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Covid-19 já infectou mais de 40 mil 
com a confirmação de 62 novos casos
O número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 em Umuarama 
bateu a marca de 40.023 ontem (7), desde o registro do primeiro caso, 
em 22 de março de 2020. O último boletim mostrou mais 62 novos 
casos confirmados. São 35 mulheres, 26 homens e uma criança de 11 
meses, que ainda não havia sido imunizada. O total de pessoas em 

isolamento domiciliar aumentou para 600, com 409 casos ativos e 
191 suspeitos. Neste mês, 318 pessoas receberam diagnóstico posi-
tivo (uma média de 45 por dia). Três mulheres seguem internadas 
em enfermarias. Não houve o comunicado oficial de mortes o total 
de óbitos segue em 357.
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DIVULGAÇÃO

Gás mais 
barato

Luzes dos portais estão acesas à espera da chegada do Papai Noel em Umuarama. Apesar de anunciar uma 
surpresa, a equipe da Prefeitura responsável pelo evento já definiu a data e a hora em que o bom velhinho dará 
o ar de sua graça no município. Será amanhã, às 20h no Lago Aratimbó, dando também início à programação 
oficial do ‘Natal de Luzes e Flores’. O prefeito afirmou que neste ano, a chegada do Papai Noel vai surpreender 
a todos. “Ele já veio de bicicleta, de carro, de rapel e até de tirolesa, mas este ano, no Lago, ele chega de uma 
forma inédita”, disse Pimentel. 

A primeira edição do 
Seminário Temático à 
Pessoa com Deficiên-

cia, do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiên-
cia, foi realizada ontem, 
em homenagem ao Dia 
Internacional das Pes-
soas com Deficiência, 
comemorado em 3 de 

dezembro. l 11  

Cidade 
iluminada

Produção de
veículos cresce
6,9% de janeiro

a novembro
l 2

Aprovação de
subsídios para
microgeração

de energia solar
l 3

Agro prevê
alta dos custos
de produção

em 2023
l 5

     

Preço da
gasolina não

teve alteração
em 30 dias
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(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Se andar pensando em mudar de endereço, 
esse é um excelente momento para dar os 
primeiros passos ou mesmo para embalar a 
mudança! Podem surgir novidades na carreira, 
especialmente se está buscando um novo em-
prego ou batalhando para ter o reconhecimento 
que merece. A melhor notícia é a entrada da Lua 
em seu paraíso astral à noite.

No que depender das estrelas, assuntos ligados 
a dinheiro ganham mais destaque nesta quinta. A 
boa notícia é que os astros devem sorrir para os 
seus interesses e pode pintar uma chance inespe-
rada de encher o bolso!  Uma paquera tem mais 
chance de dar certo à noite.

Aposte na sua lábia para marcar uma reunião ou 
fazer uma videoconferência se está trabalhando 
em home office.  Lua e Netuno se opõem nessa 
madrugada e podem jogar areia nos seus relacio-
namentos, especialmente na vida pessoal. Então, 
pense duas vezes antes de dar sua opinião se não 
for solicitada. 

A Lua sorri para Plutão logo cedo e envia uma 
dose extra de criatividade e disposição para en-
carar o dia! Arregace as mangas e corra atrás dos 
seus interesses sem pensar duas vezes. Viagem 
para visitar os amigos também pode entrar na sua 
lista de desejos. Se está a fim de alguém, vai ser 
mais fácil se aproximar durante o dia. 

A Lua segue em sua Casa 8 e avisa que sua in-
tuição se fortalece. Se pintar um pressentimen-
to do nada, melhor agir com cautela. Se andava 
com a pulga atrás da orelha sobre alguém, ou 
sobre algum assunto, essa é a hora de inves-
tigar e tirar tudo a limpo. Preste atenção nas 
conversas com colegas e clientes, e mantenha 
um olho nas redes sociais.

Com a Lua em sextil com Vênus logo cedo, 
você vai mostrar seu lado mais sociável e pode 
ampliar seus contatos com pessoas de fora. 
Tanto a vida pessoal quanto a profissional ga-
nham um bom impulso -- juntar forças com os 
colegas ou investir em uma sociedade pode ser 
uma boa pedida agora.

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 a 8 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Escorpião. 
Quase sempre são vítimas das próprias paixões, dos exageros da personalidade e do espírito 
de aventura, que não leva nada a sério. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astro-
logia Cabalística é o 17, formado de 1, do Sol e de 7, de Netuno. Mas juntos formam o 8, de 
Saturno, símbolo de austeridade, severidade e conservadorismo. Indica também dificuldades 
e progresso muito lento.

Horóscopo nascido em 8 de dezembro

Nesta quinta, seu lado solidário vai dar as cartas e 
você, que costuma ser mais reservado, poderá se 
identificar com as pessoas à sua volta sem fazer 
esforço. Isso é o que promete a Lua, que ainda 
reforça seu lado comunicativo trocando likes com 
Plutão, Júpiter e Saturno. Bom momento para es-
clarecer qualquer mal-entendido, especialmente 
com os amigos.

O seu lado comunicativo será um grande trunfo 
para convencer os outros, especialmente se tra-
balha com algo ligado a marketing, mídias sociais 
ou vendas. Em sextil com Vênus, a Lua também 
favorece quem lida com produtos de beleza ou 
com recursos financeiros. A oposição entre Lua 
e Netuno avisa que sair por aí talvez não seja a 
melhor pedida. 

Se não controlar seu temperamento e se arrepen-
der de algo quando esfriar a cabeça, não pense 
duas vezes para pedir desculpas e fazer as pazes. 
A vontade de viajar, tirar umas férias e conhecer 
lugares novos pode dar as caras, mas nem sem-
pre dá pra fazer tudo o que a gente quer. Então, é 
melhor deixar esses sonhos de lado e injetar sua 
criatividade em algo mais produtivo. 

Aproveite para focar no trabalho, colocar em or-
dem qualquer assunto que ainda estiver pendente 
e conquistar o reconhecimento que merece. A 
saúde pode precisar de um pouco mais de cuida-
do, por isso, não exagere nem se sobrecarregue. 
A Lua, em oposição com Netuno, avisa que será 
preciso ouvir sua intuição para não cair em cila-
das, especialmente na hora de se cuidar.

Quem trabalha em home office ou desenvolve 
alguma atividade em casa tem mais chance de 
se dar bem nesta quinta. Só que o resultado 
do trabalho será melhor se puder ter sossego. 
Depois do trabalho, vai sobrar tempo para curtir 
o seu lar e restaurar as energias no seu ninho.

Você vai manter o foco no trabalho com mais faci-
lidade hoje. Com a Lua em sua Casa 10, tudo indi-
ca que vai colecionar realizações e boas notícias, 
especialmente no serviço. E as finanças também 
ganham destaque, sinalizando boas oportunida-
des de encher o bolso. 
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 8/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva 

Paranaguá
max 26
min 21

max 30
min 21

Cascavel
max 30
min 20

Foz do Iguaçu
max 34
min 25

max 29
min 20

Curitiba
max 28
min 17

FASES 
DA LUA

Sexta 9/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva 

Sábado 10/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59
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ATT
ESTRIDENTE

EIAANUAL
GDENSAH

LUGARÃCA
NRPOROS
DASEMEN
OBSTRUIDO

GRUAASUR
ETACITA
IRINEUOL

VENENOLAR
AATOLARF

IDOLATRADO
RODARORAIZ

Pessoa
que dirige
(meio de 

transporte)

Fruto da
pereira

Assento
marcado

e determi-
nado

Ave
comedora
de carniça

Vias de
elimina-
ção do
suor

A prova
na qual é 
impossível 

colar

Grande
guindaste

do píer

Escrever
em 

caderneta 
Sílaba de

"urrar"

(?)
Marinho:
fundou o
"O Globo" 

Faz
referência

a 

O da
cascavel
é mortal

Suporte
com cabi-
des da loja
de roupas

Desem-
bocadura
de um rio

Adorado;
venerado

Afundar
na lama
(o carro) 

501, em 
algarismos
romanos

Período iniciado com
a coroação de D.
Pedro II (Hist. BR) 

Parte do
dente 

Aquele que
discursa

Casa 
(fig.) 

Jogo da
CEF

Esperma
(Biol.)

"Monstros
(?)", filme

Concede;
doa 

Fechado;
entupido

Espessa;
grossa
Grama

(símbolo)

Um dos efeitos
físicos da ansiedade 

(?) Stulbach, ator
brasileiro

Em trajes
de Eva

Forma do
martelo

Proteção da cobertura 
de casas (pl.)

Gaivota,
em tupi
Detector
de aviões

A ti
(Gram.)
Cheira;
aspira

Que dura
um ano

Terminação
de "varrer"

Nome da
letra "k"

Marido da
rainha

O som
mais
agudo

Antecede
o "M"

Brado
usado por
cocheiros

3/ati — foz. 5/lugar. 6/veneno. 10/idolatrado.
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B E M
V I N G A T I V O

D E S O R D E N A R
I P V A R G R
A O M A N S Ã O
S R A L O O
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C A N G A C E I R O

R R U A R I N
A T U A T C N T

E R P E L I C A
B R O C A Ã I R

I A T OS I P
F A L S I F I C A R

S A M A R E L O

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.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

33 23

Quinta

28 17 29 18
SextaSexta

Sol

h
h

h
h

h
h

22
h

32

PREVISÃO DO TEMPO

SolSol Sol

Cheia
08/12 - 01h09

Nova
23/12 - 07h17

Crescente
29/12 - 22h22

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 -0,18 4,71 6,02

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,0825 1,0652 1,0590
IGP-DI (FGV) 1,0794 1,0559 1,0602
* 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 -1,13% 25,35 
Vale ON -3,56% 84,84 
ItauUnibanco PN -0,73% 25,96 
Bradesco PN -1,12% 14,98 
Magazine Luiza ON -5,77% 2,94 
BRF ON +4,14% 8,30

IBOVESPA: -1,02% 109.068 pontos

Iene 136,71
Libra est. 0,82
Euro 0,95
Peso arg. 169,89

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 5,2050 5,2060 +0,1%

PTAX  (BC) -0,4% 5,2202 5,2208 -1,4%

PARALELO -0,5% 5,0900 5,5200 +0,4%

TURISMO -0,5% 5,0900 5,5000 +0,4%

EURO -0,3% 5,4823 5,4850 +0,6%

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 07/12

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 6,37
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.355,56 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/12 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 1.472,00 17,00 1,5%
FARELO dez/22 462,20 13,00 10,3%
MILHO dez/22 627,75 2,25 -7,1%
TRIGO dez/22 727,00 21,50 -14,0%

SOJA 164,83 0,1% -2,5% 163,00
MILHO 74,00 0,0% -1,4% 73,00
TRIGO 94,66 -0,5% -8,3% 95,00
BOI GORDO 279,92 0,1% 0,6% 275,00
SUINO 6,63 0,0% -0,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 07/12 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 07/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 07/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 174,00 -2,8% -1,1%
SOJA Paranaguá 185,00 -0,8% -1,6%
MILHO Cascavel 82,00 -2,4% -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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Produção de veículos aumentou
6,9% entre janeiro e novembro

A produção de veículos cres-
ceu 6,9% de janeiro a novem-
bro, ao alcançar 2.178,2 mil 
unidades ante 2.037,3 mil pro-
duzidas no mesmo período do 
ano passado. De acordo com 
os números divulgados ontem 
(7) pela Associação Nacional 
de Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), em 
novembro, a produção chegou 
a 215,8 mil veículos, registrando 
um crescimento de 4,9% na 
comparação com o mesmo mês 
de 2021 e 4,7% na comparação 
com outubro.

Já as vendas de veículos 
novos tiveram queda de 1,3%, 
no acumulado de janeiro a 
novembro, com 1.887,5 mil uni-
dades emplacadas contra as 
1.912,8 mil do mesmo período 
do ano anterior. Em novembro 
as unidades vendidas chegaram 
à 204 mil, o que representa um 

Aluguéis ficaram 0,36%
mais baratos em novembro

O Índice de Variação de 
Aluguéis Residenciais (Ivar) 
registrou queda de 0,36% 
em novembro, após subir 
0,10% no mês anterior. Com 
isso, a taxa acumulada em 12 
meses desacelerou de 11,56% 
em outubro para 10,28%. 
Os dados foram divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio 

VENDAS de veículos novos tiveram queda de 1,3% no acumulado
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aumento de 12,8% na compara-
ção com outubro e 17,9% ante 
novembro do ano passado.

As exportações tiveram alta 
de 34,3% de janeiro a novem-
bro, com 449,7 mil unidades 
comercializadas no mercado 
externo. No mesmo período do 
ano passado esse número foi 
de 334,8 mil. Na comparação 
com novembro do ano pas-
sado, as vendas para o exterior 

aumentaram 55% e ante outu-
bro o crescimento foi de 1,2%, 
segundo o balanço mensal da 
Anfavea.

A quantidade de pessoas 
empregadas na indústria de 
veículos em novembro che-
gou a 104.523, um aumento 
de 0,2% ante outubro e 1,9% 
ante novembro do ano pas-
sado quando o número de pos-
tos de trabalho era de 102.583.

Vargas (FGV/Ibre).  
Segundo o levantamento, 

na passagem de outubro para 
novembro, houve queda nas 
cidades de São Paulo (de -0,69% 
para -0,32%), Belo Horizonte 
(de 0,86% para -1,21%) e Porto 
Alegre (de 1,10% para -1,13%). 
Entre as cidades pesquisadas, a 
única que registrou alta foi o Rio 
de Janeiro, onde o Ivar saltou de 

0,04% para 1,55%.
Na comparação com novem-

bro do ano passado, houve 
desaceleração no índice acu-
mulado em 12 meses em Porto 
Alegre (de 10,33% para 8,79%), 
Belo Horizonte (15,66% para 
13,13%) e São Paulo (de 10,68% 
para 9,48%). No Rio de Janeiro 
a taxa interanual acelerou de 
12,07% para 12,16%.
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Aprovação de subsídios  
para a microgeração  
de energia fotovoltaica

A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei que 
aumenta em seis meses o 
prazo final para a instalação 
de microgeradores e minige-
radores de energia fotovol-
taica com isenção de taxas 
pelo uso da rede de distri-
buição para jogar a energia 
elétrica na rede. Essa isenção 
vai até 2045. A proposta será 
enviada ao Senado.

A isenção também valerá 
para as novas pequenas cen-
trais hidrelétricas (PCH) com 
geração de até 30 MW e auto-
rização outorgada a partir da 
vigência da futura lei. Haverá 
ainda necessidade de vínculo 
à unidade consumidora.

Entretanto, o prazo para as 
PCHs será estendido por mais 
um ano e meio.

Atualmente, o prazo acaba 
em 7 de janeiro de 2023. Assim, 
se o projeto virar lei, os micro 
e minigeradores, geralmente 
de energia fotovoltaica, terão 
até julho de 2023 para entrar 
com o pedido junto à distribui-
dora, enquanto as PCHs terão 
até julho de 2024.

O incentivo à microgeração 
traz investimentos em energia 
renovável no Brasil, que tem 
déficit energético e cobra ban-
deira vermelha em momentos 
de escassez hídrica.

Ministro do GSI diz que país está
vivendo uma “situação esdrúxula”

O ministro do Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI), 
Augusto Heleno, foi questio-
nado, ontem (7), sobre o reco-
nhecimento do resultado das 
eleições presidenciais realiza-
das em outubro. A pergunta 
foi feita pelo deputado federal 
Elias Vaz (PSB-GO), durante 
audiência pública da Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Controle (CCFC) da Câmara.

O ministro foi convocado a 
prestar esclarecimentos à comis-
são sobre “ataques” em 7 de 
setembro – Dia da Independência 
do Brasil - e “escalada de violência 
pela extrema-direita”.

No segundo turno das 

A isenção valerá para as novas pequenas centrais hidrelétricas (PCH) com geração de até 
30 MW e autorização outorgada a partir da vigência da futura lei

DIVULGAÇÃO

PRAZO DILATÁVEL
houve a vinculação do 

prazo final para o início da 
transição de cobrança das tari-
fas pelo uso do fio à apresenta-
ção, pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), de cál-
culos previstos na lei sobre os 
custos e os benefícios sistêmi-
cos das centrais de microgera-
ção e minigeração distribuída.

Dessa forma, após o fim do 
prazo estendido (julho de 2023 
ou julho de 2024), para cada mês 
de atraso na apresentação des-
ses cálculos o prazo aumenta 
igualmente em um mês.

TRANSIÇÃO
A transição para o começo 

da cobrança também aumenta 
em um ano. Em vez de come-
çar a partir de 2023, começará 

a partir de 2024 para aqueles 
que não estiverem gerando 
energia ou não entrarem com o 
pedido dentro do novo prazo.

Em relação às PCHs haveria, 
portanto, um encavalamento 
de períodos, pois o prazo final 
para o pedido de inclusão no 
Sistema de Compensação 
de Energia Elétrica (SCEE) é 
julho de 2024.

A nova transição proposta 
irá até 2029 e, a partir de 2030, 
os novos geradores de energia 
distribuída pagarão 100% dos 
encargos relativos à remune-
ração dos ativos do serviço de 
distribuição, à quota de reinte-
gração regulatória (deprecia-
ção) dos ativos de distribui-
ção e ao custo de operação 
e manutenção do serviço de 
distribuição.

eleições, em 30 de outubro, 
o ex-presidente Lula foi eleito 
com 50,90% dos votos válidos, 
enquanto o presidente Jair 
Bolsonaro, que tentava a ree-
leição, obteve 49,10%.

“Essas outras coisas que o 
senhor falou aí estão dentro 
de um contexto em que mui-
tos não reconhecem o resul-
tado eleitoral, e estamos espe-
rando solução para algumas 
coisas que foram pleiteadas. 
Foram normalmente ignoradas 
pelo TSE [Tribunal Superior 
Eleitoral], pelo próprio STF 
[Supremo Tribunal Federal], 
e estamos vivendo uma situa-
ção esdrúxula no Brasil, que 

não merece comentário agora 
porque não é o motivo da con-
vocação”, respondeu o general.

MANIFESTAÇÕES
Ao falar sobre as manifes-

tações do dia 7 de setembro, o 
chefe do GSI avaliou que foram 
atos democráticos e controla-
dos. “Felizmente, contrariando 
alguns prognósticos pessimis-
tas, os fatos do dia 7 de setem-
bro foram muito tranquilos, 
conduzidos de forma demo-
crática, de forma muito con-
trolada. Absolutamente dentro 
dos padrões de uma manifes-
tação que ocorre em qualquer 
país democrático do mundo”.

Cassação de Moro
O PL está acionando o 
senador eleito Sergio Moro 
(União Brasil-PR) na Justiça, 
na tentativa de cassar seu 
futuro mandado. O objetivo 
é que a ação possa abrir 
brecha para se realizar uma 
nova eleição no Paraná e 
que o atual deputado federal Paulo Martins (PL-PR), candidato 
do partido que ficou em segundo lugar, possa ocupar uma 
vaga na Casa. A ação, que pede a investigação de supostas 
irregularidades em gastos e doações antecipadas da campanha 
do ex-juiz, foi pedida ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE-PR) pelo PL estadual, há poucos dias. O caso corre em 
segredo de Justiça. Segundo integrantes do partido, a medida 
foi feita pelo diretório estadual, em coordenação com a cúpula 
do PL. Moro foi eleito com 33% dos votos. Paulo Martins ficou 
em segundo lugar, com 29%.

Piso da enfermagem
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou sem vetos, ontem 
(7), um projeto de lei que 
autoriza a transferência de 
repasses em ações na área 
de saúde. O valor de R$ 2 
bilhões, usado para custear 
entidades privadas sem fins 
lucrativos, é um novo passo 
para garantir o piso nacional 
da enfermagem. A lei prevê 
que, até o final de 2023, fica 
autorizada a transferência, 
“com o objetivo de contribuir 
para a sustentabilidade 
econômico-financeira das 
instituições na manutenção 
do atendimento”. A proposta 
é vista como financiamento 
do piso nacional da 
enfermagem, suspenso 
pelo STF em setembro, sob 
a justificativa de incerteza 
sobre a capacidade de 
pagamento do valor mínimo, 
fixado em R$ 4.750.

PEC da Transição
O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo 
Barros (PP-PR), avaliou ontem (7), que a Casa deve promover 
alterações no texto da PEC da Transição, a depender do 
conteúdo que será aprovado no plenário do Senado. 
Endossando a posição dos oposicionistas ao novo governo, 
Barros citou a necessidade de reduzir o prazo estipulado na 
PEC de dois para um ano. O texto aprovado na terça, na CCJ 
tem um impacto fiscal total de R$ 168 bilhões – sendo R$ 
145 bilhões em ampliação do teto de gastos por dois anos. 
“Câmara tem de mais assegurar por um ano essa PEC”, disse.
“Temos disposição de votar, Bolsonaro também prometeu R$ 
600 na campanha. R$ 80 bilhões já tínhamos disposição, mas 
transição pediu muito mais”, afirmou.

 
Impacto fiscal
Para ele, apesar de o número ter sido reduzido em relação a 
proposta original, o relatório de Alexandre Silveira (PSD-MG) 
acrescentou exceções para o teto que na prática, retomam o 
impacto fiscal inicial. “Sim, nossa expectativa é que a PEC seja 
alterada (na câmara). No senado houve pressão para reduzir 
valor, o senador Alexandre Silveira, que deve ser ministro 
indicado pelo PSD, retirou R$ 30 bilhões e colocou de novo”, 
apontou Barros, segundo quem a expectativa é de que o texto 
seja votado na Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira. 
“Vamos ver o texto que sai do Senado”.

Atentado
O MPF denunciou ontem 
(7) o ex-deputado Roberto 
Jefferson (PTB) por tentativa 
de homicídio contra 
policiais federais. Em 23 de 
outubro, Jefferson recebeu 
com granadas e tiros de 
fuzil os agentes da PF que 
haviam ido prendê-lo, por 
ordem de Alexandre de 
Moraes, na sua casa em 
Comendador Levy Gasparian, 
no interior fluminense. Dois 
policiais ficaram feridos, e 
o ex-deputado admitiu em 
depoimento ter dado mais de 
“50 tiros de fuzil” na direção 
dos agentes. Segundo a 
denúncia do MPF, Jefferson, 
“dolosamente e consciente da 
ilicitude e reprovabilidade de 
suas condutas, tentou matar 
4 Policiais Federais, com 
emprego de explosivo e 
de meio de que resultou 
perigo comum”.

DIVULGAÇÃO
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13º salário
O governo estadual 
depositou o 13º salário de 
156.944 servidores estaduais 
da ativa e mais 135.128 
aposentados e pensionistas. 
Isso representará um aporte 
adicional de R$ 1,9 bilhão.

Autorizou
Em resposta ao 
expediente encaminhado 
pelo deputado federal 
Ney Leprevost (União 
Brasil) sobre o prazo da 
autorização das vacinas 
bivalentes de segunda 
geração contra a covid-19 
no Brasil, a Anvisa informou 
que aprovou no dia 22 
de novembro, os pedidos 
de autorização de uso 
emergencial de duas vacinas 
bivalentes.

Desembargadoras
O Tribunal de Justiça do 
Paraná, escolheu três 
mulheres advogadas 
para disputar uma vaga 
de desembargadora. Dos 
seis, os desembargadores 
do TJ reduziram para três 
candidatas. Ana Cláudia 
Finger foi a mais votada, 
obteve 100 votos. Luciana 
Carneiro de Lara teve 83 
e Renata Ceschin Melfi de 
Macedo, 69.

Copel 
A Copel conquistou mais 
uma vez o Selo Clima 
Paraná, que reconhece o 
protagonismo de empresas 
e agentes públicos em 
questões estratégicas na 
área da sustentabilidade. A 
Copel conquistou a maior 
pontuação prevista nos 
itens de avaliação.A entrega 
foi realizada nesta semana 
no auditório da Federação 

PR abre 18 mil empresas
no mês e saldo passa dos
142 mil empreendimentos

O Paraná ganhou mais de 
18 mil novas empresas em 
novembro e agora registra 
um saldo positivo de 142.107 
novos estabelecimentos em 
2022 (em 11 meses foram 
abertos 252.359 empreendi-
mentos e houve a extinção de 
outros 110.252). Os dados são 
da Junta Comercial do Paraná 
(Jucepar). O Estado tem, atual-
mente, 1,56 milhão de empre-
sas ativas, um dos maiores 
números da história recente.

Do total de empresas aber-
tas em 2022, a maioria corres-
ponde a MEIs, com 75,34%; 
outras 21,38% são LTDA e 
2,75% têm como Natureza 
Jurídica Empresário.  Os 
outros segmentos têm per-
centual de abertura abaixo 
de 1%, sendo Eireli (0,13%), 
S/A (fechada) (0,22%), S/A 
(aberta) (0,06%), Cooperativa 
(0,09%), Consórcio (0,03%) e 
outros (0,01%).

Em novembro, o Paraná 
também foi o quarto estado 
mais ágil na abertura de 
empresas do País, com média 
de 15 horas, para a análise 
de 4.095 processos. O Estado 

O DER/PR abriu o processo de licitação para reforma de nove obras de 
arte especiais localizadas no Vale do Ivaí, incluindo pontes, galerias e um 
passa gado. O mesmo edital também contempla uma ponte e um viaduto 
no Norte, e duas pontes nos Campos Gerais, completando a outra licitação 
que já está em andamento. A modalidade será de Concorrência Pública e 
o investimento estimado pelo Governo é de R$ 10.026.852,26, valor 
máximo das propostas. Os serviços previstos no edital são os reparos das 
estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem e de segu-
rança, melhorias na pavimentação, reforço na sinalização horizontal e vertical, 
roçada da vegetação, poda de árvores próximas ao tabuleiro, pintura externa, 
entre outros. Ao todo, 14 municípios serão beneficiados pelos serviços de 
manutenção neste edital. As obras de arte especiais estão localizadas nas ro-
dovias PR-082, PR-340, PR-444, PR-451, PR-457, PR-535, PR-539, 
PR-547, PR-846 e PRC-466.

Dengue no Estado
A Secretaria de Estado da 
Saúde divulgou o novo 
boletim semanal da dengue 
com 115 novos casos no 
Paraná. Ao todo, agora são 
1.790 confirmações em 186 
municípios, 23.990 notificações 
da doença, 5.099 casos em 
investigação e três mortes 
(Foz do Iguaçu, Maripá 
e Rolândia). Os números 
referem-se ao atual período 
epidemiológico, iniciado 
em 1º de agosto de 2022. 
Também foram confirmados 
dois casos importados de 
Chikungunya no Paraná. A 
pasta também divulgou o 6º 
Informe Entomológico com os 
dados de infestação predial. 
O índice é a relação expressa 
em porcentagem entre o 
número de imóveis positivos 
e o número de imóveis 
pesquisados. No período entre 
14 de outubro e 2 de dezembro 
deste ano, 389 municípios 
realizaram levantamento 
entomológico para o Aedes 
aegypti, sendo que 19 
encontram-se em situação de 
risco e 173 em alerta.

ficou atrás de Sergipe, Espírito 
Santo e Roraima, que proces-
sam menos dados. O tempo 
está bem abaixo da média 
nacional, de 1 dia e 12 horas. 
Neste ano, todos os registros 
do Estado depois de março 
estão abaixo de um dia.

O tempo total de abertura 
de empresas e demais pes-
soas jurídicas leva em con-
sideração o tempo na etapa 
de viabilidade, na validação 
cadastral que os órgãos efe-
tuam e na efetivação do regis-
tro e obtenção do CNPJ. Não 

são considerados os tempos 
de inscrições municipais ou 
estaduais e nem a obtenção de 
licenças para funcionamento 
do negócio.

Do total de empresas aber-
tas no Estado, 95% concluíram 
o processo em até 3 dias, 4% em 
até 5 dias e 1% em até 7 dias. 
No mesmo período de 2021, o 
tempo de abertura de empre-
sas no Paraná estava em 1 dia e 
2 horas, para a análise de 4.718 
processos. Naquele ano, 92% 
das empresas conseguiam ser 
abertas em menos de 3 dias.

DER

EM novembro, o Paraná também foi o quarto estado mais ágil na abertura de empresas do 
País, com média de 15 horas, para a análise de 4.095 processos

ALBARI ROSA/AEN

Honra ao Mérito
O Governo Japonês homenageou a ex-governadora, 

conselheira da Itaipu Binacional e presidente da Associação 
Giuseppe Garibaldi, Cida Borghetti, com o diploma de 

Honra ao Mérito do Ministério de Relações Exteriores. O 
título é concedido a pessoas com ações de destaque para 
a comunidade nipônica. “Esta homenagem é fruto de um 
trabalho de fortalecimento contínuo das relações entre o 

Japão e o Paraná. Gratidão a todos”, disse.

das Indústrias do Estado do 
Paraná, a FIEP.

Censo
O Censo entrevistou, de 
1º de agosto até o começo 
desta semana, 78,73% da 
população estimada do país, 
que representa 168.018.345 
pessoas, em 59.192.875 
domicílios no país. Do total 
de pessoas recenseadas, 
51,6% eram mulheres e 
48,4%, homens, 39,54% 
são do Sudeste, 29,43% do 
Nordeste, 14,76% no Sul, 
8,79% no Norte e 7,44% no 
Centro-Oeste. O instituto 
espera concluir mais 10% das 
entrevistas até o dia 20.

Cesta Básica
O custo da cesta básica 
de alimentos aumentou 
em novembro em 12 
das 17 capitais onde o 
Dieese realiza a Pesquisa 
Nacional da Cesta Básica 
de Alimentos. Segundo o 
levantamento, São Paulo foi 
a capital onde a cesta básica 
teve o maior custo em 
novembro (R$ 782,68).

Contas aprovadas
O TSE aprovou as contas da 
campanha do presidente 
eleito Lula (PT) e do vice-
presidente eleito, Geraldo 
Alckmin (PSB). O  relator 
do processo, o ministro 
Ricardo Lewandowski, 
afirmou que “falhas 
pontuais” identificadas 
na prestação de contas 
foram esclarecidas e 
não comprometeram a 
regularidade das contas. 
Lewandowski ressaltou 
que os técnicos do tribunal 
analisaram cerca de 11 mil 
documentos da prestação de 
contas e 2,5 mil notas fiscais.
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Agronegócio prevê
alta dos custos de
produção em 2023

Petrobras reduz preço do gás de
cozinha para as distribuidoras

O preço do gás de cozinha 
vendido pela Petrobras às dis-
tribuidoras terá uma redução 
de 9,7% a partir de hoje (8), 
anunciou a estatal. Segundo a 
estatal, o valor médio pago por 
essas empresas a cada 13kg do 
combustível terá uma queda 
de R$ 4,55.

O gás de cozinha é chamado 
oficialmente de gás liquefeito de 
petróleo (GLP), e a diminuição 
anunciada hoje pela Petrobras 
fará com que o quilo do GLP 

A  C o n f e d e r a ç ã o  d a 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) prevê alta dos custos de 
produção do agronegócio em 
2023. Para a entidade, o pró-
ximo ano será de desafios, 
tanto no ambiente interno 
quanto no cenário externo.

A CNA apresentou ontem 
(7), o balanço da atividade 
agropecuária em 2022 e as 
perspectivas para 2023.

De acordo com a entidade, 
do lado doméstico, há incerte-
zas sobre o controle das des-
pesas públicas e a condução 
da política fiscal que devem 
impactar os custos do setor 
agropecuário, sobretudo em 
questões tributárias. “A taxa 
Selic deve se manter elevada 
no próximo ano, acarretando 
mais custo para o crédito para 
consumo, custeio e investi-
mento. E o crédito privado 
deve se consolidar como alter-
nativa para o produtor finan-
ciar sua produção nas próxi-
mas safras”, avaliou.

O diretor  técnico da 
CNA, Bruno Lucchi, explicou 
que a proposta de emenda 
à Constituição (PEC) da 
Transição pode elevar o risco 
de endividamento do governo, 
o que levaria à alta da inflação 
e consequente aumento dos 
juros. Ele defendeu essa fle-
xibilização do teto de gastos 
por um prazo menor e não por 
quatro anos, como defendia a 

vendido pela estatal caia de R$ 
3,5837 para R$ 3,2337.

O valor cobrado pela petro-
lífera brasileira corresponde 
a 42,5% do preço final que 
as famílias pagam pelo boti-
jão, que custa, em média, R$ 
109,75 no país.

Distribuidores e revende-
dores de combustíveis ficam 
com 47% do valor pago pelo 
consumidor final, e 10,5% vão 
para as unidades da federação 
por meio do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS).

A Petrobras afirma que o 
ajuste no preço anunciado hoje 
acompanha a evolução dos 
valores de referência no mer-
cado internacional. A empresa 
justifica que sua prática de pre-
ços é buscar o equilíbrio dos 
seus preços com o mercado 
sem o repasse para os valores 
internos das variações constan-
tes nos preços de negociação do 
GLP e do dólar no exterior.

equipe de transição.
Na terça (6), a Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado aprovou a medida 
para dois anos. Pela proposta, 
serão destinados R$ 175 
bilhões para pagamento do 
Bolsa Família, no valor de R$ 
600 mensais, mais R$ 150 por 
criança de até 6 anos em 2023, 
além de recursos para ampliar 
investimentos.

Lucchi concorda que é pre-
ciso revisar e criar uma nova 
regra para o teto de gastos. 
“Acho viável ter uma nova 
regra. Por exemplo, dinheiro 
de convênios, trabalhamos a 
questão dos fertilizantes, bus-
camos recursos para o Serviço 
Geológico do Brasil, mas não 
poderia ampliar recursos 
externos porque esbarrava na 
lei do teto. Então, cabe uma 
análise, o que tem que tomar 

cuidado são os valores colo-
cados para o próximo ano e o 
período [prazo para flexibiliza-
ção]”, disse.

Instituída em 2016, a 
Emenda Constitucional do Teto 
de Gastos limita o aumento do 
orçamento público ao cres-
cimento da inflação do ano 
anterior.

Já no cenário internacional, 
as previsões de desaceleração 
do PIB mundial podem influen-
ciar o comportamento das 
exportações brasileiras do setor 
no próximo ano. Também há 
estimativas de queda de cresci-
mento econômico de alguns dos 
principais parceiros comerciais 
do Brasil, como China, Estados 
Unidos e União Europeia, além 
da incerteza na disponibilidade 
global de grãos e de insumos 
causados pela guerra da Rússia 
na Ucrânia.

INCERTEZAS sobre o controle das despesas públicas e a condução da política fiscal devem 
impactar os custos do setor agropecuário, sobretudo em questões tributárias

DIVULGAÇÃO

Desafino no backstage
A postura da futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, 

tem incomodado agentes culturais e militantes petistas. À frente 
da organização da posse presidencial, ela priorizou artistas 

nacionais, ignorou apelos por inclusão de projetos alternativos 
e músicos de menor projeção. Alçada a namorada de Lula há 

dois anos, Janja passou a conviver com o metiê de renomados 
artistas apoiadores do ex-presidente e está encantada com o 

jet set nacional e internacional que o agora marido frequenta. 
“Chegou ontem e já quer mandar em tudo”, critica veterano (e 

ciumento) militante de Brasília.

Ninguém te viu
O deputado federal Paulo 
Pimenta (PT-RS) tem sido 
deixado de lado pela imprensa 
no grupo de transição no 
CCBB. Apesar da proximidade 
com Lula da Silva, há queixas 
sobre a imprecisão das 
informações que o gaúcho 
repassa. Na última segunda-
feira (5), ele chegou a 
ficar parado próximo dos 
repórteres, mexendo no 
telefone. Ao perceber que 
não seria abordado, bateu 
pé para a rua.

Saudade do Poder... 

Na última semana de 
atuação dos grupos técnicos 
do Governo de Transição, 
a equipe, acredite, ainda 
ganha integrantes. Já são 
mais de 900 pessoas nos 
GTs, entre nomeados, e 
voluntários bajuladores que 
já buscam uma vaga na futura 
administração. O tamanho do 
grupo gera piadas internas. 
“Nós reproduzimos mais 
rápido que coelhos”, diz um 
dos técnicos. É muita gente 
com saudade do Poder, de 
fora da boquinha nos últimos 
quatro anos. Os GTs de Jair 
Bolsonaro, antes da posse, 
não passaram de 300 pessoas.

Ares novos no PP
O deputado federal recém-
eleito Maurício Neves tomou 
posse como presidente 
do diretório estadual do 
Progressistas de São Paulo. 

Fundador do “Movimento 
Acredite Sempre”, cuja 
missão é difundir melhorias 
para o ambiente de negócios 
e gerar emprego e renda, 
promete inovar: “Vamos 
utilizar todo o poder dos 
dados e da tecnologia para 
fortalecer mais as nossas 
bases e investir na formação 
de lideranças capazes 
de realizar uma gestão 
eficiente”. O Progressistas 
elegeu quatro federais.

Voz do empreendedor
O Sindicato da Micro e 
Pequena Indústria de São 
Paulo (SIMPI) foi a campo 
dos microempresários quais 
devem ser as prioridades do 
próximo Governo para o setor. 
Cerca de 32% afirmaram que 
o acesso a créditos com juros 
menores merece atenção. 
Outros 32% relatam que 
uma reforma na cobrança 
de impostos e tributos está 
em 1º lugar. Outros pontos 
citados são investimentos em 
treinamentos e capacitação 
de mão-de-obra (13%) e 
criação de um ministério 
para atender pequenas 
empresas (11%).

Brasil das casas
O setor de imóveis novos 
apresentou crescimento de 
13,5% nos primeiros oito 
meses de 2022 no País. 
Segundo levantamento 
realizado com 18 empresas 
da Associação Brasileira de 
Incorporadoras Imobiliárias, 
foram vendidas ao todo 
110.033 unidades de 
janeiro a agosto deste ano, 
maior volume da série 
histórica. No segmento Casa 
Verde e Amarela foram 
comercializadas 77.458 
moradias. O segmento 
de Médio e Alto Padrão 
acumulou alta de 87,4% nas 
vendas, e atingiu 30.441 
unidades vendidas.



6 LOCAL  Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

Adolescente capota Fiesta na rodovia
e deixa amigos gravemente feridos

Três jovens, dois deles ainda 
adolescente, ficaram grave-
mente feridos depois que se 
envolveram em um acidente 
dentro do s limites do municí-
pio de Alto Piquiri. Segundo a 
Polícia Rodoviária Estadual, o 
registro aconteceu no início da 
noite da terça-feira (6). Os rapa-
zes, que tem idades de 15, 19 e 
13 anos, estavam em um veículo 
que capotou na rodovia PR-681.

Conforme relatos dos patru-
lheiros rodoviários que atuam 
no Posto de Fiscalização de 
Assis Chateaubriand, o condu-
tor era o garoto de 15 anos. Ele 
seguia pela rodovia estadual 

com sentido à PR-486, quando 
perdeu o controle da direção 
do veículo que capotou na 
margem esquerda da pista, 
base seu sentido de tráfego.

O Ford Fiesta, ficou com-
pletamente destruído após o 
acidente e os três ocupantes, 
que não tiveram suas identida-
des reveladas, sofreram graves 
ferimentos.

Equipes do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) foram acionadas e 
prestaram os primeiros socor-
ros aos garotos, que foram 
conduzidos às pressas par aum 
hospital em Umuarama.

Bando que assaltou 
banco troca tiros

e morre em confronto 
com a polícia

Cinco bandidos que pratica-
ram um assalto à uma agência 
bancária no município de Santo 
Inácio, interior do Paraná, morre-
ram em confronto com a Polícia 
Militar na madrugada de ontem 
(quarta-feira, 7). O fogo cruzado 
aconteceu na rodovia PR-461, 
próximo ao município de Lobato.

A situação teve início 
depois que os policiais rece-
beram informações de que um 
veículo Hyndai HB20 ocupado 
por homens armados, estaria 
passando pela PR-461, com 
sentido à Maringá. Foi então 
que, próximo a Lobato, os poli-
ciais encontraram os suspei-
tos, que reagiram à abordagem 
atirando contra a guarnição.

Todos os cinco ocupantes do 
carro morreram após a troca de 
tiro com os policiais. A suspeita 
é de que o grupo tenha partici-
pado de um assalto a banco em 
Santo Inácio.

Pela placa e número do 
chassi os policiais constataram 
que o carro dos suspeitos era 
da região de Londrina.

O CRIME
Em Santo Inácio, o grupo 

de assaltantes teria rendido 
um casal que saía de uma 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) para utilizá-los como 
escudo humano. Após arrom-
bado uma agência do Banco 
do Brasil os criminosos libe-
raram os reféns e fugiram.

Perseguição em Pérola termina com
apreensão de drogas e carro roubado

Após receberem informa-
ções sobre o paradeiro de um 
veículo Volkswagen Parati, 
supostamente tomado de 
assalto em Umuarama, poli-
ciais militares que atuam na 
cidade de Pérola, passaram a 
procurar pelo carro. A denún-
cia dava conta de que a Parati 
estaria em uma garagem de 
uma casa naquele município.

Os policiais foram até o 
endereço e viram o veículo. 
Na mesma ocasião, descobri-
ram que o receptador estaria 
circulando pelo município 
com um Fiat Uno de cor preta. 
O carro foi visto pelos policiais 
nas proximidades da residên-
cia averiguada. Ao notar a pre-
sença da viatura, o motorista 
do Uno empreendeu fuga em 
alta velocidade.

Foi perseguido e, no tra-
jeto, dispensou uma sacola 
contendo algumas porções 
de maconha, ação que foi fla-
grada pelos PMs.

Na abordagem, foi verifi-
cado que o condutor trazia no 
veículo seus dois filhos de 2 e 
3 anos de idade. Como havia 
também a constatação de que 
ele portava drogas no mesmo 
automóvel, conselheiros tute-
lares de Pérola foram aciona-
dos e recolheram as crianças.

O homem foi levado até sua 
residência, onde os PMs averi-
guaram o carro que estava na 
garagem, confirmando que se 
tratava da Parati roubada em 
Umuarama. “O veículo teria 
sido tomado em forma de 
pagamento, ou de uma nego-
ciação não terminada entre 
o real proprietário e o autor 
do suposto roubo”, comen-
tou o tenente Ramalho do 25º 
Batalhão da PM de Umuarama.

Na verificação ao interior 
do imóvel, os policias encon-
traram cerca de 3 quilos e maio 
de maconha, além de mate-
rial utilizado para fracionar e 
embalar o entorpecente para 

figura comercialização.
A droga foi apreendida, 

o carro foi levado à delega-
cia para ser devolvido ao real 
proprietário em Umuarama 
e o homem detido foi denun-
ciado por tráfico e receptação 
à Polícia Civil de Altônia.

VEÍCULO ficou completamente destruído após o capotamento na rodovia. Os três ocupan-
tes ficaram gravemente feridos

DIVULGAÇÃO

NA casa do acusado de ter roubado o 
carro em Umuarama, os PMs encontra-
ram mais de 3 quilos de maconha
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A Polícia Rodoviária Estadual de Iporã recuperou uma 
caminhonete que havia sido roubada em Castro, no 
Paraná. A recuperação aconteceu na madrugada de 
ontem (quarta-feira, 7) na rodovia PR-323, em Ipo-
rã. Um homem foi preso. Os patrulheiros informaram 
que, por volta das 4h15 realizavam uma operação 
de fiscalização de trânsito rotineira na PR-323, , 
quando deram ordem de parada ao condutor da 
GM/S10 Rodeo, de cor preta, placas de Castro. 
Durante a abordagem e fiscalização, o motorista 
apresentou nervosismo. Uma consulta no sistema 
Sesp levou à constatação de que a caminhonete era 
produto de roubo. O crime aconteceu no último 
domingo (4) em uma propriedade rural localizada 
Castro (região de Ponta Grossa).

DIVULGAÇÃO
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Vini Jr. quer que o Brasil chegue
em ritmo de alegria à final da Copa

Em preparação para enfren-
tar a Croácia amanhã (9), ao 
meio-dia, pelas quartas de final 
da Copa do Mundo do Catar, o 
atacante Vinicius Junior des-
carta o favoritismo da seleção 
brasileira frente ao próximo 
adversário. O embate deci-
sivo será no Estádio Cidade da 
Educação, na capital Doha.

“Nessa Copa não tem favorito, 
e a Croácia, na última Copa che-
gou à final. Então, não tem mais 
jogo fácil. Jogar contra a Croácia, 
de Luka Modric, que há pouco 
tempo atrás foi bola de ouro, é 
complicado. Mas a gente tem 
consciência que temos de entrar 
lá e mudar o que se passou nos 
últimos anos. Queremos ganhar 
as quartas de final e chegar na 
semi. É um passo de cada vez”, 
disse o atacante. 

O Brasil não derrota uma sele-
ção europeia na fase mata-mata 
desde o Mundial de 2002, (Japão 
e Coréia do Sul) (2002), quando 
conquistou o pentacampeonato. 

Seleção terá força quase total para duelo contra Croácia
O técnico da Croácia, Zlatko 

Dalic, descreveu o Brasil, seu 
adversário nas quartas de final 
da Copa do Mundo do Catar, 
como “aterrorizante”, depois 
que a seleção brasileira goleou a 
Coreia do Sul por 4 a 1, enviando 
uma mensagem clara aos rivais. 
O Brasil, no entanto, pode estar 
ainda mais forte no confronto de 
amanhã (9) contra a vice-campeã 
de 2018, já que o lateral-esquerdo 
Alex Sandro deve estar disponível 
para o jogo e, assim, estarão perto 
da força total após uma série de 
problemas com lesões.

Com o craque Neymar e 
o lateral-direito Danilo retor-
nando contra a Coreia do Sul, 
após serem desfalques em dois 
jogos por problemas no tor-
nozelo, o técnico Tite teve que 

Na ocasião, o escrete canari-
nho venceu Bélgica, Inglaterra 
e Turquia, além de derrotar a 
Alemanha na final.

Com futebol vistoso nos 
três jogos em que atuou, Vini 
foi questionado sobre como se 
sentir dividindo o protagonismo 
com Neymar.

“Acredito que temos 26 joga-
dores: se cada um dividir a res-
ponsabilidade, não fica pesado 
para ninguém. Claro que os 
jogadores que atuam amis, 
terão mais responsabilidade. O 
Ney não foge e eu também não 
tenho medo dessa responsabi-
lidade. Quero entrar em campo 
bem, na minha melhor versão 
para ajudar a equipe, não só 
com gols mas também quando 
tempos que baixar a linha para 
defender e ajudar os zagueiros. 
A responsabilidade é de todos, e 
todos juntos fica mais fácil para 
todo mundo”.

O atacante ainda falou 
da necessidade de a seleção 

continuar evoluindo no torneio.
“Cada jogo a gente tem de 

melhorar e agora [temos] um 
adversário completamente dife-
rente da Coreia: vão vir com bloco 
baixo [na defesa] para tentar tirar 
nossa arma que é a qualidade 
do ataque. O professor [Tite] faz 
tudo para facilitar para a gente, 
dá tudo o que a gente precisa 
fazer durante o jogo. Eu falo por 
mim: tenho 22 anos, tento evoluir 
a cada jogo e nesta Copa tenho 
aprendido bastante que é impor-
tante estar concentrado nos jogos 
do princípio ao fim”.

O jogador do Real Madrid 
ainda afirmou que se depen-
der da vontade do grupo de 
fazer gols, presenciaremos mais 
dancinhas nas comemorações.

“O gol é o momento mais 
importante do futebol: não só 
a gente está feliz, como agora 
um país inteiro fica feliz por 
nós. A galera gosta de reclamar 
quando vê o outro feliz, e o brasi-
leiro é sempre muito feliz, então 

vamos sempre afetar bastante. 
Tem muitas comemorações 
para fazer ainda. [Tomara] que 
a gente continue fazendo mui-
tos bailes e jogando bem para 
chegar à final neste ritmo. Que a 
gente possa seguir com a nossa 
alegria, porque tem muito mais 
gente por nós, do que contra nós”, 
concluiu o camisa 20. Para o con-
fronto com a Croácia, o lateral-es-
querdo Alex Sandro volta a ficar à 

disposição depois de se recuperar 
de lesão no quadril. O que ainda 
não foi definido é se ele retorna 
como titular ou inicia no banco 
de reservas.

Caso Tite opte colocá-lo no 
começo do duelo, a tendência é 
que Éder Militão seja sacado da 
equipe, e Danilo jogue na lateral 
direita, assim como aconteceu 
na vitória de estreia contra a 
Sérvia por 2 a 0.

improvisar Danilo pelo lado 
esquerdo da defesa. Tite espera 
escalar sua equipe titular con-
tra a Croácia com os laterais 
Danilo e Alex Sandro em suas 
posições originais, mandando 
o versátil zagueiro Eder Militão 
de volta ao banco de reservas 
após boas atuações.

Neymar brilhou nos 80 
minutos que esteve em campo 
contra a Coreia do Sul, mar-
cando um gol e não dando 
sinais de que o pé direito o 
incomodava. Ele terá moti-
vação extra contra a Croácia, 
pois está a um gol de igualar 
o recorde de Pelé de mais gols 
marcados pelo Brasil, che-
gando aos 77 gols. Neymar 
marcou seu 76º contra a 
Coreia do Sul e homenageou 

o ex-jogador de 82 anos, que 
está internado em tratamento 
contra o câncer, segurando 
uma faixa no meio do campo 
com a inscrição “Pelé”. “É difí-
cil falar sobre o momento que 
o Pelé está passando, mas eu 
desejo toda as melhores coisas 
pra ele, espero que ele fique bem 
de saúde o mais rápido possível e 
que ele possa pelo menos ter sido 
confortado hoje com a vitória e 
a faixa no final”, disse.

Depois de derrotar o Japão 
nos pênaltis na segunda-feira 
após um empate em 1 a 1 em 
120 minutos, a Croácia enfrenta 
a enorme tarefa de enfrentar o 
Brasil e seu ataque que derrotou 
a Coreia do Sul com quatro gols 
no primeiro tempo. Liderados 
pelos experientes Luka Modric, 

Dejan Lovren, Ivan Perisic e 
Marcelo Brozovic, os finalistas de 
2018 chegaram ao Catar como 
uma das equipes mais vetera-
nas, com preocupações com 
o preparo físico e a forma dos 

principais jogadores após o jogo 
desgastante contra o Japão. “O 
Brasil é o favorito, vamos admi-
tir”, disse Dalic. “O Brasil é a 
melhor e mais poderosa seleção 
da Copa do Mundo”.

ATACANTE diz que seleção está empenhada em mudar escrita das quartas
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O capitão da seleção da Bélgica Eden 
Hazard anunciou sua aposentadoria da 
equipe aos 31 anos, ontem, após a 
eliminação belga na fase de grupos da 
Copa do Mundo do Catar. O atacante 
jogou nos três jogos do Grupo F, mas não 
marcou nenhum gol, em uma campanha 

em que a Bélgica venceu o Canadá, perdeu para o Marrocos e empatou 
sem gols com a Croácia para terminar em terceiro lugar na chave. Hazard fez 
sua estreia com a seleção em 2008 e marcou 33 vezes em 126 partidas. 
Ele ajudou a Bélgica a chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2018, 
onde perdeu para a eventual campeã França, e venceu a Inglaterra na disputa 
pelo terceiro lugar. Roberto Martinez deixou o cargo de técnico da equipe 
na quinta-feira, após um decepcionante torneio no Catar para a equipe, que 
atualmente ocupa a segunda posição no ranking da Fifa.

DIVULGAÇÃO
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Chegada oficial do Papai Noel terá
festa sexta-feira no Lago Aratimbó

Uma grande festa está 
sendo preparada para a 
chegada do Papai Noel a 
Umuarama, marcada para a 
próxima sexta-feira (9), às 20h 
no Lago Aratimbó. É o início ofi-
cial do Natal de Luzes e Flores 
que a administração municipal 
preparou para 2022, com pro-
gramação especial idealizada 
pelo prefeito Hermes Pimentel.

Ele comenta que este ano 
a chegada do Papai Noel deve 
surpreender a todos. “Ele já 
veio de bicicleta, de carro, de 

rapel e até de tirolesa, mas 
este ano, no Lago, ele chega 
de uma forma inédita. E vem 
acompanhado de uma legião 
de ajudantes de Papai Noel, 
que vai deixar crianças de 
todas as idades emociona-
das!”, garante.

As atrações da ação Papai 
Noel no Lago começam ama-
nhã (9), das 20h às 22h30, que 
além da chegada de Papai 
Noel, terá shows musicais – 
como o coral que vai reunir 100 
vozes –, brinquedos infláveis, 

brincadeiras, praça de alimen-
tação e uma Feira de Natal. 
No sábado (10), serão das 16h 
às 22h, com distribuição de 
pipoca e algodão-doce, brin-
quedos recreativos gratuitos 
e Noite do Rock. No domingo 
(11) serão das 16h às 22h, com 
praça de alimentação, brin-
quedos gratuitos, Tarde do 
Pagode e Noite Sertaneja. Na 
segunda-feira (12), das 19h 
às 22h, terá a Feira Natalina, 
Praça de Alimentação, brin-
quedos recreativos gratuitos 

e Noite Gospel.

ESTAÇÃO DO BONDINHO
Na terça-feira (13), Papai 

Noel deixa o Lago Aratimbó e 
vai fazer a alegria da criançada 
em três praças da área central 
de Umuarama até o dia 23. 
“Este ano resolvemos colocar 
uma casinha para Papai Noel 
na Miguel Rossafa e outra na 
Hênio Romagnolli, desta forma 
as famílias vão esperar menos 
tempo em filas para fazer fotos 
e conversar com o Papai Noel. 

Outra atração que com certeza 
será um sucesso é o Bondinho 
do Natal. A estação será na 
Arthur Thomas, com passeios 
gratuitos pelo centro da cidade, 
que está lindamente decorado 
com mais de 300 portais de 
luz, já que este ano contamos 
com a parceria efetiva da Aciu 
(Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama). 
O Natal de Luzes e Flores de 
Umuarama certamente vai ficar 
para a história de nossa cidade”, 
comentou Pimentel.

Festa em Vila Nova União encerra
programação natalina nos distritos

Com o trabalho de várias 
secretarias, em especial da 
Fundação Cultural, a Prefeitura 
de Umuarama estendeu o 
clima natalino, a pedido do 
prefeito Hermes Pimentel, para 
os principais distritos do muni-
cípio. E não foi apenas uma 
simples visita do Papai Noel. 
Os moradores de Lovat, Serra 
dos Dourados, Santa Eliza e 
Vila Nova União passaram 
momentos de muita alegria 
e diversão com uma grande 
estrutura e muitas atrações.

Uma das novidades foi o 
bondinho natalino, uma aqui-
sição recente da Prefeitura 
para divertidos passeios com 
as crianças. “É um veículo 
montado com todo cuidado e 
capricho, decorado por milha-
res de luzes de LED e equipado 
com conforto e segurança para 
os ocupantes visitarem os atra-
tivos da cidade e distritos, ou 
simplesmente para passea-
rem pelas ruas e praças deco-
radas para o Natal”, lembrou 
Pimentel.

A atração começou a ‘rodar’ 
pelos distritos, inicialmente 
em Lovat, depois em Serra, 
Santa Eliza e na última ter-
ça-feira em Vila Nova União. 
Longas filas se formaram para 
os passeios, supervisionados 
por servidores municipais, 
e a criançada mostrou total 
aprovação. As festas natali-
nas também contaram com 
camas elásticas, distribuição 
de pipoca, algodão-doce, apre-
sentações culturais – com a 
Banda Municipal 26 de Junho, 

Pessoas da terceira idade que frequentam os grupos temáticos e parti-
cipam das atividades oferecidas pelo município, por meio do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Idoso (SCFVI) da 
Secretaria de Assistência Social, se divertiram bastante no Baile Tropical 
organizado pelo Sesc, na tarde de ontem (7). Promoção tradicional 
do Sesc, o baile é anual e reúne vários grupos de idosos do município 
e distritos. “Nós do SCFVI fomos convidados pelos organizadores e 
aproveitamos a oportunidade para uma deliciosa confraternização com 
nossos idosos. Trouxemos cerca de 70 pessoas que participam dos 
grupos do serviço de convivência, inclusive os moradores do distrito de 
Serra dos Dourados”, informou a coordenadora, psicóloga Débora da 
Mata. A participação no baile, promovido pelo Sesc sob a coordena-
ção da técnica de atividades em Ação Social e Saúde, Kauane Ribeiro 
Meschial, e da gerente executiva Thais Mariane dos Santos, faz parte 
da programação de encerramento das atividades do SCFVI em 2022. 
A última atividade deste ano será um almoço oferecido aos idosos num 
pesqueiro da cidade.

a dupla Marco Aurélio e Ralf 
Alan, o cantor Sandro Luiz e o 
violeiro Gabriel Paixão, tudo 
de graça.

Em Vila Nova União o 
empresário e presidente da 
Aciu, Miguel Fuentes, presti-
giou a festa e distribuiu sorve-
tes para a comunidade. “É uma 
satisfação retornar às minhas 
origens e ver que o distrito está 
se desenvolvendo, graças ao 
trabalho do prefeito Pimentel 
e de sua equipe”, destacou.

Outro detalhe marcante foi 
como a população recebeu 
bem as atrações. “Os distritos 
carecem de opções de lazer 
e diversão. Foi bonito ver as 
crianças todas bem-arruma-
das, animadas, aproveitando 
as festividades oferecidas pela 
Prefeitura. Queremos com isso 
valorizar os moradores e des-
pertar o espírito natalino tam-
bém nas famílias que residem 

nos distritos e na zona rural. A 
administração tem de pensar 
na população como um todo 
e é isso que temos feito”, com-
pletou Pimentel.

A comunidade de Roberto 
Silveira também terá o seu 
momento natalino. Porém, 
diferente dos demais distri-
tos, os moradores serão tra-
zidos pela Prefeitura para 
acompanhar as atrações no 
Lago Aratimbó em duas opor-
tunidades – na próxima sexta 
(9), o município disponibilizará 
ônibus para a população em 
geral acompanhar a chegada 
do Papai Noel a Umuarama, 
a partir das 20h, e na segun-
da-feira, 12, será a vez das 
crianças da Escola Municipal 
Benjamin Constant visitarem 
o lago com diversas atrações 
natalinas, acompanhadas 
pelas professoras.

Desta forma, pela primeira 

vez na história de Umuarama, 
todos os distritos foram contem-
plados com uma programação 
natalina de verdade, abrangente 
e diversificada. “Esta é a nossa 
proposta, de levar as ações 
administrativas para todos os 
bairros e regiões da cidade, e 
neste momento alegre e festivo 
não seria diferente. O Natal de 
Luzes e Flores é para todos”, 
emendou o prefeito.

“E preparam-se porque a 
chegada do Papai Noel no Lago 
Aratimbó vai ser uma grande 
surpresa, um momento inédito 
que vai ficar na lembrança de 
todos que forem prestigiar. O 
lago estará com uma decoração 
especial, com muitas luzes, flo-
res, música e alegrias, além de 
praça de alimentação e brinque-
dos gratuitos para a criançada”, 
completou Pimentel.

PIMENTEL, ao lado do presidente da Aciu e de vereadores participou da festa no distrito

JOSÉ A. SABINO/SECOM

ASSESSORIA/SECOM
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Palavras cruzadas

Se andar pensando em mudar de endereço, 
esse é um excelente momento para dar os 
primeiros passos ou mesmo para embalar a 
mudança! Podem surgir novidades na carreira, 
especialmente se está buscando um novo em-
prego ou batalhando para ter o reconhecimento 
que merece. A melhor notícia é a entrada da Lua 
em seu paraíso astral à noite.

No que depender das estrelas, assuntos ligados 
a dinheiro ganham mais destaque nesta quinta. A 
boa notícia é que os astros devem sorrir para os 
seus interesses e pode pintar uma chance inespe-
rada de encher o bolso!  Uma paquera tem mais 
chance de dar certo à noite.

Aposte na sua lábia para marcar uma reunião ou 
fazer uma videoconferência se está trabalhando 
em home office.  Lua e Netuno se opõem nessa 
madrugada e podem jogar areia nos seus relacio-
namentos, especialmente na vida pessoal. Então, 
pense duas vezes antes de dar sua opinião se não 
for solicitada. 

A Lua sorri para Plutão logo cedo e envia uma 
dose extra de criatividade e disposição para en-
carar o dia! Arregace as mangas e corra atrás dos 
seus interesses sem pensar duas vezes. Viagem 
para visitar os amigos também pode entrar na sua 
lista de desejos. Se está a fim de alguém, vai ser 
mais fácil se aproximar durante o dia. 

A Lua segue em sua Casa 8 e avisa que sua in-
tuição se fortalece. Se pintar um pressentimen-
to do nada, melhor agir com cautela. Se andava 
com a pulga atrás da orelha sobre alguém, ou 
sobre algum assunto, essa é a hora de inves-
tigar e tirar tudo a limpo. Preste atenção nas 
conversas com colegas e clientes, e mantenha 
um olho nas redes sociais.

Com a Lua em sextil com Vênus logo cedo, 
você vai mostrar seu lado mais sociável e pode 
ampliar seus contatos com pessoas de fora. 
Tanto a vida pessoal quanto a profissional ga-
nham um bom impulso -- juntar forças com os 
colegas ou investir em uma sociedade pode ser 
uma boa pedida agora.

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 a 8 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Escorpião. 
Quase sempre são vítimas das próprias paixões, dos exageros da personalidade e do espírito 
de aventura, que não leva nada a sério. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astro-
logia Cabalística é o 17, formado de 1, do Sol e de 7, de Netuno. Mas juntos formam o 8, de 
Saturno, símbolo de austeridade, severidade e conservadorismo. Indica também dificuldades 
e progresso muito lento.

Horóscopo nascido em 8 de dezembro

Nesta quinta, seu lado solidário vai dar as cartas e 
você, que costuma ser mais reservado, poderá se 
identificar com as pessoas à sua volta sem fazer 
esforço. Isso é o que promete a Lua, que ainda 
reforça seu lado comunicativo trocando likes com 
Plutão, Júpiter e Saturno. Bom momento para es-
clarecer qualquer mal-entendido, especialmente 
com os amigos.

O seu lado comunicativo será um grande trunfo 
para convencer os outros, especialmente se tra-
balha com algo ligado a marketing, mídias sociais 
ou vendas. Em sextil com Vênus, a Lua também 
favorece quem lida com produtos de beleza ou 
com recursos financeiros. A oposição entre Lua 
e Netuno avisa que sair por aí talvez não seja a 
melhor pedida. 

Se não controlar seu temperamento e se arrepen-
der de algo quando esfriar a cabeça, não pense 
duas vezes para pedir desculpas e fazer as pazes. 
A vontade de viajar, tirar umas férias e conhecer 
lugares novos pode dar as caras, mas nem sem-
pre dá pra fazer tudo o que a gente quer. Então, é 
melhor deixar esses sonhos de lado e injetar sua 
criatividade em algo mais produtivo. 

Aproveite para focar no trabalho, colocar em or-
dem qualquer assunto que ainda estiver pendente 
e conquistar o reconhecimento que merece. A 
saúde pode precisar de um pouco mais de cuida-
do, por isso, não exagere nem se sobrecarregue. 
A Lua, em oposição com Netuno, avisa que será 
preciso ouvir sua intuição para não cair em cila-
das, especialmente na hora de se cuidar.

Quem trabalha em home office ou desenvolve 
alguma atividade em casa tem mais chance de 
se dar bem nesta quinta. Só que o resultado 
do trabalho será melhor se puder ter sossego. 
Depois do trabalho, vai sobrar tempo para curtir 
o seu lar e restaurar as energias no seu ninho.

Você vai manter o foco no trabalho com mais faci-
lidade hoje. Com a Lua em sua Casa 10, tudo indi-
ca que vai colecionar realizações e boas notícias, 
especialmente no serviço. E as finanças também 
ganham destaque, sinalizando boas oportunida-
des de encher o bolso. 
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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

Após um período em que os 
preços dos combustíveis che-
garam a alterar até cinco vezes 
em um mês, uma certa estabi-
lidade está sendo registrada 
na cidade, conforme pesqui-
sas realizadas pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama. O preço médio da 
gasolina em dezembro está em 
R$ 4,98 – apenas R$ 0,01 a mais 
que o levantamento realizado 
há 30 dias –, indicando uma 
variação de apenas 0,2%.

A maior alteração de preços 

Preço da gasolina praticamente não tem alteração em 30 dias
no último mês foi registrada no 
etanol, que custava em média 
R$ 3,77 em novembro e agora 
custa R$ 3,89 – aumento de 
3,2%. Já o diesel também man-
teve a estabilidade no preço 
(custava R$ 6,30 e subiu para 
R$ 6,32 – aumento de 0,4%). O 
secretário do Procon, Deybson 
Bitencourt, quem possui carro 
flex pode escolher entre utili-
zar gasolina ou etanol, porém a 
decisão não é muito clara para 
muitos motoristas. “Em geral 
o desempenho do automó-
vel é 30% menor com álcool, 

portanto, é preciso que seu 
valor seja proporcional a isso, 
ou seja, deve ser 70% menor 
que a gasolina”, detalha.

Ele destaca que para fazer 
o cálculo é bastante simples: 
basta multiplicar o valor da 
gasolina por 0,7 e comparar com 
o preço do etanol. “No caso da 
gasolina custando R$ 5, o preço 
máximo do etanol, para valer a 
pena, deve custar R$ 3,50, o que 
não acontece em Umuarama. 
Segundo o levantamento rea-
lizado esta semana, entre os 
dias 5 e 6, identificamos que a 

gasolina mais barata é encon-
trada a R$ 4,89 e a mais cara 
a R$ 5,29 (variação de 8,2%), 
o etanol custa entre R$ 3,79 e 

R$ 4,19 (variação de 10,6%) e 
o diesel é encontrado entre R$ 
6,14 e R$ 6,69 (variação de 9%)”, 
informa o secretário.
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 A Mercedes-Benz e a Bosch 
alcançaram um marco impor-
tante no caminho para a con-
dução autônoma: a Autori-
dade Federal de Transporte 
Motorizado da Alemanha (KBA) 
aprovou o sistema de estacio-
namento autônomo para uso 
na garagem P6 (administrada 
pela APCOA) no Aeroporto de 
Stuttgart, Alemanha. Esse será 
o primeiro estacionamento 
sem motorista do mundo uti-
lizando o nível SAE 4 oficial-
mente aprovado para uso 
comercial.

No Aeroporto de Stuttgart, 

Os primeiros Renault 
Kwid E-Tech 100% elétrico 
já chegaram a Fernando de 
Noronha. Os veículos estão 
disponíveis test-drive para 
que todos possam conhecer 
o modelo, dando continui-
dade ao Projeto Noronha Car-
bono Zero, que visa reduzir as 
emissões de gases de efeito 
estufa e contribuir para o pro-
cesso de descarbonização do 
arquipélago.

A parceria da Renault com 
a Administração da ilha, que 
começou em 2019, faz parte 
do Projeto Noronha Car-
bono Zero, que, entre outras 
ações, proíbe a entrada de 
veículos a combustão no 
arquipélago a partir de 12 de 
agosto de 2023, permitindo 
apenas a circulação de uni-
dades já presentes na ilha. 

A nova legislação ainda 

prevê, de 2030 em diante, a 
retirada da ilha de todos os 
veículos movidos a gasolina, 
álcool e diesel.

O Renault Group foi pio-
neiro na venda de veículos 
100% elétricos no mundo. 
Os negócios da Renault não 
se resumem a desenvol-
ver, fabricar e comercializar 
automóveis, mas buscam 
oferecer soluções de mobili-
dade sustentáveis. Tanto que 
Noronha é a terceira “smart 
island” da marca – as outras 
duas são em Porto Santo e 
Belle-Ille-En-Mer.

Hoje, já são 49 veículos 
100% elétricos da Renault cir-
culando no arquipélago e que 
também conta com oficina 
parceira em Noronha, o que dá 
tranquilidade aos clientes. Vale 
lembrar que a 100% da rede de 
concessionárias Renault está 

Kwid E-Tech chega a Fernando de Noronha

Os Renault Kwid E-Tech 
100% elétrico faz do 
projeto que proibirá a 
entrada de veículos a 
combustão no arquipélago 
a partir de 12 de agosto 
de 2023 

preparada para atender os veí-
culos 100% elétricos.

“Mais do que fabricar 
automóveis, queremos ser 
reconhecidos como uma 
marca moderna, tecnológica 
e inovadora. A gama Renault 

E-Tech conecta inovação e 
tecnologia a um mundo mais 
sustentável. E esta é a nova 
visão de futuro na Renault 
do Brasil”, explica Ricardo 
Gondo, presidente da Renault 
do Brasil.

DIVULGAÇÃO

o condutor poderá sair do veí-
culo e enviá-lo para uma vaga 
de estacionamento pré-reser-
vada apenas acessando um 
aplicativo. E posteriormente, 
o veículo retorna ao ponto 
de embarque exatamente da 
mesma forma. Todo processo 
é possível em função da inte-
ração entre a infraestrutura 
inteligente fornecida pela 
Bosch instalada no parque 
de estacionamento e a tecno-
logia da Mercedes-Benz. Os 
sensores da Bosch na gara-
gem monitoram o corredor 
e arredores, fornecendo as 

informações necessárias para 
guiar o veículo.

A tecnologia do veículo 
converte as informações que 
recebe da infraestrutura em 
manobras efetivas. Dessa 
forma, os veículos podem até 
mesmo subir e descer ram-
pas entre os andares do esta-
cionamento. Se os sensores 
de infraestrutura detectarem 
um obstáculo, o veículo freia 
e para completamente com 
segurança. Somente quando a 
rota estiver livre, ele continua 
seu caminho.

Em 2019, a Mercedes-Benz 

e a Bosch obtiveram a primeira 
licença especial do mundo 
para operar um estaciona-
mento automatizado usando 
veículos de desenvolvimento 
sem supervisão humana nas 
operações diárias no estacio-
namento do Museu Mercedes-
-Benz em Stuttgart.

A nova aprovação permite 
a operação comercial com veí-
culos particulares no estacio-
namento P6 do Aeroporto de 
Stuttgart. A base para a apro-
vação é uma lei que entrou em 
vigor na Alemanha em julho de 
2021, que permite a condução 
sem motorista de acordo com 
o SAE Nível 4 para veículos 
motorizados. A aplicação desta 
lei ao sistema de estaciona-
mento foi implementada em 
estreita coordenação com o 
Ministério Federal Alemão para 
Digital e Transportes (BMDV) 
e a KBA. A AFGBV (diretiva de 
direção autônoma), aprovada 
pelo Conselho Federal Alemão 
em 20 de maio de 2022, espe-
cifica claramente os critérios 
da lei de tráfego rodoviário 
alemã que os veículos de nível 
4 devem cumprir.

As empresas planejam 
implantar gradualmente o ser-
viço totalmente automatizado 
no estacionamento APCOA P6 
no Aeroporto de Stuttgart. A 
partir do dia da sua entrada 
em funcionamento, os pri-
meiros clientes dos modelos 

Classe S e EQS fabricados a 
partir de julho de 2022 equi-
pados com o serviço INTELLI-
GENT PARK PILOT integrado 
ao Mercedes me connect e que 
tenham ativado este serviço, 
poderão use a função no esta-
cionamento P6.

Depois que os motoris-
tas usarem o aplicativo Mer-
cedes me para reservar uma 
vaga de estacionamento com 
antecedência, eles podem 
deixar o veículo em uma área 
de desembarque predeter-
minada. Após todos os pas-
sageiros saírem do veículo, o 
aplicativo inicia a manobra de 
estacionamento. 

O sistema de estacio-
namento verifica se a rota 
para a vaga de estaciona-
mento reservada está livre 
e que todos os outros requi-
sitos técnicos foram atendi-
dos. Nesse caso, o condutor 
recebe uma notificação no 
aplicativo confirmando que 
a infraestrutura inteligente 
assumiu o controle do veículo 
e ele pode deixar o estaciona-
mento. O veículo automatica-
mente encontra o seu próprio 
caminho para a vaga de esta-
cionamento. Quando o con-
dutor deseja retirar seu auto-
móvel do estacionamento, 
ele pode acioná-lo por meio 
do mesmo aplicativo e o veí-
culo segue para uma área de 
retirada predeterminada.
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No Aeroporto de Stuttgart, o condutor poderá sair do veículo e enviá-lo para uma vaga de 
estacionamento pré-reservada apenas acessando um aplicativo

Aeroporto de Stuttgard terá estacionamento autônomo
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AMAROK V6 HIGH 18/18 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
COBALT 1.8 ELITE 16/17 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 64.900,00
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
IX35 GL 18/19 PRATA COMPLETO, AUT R$ 102.900,00
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
ONIX 1.4 ACTIV 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 76.900,00
PRISMA 1.4 LT 19/19 PRETO COMPLETO R$ 69.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 15/15 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 58.900,00
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$ 189.900,00
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 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 209.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 219.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 334.900,00 
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 339.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Vagas Professor(a) –
Ensino Médio*

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se até 

30/12/2022

*Cadastro Reserva
Vagas para Umuarama

Professor(a) de: Artes nº 378/2022; 
Biologia nº 413/2022;  Educação Física

n˚ 373/2022; Filosofia nº 408/2022; Física 
n˚ 418/2022; Geografia nº 398/2022; 

História nº 393/2022; Inglês nº 383/2022; 
Língua Portuguesa n˚ 368/2022; 

Matemática nº 388/2022; Química 
n˚ 423/2022; Sociologia nº 403/2022

Pré-Requisitos: Conforme consta em Edital.

A primeira edição do 
Seminário Temático à Pessoa 
com Deficiência, organizado 
pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CMDPD), foi rea-
lizada ontem (quarta-feira, 7) 
no auditório do Senac com 
o tema ‘Direitos e Desafios 
no Município de Umuarama’. 
O evento, que teve apoio da 
administração municipal 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social, foi reali-
zado em homenagem ao Dia 
Internacional das Pessoas com 
Deficiência, comemorado em 3 
de dezembro.

Elidiamara Simões Nunes, 
presidente do (CMDPD), ini-
ciou explicando que a data 
foi criada em 1992 pela ONU 
(Organização das Nações 
Unidas) para estimular que 
todos os países-membros 
tivessem o compromisso de 
promover a conscientização 
sobre os direitos das pessoas 
com deficiência. “De acordo 
com a Lei Brasileira de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência, 
também conhecida como 
Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, diz que pessoa 
com deficiência é aquela que 
tem impedimento de longo 
prazo de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial, o 
qual, em interação com uma 
ou mais barreiras, pode obs-
truir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em 
igualdade de condições com 
as demais pessoas”, definiu.

Ela comentou ainda que 
as pessoas que nascem com 
deficiências ou as adquirem 
ao longo da vida, são conti-
nuamente privadas de opor-
tunidades de convivência com 
a família, amigos, vizinhos, da 
vida escolar, do acesso ao tra-
balho, das atividades de lazer 
e cultura, da mobilidade, entre 
outras situações vivenciadas 
no cotidiano e tão importantes 
a todo e qualquer ser humano 
para viver com qualidade.

Porém, Elidiamara observa 
que, como qualquer outro 
cidadão, as pessoas com defi-
ciência têm direito de estar nos 
lugares e realizar o que quise-
rem, com a diferença de que, 
dependendo do tipo de ativi-
dade ou tarefa a ser realizada, 
podem precisar de apoio. “E é 
nosso dever lutar pela garan-
tia do acesso aos recursos 
e apoios de que necessitam 

Adentra afirma que empresas e instituições
devem contratar pessoas com deficiência

– que são garantidos por lei! – 
a estudarem, trabalharem, se 
locomoverem e desenvolve-
rem suas atividades em con-
dições de igualdade”, pontuou.

A presidente destacou 
que o CMDPD conta tam-
bém com o apoio da Apae 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais), Apadevi 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Deficientes Visuais) 
e Assumu (Associação de 
Assistência aos Surdos de 
Umuarama), relatando que 
todo evento contou com o tra-
balho voluntário de Katiane 
Delmondes, Bruna Caroline 
Braga Dias e Cristiane da 
Conceição, intérpretes de 
Libras (Linguagem Brasileira de 
Sinais), cedidas pela Assumu.

O Seminário começou com 
a apresentação da peça teatral 
‘Feijãozinho Surdo – Inclusão 
Escolar’, feita por alunos da 
Assumu. Logo após o procura-
dor do Trabalho do Ministério 
Público do Trabalho do Paraná 
(MPT-PR), Dr. André Vinícius 
Mellatti, apresentou a pales-
tra ‘Inclusão Profissional de 
Pessoas com Deficiências’, 
abordando especificamente 
a atuação do MPT. Seguindo o 
cronograma, a diretora admi-
nistrativa do Grupo Destro 
Materiais de Contrução, Talita 
Destro, e a gerente de Recursos 
Humanos Eliziane Tomaz 
de Amorin falaram sobre as 
experiências positivas que a 
empresa teve – e tem – em con-
tratar pessoas com deficiência.

A secretária de Assistência 
Social, Adnetra Vieira dos 
Prazeres Santana, ressaltou que 
eventos como o Seminário são 
fundamentais para transformar 
muitas realidades vividas por 
pessoas com deficiência em 
Umuarama. “Empresas e insti-
tuições devem contribuir para 

que essas barreiras sejam supe-
radas. Pessoas com deficiência 
têm certas limitações, o que não 
significa impedimento, por isso 
é preciso investir em mais con-
tratações, oferecer mais opor-
tunidades, mudar paradigmas. 
Como recomenda o prefeito 
Hermes Pimentel, Umuarama 
deve ser exemplo de um muni-
cípio que acredita e investe para 
que todos sejam tratados com 
igualdade, porque realmente 
ninguém é melhor que nin-
guém”, observou.

SECRETÁRIA Adnetra ressalta que eventos como o Seminário são fundamentais para 
transformar muitas realidades vividas por pessoas com deficiência em Umuarama

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

Zélia Casoni “Não pedi coisas demais para não 
confundir Deus que à meia-noite de 

Ano-Novo está tão ocupado.”
Clarice Lispector

@tribunahojenewsumuarama

DOA-SE
O estádio 974 recebeu sete jogos e um público estimado em mais de 300 mil pessoas durante a Copa do Mundo do Qatar. Construído 
a partir de contêineres e milhares de toneladas de ferro soldado, ele será desmontado e doado para que outro país possa utilizá-lo 
como espaço esportivo. Algumas nações, como Uruguai e Nigéria já demonstraram interesse na estrutura. O país-sede não tem uma 
liga esportiva capaz de encher todos os estádios o ano todo e não quer elefantes brancos após a Copa. (Estadão)
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FOGOS?
Em época de Copa do Mundo a comemo-
ração é garantida. A cada gol, a torcida 
empolgada celebra o momento com a 

queima de fogos de artifício. A explosão, 
que significa alegria para os humanos, 
se transforma em pavor para cães e 
gatos. Essa é uma preocupação para 

os tutores de pets, visto que a prática 
comemorativa é prejudicial para a saúde 
dos animais, com reações variadas, que 
vão desde a aceleração dos batimentos 
cardíacos até crises de pânico. Com os 
sentidos aguçados, o barulho dos fogos 
é recebido de modo inesperado e muito 
mais alto para os pets, principalmente 
para os cães. O especialista alerta que 
além de cães e gatos, as aves são alvo 

de estresse profundo causado pelos itens 
pirotécnicos, podendo levar ao óbito. Os 
donos de pets podem colocar algodão no 
ouvido dos animais e ligar a televisão de 
casa em um volume mais alto para dis-
farçar o volume dos fogos são algumas 

alternativas.

CONSUMO?
A compra online já faz parte da vida 

de 49,8 milhões de brasileiros e 
esse número cresce a cada dia. Mas 
isso não significa que o varejo físico 
esteja desaparecendo. Na verdade, 
grandes redes reagiram à crise de 

Covid-19. O motivo deste movimen-
to está em uma tendência que deve 
ficar evidente em 2023: o canal de 
consumo será escolhido pelo consu-
midor de acordo com a conveniência.

***

Para um número considerável de bra-
sileiros, o isolamento social causado 
pela pandemia escancarou as vanta-
gens e desvantagens de cada canal 
de compras e isso tende a ser usado 
a seu favor. Se a compra é emergen-
cial, o mercado do condomínio ou 
do bairro resolve o problema. Se a 

necessidade do pedido é de algumas 
horas, há os aplicativos de delivery. 

Agora, se tiver tempo para pesquisar, 
o consumidor pode passar em uma 
loja física, testar os modelos dispo-

níveis e fechar a compra por lá .

***

Nesse cenário, o varejista precisa não 
apenas estar em todos os lugares, 

mas também oferecer canais integra-
dos e sem grandes fricções. “Precisa-
mos lembrar que, para uma empresa 

ser considerada omnichannel, é 
preciso ir muito além de integração 

sistêmica do online e offline. Na 
verdade, estamos falando de entregar 
uma proposta de valor ao consumidor 
que garanta autonomia, personaliza-

ção e conveniência”.

ZOOM
GILMARA ZANATA e SILVIA SUCU-
PIRA na festa de confraternização de 
fim de ano, da Universidade Paranaen-
se, no último sábado (3).

ARQUIVO PESSOAL

INGREDIENTES
400 g de ricota fresca
4 mini peras
1 xícara (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de água
Manteiga para pincelar
Folhas de manjericão para decorar

MODO DE PREPARO
Prepare a calda: numa panela pe-
quena, leve ¾ de xícara (chá) de 
açúcar dissolvido em ½ xícara (chá) 
de água ao fogo médio, sem mexer. 
Quando estiver com a cor dourada, 
retire do fogo e, usando uma concha, 
acrescente o restante da água com 
cuidado. Volte ao fogo para terminar 
de dissolver. Quando estiver com a 
textura de uma calda rala, desligue 
o fogo.  Numa tábua, corte a ricota 
em 4 rodelas de cerca de 3 cm de 
espessura. Aproveite para cortar 
também as peras no sentido do 
comprimento, mantendo o cabinho.  
Polvilhe as peras com o restante do 
açúcar. Leve ao fogo uma frigideira 
antiaderente e pincele um pouco de 

SITE PANELINHA

RICOTA COM MINI PÊRA GRELHADA!
manteiga. Coloque 
as peras cortadas e 
grelhe dos dois lados, 
por aproximadamente 
4 minutos de cada 
lado ou até estarem 
douradas. Arrume a 
fatia de ricota no cen-
tro e as 2 metades da 
pera em cada prato, 
regando com a calda 
e salpicando as folhas 
de manjericão por 
cima. Sirva a seguir.
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