade, disse que mora 
em Umuarama. Ele foi preso 
em flagrante, pois durante a 

revista no interior do carro, 
foram encontrados 10,4 quilos 
de maconha. A droga estava 
dentro de uma mochila sobre 
o banco traseiro.

O traficante revelou aos 
patrulheiros que havia adqui-
rido a droga em Iporã e estaria 

DER fecha cratera aberta 
pelas chuvas na PR-323

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) deu início ontem (terça-
-feira, 6) pela manhã às obras 
que irão reparar uma cratera 
que se abriu na rodovia PR-323 
nas proximidades do viaduto 
Alexandre Ceranto. Os traba-
lhos seguem enquanto a chuva 
não retornar.

Segundo o gerente do DER 
de Cruzeiro do Oeste, Sergio 
Ferrari, constantemente apa-
recem problemas naquele 
local, principalmente quando 
há um aumento na quantidade 
de vazão de águas pluviais.

Uma tubulação leva água 
que desde a contenção do 
Bosque dos Xetá, até o Córrego 
Canelinha. O aumento na 
vazão da enxurrada formada 

DROGA apreendida dentro do Onix estava sendo encaminhada para Umuarama onde 
seria comercializada
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FUNCIONÁRIOS do DER deram início às obras para fechar a cratera que se formou 
devido ao grande fluxo pluvial que passa por baixo da rodovia PR-323
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por um grande fluxo pluvial 
que segue desde a região cen-
tral de Umuarama, afeta o 
ponto de recebimento que está 
abaixo da pista de rolamento.

Ontem os funcionários do 
Departamento fizeram um 
aterramento e cobriram o tre-
cho com uma capa de CBUQ, 
liberando a pista por completo.

encaminhado o entorpecente 
para Umuarama, onde seria 
comercializada.

O motorista com a maco-
nha e o carro, foi entregue na 
Delegacia de Polícia Civil de 
Iporã, onde foram tomadas as 
devidas providências.

“Luz da Infância” prende no Paraná
envolvidos com pornografia infantil

Na manhã de ontem (ter-
ça-feira, 6), foi desencadeada 
a operação chamada de “Luz 
na Infância”, que busca com-
bater a pornografia infantil. 
No Paraná, foram presos dois 
homens em estado de fla-
grante. Um deles foi localizado 
e detido na cidade de Maringá. 
O segundo envolvido foi cap-
turado no município de Ibaití.

Além destas prisões, três 
mandados de busca e apreen-
são também foram cumpridos 
no Paraná. Toda a ação, que 
aconteceu simultaneamente 
em 18 estados da Federação, 

cumpriu 125 ordens de busca. 
Também foram realizadas 
ações em outros quatro países.

O trabalho foi coordenado 
pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) e fez 
parte da décima fase da opera-
ção “Luz na infância”.

De acordo com a pasta, o 
objetivo da operação é identifi-
car autores de crimes de abuso 
e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes prati-
cados na internet.

Em Maringá foram apreendi-
dos quatro aparelhos celulares, 
notebook e seis HDs. Durante 

a operação, o homem que já 
estava sendo investigado, foi 
preso em flagrante pela prática 
de armazenamento pornográ-
fico de menores de idade
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Peri Fuentes é o novo técnico do time
profissional de futsal de Umuarama

O Umuarama Futsal já tem 
novo técnico. Desde a última 
segunda-feira (5) o Professor 
Peri Fuentes passou a assumir 
os trabalhos na Afsu.

Peri Alves Fuentes Filho 
é gaúcho de Santana do 
Livramento e, aos 50 anos 
de idade assumiu a respon-
sabilidade de alavancar o 
Umuarama Futsal nos cam-
peonatos. Durante os últi-
mos 7 anos Peri fazia parte 
do Departamento de Futsal 
do Minas Tênis Clube onde 
comandou a equipe SUB-
20 por 3 temporadas e o 
time principal nas últimas 4 
temporadas.

“A motivação é a maior pos-
sível, por mim começaria os 
treinos já na semana que vem, 
mas todos precisamos de um 
descanso, desligar um pouco 
para recarregar as energias. É 
um desafio trabalhar em um 
grande clube do Paraná com 
uma tradição muito grande no 
futsal brasileiro”.

Peri teve duas passagens 
pelo futsal paranaense mas 
assumiu os times ao longo da 
temporada. “Começar uma 
temporada em uma equipe 
onde posso fazer parte da 
montagem do elenco é um 
ponto positivo para um traba-
lho bem feito”, salientou.

Em 2023 a Afsu completa 
20 anos e diretoria afirmo que 
segue trabalhando para dar 
muitas alegrias ao torcedor 
umuaramense.

“A torcida pode esperar 
uma equipe que vai trabalhar 
muito, comprometida e muito 
dedicada em busca dos objeti-
vos do Umuarama. Empenho, 
trabalho, dedicação, luta e 
entrega da nossa parte não vai 
faltar, isso eu posso prometer 
e o resto vai ser consequência 
daquilo que a gente produzir 
no dia a dia, com o apoio de 
todos, comissão, diretoria, 
atletas, torcedores e a comuni-
dade toda”, diz a nota da Afsu.

PERI Fuentes, que foi o responsável por colocar o Minas Tênis Clube na Liga Nacional de 
Futsal, já está em Umuarama e assumiu como novo técnico da Afsu

DIVULGAÇÃO

Seleção realiza atividade após
goleada sobre a Coreia do Sul

Um dia após garantir a clas-
sificação para as quartas de 
final da Copa do Catar, com 
uma goleada de 4 a 1 sobre a 
Coreia do Sul, a seleção bra-
sileira treinou, ontem (terça-
-feira, 6), no estádio Grand 
Hamad, em Doha.

Em um vídeo divulgado 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) é possível 

Goleiro brilha nos pênaltis e Marrocos elimina Espanha
Os Leões - ou seriam 

zebras? – do Atlas estão nas 
quartas de final da Copa do 
Mundo pela primeira vez. 
Ontem (6), o Marrocos foi res-
ponsável pela maior surpresa 
das oitavas no Catar, ao elimi-
nar a Espanha nos pênaltis, 
por 3 a 0, após empate sem 
gols no tempo normal.

O goleiro Yassine Bounou 
foi o herói da classificação 
histórica, defendendo dois 
pênaltis. Ironicamente, o 
camisa 1 defende um time 
espanhol, o Sevilla.

Curiosamente, dois dos 26 
jogadores do elenco marro-
quino são nativos da Espanha, 
mas escolheram defender o 
país africano. Um deles é o late-
ral Achraf Hakimi, nascido em 
Madri, justamente quem bateu 
o pênalti decisivo. O outro é o 
goleiro reserva Munir El-Kajoui, 
natural de Melilla, cidade no ter-
ritório de Marrocos.

A classificação garante o 
melhor resultado marroquino 
em uma Copa, superando 1986 
(México), quando a equipe 
parou na Alemanha Ocidental, 
nas oitavas. De quebra, a sele-
ção do norte-africana igualou 
o desempenho mais positivo 
do continente em um Mundial, 
repetindo Camarões (1990, 
na Itália), Senegal (2002, em 
Japão e Coreia do Sul) e Gana 
(2010, na África do Sul).

O duelo pelas quartas será 
no próximo sábado (10), a 
partir das 12h, no Estádio Al 
Thumama, em Doha.

A Espanha, pelo terceiro 
Mundial seguido, fica pelo 
caminho antes das quartas. 
Em 2014 (Brasil), a La Roja 
(A Vermelha, na tradução do 
espanhol) sequer passou da 
primeira fase. Há quatro anos, 
na Rússia, a Fúria (outro ape-
lido da seleção ibérica) tam-
bém caiu nos pênaltis e nas 

oitavas de final, só que para 
os anfitriões. Apesar de terem 
a equipe com a quarta menor 
média de idade da Copa e de 

observar que apenas jogado-
res que não foram titulares na 
partida das oitavas de final 
foram ao gramado. O restante 
da equipe fez trabalho de 
recuperação.

O destaque ficou por conta 
da participação do lateral-es-
querdo Alex Sandro, que, em 
fase final de recuperação de 
uma lesão no quadril, realizou 

serem um time em formação 
para a edição de 2026 (Estados 
Unidos, México e Canadá), os 
campeões de 2010 deixam 

um trabalho específico.
Brasil e Croácia medem 

forças, a partir das 12h (horá-
rio de Brasília) da próxima sex-
ta-feira (9) no Estádio Cidade 
da Educação, pelas quartas de 
final da Copa do Mundo.

LATERAL Alex Sandro fez 
um trabalho específico 

no gramado

DIVULGAÇÃO

o Catar frustrados, após a 
empolgação de iniciarem a 
competição com um 7 a 0 
sobre a Costa Rica.

BOUNOU pega 2 cobranças e põe Leões do Atlas nas quartas pela 1ª vez
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Conferência da Educação discute
uso de tecnologias em sala de aula

O Conselho Municipal 
de Educação (CMEU) reali-
zou ontem (6), com o apoio 
da Secretaria de Educação, 
a 6ª Conferência Municipal 
de Educação e a primeira 
avaliação do Plano Local de 
Inovação. Gestores, diretores, 
coordenadores e professores 
de estabelecimentos de ensino 
das redes pública e privada, 
além de conselheiros, repre-
sentantes do Núcleo Regional 
(NRE) e o prefeito Hermes 
Pimentel se reuniram para 
palestra e discussões.

A conferência foi aberta 
pela presidente do CMEU, pro-
fessora Laís Bueno, coordena-
dora do curso de Pedagogia 
da UniAlfa Faculdade, agra-
decendo a dedicação e o 
empenho dos conselheiros e 
parceiros na organização do 
evento e também no traba-
lho pela qualidade da educa-
ção em Umuarama. “Tivemos 
um momento delicado com 
a pandemia de coronavírus, 

Transporte coletivo urbano chega aos moradores do Ibirapuera e Modelo

quando o ensino permaneceu 
on-line, e os professores tive-
ram um papel muito impor-
tante diante dos desafios da 
adaptação”, apontou.

Segundo a professora, o 
conselho ajudou a cuidar da 
saúde dos professores e dos 
alunos, acompanhando de 
perto as medidas e os desdo-
bramentos da pandemia, e 
destacou a importância dos 
professores além da educa-
ção, “no processo de formação 
das pessoas, que é uma grande 
responsabilidade”, disse.

Pimentel destacou a impor-
tância da capacitação, lem-
brou a velocidade com que a 
tecnologia tem avançado em 
vários setores – incluindo a 
educação – que, apesar disso, 
sempre é preciso ter alguém 
operando os sistemas. “Além 
dos equipamentos e progra-
mas, precisamos ter alguém 
qualificado para orientar e 
acompanhar os alunos. Um 
precisa do outro”, disse.

A conferência teve ainda 
a palestra “Professor capaci-
tado, estudante conectado”, 
com reflexões sobre os varia-
dos usos e recursos da tecno-
logia na educação, conduzida 
pelo professor e mestre Flávio 
Rodrigues de Oliveira. Segundo 
ele, os avanços tecnológicos 

agilizam o processo educacional 
– e não atrapalham –, devendo 
ser inseridos gradativamente 
com políticas públicas e forma-
ção continuada, integrado com 
os sistemas tradicionais.

A tecnologia não chegou 
com a pandemia. “Apenas pas-
sou a ser mais utilizada, devido 

às condições de momento, e 
veio para ficar, auxiliar a vida 
dos alunos e professores. Ela 
ajuda a potencializar as rela-
ções sociais e culturais, o 
avanço do conhecimento e a 
qualidade de vida, se tornando 
crucial no ambiente escolar”, 
emendou.

A conferência teve a palestra “Professor capacitado, estudante conectado”, sobre uso da tecnologia na educação, conduzida pelo professor 
e mestre Flávio Rodrigues de Oliveira

Uma das ações de maior destaque na programação Natal 
de Luzes e Flores de Umuarama, Papai Noel nos Distritos 
esteve em Santa Eliza na noite da segunda-feira (5). Entre 
as atrações, estava o Bondinho do Papai Noel que emo-
cionou centenas de crianças, que se encantam e se divertem 
passeando junto de princesas e outros personagens infantis. 
As apresentações musicais também foram outro ponto alto da 
festa, como os cantores Marco Aurélio & Ralf Alan, Sandro 
Luiz e a Banda Municipal 26 de Junho. Em todos os distritos 
equipes da Prefeitura trabalham na distribuição de algodão-do-
ce e pipoca e os profissionais da Smel providenciam a diversão 
da criançada nas camas elásticas, tudo de graça.

Moradores dos parques 
Ibirapuera, Portugal e Ilha da 
Madeira, bem como do Jardim 
Modelo, começaram a ser 
atendidos com o transporte 
coletivo urbano na última 
segunda-feira (5), com uma 
extensão de linha implantada 
pela Viação Umuarama após 
solicitação da administração 
municipal. O pedido partiu do 
prefeito Hermes Pimentel e foi 
gestionado junto à concessio-
nária do serviço pela Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram).

Os bairros serão atendidos 
pelos ônibus que servem aos 
usuários do Conjunto Guarani 
e do Parque Jabuticabeiras, 
conforme a disposição de horá-
rios. A empresa também esta-
beleceu um horário especial 
para os dias em que o comércio 
de Umuarama funcionará em 
horário estendido (até as 22h 
de segunda a sexta-feira e até 
as 17h aos sábados).

A linha Guarani/ Ibirapuera/
Modelo tem início no Terminal 
Praça da Bíblia, percorre o 
centro da cidade até a rua 

Arapongas, por onde se enca-
minha para a avenida Guarani, 
Rio Grande do Norte, Praça 
Anchieta, Igreja São Paulo e 
rua Coelho Neto, até chegar ao 
Ibirapuera, onde circula pelas 
ruas Manoel de Freitas Silva 
e retorna pela avenida Olivar 
Valério até a Coelho Neto. De 
lá, segue pela avenida Vitória 
até o Guarani e pela rua Santa 
Maria segue até o Jardim 
Modelo, retornando depois 
para o terminal.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Explore seu carisma e poder de comunicação 
para se entender com as pessoas, especial-
mente no trabalho. A Lua em quadratura com 
Netuno alerta que pode se chatear com os che-
fes. A dois, invista no companheirismo e no 
romantismo. 

Netuno avisa que alguns amigos poderão de-
cepcionar. Você também pode ter boas ideias 
de coisas para fazer nas horas vagas como pro-
fissão e fonte de renda. No amor, você vai que-
rer parceria e cumplicidade. Estimule o diálogo 
e aprofunde a relação.

O Sol ilumina a sua Casa das Finanças e cabe 
a você observar e aproveitar as boas oportuni-
dades que poderão surgir. No amor, quem está 
livre pode sentir uma atração arrebatadora por 
alguém do trabalho ou que ocupa um cargo 
importante. 

Se depender do incentivo dos astros, você vai 
colocar a carreira no topo da sua lista de prio-
ridades hoje. É provável que esteja de olho em 
uma promoção ou no emprego dos seus so-
nhos. No amor, há chance de romance com um 
amigo.

A Lua tá de rolê no seu paraíso astral garante 
sorte, criatividade e muito entusiasmo para 
você. É hora de fazer cursos, buscar a orien-
tação de pessoas mais experientes. No amor, 
Marte indica que pode se declarar para alguém. 

É um bom dia para cuidar dos interesses de 
família ou resolver assuntos domésticos. Lua 
e Vênus em quadratura indicam que não será 
fácil chegar a um acordo com familiares. Vênus 
na Casa 7 estimula o romance e aumenta o seu 
interesse por um relacionamento mais sério. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos em 7 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. 
São diplomáticos, elegantes, vaidosos, comunicativos e possuem alguns talentos para 
as Artes em geral e para as comunicações. Podem gostar de cantar, de representar e de 
falar em público. Seu número principal é o 16, formado de 1, Sol e de 6, Vênus, os astros 
mais brilhantes do nosso sistema. A soma dá o 7, de Netuno, que lhes confere dons para 
normais, grande intuição e poder carismático, desde que sigam seu sexto sentido que 
é muito bom. No fundo lhes confere timidez e alguns complexos íntimos, que jamais 
revelam a alguém.

Horóscopo nascido em 7 de dezembro

Se você quer aumentar seus ganhos, não confie 
somente na sorte: aposte nas ideias criativas 
que Mercúrio deve trazer. No campo sentimen-
tal, a Lua em sextil com Marte avisa que uma 
paixão por colega pode ficar irresistível e vai ser 
difícil disfarçar, mas tente manter a discrição. 

Quem está trabalhando em casa pode contar 
com um dia superprodutivo. Se você trabalha 
fora ou precisa se dedicar aos estudos. No 
amor, quem está a fim de um amigo pode ter 
uma boa chance de se declarar. 

Hoje é um ótimo dia para equilibrar o seu or-
çamento. Você pode ter boas chances de se 
destacar e crescer no que faz. Pode ter uma boa 
oportunidade de conquistar uma vaga e encon-
trar o seu lugar no mercado de trabalho. Uma 
atração proibida pode balançar seu coração. 

O Sol brilha na sua Casa 7 e favorece os rela-
cionamentos em geral. Pode pintar uma grana 
inesperada no fim do dia ou, então, uma ideia 
super criativa para aumentar seus ganhos. Uma 
paixão pode ficar mais forte e você não pensará 
duas vezes para se declarar.

O Sol em Libra renova sua vitalidade e alegria 
de viver. Em trígono com a Lua, ele dará ainda 
mais estímulos para você buscar sua evolução 
pessoal e profissional. Seja prudente! Quem 
busca um novo amor pode conhecer alguém e 
se apaixonar à primeira vista.

Una-se aos colegas, busque aliados para con-
cretizar seus projetos e conte com o apoio dos 
amigos para o que precisar. No amor, se você 
namora alguém às escondidas e não quer que 
seu segredo seja descoberto, é bom redobrar 
a cautela.
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JUVENTUDE/RS
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concurso: 6016
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BEM
VINGATIVO

DESORDENAR
IPVARGR
AOMANSÃO
SRALOO

SEDEISPC
CANGACEIRO

RRUARIN
ATUATCNT

ERPELICA
BROCAÃIR

IATOSIP
FALSIFICAR

SAMARELO

Forma de 
comercia-
lização do

queijo

Que dura
para

sempre

Aquele
que

revida a
ofensa

Instrumen-
to usado

pela 
manicure

Grande
casa

luxuosa

Loja
principal
de uma

rede

Título
nobre

britânico

Narrar
uma

história

Som do
latido 
do cão

Grupo de
pagode

de Alexan-
dre Pires

O mais
famoso

foi
Lampião

(?)-Tin-Tin,
cão de anti-
go seriado

da TV
Calçado

para
deslizar
no gelo

A "famí-
lia" es-
cocesa

Estofado
para 
salas

Ferramen-
ta fixada
à furadei-
ra elétrica

(?) e vir:
direito

básico do
cidadão 

Uma das
três cores
primárias

Pequena elevação
de terra

Localização do motor
do veículo ferroviário

Administrador 
de dioceses

Constituem o sistema
circulatório

Novembro
(abrev.)

Lei;
norma
Orifício 
da pia

Morada do
mendigo

Prefixo de
"urologia"

Couro fino
de luvas

Passagem
do botão

Exerce
atividade 

Terminação
de "varrer"

Adulterar 
um produto 
Segundo
(símbolo)

Acha
graça

Sílaba de
"rolha"

Gelo, 
em inglês

Modos de
proceder

Formato de
cantoneiras

Emba-
ralhar

Para o;
em di-
reção a

Imposto
do carro
(sigla)

Níquel
(símbolo)
Consoantes
de "grão"

3/clã — ice — sir. 4/sede. 5/bispo. 6/pelica. 10/desordenar.
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F U V
C A L H A M B E QU E
A L C A L O I D E

VI N T E M L IB A N O
T A R A I C T R

L O J A M A Ç O N I CA

G U E L Ã E N
A R S L O I R T A
M E T A I S A D A F

G I N S E N G R
B O F E R A O R A G

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

U N D E R G R O U N D
O A AR A R EM O U

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.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Motivação para a vida na Coluna Viva Bem de hoje
Talvez você esteja preo-

cupado demais, desanimado 
com essa ou aquela situação.

Vivendo sob grande tensão. 
Sem saber por onde ir ou como 
fazer.

Pois vou lhe dar alguns 
motivos para melhorar. mesmo 
sem grandes recursos financei-
ros, mesmo sem médico, sem 
analista e sem dor.

Inspire-se!
Leia um bom livro, assista 

a um bom filme, ou um pro-
grama educativo ou veja uma 
boa peça teatral.

Motive-se!
A motivação vem do reco-

nhecimento pessoal. Sabe 
aquela medalinha que você 
ganhou no prezinho? Aquela 
promoção no trabalho? O 
elogio da sua mãe quando te 
viu arrumado? Tudo é motivo 
para alegrar a alma. Não fique 
pensando no que não tem. 
Agradeça pelo que já con-
quistou. Ainda que seja uma 
simples caixa de lápis de cor. 
Com ela, dá para desenhar o 
mundo.

Apaixone-se!
D e c i d a - s e  p e l o  q u e 

realmente te dá prazer. Não 
faça grandes projetos com o 
que não te dá alegria. Que 
adianta a bela profissão na 
alma vazia? Melhor ser o que 
aquilo que idealizamos, que 
viver um sonho furado de 
outra pessoa.

Respeite-se!
Quando encontramos um 

lugar muito limpo, seja onde 
for, não jogamos papel no 
chão, e cuidamos de não sujar 
o recinto. A limpeza por si só 
já exige respeito, nem precisa 
de vigia. Assim também deve 
ser a sua apresentação. Limpa, 

serena e a ao mesmo tempo 
forte e determinada.

Movimente-se!
Ficar parado é enferrujar a 

alma, o corpo e a mente. Saia 
de casa, caminhe. Troque o 
elevador e escadas rolantes 
pelas escadas.

Cultive a paz!
A vida já é tão difícil e cheia 

de problemas, então, não 
arrume mais. Não se meta na 
vida dos outros. Não queira 
fazer por alguém o que ela 
tem que fazer. Não se meta 
em fofocas. Não conte seus 
segredos. Não queira saber 

de segredos dos outros. Cuide 
da sua vida como se fosse um 
tesouro. Revele apenas o que 
precisa ser revelado, o resto, 
deixe no ar.
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 É importante manter a 
manutenção dos veículos 
sempre em dia e não apenas 
em épocas de viagens de 
férias, como o período de 
dezembro. Mas você é do tipo 
que só manda os veículos para 
a oficina quando acontece 
alguma avaria? Ou você é do 
tipo precavido(a)? 

Para falar mais sobre os 
tipos de manutenção, a Lea-
sePlan, líder mundial no setor 
de car as a service, separou 
algumas diferenças para que 
você possa saber qual é a 
ideal para o seu automóvel, 
confira:

MANUTENÇÃO CORRETIVA 
Este tipo de manutenção 

é feito quando a avaria já 
ocorreu, para fazer com que 
o veículo volte ao seu estado 
inicial. Levando a gastos 
maiores e deixando o veí-
culo parado por um tempo 
não programado.

MANUTENÇÃO PREDITIVA 
Feita para antecipar possí-

veis problemas, a manutenção 
preditiva tem a ajuda da tecno-
logia para coletar dados refe-
rentes ao veículo. Por precisar 
da tecnologia, este tipo de 
manutenção requer um custo 
de investimento mais alto, mas 
em contraponto, é uma das 
manutenções que proporciona 
maior redução de custos.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
Assim como na preditiva, a 

manutenção preventiva tam-
bém tem a intenção de ante-
cipar problemas, mas com 
um custo-benefício um pouco 
menor. Isto porque, não é 
necessário recursos tecno-
lógicos para evitar avarias. A 
recomendação na manuten-
ção preventiva é elaborar um 
cronograma de manutenção, 
de acordo com a circulação da 
frota, tipo de veículos e as exi-
gências de cada um deles.

 Com uma longa história de 
mais de 20 anos e muita tradi-
ção no segmento de picapes, 
a Fiat é referência de inovação 
e quebra de paradigmas na 
categoria que lidera há quase 
duas décadas. A marca, que 
já oferece aos clientes a Fiat 
Strada, número 1 de vendas do 
mercado brasileiro em 2022, e 
a Fiat Toro, que estreou o con-
ceito de Sport Utility Pick-up 
(SUP), agora confirma sua ter-
ceira picape para o país. O iní-
cio da comercialização do novo 
modelo do segmento de D-pi-
capes (média) será no segundo 
semestre de 2023. Atualmente, 
o veículo está em fase final de 
desenvolvimento nos Centros 
Técnicos de Engenharia da 
Stellantis no Polo Automotivo 

em Betim (MG).
A chegada desse novo 

modelo completará o port-
fólio de picapes da marca. 
Assim, a Fiat passará a cobrir 
o segmento quase em sua 
totalidade. Vale dizer que 
a marca já vendeu mais de 
2,1 milhões de veículos com 
caçamba no Brasil (quase 
2,5 milhões na América do 
Sul) até hoje e que esse é o 
segundo segmento que mais 
cresce no mercado brasileiro. 
Nessa categoria tão impor-
tante, as picapes médias (D) 
representam quase 40% de 
todo o segmento. Com Toro e 
Strada, a Fiat já possui mais de 
50% do mercado, ou seja, uma 
em cada duas picapes vendi-
das no país são da marca. 

Fiat confirma nova picape média para 2023

 A Chevrolet vem promo-
vendo atualizações mecâni-
cas abrangentes no Spin, com 
foco na redução de emissões 
e na melhor dirigibilidade. As 
configurações equipadas com 
transmissão automática foram 
as primeiras a receber o pacote 
de melhorias. Agora chegou a 
vez dos modelos com trans-
missão manual, também de 
seis marchas.

O Spin é um produto estra-
tégico para a marca Chevrolet 
e igualmente relevante para o 
mercado, já que é o modelo 
mais acessível para quem pre-
cisa de amplo espaço para o 
transporte de pessoas ou de 
bagagem. Tanto que é o auto-
móvel de sete lugares mais 
vendido na última década, 
além de ser o detentor do 
título de maior porta-malas 
da categoria - são 710 litros, 

quase o dobro da capacidade 
de muitos SUVs. A linha 2023 
do Spin com transmissão 
manual estreia nas versões LS 
e LT, exclusivamente na confi-
guração de cinco lugares. Elas 
chegam para ocupar a faixa de 
entrada na gama do produto 
e foram pensadas principal-
mente para clientes frotistas.

“Entre os SUVs e crossovers 
aspirados, cerca de um quarto 
das vendas ainda são de con-
figurações com transmissão 
manual, que costumam ter 
um custo de aquisição, manu-
tenção e rodagem ligeiramente 
menor que as automáticas. No 
caso do Spin, esta economia 
é de aproximadamente 5%”, 
compara Gustavo Machado, 
gerente de Marketing de Pro-
duto da Chevrolet.

Com a chegada das ver-
sões LS e LT com transmissão 

manual, o Spin passa a con-
tar com oito configurações no 
total – sendo que duas delas 
foram lançadas recentemente: 
a LT automática com sete 
assentos, para atender princi-
palmente quem trabalha com 
o transporte de passageiros, e 
o retorno da versão interme-
diária LTZ, que voltou desta 
vez como uma configuração de 
cinco lugares para quem busca 
um automóvel com acabamen-
tos exclusivos e ampla área de 
carga. Em relação às evolu-
ções mecânicas da linha 2023 
do Spin, elas abrangem motor, 
transmissão, arquitetura ele-
trônica, sistemas de exaustão, 
indução e armazenamento e 
distribuição de combustível. 
Tudo isso trouxe uma melhor 
dirigibilidade ao veículo e 
reduziu a emissão média de 
gases em até 43%.
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Qual é a diferença entre 
manutenção corretiva, 
preditiva e preventiva?

Com a manutenção certa, você consegue reduzir custos e 
diminuir o número de acidentes
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Modelo completará 
portfólio da marca que 
possui quase 20 anos de 
liderança no segmento

Spin manual ganha atualizações

Com foco na redução de emissões e na melhor dirigibilidade, evoluções do Spin abrangem 
motor, transmissão, arquitetura eletrônica, sistemas de exaustão, indução e armazenamento e 
distribuição de combustível
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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

  EXTRAVIO DE ALVARÁ
REVNEW LTDA - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 08.227634/0001-
93, estabelecido na Avenida 
Apucarana, 4279, Zona 3, 
CEP 87501-230, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
29.573/2011. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

Pimentel segue prefeito e reforça que
decisões judiciais devem ser cumpridas

A situação criada por uma 
nova decisão judicial, desta 
feita no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Paraná, foi comen-
tada ontem (terça-feira, 6) pelo 
prefeito Hermes Pimentel. “Eu, 
particularmente, e a minha 
administração de forma geral, 
não temos razão para nos 
manifestar sobre essa decisão 
do TJ-PR, pois ela [a decisão] 
afeta diretamente o Poder 
Legislativo. Foram os vereado-
res que cassaram, por unani-
midade, o mandato do prefeito 
Celso Pozzobom e se alguém 
tem que recorrer dessa deci-
são, é a Câmara Municipal de 
Umuarama”, disse o prefeito, 
com a segurança de quem está 
cumprindo seu papel.

Pimentel lembra que, em 
pouco mais de 15 meses à 
frente da Prefeitura, vem cum-
prindo todos os compromissos 
que assumiu com a população 
no dia em que assumiu o cargo 

(16 de setembro de 2021). 
“Concluí obras que estavam 
em andamento ou retomamos 
aquelas que estavam total-
mente paralisadas, bem como 
tomamos iniciativas que eram 
aguardadas pela população 
já há algum tempo”, garante 
Pimentel.

A título de exemplo, ele 
mencionou a nova esta-
ção rodoviária, o aeroporto 
(notadamente o estabeleci-
mento de linha aérea regular 
Umuarama-Curitiba), a con-
clusão da Escola Evangélica, 
o acesso ao centro pela ave-
nida Portugal e a decisão de 
fazer a duplicação da rodovia 
que leva ao distrito de Serra 
dos Dourados/Icaraíma/Mato 
Grosso do Sul até o bairro 
Parque das Jabuticabeiras, 
além da abertura da pista mar-
ginal da avenida Ivo Sooma, 
em frente ao Centro Diocesano 
que estava travada havia anos.

O prefeito reafirmou que vai 
continuar exercendo normal-
mente seu cargo e cumprindo 
com suas obrigações, que sem-
pre foram as de atender dire-
tamente a população, notada-
mente aquela de menor poder 
aquisitivo. “A decisão judicial 
que prevalecer será cumprida 

integralmente, mas até lá, 
para mim, as coisas continuam 
dentro da normalidade e caso 
ocorra a volta do Celso para o 
cargo, vou permanecer como 
vice-prefeito até 2024”, garantiu.

Para finalizar seu raciocínio, 
Hermes Pimentel afirmou que 
Umuarama vem num processo 
de retomada do crescimento 
econômico que, segundo des-
taca, ocorre de forma gradual, 

mas consistente. “Isso vai con-
tribuir, inclusive, para seguir 
com a política de promoção 
da justiça social, corrigindo 
distorções sociais ainda exis-
tentes no município”, finalizou.

Averiguação de suspeitos
lideram chamadas à GMU

Todos os meses a Guarda 
Municipal de Umuarama (GMU) 
divulga relatório de atendimen-
tos, onde a população pode 
ter uma ideia da abrangência 
da atuação da corporação na 
cidade. Em novembro, as abor-
dagens para averiguação de sus-
peitos, somadas às denúncias 
de pessoas em atitudes suspei-
tas ficaram em primeiro lugar, 
com 58 ocorrências.

Em segundo lugar em 
número de chamadas ao tele-
fone 153 ficaram as denúncias 
a respeito de pessoas que foram 
ou se sentiram ameaçadas por 
drogaditos, andarilhos, embria-
gados ou mendigos, com 25 
ocorrências. Em terceiro, estão 
os atendimentos de auxílio ao 
trânsito, como o controle de trá-
fego e a interdição de vias, com 

16 chamados.
Segundo o diretor, Valdiney 

Rissato, foram 258 atendimen-
tos registrados, com destaque 
para a recuperação de um veí-
culo furtado, o encaminha-
mento de uma pessoa por 
furto e mais dois encaminha-
mentos à 7ª SDP por tráfico de 
drogas, tendo sido apreendi-
dos 58,1 quilos de maconha.

O prefeito reafirma que segue exercendo 
normalmente o cargo e cumpre com 
as obrigações, que sempre foram as de 
atender diretamente a população
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni A quem busca o impossível justo é que até o 
possível se lhe negue.

Cervantes

@tribunahojenewsumuarama

HAPPY HOUR
Um delicioso e descontraído Happy Hour , uma parceria com SEBRAE e Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora 
de Negócios (CMEG) animará o fim da tarde desta quarta-feira (7) na loja Deusi Costa Moda Fitness, às 18h. Fica 
na Av. Paraná 6103(entre o supermercado Cidade Canção e a Choperia Divino Malte).
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PLAY LIST
As principais plataformas de streaming 
de áudio começaram a disponibilizar 
nesta semana a retrospectiva musi-

cal de seus usuários. Spotify, Deezer, 
Apple Music e YouTube Music fornecem 

informações como artistas, músicas 
e podcasts mais ouvidos pela pessoa 
ao longo de 2022. Algumas também 

entregam uma espécie de “retrato”, em 
que é possível ter mais detalhes do seu 

estilo musical e outras curiosidades. 
Bom né?

CELULAR, EU?
Se pensarmos na importância e no 
papel do celular no comportamento 
humano, não é exagero dizer que ele 

se tornou quase uma extensão do 
corpo. O levantamento “Hábitos Mobile 
2022”, da Hibou, empresa de pesqui-
sa e insights de mercado e consumo, 

aponta que 56% das pessoas no Brasil 
não ficam longe do smartphone por 
mais de 1 hora. Em 2020, o número 

era maior: 79%. Atualmente, 54% dos 
brasileiros usam o smartphone durante 
o dia inteiro. Além disso, 72% usam 
seus aparelhos atuais desde 2020. As 
marcas mais populares são Samsung, 

Apple e Motorola. (Forbes)

ARQUIVO CMEG E SESC

Uma das entidades assistidas!

Nossa, que FESTA!
O SESC fez um  café da manhã para a entrega de brinquedos 

arrecadados na Campanha do Brinquedo 2022 para as crianças 
de quatro instituições sociais de Umuarama. Foi um momento 
de grande alegria e celebração. A Câmara da Mulher Empreen-
dedora participou ativamente da coleta com as empresárias 
e suas clientes. Regina Santana (a próxima presidente da 

CMEG) e Elisangela Mello estavam radiantes. Thais Santos, do 
Sesc, comandou o evento.

Thais Santos, Elisangela Mello e Enzo
Elisangela Mello e Regina Santana
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