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Coral com 100 vozes, samba, rock,
sertanejo e gospel na festa de Natal
Umuarama se firma cada vez mais como uma das principais refe-
rências do Paraná quando o assunto é Natal. Toda área central da 
cidade está iluminada com 318 portais de luz, assim como as praças 
e o Lago Aratimbó, onde haverá, hoje à noite, a chegada de Papai 
Noel. Um dos principais destaques deste ano fica por conta da pro-

gramação musical, que terá artistas de vários estilos se revezando 
em apresentações diárias até o dia 23 de dezembro. Um coral for-
mado por 100 vozes, de cantores que fazem parte de quatro corais, é 
a grande atração desta festa. Ainda haverá show de samba e pagode, 
sertanejo e rock.
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81 casos 
de Covid

Uma discussão entre cunhados na manhã de ontem, terminou com um deles esfaqueado. O homem ferido estava 
armado com um revólver, que foi retirado de suas mãos pelo parente, enquanto aplicava as facadas. A arma de fogo 
foi dispensada, mas recolhida por um terceiro homem envolvido. Este, por sua vez, foi abordado por PMs, mencionou 
sacar o revólver e acabou baleado em uma das pernas. Os feridos foram levados, em estado grave, para um hospital 
de Umuarama. O autor das facadas foi capturado e preso em flagrante, ainda no local do crime. 
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(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

As parcerias e o trabalho em equipe talvez tragam 
dor de cabeça, especialmente se você tiver que 
aceitar ordens dos colegas. Melhor ficar de olho 
no que acontece ao seu redor, porque há risco de 
alguém agir pelas suas costas e roubar os crédi-
tos pelo seu trabalho. Seu charme também ganha 
uma turbinada dos astros e a paquera promete 
momentos deliciosos.

Tudo o que envolva comunicação, inclusive mí-
dias sociais e reuniões por videoconferência, 
conta com a proteção da Lua. Tente controlar seu 
temperamento, porque até o romance pode sofrer 
com essa briga astral. Uma boa conversa pode ser 
a melhor maneira de acertar os ponteiros e fazer 
as pazes.

Foque no que é importante e preste atenção a tudo 
o que exigir dinheiro ou investimento da sua parte. 
Os assuntos familiares podem se misturar com os 
financeiros. O ciúme pode crescer e trazer dor de 
cabeça para o romance, por isso, dê uma volta 
para esfriar a cabeça.

Foque no que é importante e aproveite para dar 
uma arrancada naquelas tarefas que vinha em-
purrando com a barriga. Aproveite para fazer um 
balanço dos últimos tempos e repensar algumas 
coisas. Se estiver a fim de uma pessoa compro-
metida, melhor agir com cuidado e manter isso 
em segredo se quiser evitar confusão.

A relação com os amigos está em destaque, mas 
nem tudo vai correr às mil maravilhas. Sol e Ne-
tuno trocam farpas e indicam o risco de prejuízo 
se você investir em um antigo sonho sem levar 
em conta os riscos. Você e o seu amor podem se 
aproximar mais agora, especialmente se os dois 
têm os mesmos sonhos.

Pode ser que nem tudo corra de acordo com o 
planejado, mas não se preocupe antes da hora -- 
se você tiver jogo de cintura para se adaptar às 
mudanças e prestar atenção ao seu sexto sentido, 
no final, vai sair ganhando de um jeito ou de outro. 
Os astros ajudam na paquera - alguém popular e 
muito atraente pode entrar na sua mira. 

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 9 de dezembro são de Sagitário com a personalidade de Sagitário e Áries. 
São comunicativos e dotados de grande simpatia. A palavra é fácil e o senso de humor é en-
graçado. Costumam dizer o que pensam, doa a quem doer.  Seu número principal, do dia do 
nascimento é o 18, formado de Sol, 1 e de 8, Saturno. Ambos exercem o poder e a autoridade, 
cada um ao seu modo.  Juntos formam o 9, de Marte, que revela coragem, decisão, ousadia, 
irreverência, determinação e aventura. Revela ligações com o estrangeiro.

Horóscopo nascido em 9 de dezembro

Você pode ter um surto consumista e sair com-
prando tudo o que vê pela frente, mas não se es-
queça de que a fatura do cartão vai chegar mais 
cedo ou mais tarde. Ainda bem que a Lua estará 
em harmonia com Mercúrio mais tarde e vai faci-
litar a entrada de uma grana que não estava espe-
rando.  Se tem compromisso, lidar com o ciúme 
pode ser o maior desafio desta sexta.

Você vai demonstrar um bom-senso extra na hora 
de tratar das tarefas diárias, mas é bom não abusar 
da sorte. Como o Sol e Netuno se desentendem 
à tarde, há risco de se distrair com facilidade no 
serviço ou adiar as tarefas para o último minuto. A 
rotina vai dar as caras no romance e pode deixar 
as coisas meio sem graça. 

Não faça nada muito louco nem tente se aven-
turar em serviços que não conhece - o basicão 
será a chave do sucesso nesta sexta. Se andava 
alimentando grandes sonhos, talvez não seja o 
melhor momento para colocá-los em prática. 

Pode ser uma boa estudar ou reunir informa-
ções à noite, mas nada de exagerar na dose. 
O desejo de curtir a vida também está em alta. 
Mas imprevistos e decepção não estão descar-
tados: cuidados extras com a saúde ainda estão 
na ordem do dia.

Preste atenção na maneira como você se expressa 
e veja o que pode ser melhorado para evitar mal-
-entendidos. A saúde também precisa de atenção 
e você não pode confiar em tudo o que lê por aí. 
Se sentir um sintoma estranho, ao invés de pes-
quisar na internet, marque um médico. 

Com a criatividade em alta, pode ser mais fácil 
pensar fora da caixa enquanto está trocando ideias 
com colegas e amigos - a interação com os outros 
será o segredo para o sucesso! Se não for flexível 
e buscar um meio-termo, as brigas serão inevitá-
veis e podem azedar seu humor.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 9/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva 

Paranaguá
max 27
min 21

max 32
min 22

Cascavel
max 31
min 22

Foz do Iguaçu
max 35
min 26

max 32
min 20

Curitiba
max 29
min 18

FASES 
DA LUA

Sábado 10/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva 

Domingo 11/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 690
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 06 08 00 08 05 09

Super Sete concurso: 329C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

AGOSTO

02 09 12 15 27 29 31

Loterias
Megasena

03 04 06 07 08 09 10 11 
12 14 15 16 19 23 24 concurso: 2546Megasena

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
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TIME DO ♥

concurso: 2401Lotomania
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Opõe-se
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velha

Reação
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Retira 
do poder

(fig.)

Número
associado

ao azar
(Folc.)
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posterior
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singular
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Vender a
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Esforçado

Aprisionar
(fig.) 

Certa carta
do baralho

A índole
da vilã
Dente

artificial

Tribunal 
trabalhista
"(?) de Jó",

cantiga

Páginas 
da internet
Sufixo de
"rubor"

Michel (?),
cantor

A classe
alta (pl.)

Bebida
japonesa
Embru-

lhos

A letra
sinuosa
O dia

decisivo

Formato
do rodo
Alumínio
(símbolo)

Gelo, 
em inglês
Consoantes
de "nuca"

Duetos

Dígrafo
de "quilo"

Perdoar 
Carimbo

de passa-
portes

Tique-(?):
som do
relógio

3/ice — tst. 4/pivô. 5/invés — sites. 6/farnel.
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Pessoa
que dirige
(meio de 

transporte)

Fruto da
pereira

Assento
marcado

e determi-
nado

Ave
comedora
de carniça

Vias de
elimina-
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suor

A prova
na qual é 
impossível 

colar
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3/ati — foz. 5/lugar. 6/veneno. 10/idolatrado.
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Muitas nuvens

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

8/11 a 8/12 0,6799 0,6799 0,1790
9/11 a 9/12 0,6801 0,6801 0,1792
10/11 a 10/12 0,6796 0,6796 0,1787
11/11 a 11/12 0,6448 0,6448 0,1441
12/11 a 12/12 0,6170 0,6170 0,1164

Ações % R$
Petrobras PN -2,25% 24,78 
Vale ON +1,23% 85,88 
ItauUnibanco PN -3,51% 25,05 
Bradesco PN -2,87% 14,55 
Magazine Luiza ON -3,40% 2,84 
CVC Brasil ON -10,23% 4,30

IBOVESPA: -1,67% 107.249 pontos

Iene 136,53
Libra est. 0,82
Euro 0,95
Peso arg. 169,86

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,2150 5,2160 +0,3%

PTAX  (BC) -0,2% 5,2085 5,2091 -1,6%

PARALELO +0,2% 5,0900 5,5300 +0,5%

TURISMO +0,2% 5,0900 5,5100 +0,5%

EURO +0,2% 5,4913 5,4940 +0,8%

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 08/12

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 6,37
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.358,70 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/12 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 1.486,25 14,25 2,7%
FARELO dez/22 469,30 7,10 11,9%
MILHO dez/22 632,00 4,25 -5,3%
TRIGO dez/22 724,25 -2,75 -12,5%

SOJA 165,52 0,4% -2,9% 164,00
MILHO 73,97 0,0% -2,5% 73,00
TRIGO 94,32 -0,4% -7,2% 95,00
BOI GORDO 280,39 0,2% 0,4% 275,00
SUINO 6,63 0,0% -0,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/12 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 08/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 -2,2% -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)

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

Vendas do comércio cresceram
0,4% de setembro para outubro

O volume de vendas 
do comércio varejista teve 
alta de 0,4% na passagem 
de setembro para outubro 
deste ano. Segundo dados da 
Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC), divulgados ontem (8) 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
esta é a terceira alta consecu-
tiva do indicador.

O varejo teve altas tam-
bém de 0,6% na média móvel 
trimestral, de 2,7% na compa-
ração com outubro do ano pas-
sado, de 1% no acumulado do 
ano e de 0,1% no acumulado 
de 12 meses.

Na passagem de setem-
bro para outubro, cinco das 
oito atividades pesquisadas 
apresentaram crescimento 
no volume de vendas: móveis 
e eletrodomésticos (2,5%), 
equipamentos e material para 
escritório, informática e comu-
nicação (2%), outros artigos de 
uso pessoal e doméstico (2%), 
combustíveis e lubrificantes 
(0,4%) e hiper, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas 
e fumo (0,2%).

As outras três atividades tive-
ram queda nas vendas: artigos 
farmacêuticos, médicos, orto-
pédicos e de perfumaria (-0,4%), 
tecidos, vestuário e calçados 
(-3,4%) e livros, jornais, revistas 
e papelaria (-3,8%).

A receita nominal teve cres-
cimento de 0,2% na compara-
ção com setembro deste ano, 

ANP assinou 58 contratos de
concessão da Oferta Permanente

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) assinou 
ontem (8), no Rio de Janeiro, 
58 contratos relativos aos blo-
cos arrematados no 3º Ciclo 
da Oferta Permanente de 
Concessão (OPC), realizado em 
abril deste ano.

Todos os contratos são na 

O varejo teve altas de 0,6% na média móvel trimestral, de 2,7% na comparação com outu-
bro passado e de 1% no acumulado do ano
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de 12,2% em relação a outubro 
de 2021, de 15,1% no acumu-
lado do ano e de 13,9% no acu-
mulado de 12 meses.

AMPLIADO
O varejo ampliado, que 

também analisa as vendas 
de materiais de construção e 
de veículos e peças, cresceu 
0,5% em outubro, na com-
paração com o mês anterior. 
As duas atividades tiveram 
queda: veículos e motos, par-
tes e peças (-1,7%) e material 

de construção (-3,5%).
O comércio varejista ampliado 

teve alta de 0,3% na comparação 
com outubro de 2021, mas apre-
sentou quedas de 0,5% no acu-
mulado do ano e de 1% no acu-
mulado de 12 meses.

A receita nominal do varejo 
ampliado teve altas de 0,6% 
na comparação com setem-
bro deste ano, de 10,1% em 
relação a outubro de 2021, de 
13,6% no acumulado do ano e 
de 13,1% no acumulado de 12 
meses.

modalidade de concessão 
e, segundo a agência, gera-
ram uma arrecadação de R$ 
422.217.152,64 em bônus de 
assinatura. Com isso, serão 
investidos pelo menos R$ 
405.250.000,00 na fase de explo-
ração no Rio Grande do Norte, 
Alagoas, Bahia, Espírito Santo, 
Santa Catarina e Paraná.
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STF adia julgamento
do orçamento secreto
para a semana que vem

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) come-
çou a analisar, na quarta-feira 
(7), as ações que discutem a 
constitucionalidade do paga-
mento das emendas do rela-
tor do Orçamento, o chamado 
orçamento secreto. A relatora 
do caso é a presidente da 
Corte, ministra Rosa Weber.

O julgamento será retomado 
na semana que vem, uma vez que 
ontem, foi feriado na Justiça. Na 
quarta, a relatora leu o relatório e 
houve sustentação oral dos inte-
ressados no processo.

O advogado André Maimoni, 
do Psol, pediu a inconstitucio-
nalidade do orçamento secreto, 
uma vez que a prática fere prin-
cípios como o da transparência 
e legalidade.

“Esse dinheiro não é da 
Câmara dos Deputados, ele é do 
povo brasileiro e deve ser usado 
da forma mais constitucional e 
às claras possível”, disse.

O representante do Partido 
Verde, Lauro Rodrigues de 
Moraes Rêgo Júnior, também 
defendeu o fim do orçamento 
secreto.

“Não se está a pedir uma 
intervenção da Corte na 

Sob intenso debate, PEC da
Transição é aprovada no Senado

O Plenário do Senado 
aprovou a PEC da Transição, 
que libera R$ 145 bilhões 
para o novo governo, fora do 
teto de gastos, pelo prazo de 
dois anos. Enquanto alguns 
senadores defendiam prazo 
e valores menores, outros 
pediam a manutenção do 
texto que havia sido aprovado 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) na terça (6). Ao 
fim de quatro horas de discus-
são intensa, a PEC foi aprovada 
com 64 votos a favor e 16 con-
trários, no primeiro turno, e 
confirmada por 64 a 13 votos, 
no segundo turno de votação. 
A PEC agora será enviada para 
a análise da Câmara.

Para o relator, senador 
Alexandre Silveira (PSD-MG), 
o valor de R$ 145 bilhões é 
o mínimo necessário para 
fazer face “às necessidades 

destinação final da verba, mas 
o que se está a pedir é que a Lei 
Orçamentária não burle deci-
sões judiciais já proferidas e que 
a Lei Orçamentária respeite as 
leis da República”, afirmou.

O advogado-geral da União, 
Bruno Bianco, que repre-
senta o governo, bem como o 
Congresso, defendeu a manu-
tenção da emenda do relator.

Jules Michelet Pereira 
Queiroz e Silva, advogado-ge-
ral da Câmara dos Deputados, 
e Thomaz Henrique Gomma de 
Azevedo, advogado-geral do 
Senado Federal, disseram ser 
“evidente o esforço do Congresso 
Nacional para implementar 
sucessivas medidas que ampliam 
a publicidade, transparência e 
controle das medidas do relator”.

A vice-Procuradora-Geral 
da República, Lindôra Araujo, 
defendeu o orçamento secreto 
com transparência.

REJEIÇÃO
Mais cedo, o Congresso 

havia enviado ao Supremo 
um pedido para que as ações 
contra o chamado orçamento 
secreto sejam rejeitadas.

A cúpula tanto da Câmara 

dos Deputados, quanto do 
Senado, alega que o Legislativo 
cumpriu a decisão do SRF para 
dar mais transparência e efi-
ciência às emendas do relator. O 
tema voltou a ser discutido com 
a PEC do Estouro elaborada pela 
equipe de transição de governo.

Em novembro do ano pas-
sado, a ministra suspendeu o 
orçamento secreto com uma 
liminar (decisão provisória). O 
orçamento secreto se tornou 
uma moeda de troca entre o 
governo federal e o Congresso, 
uma vez que as emendas de 
relator não precisam ser dis-
tribuídas de forma igualitária 
entre os parlamentares.

No mês seguinte, a ministra 
relatora flexibilizou a própria 
decisão e liberou o pagamento 
das emendas de relator, desde 
que houvesse transparência 
na distribuição dos recursos. A 
decisão foi confirmada pelo ple-
nário do STF.

Segundo ações apresenta-
das por partidos de oposição 
ao presidente Jair Bolsonaro, 
entretanto, deputados e sena-
dores descumprem a ordem. 
Agora, o plenário precisa julgar 
o caso em definitivo.

da sociedade brasileira”, que 
estaria “em séria crise econô-
mica e social”. Ele fez questão 
de destacar que os recursos 
serão destinados ao Bolsa 
Família, que atende a parcela 
mais carente da população, 
para a recomposição de inves-
timentos em áreas sociais e 
para o aumento real do salário 

mínimo. Silveira ainda disse 
que até o mercado reagiu bem 
a seu relatório, por entender 
que os valores serão direcio-
nados para quem mais precisa.

“Temos uma larga aceita-
ção na sociedade brasileira e 
no dito mercado. Aquele sen-
timento de que teria ruído foi 
superado”, declarou.

APROVAÇÃO da PEC da Trânsito é comemorada no Senado Federal
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No tapetão
O senador eleito 
Sergio Moro (União 
Brasil-PR) disse que 
o deputado federal 
Paulo Martins 
(PL-PR) estaria 
querendo se eleger 
no tapetão. Moro fez 
a afirmação depois 
que o PL paranaense 
entrou na Justiça 
Eleitoral com um 
pedido de cassação 
de seu mandato. 
O PL questiona 
irregularidades na 
prestação de contas da campanha de Moro. Martins, como 
se sabe, ficou em segundo lugar na disputa pelo Senado no 
Paraná. Moro também acusou Martins de ter alterado sua 
declaração racial para receber mais verba do fundo partidário. 
“O mesmo sujeito, Paulo Martins, que mudou de cor nas 
eleições para se beneficiar do fundo partidário, tem a cara de 
pau de me acusar falsamente de irregularidade para ganhar o 
mandato de senador no tapetão. Fez o L junto com Fernando 
Giacobo”, escreveu o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro.

Operação Play
Em Maringá, no Ministério 
Público (MPPR) deflagrou 
a Operação Play, que 
investiga possível fraude a 
procedimentos licitatórios 
envolvendo o fornecimento 
e a instalação de playgrounds 
de cordas, bem como os 
crimes de organização 
criminosa, lavagem de 
dinheiro e corrupção. Foram 
cumpridos sete mandados 
de busca e apreensão em 
residências e empresas 
da cidade e na Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
Urbana. As sigilosas 
investigações do MPPR são 
conduzidas pela 20ª Promotoria 
de Justiça, com apoio do 
Gaeco. Foram apreendidos 
documentos, computadores, 
celulares e dinheiro (R$ 33 mil 
e € 6 mil). As ordens de busca 
e apreensão foram deferidas 
pelo Juízo da 4ª Vara Criminal 
de Maringá.

Silêncio presidencial
O presidente Jair Bolsonaro (PL) completou mais uma agenda 
sem discursar, na manhã de ontem (8), em cerimônia militar 
na Academia da Força Aérea, em Pirassununga (SP). O evento 
durou cerca de 1h15 e às 12h50 ele retornou para Brasília. Ao 
chegar, o presidente foi ovacionado por apoiadores sob gritos 
de “mito”. Após desfilar, Bolsonaro parou rapidamente para 
cumprimentos. Recluso desde a derrota na disputa eleitoral 
para o ex-presidente Lula, o atual chefe do Executivo tem 
escolhido eventos militares para aparecer, de forma tímida.

Contragosto
O silêncio do presidente, contudo, ocorre a contragosto de 
aliados, que insistem para que ele se dirija à base aliada que 
ainda contraria o resultado das eleições. Aliados desejam que 
Bolsonaro se transforme em um líder de oposição de extrema-
direita, mas questionam sua real disponibilidade diante da 
paralisia atual do chefe do Executivo.

DIVULGAÇÃO

Reputação
O ministro Kassio Nunes 
Marques, do STF, abriu 
prazo para a PGR dizer 
se vê elementos para 
investigar o presidente 
eleito e a deputada federal 
e presidente nacional do 
PT, Gleisi Hoffmann, por 
supostamente ofenderem 
a honra do presidente 
Jair Bolsonaro durante a 
campanha. “Ao Ministério 
Público Federal”, despachou 
o ministro. O procedimento 
é praxe no STF. Indicado por 
Bolsonaro ao tribunal, Nunes 
Marques foi sorteado relator 
da representação movida 
pelo presidente. Bolsonaro 
diz que os petistas usaram 
comícios e propagandas 
oficiais para “ofender sua 
reputação” e acusá-lo de 
crimes. O presidente foi 
chamado de “genocida, 
miliciano e assassino” e 
associado ao “canibalismo”.
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Alep aprova projeto
do aumento real no
Mínimo Regional

A Assembleia Legislativa 
(Alep) aprovou a proposta que 
prevê aumento real no Salário 
Mínimo Regional no Paraná a 
partir de 2023. De acordo com 
o projeto de lei, do Executivo, 
a regra de reajuste salarial do 
Estado fixada pelo projeto terá 
vigência até 2026. A proposta 
determina que os pisos sala-
riais deverão ser reajustados 
anualmente, sendo aplicados 
para o período de 1° de janeiro 
a 31 de dezembro de cada ano.

Segundo o Governo, de 
acordo com as projeções rea-
lizadas pelo Observatório do 
Trabalho do Paraná, composta 
por economistas e técnicos do 
Departamento de Trabalho da 
Secretaria de Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf), com as regras 
aprovadas o Salário Mínimo 
Regional poderá chegar a R$ 
1.804,30 na menor faixa e R$ 
2.071,72 na maior.

CÁLCULO
O texto da matéria deter-

mina que o valor será calcu-
lado a partir da combinação 
de dois fatores. Na parte do 

Tecnologia 5G passa pelo
crivo inicial dos deputados

O projeto de lei que institui as 
diretrizes de estímulo à implan-
tação das tecnologias de conec-
tividade móvel, foi aprovado em 
primeiro turno de votação. O 
objetivo da proposta é promover 
a implantação das tecnologias de 
conectividade 4G e 5G para pro-
moção do ambiente favorável à 
economia digital e ao desenvol-
vimento econômico do estado, 
além de iniciar o debate acerca 
dos ganhos e impactos advindos 

piso regional correspondente 
ao Salário Mínimo Nacional 
(atualmente em R$ 1.212,00) 
será aplicado o mesmo índice 
de reajuste definido pelo 
governo federal, que sinalizou 
para um aumento acima da 
inflação para 2023, atendendo, 
assim, algumas reivindicações 
colocadas pelos representan-
tes do setor produtivo. 

Na parte restante, referente 
à diferença entre os mínimos 
nacional e estadual (atual-
mente de R$ 405 na menor 
faixa e R$ 658 na maior), o rea-
juste vai levar em consideração 
o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) de 2022, cal-
culado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

O Executivo argumenta, na 
justificativa do texto, que o 
piso salarial no Estado é resul-
tado de negociações conjuntas 
entre as Centrais Sindicais e 
Federações Patronais, a par-
tir do trabalho do Conselho 
Regional do Trabalho e Renda 
(CETER) e após a realização de 
sete reuniões tripartites.

O Salário Mínimo Regional é 
uma referência para a negocia-
ção das categorias sindicaliza-
das e uma garantia para aque-
las que não têm sindicato ou 
acordos e convenções coletivas 
de trabalho. Ele vale exclusiva-
mente para os empregados que 
não tenham piso salarial defi-
nido em lei federal, convenção 
ou acordo coletivo de trabalho.

da chegada da tecnologia 5G e 
estimular a modernização das 
legislações locais que tratam da 
implantação de infraestrutura de 
telecomunicações.

“O estímulo se dará por meio 
da indicação de texto base aos 
executivos e legislativos muni-
cipais, para Projeto de Lei que 
trata da ocupação e uso de solo 
na implantação da infraestrutura 
de suporte de telecomunicações 
e pela realização de eventos com 

os legislativos municipais para 
fomentar a expansão da infraes-
trutura de telecomunicações por 
legislações modernas e proces-
sos ágeis, eficazes e eficientes de 
licenciamento”, consta na justifi-
cativa do texto.

A intenção é estimular a 
implantação de uma infraestru-
tura adequada de telecomuni-
cações para promover o melhor 
ambiente de desenvolvimento 
da economia digital no Paraná.

A proposta determina que os pisos salariais deverão ser reajustados anualmente, sendo apli-
cados para o período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de cada ano

ORLANDO KISSNER/ALEP

Auxílio aos hospitais segue
para a sanção do governador

 Depois de aprovado em 
terceiro turno de votação e 
em redação final, em sessão 
extraordinária, o projeto de lei 
de autoria do Poder Executivo, 
que dispõe sobre a presta-
ção de auxílio financeiro pelo 
Estado aos hospitais que parti-
cipam de forma complementar 

do Sistema Único de Saúde – 
SUS, no exercício de 2022, será 
levado para a sanção do gover-
nador Ratinho Jr.

O objetivo, segundo o pró-
prio Governo, é permitir a con-
tinuidade na prestação dos 
serviços de assistência à saúde 
no cenário pós pandemia da 

Covid-19.
O critério de rateio do auxí-

lio financeiro será definido 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde - SESA, considerando na 
base de cálculo o faturamento 
pela produção SUS dos hospi-
tais e as entregas de serviços 
de cada prestador.

Ponte de Guaratuba
O Governo do Estado, via 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER/PR), 
emitiu a ordem de serviço 
para início do cronograma 
da Ponte de Guaratuba. 
O documento marca o 
começo do prazo de 32 
meses estabelecido para a 
conclusão de todo o projeto.

Ademar Traiano
O atual presidente da 
Assembleia Legislativa, 
Ademar Traiano, deverá 
ficar no posto por mais 
um mandato. O Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
retirou do caminho de 
Traiano o último obstáculo 
para a reeleição. A eleição 
da próxima Mesa, que levará 
Traiano ao quinto mandato 
como presidente da Alep, 
está marcada para fevereiro 
de 2023.

Oriovisto Guimarães
O líder do Podemos, 
senador paranaense, 
Oriovisto Guimarães, 
conseguiu reduzir o valor 
extra teto para o Bolsa 
Família (Auxílio Brasil) dos 
R$ 175 bilhões iniciais para 
R$ 145 bilhões. Com essa 
decisão, houve acordo 
para a PEC da Transição 
ser aprovada na comissão 
nesta semana durante 
votação em plenário, para 
se tentar uma redução do 
prazo de validade de dois 
para um ano.  

Nota Paraná
Curitiba foi premiada com 
os maiores prêmios do 
Programa Nota Paraná. A 
premiação máxima deste 
mês, de R$ 1 milhão, saiu 
para um consumidor do 
bairro Bacacheri. É o último 
milionário do programa 

Inauguração
A Ponte da Integração Brasil-Paraguai, entre Foz do 

Iguaçu (PR) e Presidente Franco (PY), será inaugurada 
na segunda-feira (12). Está prevista a presença dos 

presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, 
Mário Abdo Benítez. As obras começaram em agosto de 

2019, foi investido R$ 323 milhões no projeto.

da Secretaria estadual da 
Fazenda do ano de 2022. O 
segundo prêmio, de R$ 200 
mil, foi para uma mulher do 
bairro Mossunguê.

Investimentos
A Copel está executando 
um amplo plano de ações 
para garantir a qualidade 
do fornecimento de 
energia à população do 
Litoral e proporcionar 
conforto aos veranistas 
durante a temporada de 
férias. Além de um plano 
de investimentos na rede 
elétrica que totaliza R$ 
126,5 milhões em obras e 
foi executado ao longo de 
todo o ano, as medidas 
incluem uma revisão 
geral da rede, reforço nos 
atendimentos e atividades 
na areia.

Novo conselheiro
Antes do Natal, Augustinho 
Zucchi, secretário do 
Desenvolvimento Urbano 
e de Obras Públicas do 
Paraná, será ungido como 
novo conselheiro do 
Tribunal de Contas na vaga 
aberta por Nestor Baptista. 
Ele será sabatinado em 
breve por uma comissão 
já criada na Assembleia 
Legislativa .

Influenza aviária
O Paraná reforçou as 
orientações aos produtores 
e profissionais que atuam 
no setor avícola depois 
das notificações recentes 
de influenza aviária na 
Colômbia, Peru, Equador 
e Venezuela. A Agência 
de Defesa Agropecuária 
do Paraná alerta para a 
necessidade de redobrar 
a atenção às medidas de 
prevenção e biossegurança 
nas granjas do Estado.
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IBGE projeta uma safra
recorde de 293,6 milhões
de toneladas para 2023

A safra brasileira de grãos, 
cereais e leguminosas deve 
alcançar a marca de 293,6 
milhões de toneladas em 2023, 
uma projeção recorde da série 
histórica, iniciada em 1975. A 
previsão é 1,9% maior do que 
a feita no primeiro prognóstico, 
divulgado no mês passado. 
Na comparação com 2022, 
cuja safra deve ficar em 262,7 
milhões de toneladas, segundo 
a previsão de novembro, o 
aumento projetado é de 11,8%.

Os dados são do segundo 
prognóstico do Levantamento 
Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA), divulgado 
ontem (8) pelo IBGE.

O gerente da pesquisa, 
Carlos Barradas, explica que 
o aumento de 5,5 milhões de 
toneladas em relação ao pri-
meiro prognóstico ocorreu 
devido à entrada de informa-
ções de campo.

“Em 2022, a safra da soja foi 
drasticamente reduzida devido 
à falta de chuvas, sobretudo na 
Região Sul. Para a safra 2023, 

Consumo nos lares
O Consumo nos Lares Brasileiros, 
medido pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras), 
encerrou o mês de outubro com 
alta de 6,27% ante setembro. No 
ano, o consumo nos lares acumula 
alta de 3,02%, sendo a maior alta 
do consumo no ano, aproximando 
o indicador do crescimento 
acumulado durante todo o ano 
passado, de 3,04%. Na comparação 
com outubro de 2021, o índice 
apresentou alta de 8,10%.O 
resultado contempla os formatos 
de loja atacarejo, supermercado 
convencional, loja de vizinhança, 
hipermercado, minimercado e 
e-commerce. Todos os indicadores 
são deflacionados pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), medido pelo IBGE. 
Segundo a Abras, o pagamento 
antecipado de benefícios sociais 
para a segunda e terceira 
semanas de outubro contribuiu 
para o aumento do consumo. 
A antecipação beneficiou 21,13 
milhões de famílias com o repasse 
de R$ 12,8 bilhões.

Estimativa
Na comparação anual, a estimativa do IBGE indica aumento de 10,2% 
na área do milho, de 17,9% na do algodão herbáceo (em caroço), de 
4,8% na da soja, de 11,8% na do trigo e queda de 3,2% na área do ar-
roz. Em produção, as altas são de 15,2% para o algodão herbáceo (em 
caroço), 22,3% para o trigo e 25,5% para o milho. A soja teve queda de 
11,4% e o arroz em casca de 8,2%. Em relação à previsão de outubro, a 
estimativa é de aumento na produção da batata-inglesa segunda safra 
(4,3% ou 53.076 toneladas), da cana-de-açúcar (4,1% ou 24.568.533 
t), feijão segunda safra (2,8% ou 37.207 t), sorgo (2,0% ou 57.045 t), 

tomate (1,1% ou 43.078 t), feijão terceira safra (0,2% ou 1.222 t), milho 
primeira safra (0,2% ou 40.443 t) e soja (0,1% ou 78.405 t). A previsão 
é de queda da cevada (-6,7% ou -35.834 t), na batata-inglesa terceira 

safra (-1,5% ou -16.400 t) e primeira safra (-0,3% ou -4.892 t), feijão pri-
meira safra (-0,7% ou -7.760 t), milho segunda safra (-0,3% ou -258.965 

t), e), trigo (-0,2% ou -22.781 t) e da aveia (-0,0% ou -280 t).

até o momento, as condições 
climáticas estão favoráveis ao 
desenvolvimento das lavouras, 
o que deve permitir uma recu-
peração na produção. A safra de 
2023 deve ser o novo recorde da 
série histórica do IBGE”.

De acordo com ele, deve 
haver uma supersafra de soja 
em 2023, com 146,4 milhões 
de toneladas, 22,5% a mais 
do que o registrado este ano. 
Para o milho, o aumento deve 
ser de 5,1%, chegando a 115,8 
milhões de toneladas no pró-
ximo ano.

SAFRA 2022
A nova previsão do IBGE é 

que a safra deste ano chegue 
a 262,7 milhões de tonela-
das, um aumento de 3,7% em 
relação aos 253,2 milhões de 
toneladas de 2021. A área a ser 
colhida cresceu 6,8% frente ao 
ano passado, com 73,2 milhões 
de hectares. Os principais pro-
dutos são o arroz, o milho e a 
soja, que somam 91,5% da 
estimativa da produção e 87% 

da área a ser colhida.
Por região, houve aumento 

na estimativa para o Centro-
Oeste (12,2%), Norte (10,3%), 
Sudeste (13,3%) e Nordeste 
(10,3%), enquanto no Sul a pro-
dução de 2022 de cereais, legu-
minosas e oleaginosas deve cair 
15,2%. O Mato Grosso é o maior 
produtor nacional de grãos, 
com participação de 30,7% da 
safra brasileira, seguido pelo 
Paraná (12,7%), Goiás (10,4%), 
Rio Grande do Sul (9,8%), Mato 
Grosso do Sul (8,4%) e Minas 
Gerais (6,5%). Somados, estes 
estados representaram 78,5% 
da produção nacional.

PREVISÃO é 1,9% maior do que a feita no primeiro prognóstico
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PEC das redes 
Após ser aprovada no Senado 
a PEC da Transição dominou 
as redes sociais na última 
quarta-feira (7).  Segundo 
levantamento da Vox Radar, 
encomendados pela startup 
O Pauteiro, cerca de 113,5 mil 
conteúdos foram veiculados 
no Twitter, gerando 756 mil 
interações. Foi possível observar 
dois tipos de publicações: as 
favoráveis que citam a “PEC 
do Bolsa Família” que geraram 
41% dos conteúdos e 338,7 mil 
interações; E as contrárias que 
intitulam “PEC do Estouro” ou 
“PEC Fura-teto”, que geraram 
cerca de 30,7 mil conteúdos e 
207 mil interações.

Rio

Depois da reeleição garantida, 
o governador Cláudio Castro 
começou a reorganizar a 
administração na tentativa 
de tirar o nome do Estado do 
Rio de Janeiro do noticiário 
negativo – da recuperação fiscal 
à segurança. Lançou uma forte 
campanha de atrativos para o 
turismo, com vistas à divulgação 
nacional e internacional, 
na tentativa de buscar 
investimentos também no setor 
de eventos. A despeito de todos 
os problemas, o Rio continua a 
ser um cartão-postal do Brasil e 
a principal porta de entrada 
dos estrangeiros.  

Em dia
Os Cartórios de Protesto 
do Estado de São Paulo 

3º turno
A campanha eleitoral entrou num 3º turno Brasil adentro – e 

também em Brasília. As equipes de transição do governo federal 
e de governadores derrotados têm encontrado rombos e muitas 

surpresas nas contas que vão ficar para 2023. Exemplo de 
Pernambuco. No primeiro encontro com prefeitos, a governadora 
eleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), não poupou críticas à 
gestão de Paulo Câmara (PSB). Ela afirmou estar preocupada com 
a herança que o atual governo vai deixar. “Todos os dias chegam 

informações de novos gastos e acordos realizados às pressas, sem 
planejamento. Isso é grave”, afirmou. No apagar das luzes, há um 
corre-corre nas ordens de pagamentos no Palácio das Princesas. A 
eleita pode encontrar encrencas nas contas nos próximos meses. 

mostraram um aumento 
de 24,3% no cancelamento 
de dívidas protestadas 
até outubro de 2022, em 
comparação ao mesmo 
período de 2021. Em 
comparação a 2020, houve 
crescimento de 42%. 
Segundo o levantamento, 
nos 10 primeiros meses 
deste ano foram cancelados 
240.133 títulos – foram 
cancelamentos 193.140 no 
mesmo período de 2021 e, em 
2020, contabilizados 168.724 
cancelamentos. Os credores 
recuperaram mais de 
R$ 2,8 bilhões.

Portas abertas
As vendas pela internet 
ganharam destaque nos 
últimos dois anos, mas 
levantamento feito pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas e pelo SPC 
Brasil aponta que 82% dos 
consumidores pretendem 
realizar compras de forma 
presencial, em lojas físicas, 
neste Natal, principalmente 
em lojas de departamento e 
shoppings. A pesquisa afirma 
que é importante que o setor 
do varejo volte novamente 
sua atenção para as 
experiências em lojas físicas, 
sem deixar de lado a interface 
das lojas virtuais.

Povo diet
A Associação Brasileira da 
Indústria de Alimentos para 
Fins Especiais e Congêneres 
divulgou boletim econômico 
que mostra um aumento 
de 15,6% em setembro 
no consumo de bebidas 
dietéticas - sem açúcar, 
adoçadas artificialmente com 
poucas ou nenhuma caloria 
– em comparação com o 
mesmo período de 2021. 
Houve ainda crescimento de 
41,5% nos concentrados 
de proteínas.
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Discussão em pátio de posto termina  
com um esfaqueado e outro baleado

Depois de se apossar 
de uma faca na loja de seu 
cunhado, ontem pela manhã, 
um homem de 28 anos, foi 
preso pela Polícia Militar 
de Umuarama. Antes de ser 
detido, ele desferiu três golpes 
de faca contra o cunhado, que 
estava no pátio de um posto 
de combustíveis, no entorno 

da Praça da Catedral.
Os golpes foram desferidos 

após uma discussão, ocasião 
em que o cunhado do acusado, 
sacou de uma arma, ainda 
enquanto estava dentro de 
seu veículo, um Fiat Strada, e 
apontou para o homem.

Por sua vez, o autor das 
facadas conseguiu se apossar 

da arma de fogo do cunhado 
(um revólver cromado) e, além 
de aplicar os golpes, também 
atirou contra o parente, mas 
errou os quatro tiros.

Ferido gravemente, o 
cunhado do autor das facadas, 
que também é comerciante, 
nas imediações, foi socorrido 
por populares e levado ao 
Hospital Cemil. A arma foi ‘dis-
pensada’ no pátio do posto de 
combustíveis e, apanhada por 
um terceiro envolvido. Outro 
homem, que também tem 28 
anos de idade e estava em uma 
motocicleta.

Quando uma equipe da 
Polícia Militar chegou ao local, 
deteve o autor das facadas e 
notou uma tentativa de fuga 
do motociclista, que foi abor-
dado, mas apontou a arma aos 
PMs, quando foi alvejado com 
um tiro em uma das pernas.

Ele foi socorrido por uma 
equipe do Samu minutos 
depois e também levado, 
em estado grave ao Hospital 

Cemil.
A Polícia Civil investiga o 

caso e verifica se o autor das 
facadas e o homem baleado 
pelos policiais, estariam 
agindo juntos. Ainda será 
verificada a procedência da 
arma apreendida e que seria 

Corpo no asfalto
A Polícia Rodoviária Estadual 
encontrou o corpo de um 
jovem de 27 anos na pista de 
rolamento da rodovia PR-323, 
entre Umuarama e Cruzeiro 
do Oeste, na madrugada 
de ontem (8). Segundo os 
patrulheiros, uma unidade 
do Samu foi acionada e 
compareceu ao local, porém 
somente  constatou o óbito. 
O corpo foi recolhido ao 
Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama. 
Parentes relataram que o 
homem, que trabalhava como 
retireiro, era usuário de drogas. 
A Polícia Civil investiga se 
ele foi vítima de um homicídio.

HOMEM que se apossou da arma de fogo foi baleado na perna por PMs
quando tentava fugir

ALEX MIRANDA

Morte na pista
Um motociclista de 36 anos 
morreu em um acidente 
registrado por volta das 4h30 da 
madrugada de ontem (quinta-
feira, 8), na rodovia PR-082, em 
Cidade Gaúcha. Segundo a Polícia 
Rodoviária Estadual, o piloto da 
moto Honda CG 125, trafegava no 
sentido Cidade Gaúcha a Rondon, 
quando perdeu o controle e se 
chocou contra um barranco na 
margem direita da rodovia. Além 
da PRE, também estiveram no 
local do acidente uma ambulância 
do município de Cidade Gaúcha. 
O Instituto Médico Legal (IML) 
de Cianorte e a criminalística de 
Umuarama também atenderam a 
ocorrência.

de propriedade do homem 
esfaqueado. Para tanto, um 
inquérito foi instaurado para 
apurar os detalhes do crime 
e a motivação. O homem que 
desferiu as facadas está preso, 
inicialmente sob a acusação de 
tentativa de homicídio.
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Alex Sandro deve ficar fora
das quartas contra a Croácia

O lateral-esquerdo Alex 
Sandro não se recuperou 
completamente de uma lesão 
e sua participação no duelo 
da seleção brasileira con-
tra a Croácia pelas quartas 
de final da Copa do Mundo 
do Catar hoje (9) é dúvida, 
disse ontem (8), o técnico 
Tite. Alex Sandro foi substi-
tuído nos minutos finais da 
segunda partida do Brasil no 
Grupo G da Copa do Mundo 
contra a Suíça, com um pro-
blema muscular no quadril 
esquerdo. Ele foi descartado 
para o último jogo da fase de 
grupos com Camarões e do 
confronto das oitavas de final 
contra a Coreia do Sul.

O atacante Neymar e o 
lateral-direito Danilo sofre-
ram lesões no tornozelo na 
vitória de 2 a 0 do Brasil sobre 
a Sérvia na estreia, o que os 
deixou de fora da vitória por 
1 a 0 sobre a Suíça e da der-
rota por 1 a 0 para Camarões, 

partida em que Tite escalou 
reservas para poupar seus 
principais jogadores.

Os dois foram liberados 
para jogar e foram titulares na 
vitória brasileira por 4 a 1 sobre 
a Coreia do Sul na segunda (5) 
e, de acordo com Tite, eles 
agora estão em plenas con-
dições. Danilo deve voltar a 
ser titular no lado esquerdo 
da defesa se Alex Sandro não 
puder jogar, pois o Brasil não 
tem mais laterais-esquerdos 
de origem, após o corte de Alex 
Telles, que sofreu uma lesão no 
joelho contra Camarões.

“Temos que aguardar o 
Alex Sandro treinar e espe-
ramos que ele tenha saúde 
e esteja à disposição”, disse 
Danilo em uma coletiva de 
imprensa. “Eu estou bem, 
estou curado, deu para perce-
ber no último jogo. Jogar pela 
direita, esquerda, pelo centro 
da defesa é indiferente. Para 
mim, é algo natural. Acho que 

num futuro bem próximo vou 
ser zagueiro, porque é onde 
tenho desfrutado melhor”.

O zagueiro Eder Militão, 
que substituiu Danilo na 
lateral-direita contra a Suíça 
e jogou contra a Coreia do 
Sul na mesma posição, pro-
vavelmente permanecerá na 
equipe até que Alex Sandro 
esteja de volta.

LATERAL esquerdo foi substituído nos 
minutos finais da segunda partida, contra 

a Suíça, com um problema muscular no 
quadril esquerdo

DIVULGAÇÃO
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Coral com 100 vozes, samba, rock,
sertanejo e gospel na festa de Natal

Umuarama se firma cada 
vez mais como uma das prin-
cipais do Estado quando o 
assunto é Natal: toda área 
central da cidade está ilumi-
nada com 318 portais de luz, 
assim como as praças e o Lago 
Aratimbó, onde haverá a che-
gada de Papai Noel hoje (9) às 
20h. Um dos principais desta-
ques deste ano fica por conta 
da programação musical, que 
terá artistas de vários estilos 
se revezando em apresenta-
ções diárias até o dia 23 de 
dezembro.

A abertura do Natal no Lago 
terá a animação de um coral 
formado por 100 vozes, de can-
tores que fazem parte de qua-
tro corais: Coral Municipal, Cia 
Musical Schubert, Coral Infantil 
e Coral OAB, todos sob a regên-
cia do maestro Marco Aurélio 
Tavares, da Fundação Cultural 
de Umuarama. Neste mesmo 
dia a Banda Municipal 26 de 

Boletim Covid 
informa 81 novos 

casos com três 
pessoas internadas

 Mais 81 casos de Covid-
19 foram confirmados em 
Umuarama ontem (quinta-
-feira, 8). São 53 mulheres, 
22 homens e seis crianças 
– um menino de 9 meses 
e três de 10 anos, além de 
uma menina de 3 anos e 
outra de 9 anos. Existem 
675 pessoas em isolamento 
domiciliar, considerando 
que são 481 casos ativos e 
194 suspeitos.

Nos oito primeiros dias 
de dezembro, 399 pessoas 
receberam diagnóstico posi-
tivo para a doença na cidade 
– uma média de 50 por dia. 
Três mulheres seguem inter-
nadas em enfermarias: uma 
de 73 anos, que tomou duas 
doses da vacina, está no 
Uopeccan, outra que tam-
bém tem 73 de anos, que 
não tomou nenhuma dose, 
está no Nossa Senhora, e 
uma de 84 anos, sem infor-
mação sobre vacina, está no 
Uopeccan.

Não houve o comunicado 
oficial de mortes nesta data 
e o total de óbitos segue 
em 357. Desde o início da 
pandemia, em março de 
2020, 40.104 pessoas foram 
diagnosticadas com covid e 
deste total 39.284 se recu-
peram. Em 342 dias – desde 
o dia 1° de janeiro até hoje 
– 19.672 casos foram con-
firmados na cidade, o que 
dá uma média de 57 casos 
diários. O município conti-
nua classificado com ban-
deira verde pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), 
revelando que o risco de dis-
seminação do vírus é consi-
derado baixo.

Junho também apresenta seu 
repertório que inclui músi-
cas eruditas e populares, sob 
a regência do maestro Urias 
Assumpção.

Sábado, dia 10, a festa 
começa às 16h, com a Tarde 
do Rock e apresentações das 
bandas Félas, Stéreo Flowers, 
Inner, Emergencial e Cavern 
Club. O domingo tem muita 
festa começando às 16h com 
a Tarde do Pagode, que con-
tará com apresentações do 
grupo Papo de Samba e do 
pagodeiro Cleiton Fernandes. 
A partir das 19h tem início a 
Noite Sertaneja, com apre-
sentações dos cantores Marco 
Aurélio, o violeiro Gabriel 
Paixão, Joaquim Felix, Allana 
Rodrigues e Aline Monteiro. 
Já na segunda-feira, dia 12, 
momentos de emoção a par-
tir das 19h com a Noite Gospel 
e apresentações das cantoras 
Maria Vitória, Dalila Assunção 

& Saxofone Instrumental e 
Eloiza Araújo e Banda.

No dia 13, na praça Hênio 
Romagnolli tem show com 
o quinteto instrumental 
Assunção Company e a Banda 
Municipal 26 de Junho. Na 
praça Miguel Rossafa se apre-
sentam o Coral Municipal 
de Umuarama, Cia Musical 
Schubert, Coral Infantil e Coral 
OAB. No dia 14, quarta-feira, 
na Arthur Thomas, Sandro 
Luiz apresenta o Projeto 
Musicalização nos Bairros, na 
Hênio Romagnolli apresen-
tação da Academia Musical 
Schubert e da Cia Encena 
(Grupo da Fundação Cultural) 
e na Miguel Rossafa o show fica 
por conta dos alunos da Escola 
de Música Soares de Azevedo.

Na quinta 15, a praça 
Miguel Rossafa é palco para o 
Maestro Samuel de Siqueira 
e Orquestra e na praça Hênio 
Romagnolli apresenta-se o 

músico Sandro Luiz e a Banda 
Pétalas. Na sexta 16, Eloiza 
Araújo se apresenta ao piano 
com os alunos de canto do 
Conservatório Musical Santa 
Cecília na Miguel Rossafa. Na 
Hênio Romagnolli apresen-
tam-se o Coral Municipal de 
Umuarama, Cia Schubert, 
Coral Kids e Coral OAB.

Sábado 17, o roqueiro 
Oda Metal agita a praça 
Miguel Rossafa. Na Hênio 
Romagnolli terá apresenta-
ções do Coral Canarinhos, 
da Paróquia São Francisco 
de Assis,  dos Grupos de 
Dança da Fundação Cultural 
e do Ballet Thais Lavos. 
Domingo, dia 18, apresen-
tação de Henrique Tauil na 
Miguel Rossafa, a Orquestra 
de Violas do Conservatório 
Santa Cecília e Júnior Lima 
se apresentam na Hênio 
Romagnolli. “Estamos pro-
gramando outros shows e 

Almoço reúne idosos atendidos
pelo serviço de convivência

Um delicioso almoço no 
restaurante de um dos pes-
queiros mais tradicionais da 
cidade marcou o encerramento 
das atividades do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos do Idoso (SCFVI) 
neste ano. Cerca de 70 homens 
e mulheres atendidos pelo 
serviço e também moradores 
de dois condomínios de ido-
sos de Umuarama participa-
ram da confraternização rea-
lizada nesta quinta-feira, 8, 
pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social.

A secretária Adnetra Vieira 
dos Prazeres Santana, res-
ponsável pela área social, 
esteve presente e lembrou 
que o Baile Tropical reali-
zado na quarta pelo Sesc/
Umuarama e este almoço no 
pesqueiro foram os primei-
ros eventos coletivos realiza-
dos após o relaxamento das 
restrições da pandemia de 
covid-19. “Foram momentos 
de muita alegria, que estimu-
lam o encontro e a convivên-
cia dos idosos. Acredito que 

divulgaremos na próxima 
semana. Serão dias de muita 
e m o çã o,  tu d o  p e n s a d o 
para alegrar as famílias de 
Umuarama e todos os visi-
tantes, que serão muito bem 
recebidos aqui”, comentou o 
prefeito Hermes Pimentel.

foram eles que mais senti-
ram os efeitos do isolamento 
social, apesar dos nossos 
esforços para manter a inte-
ração on-line”, afirmou.

O prefeito Hermes Pimentel 
parabenizou os idosos pela 
presença e a equipe organi-
zadora pelo bel trabalho. “A 
convivência saudável faz a 

diferença na vida de todos 
e esses eventos trouxeram 
bons momentos aos idosos. 
Teremos mais oportunidades 
no próximo ano. A assistência 
social tem todo o nosso apoio”.

Os grupos do SCFVI contam 
com oficinas de música e de 
artesanato, estimulação cog-
nitiva e encontros temáticos, 

de acordo com os objetivos 
do serviço e os interesses dos 
idosos. Além disso, eles par-
ticipam constantemente de 
campanhas de saúde e pro-
jetos sociais do município. 
Atualmente, cerca de 150 estão 
cadastrados para acompa-
nhamento e participação nas 
atividades.

A secretária Adnetra Santana, lembrou que o Baile Tropical realizado na quarta pelo Sesc e o almoço no pesqueiro foram os primeiros eventos 
coletivos pós pandemia

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

As parcerias e o trabalho em equipe talvez tragam 
dor de cabeça, especialmente se você tiver que 
aceitar ordens dos colegas. Melhor ficar de olho 
no que acontece ao seu redor, porque há risco de 
alguém agir pelas suas costas e roubar os crédi-
tos pelo seu trabalho. Seu charme também ganha 
uma turbinada dos astros e a paquera promete 
momentos deliciosos.

Tudo o que envolva comunicação, inclusive mí-
dias sociais e reuniões por videoconferência, 
conta com a proteção da Lua. Tente controlar seu 
temperamento, porque até o romance pode sofrer 
com essa briga astral. Uma boa conversa pode ser 
a melhor maneira de acertar os ponteiros e fazer 
as pazes.

Foque no que é importante e preste atenção a tudo 
o que exigir dinheiro ou investimento da sua parte. 
Os assuntos familiares podem se misturar com os 
financeiros. O ciúme pode crescer e trazer dor de 
cabeça para o romance, por isso, dê uma volta 
para esfriar a cabeça.

Foque no que é importante e aproveite para dar 
uma arrancada naquelas tarefas que vinha em-
purrando com a barriga. Aproveite para fazer um 
balanço dos últimos tempos e repensar algumas 
coisas. Se estiver a fim de uma pessoa compro-
metida, melhor agir com cuidado e manter isso 
em segredo se quiser evitar confusão.

A relação com os amigos está em destaque, mas 
nem tudo vai correr às mil maravilhas. Sol e Ne-
tuno trocam farpas e indicam o risco de prejuízo 
se você investir em um antigo sonho sem levar 
em conta os riscos. Você e o seu amor podem se 
aproximar mais agora, especialmente se os dois 
têm os mesmos sonhos.

Pode ser que nem tudo corra de acordo com o 
planejado, mas não se preocupe antes da hora -- 
se você tiver jogo de cintura para se adaptar às 
mudanças e prestar atenção ao seu sexto sentido, 
no final, vai sair ganhando de um jeito ou de outro. 
Os astros ajudam na paquera - alguém popular e 
muito atraente pode entrar na sua mira. 

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 9 de dezembro são de Sagitário com a personalidade de Sagitário e Áries. 
São comunicativos e dotados de grande simpatia. A palavra é fácil e o senso de humor é en-
graçado. Costumam dizer o que pensam, doa a quem doer.  Seu número principal, do dia do 
nascimento é o 18, formado de Sol, 1 e de 8, Saturno. Ambos exercem o poder e a autoridade, 
cada um ao seu modo.  Juntos formam o 9, de Marte, que revela coragem, decisão, ousadia, 
irreverência, determinação e aventura. Revela ligações com o estrangeiro.

Horóscopo nascido em 9 de dezembro

Você pode ter um surto consumista e sair com-
prando tudo o que vê pela frente, mas não se es-
queça de que a fatura do cartão vai chegar mais 
cedo ou mais tarde. Ainda bem que a Lua estará 
em harmonia com Mercúrio mais tarde e vai faci-
litar a entrada de uma grana que não estava espe-
rando.  Se tem compromisso, lidar com o ciúme 
pode ser o maior desafio desta sexta.

Você vai demonstrar um bom-senso extra na hora 
de tratar das tarefas diárias, mas é bom não abusar 
da sorte. Como o Sol e Netuno se desentendem 
à tarde, há risco de se distrair com facilidade no 
serviço ou adiar as tarefas para o último minuto. A 
rotina vai dar as caras no romance e pode deixar 
as coisas meio sem graça. 

Não faça nada muito louco nem tente se aven-
turar em serviços que não conhece - o basicão 
será a chave do sucesso nesta sexta. Se andava 
alimentando grandes sonhos, talvez não seja o 
melhor momento para colocá-los em prática. 

Pode ser uma boa estudar ou reunir informa-
ções à noite, mas nada de exagerar na dose. 
O desejo de curtir a vida também está em alta. 
Mas imprevistos e decepção não estão descar-
tados: cuidados extras com a saúde ainda estão 
na ordem do dia.

Preste atenção na maneira como você se expressa 
e veja o que pode ser melhorado para evitar mal-
-entendidos. A saúde também precisa de atenção 
e você não pode confiar em tudo o que lê por aí. 
Se sentir um sintoma estranho, ao invés de pes-
quisar na internet, marque um médico. 

Com a criatividade em alta, pode ser mais fácil 
pensar fora da caixa enquanto está trocando ideias 
com colegas e amigos - a interação com os outros 
será o segredo para o sucesso! Se não for flexível 
e buscar um meio-termo, as brigas serão inevitá-
veis e podem azedar seu humor.
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LIM
EMPENHADO

FIARVAIA
TREZESD

JURASAQUE
RAPDUOS
ATAQUET
DESCULPAR

VISTOTELO
NCTEARN

FARNELFIFA
MASITES

PIVOTICE
ACORRENTAR

ASESCOLA

Técnica
para ler 
rapida-
mente

Na (?): 
à força
(pop.)

Roedor que
vive em

capinzais

Ao (?) 
de: ao

contrário
de

Sílaba de
"hábil"

Tempo
verbal de
"adqui-

rira" 

Opõe-se
ao "X", no
jogo da
velha

Reação
oposta ao
aplauso

Retira 
do poder

(fig.)

Número
associado

ao azar
(Folc.)

A fase
posterior
à adoles-

cência

Promessa
solene;

juramento

Artigo
definido
feminino
singular

Merenda
(bras.)

Máquina
para fazer

tecidos

Empre-
gado da

alfândega

Federação 
Internacio-
nal de Fute-
bol (sigla)

Período; 
fase

Marcha
que faz o
carro ir

para trás

Local de
trabalho
do pro-
fessor

Vender a
crédito 

Esforçado

Aprisionar
(fig.) 

Certa carta
do baralho

A índole
da vilã
Dente

artificial

Tribunal 
trabalhista
"(?) de Jó",

cantiga

Páginas 
da internet
Sufixo de
"rubor"

Michel (?),
cantor

A classe
alta (pl.)

Bebida
japonesa
Embru-

lhos

A letra
sinuosa
O dia

decisivo

Formato
do rodo
Alumínio
(símbolo)

Gelo, 
em inglês
Consoantes
de "nuca"

Duetos

Dígrafo
de "quilo"

Perdoar 
Carimbo

de passa-
portes

Tique-(?):
som do
relógio

3/ice — tst. 4/pivô. 5/invés — sites. 6/farnel.
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A T T
E S T R I D E N T E

E I A A N U A L
G D E N S A H

L U G A R Ã C A
N R P O R O S
D A S E M E N
O B S T R U I D O

G R U A A S U R
E T A C I T A
I R I N E U O L

VE N E N O L A R
A A T O L A R F

I D O L A T R A D O
R O D A R O RA I Z

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.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Saiba como a homeopatia age contra a depressão
Nos casos de depressão, os 

medicamentos homeopáticos 
atuam sobre o indivíduo na sua 
globalidade e promovem um 
maior equilíbrio na saúde men-
tal e física. A homeopatia pode 
ser administrada em conjunto 
com os antidepressivos, porém 
no decorrer do tratamento, com 
a melhora do paciente, o uso de 
antidepressivos pode ser paula-
tinamente reduzido.

Quando consultamos o “reper-
tório homeopático” encontramos 
muitos sintomas relacionados à 

depressão e uma análise homeo-
pática permite encontrar o melhor 
medicamento.

O uso da medicação ajuda 
o corpo a aprender a reagir de 
forma menos exagerada aos estí-
mulos do dia a dia, e dessa forma, 
o paciente vai reencontrando 
naturalmente seu equilíbrio. Por 
essa razão, os resultados positivos 
do tratamento são duradouros.

MEDO E INSEGURANÇA
O estresse diário a que as 

pessoas são submetidas gera 

uma infinidade de problemas, 
entre eles, uma predisposição 
a sentir medo e insegurança. 
Medo de ser assaltado, de per-
der o emprego, de adoecer, de 
andar a pé, de lugares cheios, 
de ficar sozinho.

Se esse medo se torna 
constante e exagerado, pode 
se caracterizar como uma 
Síndrome do Pânico e exige 
tratamento. A homeopatia tem 
soluções para medo e insegu-
rança e outras manifestações 
de descontrole emocional que 

a pessoa venha a apresentar, 
ajudando a proporcionar alívio 
e bem-estar.

O tratamento homeopático 
deve ser precedido de um diag-
nóstico preciso para que haja 
eficácia no procedimento tera-
pêutico. O homeopata precisa 
saber qual o quadro da doença 
que a pessoa apresenta e, para 
isso, vai investigar detidamente 
as causas dessas sensações de 
medo, porque há diferentes 
substâncias que podem ser uti-
lizadas para os sintomas que a 

pessoa venha apresentar, como 
ansiedade, nervosismo, insônia, 
estresse e pânico.
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Você sabe quando e por que
calibrar os pneus do seu carro? 

A pressão ideal é funda-
mental para o bom desempe-
nho dos pneus e consequente-
mente dos veículos. O uso da 
pressão adequada para cada 
veículo e situação em que os 
pneus serão usados é funda-
mental para aumentar a segu-
rança, economizar combustí-
vel e a durabilidade dos pneus 
e componentes de suspensão. 
Lembre-se que quando um 
automóvel carrega apenas o 
condutor e está sem carga, a 
pressão indicada no manual 
do veículo é diferente de situa-
ções como uma viagem com a 
família, em que o veículo pre-
cisa levar quatro passageiros e 
bagagem, por exemplo.

O ideal é que os pneus 
sejam calibrados semanal-
mente, não ultrapassando 
o intervalo de 10 dias, pois a 
perda de pressão pode ser de 
até um PSI (Pound-force per 
Square Inch) ou em portu-
guês libra-força por polegada 
quadrada, que é a nomen-
clatura usada no Brasil para 
medir a pressão dos pneus. No 
entanto, esta perda de pressão 
pode ser maior se o veículo 

for usado todos os dias e car-
regado ou em estradas e ruas 
com condições ruins. 

Os pneus devem ser cali-
brados quando estão frios, 
pois após rodarem por alguns 
quilômetros a temperatura 
aumenta e isso faz com que 
a pressão deles aumente. 
Se forem calibrados com a 
pressão correta nesta situa-
ção, podem ficar abaixo do 
recomendado quando o 
pneu esfria. 

Recomenda-se fazer o 
ajuste de pressão com inter-
valo de 7 a 10 dias, momento 
em que as condições gerais de 
banda de rodagem e laterais 
deverão ser checadas. Se notar 
alguma anormalidade, deve-se 
procurar assistência assim que 
possível, para reparos ou subs-
tituição do produto. 

Benefícios da calibragem 
De forma simples deve-se 

imaginar três cenários distin-
tos: pneu com pouca pressão, 
pneu com pressão em excesso 
e pneu com pressão ideal. 

A baixa pressão compro-
mete a segurança, que é acen-
tuada nesta época do ano 

quando ocorre um aumento 
na temperatura ambiente e no 
volume de chuvas. Os pneus 
com baixa pressão criam uma 
área de contato com o solo 
maior e têm mais riscos de 
aquaplanagem, situação que 
acontece quando o veículo 
trafega em pisos molhados 
e uma camada de água acu-
mula entre o pneu e a super-
fície, gerando a perda de con-
tato com o solo, de controle 
do veículo e possíveis riscos 
de derrapagem. 

A maior área de contato 
do pneu com o solo também 
gera aumento no consumo de 
combustível, deixa a direção 
mais pesada e como conse-
quência o carro não responde 
aos comandos como deveria. 
A baixa pressão ainda com-
promete a estrutura lateral 
dos pneus, tornando-os mais 
sensíveis a danos nas laterais e 
ao surgimento de bolhas.

Em situações mais extre-
mas o aumento da área de 
contato do pneu pode gerar 
um aquecimento anormal e 
até gerar a falha, levando a 
perda de controle do veículo. 

Um pneu excessivamente 
murcho pode até sair da roda 
durante uma curva. 

Ademais, o uso dos pneus 
com pressão abaixo da reco-
mendada gera desgaste irre-
gular das extremidades da 
banda, ou seja, dos ombros 
dos pneus.

A pressão em excesso tam-
bém é prejudicial. Por estar 
com muita pressão, o pneu 
fica com uma área de contato 
menor com o solo, por conse-
quência quando o motorista 
precisar fazer uma freada de 
emergência o carro pode não 
obedecer ao comando corre-
tamente, causando acidentes. 

O conforto para dirigir tam-
bém é impactado. O motorista 
pode sentir que o carro está dife-
rente, mais “duro” para realizar 
os movimentos. A alta calibra-
gem também diminui a durabili-
dade do pneu, deixando-o mais 
suscetível quando cai em bura-
cos ou é perfurado por alguma 
coisa nas ruas, além de aumen-
tar o desgaste na parte central 
da banda de rodagem. 

A cal ibragem correta 
dos pneus promove mais 

segurança em situações de 
chuva, freadas bruscas e cur-
vas. Além de propiciar maior 
durabilidade, mais conforto 
na hora de dirigir, menor con-
sumo de combustível, ou seja, 
o motorista economiza ao 
manter a calibragem em dia.

“A Dunlop trabalha para 
garantir os melhores produ-
tos para o público brasileiro 
e por isso sempre buscamos 
trazer dicas que ajudem nos-
sos clientes. Prestar atenção 
na calibragem dos pneus é fun-
damental para manter a segu-
rança e garantir o máximo de 
desempenho”, explica Rodrigo 
Alonso, diretor de vendas e 
marketing da Dunlop.

Outro ponto de atenção é 
lembrar de calibrar o estepe, 
ou verificar as condições do 
kit de reparo emergencial ou 
outra solução técnica para sair 
da situação de furo ou dano 
dos pneus, oferecida especi-
ficamente para cada modelo 
de veículo por seus respecti-
vos fabricantes. Para saber a 
calibragem ideal para seu veí-
culo em qualquer condição, 
consulte o manual do veículo.

A manutenção 
da pressão 
adequada aumenta 
a segurança do 
veículo, a economia 
de combustível e 
a durabilidade 
dos pneus
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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

  EXTRAVIO DE ALVARÁ
J.  H .  D U E N H A  B U F F E T 
ELEGANCY - ME, inscrita sob 
nº CNPJ 06.847.780/0001-
96 ,  estabelecido na Rua 
Florianópolis, 2920, Zona 3, 
CEP 87504-020, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
25.282/2004. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.  

Compras de Natal exigem atenção redobrada dos consumidores
O Natal se aproxima e 

muita gente já tem anteci-
pado as compras de presen-
tes, tanto no comércio local 
quanto pela internet. Mas é 
preciso ficar muito atento 
para não cair em golpes ou em 
ciladas, por isso a Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama, a pedido do pre-
feito Hermes Pimentel, prepa-
rou uma série de indicações e 
alertas aos consumidores para 
que redobrem os cuidados 
antes de adquirir um produto.

Pimentel comenta que 
geralmente, nesta época do 
ano, o cliente fica ‘meio dis-
traído’ por ter uma série de 
pendências para resolver e, 
desta forma, deixam de con-
ferir os produtos ou os dados 
bancários antes de faze-
rem pagamentos. “É preciso 
ficar atento e correr atrás 
de seus direitos e é por isso 
que nós temos o Procon em 
Umuarama, que é uma secre-
taria municipal criada justa-
mente para defender os con-
sumidores”, observa.

Segundo o secretário 
Deybson Bitencourt, a orien-
tação para as compras on-line 
e até as presenciais é regis-
trar todas as etapas da com-
pra, as informações contidas 
em anúncios (na internet, 

em panfletos etc.), se há polí-
tica de troca, as condições do 
preço (se pago em dinheiro, 
em cartão, em pix etc.) e prazo 
de entrega. “Pela internet, as 
maiores reclamações e proble-
mas enfrentados pelos consu-
midores são atraso na entrega, 
envio de mercadoria diferente 
da comprada, dificuldade de 
exercer o direito de arrepen-
dimento – que pela internet 
tem prazo de sete dias – e as 
chamadas ‘ofertas maquia-
das’ (mercadorias que apa-
recem como ofertas, mas 
que na verdade têm preço 
maior que o praticado nor-
malmente)”, conta.

Os brinquedos segura-
mente estão entre os itens 
vendidos nesta época, então 
a recomendação do secretá-
rio é para que o cliente veri-
fique a existência do selo do 
Inmetro, se há identificação 
do fabricante, do importador 
e as advertências quanto ao 

seu uso, que devem estar 
impressas com letras legí-
veis e em língua portuguesa. 
“Além disso, os compradores 
devem verificar se o produto 
comercializado é adequado 
para a idade da criança, 
já que alguns brinquedos, 
mesmo aqueles certificados 
pelo Inmetro, têm restrições 
de uso para determinada 
faixa etária”, destaca.

Um outro fato que o con-
sumidor geralmente não sabe 
é que nenhuma loja física, 
pela lei, é obrigada a trocar o 
produto se ele não apresenta 
‘vício de qualidade’ ou defeito. 

“É claro que os lojistas geral-
mente não se recusam em rea-
lizar trocas, para não decep-
cionar o cliente. Mas é preciso 
perguntar antes se o estabele-
cimento comercial aceita essa 

modalidade. Vale destacar 
que no caso de compras pela 
internet, o consumidor tem 
sete dias para se arrepender da 
compra e devolver o produto”, 
informa.

Dinheiro ou cartão
Desde 2017 – com a Lei 13.455 – os comerciantes podem 

cobrar preços diferentes para pagamento em dinheiro, com 
cartão de débito ou de crédito ou até por meio do novo pix. 
“A lei fala em ‘desconto para quem pagar em dinheiro’ e não 

considera o cartão de débito como ‘pagamento à vista’. É 
uma forma de privilegiar quem paga em dinheiro e isso pode 
legalmente ser feito. Porém, é preciso frisar que o fornece-
dor é obrigado a informar, em local visível ao consumidor, 
os descontos oferecidos em função do meio e do prazo de 

pagamento. Se ele não cumprir a determinação, ficará sujeito 
a multas previstas no Código de Defesa do Consumidor, na Lei 

8.078/1990”, detalha.
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Zélia Casoni “Não pedi coisas demais para não 
confundir Deus que à meia-noite de 

Ano-Novo está tão ocupado.”
Clarice Lispector

@tribunahojenewsumuarama

LAGO
Nesta sexta-feira, às 20h, tem chegada do Papai Noel no Lago Aratimbó -, é o começo do clima natalino aqui em 
Umuarama. Aliás, os portais estão maravilhosos na Avenida Paraná e adjacências. Aplausos!

CO
M

 (p
ai

xã
o)

NA TELINHA
Faustão voltará para os domingos 
da televisão brasileira em 2023. O 
apresentador fechou com a direção 
da Band e retornará para o dia da 
semana que consagrou sua traje-
tória na Globo. Seu programa na 

emissora do Morumbi (Band) ficará 
sem edição inédita entre janeiro e 
fevereiro, retornando em março do 
ano que vem com duas exibições 
por semana - além do domingo, 

também às sextas-feiras.

***
O comunicador grava até 21 de 

dezembro, permitindo que a atração 
fique no ar, com programas inéditos, 
até o fim de 2022. O retorno, no ano 
que vem, inclui as noites de domin-
go, horário nobre na Band. Assim, 
o programa, no ar desde janeiro 

de 2022, deixará de ser diário. Aos 
domingos, a duração será maior, com 
3 horas no ar. A decisão foi tomada 
após um flerte do apresentador com 
a Record, A proposta financeira da 
Record não agradou o apresentador 

que decidiu continuar na Band.

DEVO, não nego!
O endividamento dos paranaen-
ses chegou ao maior nível em 12 

anos: 96,2% da população possuía 
algum tipo de dívida em novem-

bro. (É o que revela a Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor, apurada pela Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo) e pela 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Paraná (

Fecomércio PR). Índice semelhan-
te foi registrado em agosto de 
2011. Em outubro, a parcela 

de endividados era de 
95,8% no estado.

 ***

No contexto nacional, o percen-
tual de famílias que relataram ter 
dívidas a vencer recuou 0,3 ponto 
percentual em novembro de 2022, 

alcançando 78,9% do total das 
famílias brasileiras. Apesar do 

alto índice de endividamento, os 
paranaenses possuem boas con-
dições de solvência das dívidas: 

24% estavam com as contas atra-
sadas, enquanto a média nacional 
de inadimplência foi 30,3%. E os 
paranaenses sem condições de 

quitar seus débitos correspondiam 
a 8,2% em novembro, ante 10,9% 

na média brasileira.

GOOGLE
O ranking do Google revelou quais 
foram as buscas mais populares 

feitas pelos brasileiros. Em 2022, 
as eleições, a Copa do Mundo e o 
reality show BBB dominaram as 

pesquisas no maior buscador 
da internet.

CAFÉ DELAS
Em ritmo fitness, a Câma-
ra da Mulher prestigiou o 
Café Delas na loja Deusi 

Costa. No clique: 
Elisangela Mello, Sirley 

Batatinha, Deusi Costa e 
Denise Freitas.

ZOOM
Chegou ao mundo no último 
dia 16 de novembro a píccola 
Aurora para alegria dos pais 
Jhenifer Tamili e Jader. E com 
quase um mês faz estreia na 
coluna ZC.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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