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Novo pedido de cassação de Celso
Pozzobom é protocolado na Câmara
O ex-prefeito de Umuarama, Jorge Vieira, na condição de cidadão, pro-
tocolou um novo pedido de cassação do ex-prefeito Celso Pozzobom 
(PSD), na Câmara Municipal. O pedido, que é baseado na denúncia feita 
pelo Ministério Público Estadual, por corrupção passiva, lavagem de 

dinheiro e organização criminosa, tem por objetivo travar uma eventual 
volta de Pozzobom ao cargo, após uma decisão tomada monocratica-
mente pela desembargadora Regina Helena Afonso de Oliveira, da 4ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).
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DIVULGAÇÃO

Tabu das 
quartas

A Prefeitura está melhorando significativamente as condições de tráfego da Rua Jorge de Lima, Avenida José 
de Alencar e de mais 15 ruas transversais do Conjunto Sonho Meu II com o serviço de reper filamento e 
micropavimentação, em execução desde o início da semana. O investimento é de aproximadamente R$ 580 mil 
para 60 mil m2 de readequação da malha asfáltica. O mesmo contrato inclui trechos da avenida Rotary, que já 
foram restaurados e melhorados com a aplicação da microcamada asfáltica. 

Um grupo de 20 alunos 
do 4º ano fundamen-
tal da Escola Jardim 

União visitou o aterro 
sanitário para uma 

atividade extraclasse 
de educação ambien-
tal. Conheceram cada 

parte do aterro e o 
processo de destinação 

dos resíduos, desde a 
coleta, separação de 

recicláveis, transporte 
e depósito nas células 
para decomposição. l9  

Micropavimentação

Vendas do
comércio
eletrônico

crescem 60%
l 2

Marco fiscal
e reforma

tributária são
prioridades
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PR lidera
ranking de

transparência
no Brasil
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Casa do
Empreendedor

tem recorde
de atendimento
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Chegou a hora de vencer as resistências taurinas, virar a 
página e dar um basta naquilo que não te acrescenta e não 
te satisfaz mais. Por outro lado, o fenômeno vai acontecer 
em um setor polêmico do seu Horóscopo e se você insistir 
em manter o que não anda dando muito certo na sua vida, 
corre o risco de prolongar frustrações e decepções.  

Acontecimentos marcantes devem rolar em seu trabalho e 
também na saúde. Mudanças podem ser urgentes e necessá-
rias na forma como anda cuidando do seu organismo e tam-
bém na relação que vem estabelecendo com o seu trabalho. 
Se não está namorando, pode sentir algo mais por um crush 
que conhece e encontra sempre, ainda mais no trabalho.

A lunação de dezembro acontece nesta segunda-feira, 
quando também ocorre um eclipse solar total, e essas 
energias vão repercutir diretamente em sua vida amorosa. 
Sol e Lua se encontram em seu paraíso astral e deixam seu 
carisma ainda mais irresistível, só que também recomendam 
a avaliar melhor seus próprios sentimentos e suas neces-
sidades afetivas.  

Suas aspirações mais íntimas, as necessidades familiares 
e o convívio com os parentes próximos estarão no foco do 
eclipse total que o Sol promove no dia 14 de dezembro. O 
astro-rei avisa que chegou a hora de reforçar os laços de 
afeto com as pessoas queridas, valorizar quem sempre te 
apoiou e resolver de vez perrengues ou diferenças antigas.  

Horóscopo semanal do dia 10 a 17 de dezembro

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

É hora de explorar sua energia e suas competências para 
ampliar seus ganhos, conquistar melhorias e colocar a vida 
material nos trilhos. Saturno inicia o trânsito em sua Casa 
da Família e Júpiter reforça a influência nesse setor a partir 
do sábado. Os dois astros vão circular na morada aquariana 
por um bom tempo.

A Lua muda para a fase Nova nesta segunda ao formar con-
junção com o Sol e o astro-rei promove um eclipse total, 
tudo junto e misturado em sua 3ª Casa, o setor da comuni-
cação e da interatividade. Essa influência vai mexer bastante 
com os seus contatos e prenuncia um período importante 
em suas relações pessoais e profissionais. 

Os planos e objetivos do seu signo estarão na ordem do 
período e podem receber um bom impulso das estrelas. A 
Lua forma conjunção com o Sol em sua 11ª Casa e entra 
na fase Nova nesta segunda, no mesmo momento em que 
ocorre um eclipse solar total. Essas vibes vão estimular seus 
projetos, mas também recomendam a controlar a empolga-
ção e ter um pouco mais de foco e disciplina.

A Lua se aproxima do Sol e entra na fase Nova nesta segun-
da-feira, no mesmo momento em que ocorre um eclipse 
solar total. Tudo acontece no signo anterior ao seu. Você vai 
contar com o aval do seu planeta regente e do astro da sorte 
para tomar iniciativas, abraçar novos interesses e começar 
algo que pode trazer bons ganhos.  

A Lua Nova e o eclipse total do Sol vão acontecer em sua 
9ª Casa, revelando que um período de mudanças impor-
tantes está em curso na sua vida. Você poderá se deparar 
com novas e promissoras oportunidades ao descobrir outros 
interesses e ao entrar em contato com assuntos, culturas e 
pessoas de lugares diferentes. 

Horóscopo nascido em 10 de dezembro

Horóscopo nascido em 11 de dezembro

Horóscopo nascido em 12 de dezembro

Os nascidos no dia 11 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Touro. São inteligentes, 
mas acomodados. Procuram os caminhos mais práticos e mais sábios, para atingir suas metas e projetos. 
Seu número principal é o, 20, formado de 2, símbolo da Lua, que os ligam fortemente à figura da mãe, a 
quem admiram e estimam com devoção. Mas que confere instabilidade emocional, leviandade e irresponsa-
bilidade, em alguns aspectos. O 2, os fazem românticos, poéticos e sentimentais, amorosos e emocionais.

Os nascidos no dia 10 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Capricórnio. Amam 
suas tradições, o culto ao passado, são conservadores e amam a História. Gostam de ler e de aprender de 
tudo um pouco, muito embora tenham dificuldades para se aprofundarem em muitas coisas. Seu número 
principal, do dia do nascimento é o 19, formado de 1, Sol e de 9, Marte. São números que simbolizam deci-
são, liderança, chefia, franqueza e egocentrismo, muito embora expansivos e amplos nos seus interesses e 
cultura geral. Dá espírito estudioso e aventureiro.

Os nascidos em 12 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Gêmeos. Possuem disposição 
alegre, jovial e otimista. Possuem o dom da comunicação e de chamar a atenção sobre si, pelo que dizem, escrevem 
ou declaram. São criativos naquilo que fazem e têm talento especial para ganharem dinheiro. Seu número principal 
21, formado de 2, Lua e de 1, Sol, astros de natureza harmônica, que se completam e que criam o equilíbrio e a 
sorte da pessoa. A soma dá o 3, de Júpiter, que lhes confere características afortunadas, que lhes dá expansão, 
generosidade e a sabedoria, mesmo que muitos não consigam estudar ou se formar. Indica duplicidade amorosa.

A Lua promete um período dos mais movimentados e já começa 
a semana em ritmo acelerado. Brilhando em sua 10ª Casa, ela 
se aproxima do Sol e entra na fase Nova nesta segundona, no 
mesmo momento em que o Sol promove um eclipse total. Esses 
eventos vão impactar bastante a sua carreira e o momento é 
decisivo para você sair da zona de conforto. 
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O eclipse solar e a Lua Nova vão mexer bastante com os seus 
relacionamentos e você deve perceber com mais clareza a 
importância dos outros. Vai reconhecer o papel que cada pes-
soa representa na sua vida, por isso vai se sentir em dívida com 
colegas, parentes, amigos ou o mozão, despertando a vontade 
de dedicar mais tempo, apoio e atenção às pessoas queridas. 

A legião de astros que percorre seu signo vai mexer bastante 
com seu pique e a semana começa agitada: a Lua forma 
conjunção com o Sol e ingressa na fase Nova nesta segunda. 
Ao mesmo tempo, acontece um eclipse solar total em seu 
signo, o que vai deixar sua sensibilidade à flor da pele e suas 
emoções mais intensas. Invista no equilíbrio e no bem-estar.
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Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,59 0,41 5,13 5,90
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 -0,28% 24,71 
Vale ON +3,33% 88,74 
ItauUnibanco PN -1,25% 24,33 
Bradesco PN -1,72% 14,30 
Magazine Luiza ON -1,41% 2,80 
CSN Mineração ON +10,00% 4,07

IBOVESPA: +0,25% 107.519 pontos

Iene 136,56
Libra est. 0,81
Euro 0,95
Peso arg. 169,86

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,6% 5,2450 5,2460 +0,8%

PTAX  (BC) +0,6% 5,2390 5,2396 -1,0%

PARALELO +0,4% 5,1200 5,5500 +0,9%

TURISMO +0,4% 5,1200 5,5300 +0,9%

EURO +0,5% 5,5209 5,5225 +1,3%

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

DÓLAR 09/12

Iene R$ 0,0384
Libra est. R$ 6,44
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.367,99 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/12 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 1.483,75 -2,50 2,2%
FARELO dez/22 471,70 2,40 13,0%
MILHO dez/22 634,75 2,75 -4,5%
TRIGO dez/22 712,75 -11,50 -11,6%

SOJA 166,39 0,5% -2,3% 165,00
MILHO 73,98 0,0% -2,3% 73,00
TRIGO 94,25 -0,1% -6,7% 95,00
BOI GORDO 280,39 0,0% 0,4% 275,00
SUINO 6,62 -0,2% -0,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 09/12 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 09/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 176,00 2,3% -0,6%
SOJA Paranaguá 185,00 2,2% -1,6%
MILHO Cascavel 82,00 0,0% -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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Vendas do comércio eletrônico
na Black Friday crescem 60%

A receita das vendas realiza-
das pelo comércio eletrônico no 
fim de semana da Black Friday, de 
25 a 27 de novembro, aumentou 
60% em comparação ao mesmo 
período de 2021. Os dados são da 
empresa de inteligência analítica 
Boa Vista, medidos pelo sistema 
antifraude Konduto.

Em contrapartida ao cres-
cimento da receita, o número 
de pedidos online caiu 25% 
na comparação com a edi-
ção de 2021. Segundo a Boa 
Vista, os dados apontam que 

os consumidores optaram 
por adquirir menos produtos, 
mas de maior valor.

Acompanhando a redução 
do número de pedidos de com-
pra online, as tentativas de frau-
des nesta Black Friday também 
recuaram (-26%) em compara-
ção com 2021. Mesmo assim, a 
empresa registrou tentativas de 
fraude que poderiam gerar pre-
juízo de R$ 71,5 milhões.

CELULAR
Os dados mostram, ainda, 

que as compras via celular 
têm aumentado ano a ano no 
país. Em 2020, as compras via 
mobile passaram de 50% do 
número total de aquisições 
online. Em 2022, esse número 
chegou a 74%. E as fraudes 
também acompanharam: 72% 
das tentativas de golpe foram 
originadas desses dispositivos.

Na análise por região, o 
Sudeste se destacou, regis-
trando 62% das vendas e 59% 
das tentativas de fraude em 
todo o Brasil.

Inflação oficial é de 0,41% em novembro 
Puxado pelo aumento de 

preços de combustíveis e ali-
mentos, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que mede a inflação ofi-
cial do país, foi de 0,41%, em 
novembro deste ano. Apesar 
da alta, o resultado foi menor 
do que o registrado em outu-
bro, de 0,59%, e em novembro 
de 2021, de 0,95%.

Antes desses dois aumen-
tos, o índice teve três meses de 
deflação, de 0,68% em julho, 
0,36% em agosto e 0,29% em 
setembro.

No ano, o IPCA acumula 
alta de 5,13% e, nos últimos 
12 meses, de 5,90%. Os dados 
foram divulgados ontem (9) 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Dos nove grupos de pro-
dutos e serviços pesquisados, 

sete tiveram alta em novem-
bro. Os maiores impactos 
no índice do mês vieram de 
Transportes (0,83%), que inclui 
combustíveis, e Alimentação 
e bebidas (0,53%). Juntos, 
os dois grupos contribuíram 
com cerca de 71% do IPCA de 
novembro.

A maior variação, por sua 
vez, veio de Vestuário (1,10%), 
cujo resultado ficou acima de 

1% pelo quarto mês consecu-
tivo. O grupo Saúde e cuidados 
pessoais (0,02%) desacelerou 
em relação a outubro (1,16%) 
e ficou próximo da estabili-
dade, enquanto Habitação 
(0,51%) superou o mês ante-
rior (0,34%). Os demais gru-
pos ficaram entre a queda de 
0,68% em artigos de residên-
cia e a alta de 0,21% em des-
pesas pessoais.

Combustíveis
A alta dos Transportes (0,83%) deve-se principalmente ao aumento 
dos combustíveis (3,29%), que haviam recuado 1,27% em outubro. 
Os preços do etanol (7,57%), da gasolina (2,99%) e do óleo diesel 
(0,11%) subiram em novembro. A exceção foi o gás veicular, com 

queda de 1,77%. A gasolina exerceu o maior impacto individual no 
índice do mês, de 0,14 ponto percentual. Além dos combustíveis, 

destacam-se as altas de emplacamento e licença (1,72%), automó-
vel novo (0,50%) e seguro voluntário de veículo (0,97%). No lado 

das quedas, os preços das passagens aéreas recuaram 9,80%, após 
as altas de 8,22% em setembro e 27,38% em outubro.
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Marco fiscal e
reforma tributária
serão prioridades

Os cinco nomes do futuro governo
O presidente eleito anun-

ciou os cinco primeiros minis-
tros do futuro governo. Os 
nomes foram apresentados 
no Centro Cultural Banco do 
Brasil (CCBB) de Brasília, onde 
está instalado o gabinete de 
transição.

Alguns nomes foram anteci-
pados para que possam montar 
as equipes. “Preciso que algu-
mas pessoas comecem a traba-
lhar para montar a estrutura do 
governo e para que o governo 
comece a funcionar”, disse.

Na Casa Civil ficará Rui 
Costa, governador da Bahia 
até dezembro; na Fazenda, 
Fernando Haddad, ex-ministro 
da Educação e ex-prefeito de 

São Paulo; na Defesa foi defi-
nido o nome de José Múcio 
Monteiro, ex-ministro do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) e ex-ministro de Relações 
Institucionais; na Justiça e 
Segurança Pública a definição 
para Flávio Dino, senador eleito 
pelo Maranhão e ex-governador 
do estado e para as Relações 
Exteriores, o nome apresentado 
foi o de Mauro Vieira, ex-chan-
celer e embaixador do Brasil 
na Croácia.

Os demais ministros serão 
anunciados na próxima 
semana, após a cerimônia de 
diplomação. Originalmente, 
a equipe do futuro governo 
só seria anunciada após a 

diplomação, mas a decisão 
foi pela antecipação após a 
aprovação no Senado da PEC 
da Transição.

MILITARES
Em relação à indicação 

sobre os futuros comandantes 
militares, o presidente eleito 
informou que o novo ministro 
da Defesa conversará com os 
nomes sondados para fazer 
os convites. Ao sair do CCBB, 
Múcio informou que pretende 
reunir-se com o atual presi-
dente Jair Bolsonaro, o minis-
tro da Defesa, Paulo Sérgio 
Nogueira, e os atuais coman-
dantes das Forças Armadas na 
próxima semana.

A discussão sobre o novo 
marco fiscal, a reforma tributá-
ria e a revitalização do acordo 
entre o Mercosul e a União 
Europeia serão prioridades da 
equipe econômica no primeiro 
ano de governo, disse o futuro 
ministro da Fazenda, Fernando 
Haddad. Pouco após ser con-
firmado ao cargo, ele conce-
deu uma rápida entrevista aos 
jornalistas.

O ministro disse ter em 
mente alguns nomes para a 
equipe econômica, mas que 
só começará a fazer os convi-
tes agora, após ter sido confir-
mado ao cargo. Sobre a prepa-
ração para assumir o Ministério 
da Fazenda, Haddad informou 
que a Prefeitura de São Paulo 
ganhou grau de investimento 
(selo de bom pagador) durante 
sua gestão.

“É só olhar o histórico e ver 
que a Prefeitura de São Paulo 
recebeu investmento grade 
[grau de investimento], pela 
primeira vez, durante minha 
gestão. Quem não olha o his-
tórico cai em fake News”, disse 
Haddad, antes de deixar o 
Centro Cultural Banco do Brasil 
(CCBB).

Em relação à discus-
são sobre o novo marco fis-
cal, o futuro ministro disse 
que o novo governo está 

obrigado a definir um subs-
tituto para a regra do teto 
de gastos após a aprovação, 
pelo Senado, da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC 
da Transição.

“A [versão atual] da PEC dá 
um prazo para que a gente faça 
isso”, disse Haddad. O texto 
aprovado no Senado estabe-
lece até agosto do próximo 
ano para que o futuro governo 
envie uma nova regra fiscal 
por meio de um projeto de lei 
complementar.

O futuro ministro disse 
que a equipe econômica será 

“plural” e que será combi-
nada junto com o Ministério 
do Planejamento, pasta a ser 
recriada e cujo titular ainda 
não foi anunciado. “Preciso 
combinar com o ministro do 
Planejamento, para ter uma 
equipe coesa”, disse.

Haddad prometeu conce-
der uma entrevista na próxima 
terça-feira (13). Ontem (8), o 
novo ministro da Fazenda reu-
niu-se pela primeira vez com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes. O encontro ocorreu fora 
da agenda oficial e só foi confir-
mado após o fim da reunião.

FUTURO ministro da Fazenda também promete revitalizar acordo com a União Européia

DIVULGAÇÃO

Julgamento de Moro
O pedido de impugnação da 
candidatura do senador eleito 
Sergio Moro (União Brasil-PR) será 
julgado no dia 15 deste mês pelo 
TSE. O registro de candidatura 
de Moro foi contestado pela 
Federação Brasil da Esperança (PT, 
PCdoB e PV). A federação o acusa 
de não ter cumprido o prazo legal 
para filiação à União Brasil – seis 
meses antes das eleições. O ex-juiz 
federal e ex-ministro da Justiça 
e Segurança Pública do governo Bolsonaro foi eleito senador no 
Paraná com 33% dos votos e assumirá a cadeira que era de Alvaro 
Dias (Podemos-PR). De acordo com o Código Eleitoral, o candidato 
deverá ter “domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo 
prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no 
mesmo prazo”. 

Prisão de Cabral
O ministro André Mendonça, 
do STF, votou ontem (sexta-
feira, 9) para derrubar a prisão 
preventiva do ex-governador 
do Rio de Janeiro Sérgio 
Cabral. Preso desde 2016, 
Cabral é o único denunciado 
na Operação Lava Jato que 
continua em regime fechado. 
Atualmente, ele está no 
Batalhão Especial Prisional da 
Polícia Militar, em Niterói. O 
ex-governador foi denunciado 
em 35 processos decorrentes 
de investigações da Lava Jato 
e condenado em 23 ações, 
com penas que chegam a 425 
anos e 20 dias de prisão. A 
defesa de Cabral questiona 
a competência da 13ª Vara 
Federal de Curitiba para 
analisar o envolvimento 
do ex-governador em um 
suposto esquema de propinas 
relacionado a um contrato de 
terraplanagem do Complexo 
Petroquímico do Rio de 
Janeiro, da Petrobras.

Contas de Rogângela
O TRE-SP recomendou a rejeição das contas de Rosangela 
Moro, eleita deputada federal por São Paulo. A parlamentar 
do UB conseguiu seu primeiro mandato junto ao marido. 
O parecer aponta gastos irregulares de R$ 854 mil com 
o fundo partidário, além de gastos irregulares de R$ 
1,08 milhão pagos com o fundão eleitoral. O relatório, 
assinado por técnicos do próprio TRE paulista, aponta que 
gastos declarados pela campanha e cobra que o valor seja 
ressarcido. A campanha de Rosangela ainda deverá devolver 
R$ 17 mil em impulsionamento de conteúdos. A prestação de 
contas ainda não tem data para ser votada pela Corte.

Novos promotores
O Ministério Público do Paraná empossou 12 novos promotores 
substitutos. São eles:Consuello Alcon Fadul Cerqueira, Renato 
de Almeida Mascarenhas, Filipe Rocha e Silva, Débora Victor de 
Andrade, Lucas Berni Carneiro da Fontoura, Nayara Masquetti 
Valério, Harthyan Bruno Shuck de Medeiros, Diego de Alencar 
Salazar Primo, Lana Drapier Albuquerque Zaidowicz, Paulo César 
Pinhata Iemma, Renata Melo Boaventura e Bruno Fanchin. Os 
novos membros foram aprovados em concurso público realizado 
em 2021, que contou com 4.544 inscritos. A solenidade de posse, 
realizada na sede da instituição, em Curitiba, foi prestigiada por 
integrantes do MPPR, familiares e amigos dos empossados.

Rede aberta
O presidente do TSE, 
Alexandre de Moraes, 
liberou o funcionamento 
dos perfis de redes sociais 
de deputados acusados de 
espalhar desinformação. A 
medida atende a um pedido 
de reconsideração de Arthur 
Lira (PP-AL), presidente da 
Câmara dos Deputados. Estão 
beneficiados na decisão os 
perfis dos deputados federais 
Major Vitor Hugo (PL-GO), 
Marcel Van Hattem (Novo-RS) 
e Coronel Tadeu (PL-SP), e dos 
deputados eleitos Gustavo 
Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira 
(PL-MG). Todos eles devem 
sofrer multa de R$ 20 mil se 
reincidirem na “divulgação 
dos conteúdos indicados 
ou de publicação de outras 
mensagens atentatórias à 
Justiça Eleitoral e ao Estado 
Democrático de Direito”, valor 
que poderá ser descontado 
da folha de pagamento dos 
parlamentares.

DIVULGAÇÃO
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Ex-juiz do TJ pede
prisão de Moraes ao
Superior Tribunal

O ex-juiz do TJ-AP (Tribunal 
de Justiça do Estado do 
Amapá) Wilson Koressawa 
entrou com uma notícia-crime 
pedindo a prisão preventiva do 
presidente do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) e ministro 
do STF Alexandre de Moraes. 
A ação do ex-magistrado foi 
protocolada no STM (Superior 
Tribunal Militar).

Em janeiro, a Justiça de 
Brasília reiterou a decisão que 
mandou arquivar um pedido 
de Koressawa, que tem o 
registro de advogado ativo na 
OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil) na subseção de 
Taguatinga (DF), para pren-
der o jornalista e editor-chefe 
do Jornal Nacional, William 
Bonner, por incentivar a vaci-
nação contra a Covid-19.

Koressawa, que concorreu 
ao cargo de deputado fede-
ral por Minas Gerais pelo PTB 
neste ano e não conseguiu a 
vaga, protocolou a represen-
tação criminal no Tribunal 
Militar na última segunda-
-feira (5), às 18h40. A repre-
sentação consta como em 
“movimento” na plataforma 
do STM e foi designada, ainda 
na segunda-feira, para a rela-
toria do ministro Artur Vidigal 

Impeachment
Em 2021, Koressawa encaminhou ao presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), uma petição com pedido de impeachment de 
Moraes e Luís Roberto Barroso, também ministro do STF e presi-

dente do TSE à época. No documento, o ex-juiz aponta que Moraes 
e Barroso “são descumpridores dos deveres inerentes ao cargo e 

cometeram atos de improbidade administrativa, crimes de respon-
sabilidade e comuns, estando em flagrância delitiva de infrações 

penais inafiançáveis e devem ser imediatamente afastados do cargo 
para que sejam investigados, processados e julgados”. “O ministro 

Alexandre de Moraes atua como vítima, investigador, delegado 
de Polícia Federal, procurador da República e julgador, o que não 

deveria fazer”, argumentou, afirmando que o ministro “descumpre 
o regimento interno do STF. Já para Barroso, discorre que o ministro 
não poderia decidir sobre a “utilização exclusiva das urnas eletrôni-
cas (sem impressão e contagem pública dos votos), pois ele é acusa-

do de defender a fraude”.

Municípios são proibidos de taxar a
fiscalização de torres de transmissão

Po r  u n a n i m i d a d e ,  o 
Plenário do STF decidiu que 
a criação de taxa de fiscaliza-
ção do funcionamento de tor-
res e antenas de transmissão 
e recepção de dados e voz é 
de competência da União. A 
medida, portanto, não pode 
ser instituída pelos municípios.

No caso dos autos, a TIM 
Celular S/A havia impetrado 
mandado de segurança para 
suspender o recolhimento da 
Taxa de Fiscalização de Licença 
para o Funcionamento das 
Torres e Antenas de Transmissão 
e Recepção de Dados e Voz, 
criada pela Lei 2.344/2006 do 
Município de Estrela d’Oeste 
(SP). Após decisão desfavorável 

em primeira instância, o 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP) considerou válida a 
cobrança. No recurso extraor-
dinário ao STF, a empresa sus-
tentava que os municípios não 
têm competência constitucional 
para a matéria.

COMPETÊNCIA PRIVATIVA
Dias Toffoli, relator, desta-

cou que a Constituição Federal 
(artigo 22, inciso IV) prevê a com-
petência privativa da União para 
legislar sobre telecomunicações 
e explorar esses serviços. A Lei 
Geral das Telecomunicações, 
por sua vez, estipula que a orga-
nização dos serviços abrange a 
fiscalização da sua execução, 

da comercialização e do uso. 
Por fim, a Lei Geral de Antenas 
atribui à União a competência 
não só para regulamentar, mas 
também para fiscalizar aspectos 
técnicos das redes e dos serviços 
de telecomunicações.

TESE
A tese de repercussão geral 

fixada foi a seguinte tese: “A 
instituição de taxa de fiscali-
zação do funcionamento de 
torres e antenas de transmis-
são e recepção de dados e voz 
é de competência privativa da 
União, nos termos do art. 22, 
IV, da Constituição Federal, 
não competindo aos municí-
pios instituir referida taxa”.

de Oliveira após sorteio.
Dentro da tramitação do 

processo foram inseridas 
outras duas petições, porém 
nenhuma delas está disponível 
para visualização. No perfil do 
Instagram, Koressawa escreve 
que também é ex-oficial de 
justiça do TJDFT (Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios) e promotor de 
justiça aposentado do MPDFT 
(Ministério Público do Distrito 
Federal e dos Territórios). 
Ainda na rede social, o ex-can-
didato divulga vídeos dos 
atos antidemocráticos, con-
tra as urnas eletrônicas e 
usando boné com os dizeres 
“Bolsonaro 2022”.

DENTRO do processo que tramita no 
STM, há duas petições que não estão 
disponíveis para consulta

DIVULGAÇÃO

Ponte de Guaratuba 2
A ponte será construída pelo 
Consórcio Nova Ponte, liderado 
pela Construtora Oeci S.A. O 
consórcio foi o vencedor da 
licitação, ofertando R$ 386,9 
milhões para a execução. O 
início das obras está previsto 
para meados de 2023.

Nova Ferroeste
A Lei da Autorização Ferroviária, 
projeto que dispõe sobre a 
regulamentação da exploração 
do transporte ferroviário no 
estado, prevê autonomia 
ao Paraná para autorizar a 
construção de ferrovias no 
estado. Hoje, é preciso uma 
autorização da União. A lei que 
está para sanção do governador 
Ratinho Junior, é um apoio 
importante ao projeto da Nova 
Ferroeste.

Produção paranaense
O Paraná produziu 4,87 milhões 
de toneladas de carne de 
frango, porco e boi nos três 
primeiros trimestres de 2022. A 
maior proporção é no segmento 
avícola, com quase 3,8 milhões 
de toneladas de carne de frango 
processadas entre janeiro e 
setembro, 4,3% a mais que no 
mesmo período do ano passado.

Mérito
O desembargador José 
Laurindo de Souza Netto 
esteve em Brasília para receber 
uma das mais importantes 
condecorações do País: 
a Ordem de Rio Branco, 
em reconhecimento  “por 
seus serviços e por mérito 
excepcional”.

3ª Expocel
A Prefeitura de Coronel 
Domingos Soares realiza, entre 
os dias 9 e 11 de dezembro, a 
3ª Expocel. O evento marcará 
a comemoração dos 27 anos 
do município e será realizado 
na praça municipal. A feira 
terá diversas atrações, como 
shows gratuitos para todos 
os públicos, exposição do 
comércio, entre outros.

Agepar
Para dar início a etapa da 2ª 

Ponte de Guaratuba
A ponte de Guaratuba, que vai ligar os municípios de Guaratuba e 

Matinhos Caiobá), está mais perto de se tornar realidade. Na última 
semana, o governo do Paraná realizou duas audiências públicas para 
apresentação da proposta. Os próximos passos, antes da execução 
das obras, serão as desapropriações necessárias e a elaboração do 

projeto de engenharia.

Revisão Tarifária Periódica 
(RTP) da Sanepar, a Agência 
Reguladora de Serviços Públicos 
Delegados do Paraná (Agepar) 
abre licitação para contratação 
de consultoria para auxiliar 
no processo. A licitação 
acontece na modalidade pregão 
eletrônico e a abertura dos 
envelopes com as propostas 
das empresas interessadas está 
marcada para 16 de dezembro.

Concurso Público
A Prefeitura de Maringá abriu 
novo edital de concurso 
público com vagas para nível 
fundamental e médio. As 
inscrições seguem até 12 
de janeiro de 2023, no site 
do Instituto Unifil, empresa 
organizadora do concurso. A 
taxa de inscrição varia de R$ 50 
a R$ 80.

88 anos de londrina
Para celebrar os 88 anos de 
Londrina, a cidade terá um 
final de semana repleto de 
atividades e eventos culturais. 
Para conferir a íntegra da 
agenda cultural, com mais 
de 200 eventos programados 
para dezembro, basta acessar 
a página da SMC no Portal da 
Prefeitura de Londrina.

Saúde
O secretário de Estado da 
Saúde e deputado eleito pelo 
PSD, Beto Preto, formalizou 
nesta semana o repasse de R$ 
32,1 milhões para ampliar os 
serviços de saúde do Vale do 
Ivaí. O recurso, destinado para 
recursos da Atenção Primária 
e especialidades, faz parte do 
maior pacote de investimentos 
da história do Paraná no setor.

Paulo Litro
O deputado estadual Paulo 
Litro (PSD) viabilizou, a fundo 
perdido com a Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento 
(Seab), investimento no valor 
de R$ 300 mil para obras de 
pavimentação poliédrica em 
Cafelândia. “Esse recurso trará 
mais segurança para o trânsito 
e  escoamento da produção 
agrícola, ampliando a estrutura 
e potencializando a economia 
do município”, disse Paulo Litro.
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Noel em ação
Papai Noel chegou oficialmente 
a Umuarama. Na terça (13) 
ele deixa o Lago Aratimbó e 
vai fazer a alegria da criançada 
em duas praças da área 
central. Também teremos um 
desfile pela avenida Paraná. 
A partir de quarta, dia 14, o 
comércio começa a atender à 
noite e começam os desfiles 
organizados pela Aciu, com os 
papais-noéis ciclistas.

Mais desfiles
Na noite de 16 de dezembro, 
às 19h30, será a vez do Desfile 
dos Veículos de Grande e Médio 
porte da Indústria. Os desfiles 
sempre terão como trajeto 
principal a avenida Paraná. No 
dia 20 o atrativo será o Desfile 
de Papais-Noéis Motociclistas 
e no dia 22 o Desfile de Carros 
Antigos com Papais-Noéis 
Motoristas. Todos os eventos 
são imperdíveis.

Curso de marketing
Com o surgimento da internet 
e dos ambientes virtuais, novos 
recursos ficaram disponíveis, 
tornando o marketing digital 
algo muito poderoso em relação 
ao marketing tradicional. Diante 
desta realidade, a Casa do 
Empreendedor de Umuarama 
oferece, de graça, o ‘Curso 
de Marketing Digital Para 
Empreendedores’, com duração 
de 13 horas em uma parceria 
com o Sebrae local.

Cronograma
O curso será dividido em quatro 
dias, com aulas de segunda a 
quinta, das 19h às 22h15. No 
dia 12 o tema abordado será 
‘Humanologia e Comunicação – 
As moedas do século’, no dia 13 
a aula será ‘Passo a passo de um 
funil de vendas que converge’, 
no dia 14 ‘O que move os 
desejos de compra do ser 
humano e como fazê-lo desejar 
a sua marca’ e finalmente no 
dia 15 o tema abordado será 
‘Domine no Digital – De usuário 
a criador de conteúdo’.

Contato
As vagas para esse curso 
são limitadas e, para realizar 

Estado lidera ranking
de transparência entre
os estados brasileiros

O Paraná aparece em 
primeiro lugar em um ran-
king de transparência feito 
pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo 
(USP), segundo reportagem 
publicada ontem (9), pelo jor-
nal Valor Econômico.

Foram analisados, pelo 
N ú c l e o  d e  E s t u d o s  d a 
Transparência Administrativa 
e da Comunicação de Interesse 
Público (NETACIP) da institui-
ção, 54 portais do governo 
federal, 27 estados e 26 capi-
tais de julho de 2021 ao mesmo 
mês deste ano.

O Portal da Transparência 
do Paraná é coordenado 
pela Controladoria-Geral do 
Estado (CGE), desde 2019, 
quando o órgão central de 
controle passou a ser estru-
turado pela atual gestão. O 
Estado teve 353 pontos de 
374 possíveis. Logo atrás, 
está Fortaleza, com 342 
pontos, e Bahia, com 340. O 
portal da transparência do 
governo federal, mantido 
pela Controladoria-Geral da 
União (CGU), ficou na 12ª 
posição, com 319 pontos e 
85,29% dos quesitos atendi-
dos. São Paulo teve 242 pon-
tos e com 64,71% dos quesi-
tos preenchidos.

Programa Nota Paraná premia dez
entidades com prêmios de R$ 20 mil

O programa Nota Paraná 
contempla todos os meses 
instituições sociais cadastra-
das no programa com até R$ 
20 mil.  Ao todo, são 1.656 enti-
dades. Elas atuam nas áreas de 
assistência social, educação, 
saúde e geração de emprego 
e concorrem, além dos dez 
prêmios de R$ 20 mil, a 20 mil 
prêmios de R$ 100.

Uma delas, sorteada neste 
mês de dezembro com R$ 20 
mil, foi a Associação Refúgio 
– Cambé. Ela atende crian-
ças e adolescentes de 6 a 15 
anos que são encaminhadas 
pelos Centros de Referência 
em Assistência Social (Cras) 

da cidade ou que frequentam 
o local. São ofertadas oficinas 
de capoeira, natação, ballet, 
jiu-jitsu, música, street dance, 
futebol e outras atividades.

“O Nota Paraná é um dos 
nossos principais parceiros 
atualmente. Esse prêmio é 
muito importante e bacana 
para a nossa instituição, pois 
poderemos utilizar na manu-
tenção do local para as crian-
ças, passando mais segurança 
e beleza ao ambiente”, destaca 
o fundador e presidente do 
projeto, Márcio Carvalho. 

OUTROS PRÊMIOS
Além dos prêmios para as 

entidades sociais, outros são 
sorteados mensalmente para 
os consumidores cadastrados 
no Nota Paraná.

Os moradores contem-
plados com prêmios de R$ 
10 mil no último sorteio são 
das seguintes cidades: Assis 
Chateaubriand; Maringá; 
Andirá; Cascavel; Laranjeiras 
do Sul; Ponta Grossa; Curitiba; 
Guarapuava; Araucária; Iporã; 
Japurá; Foz do Iguaçu; São 
José dos Pinhais; Teixeira 
Soares; Londrina; Morro do 
Chapéu; Brusque (SC); Balsa 
Nova; Colorado; Curiúva; 
General Carneiro; Cornélio 
Procópio; Marialva e Sarandi.

Para o controlador-geral do 
Estado, Raul Siqueira, o resul-
tado se deve ao comprometi-
mento da alta administração 
e do governador Carlos Massa 
Ratinho Júnior com os instru-
mentos de controle. “A trans-
parência pública é o principal 
insumo do controle social, 
da sociedade sobre a admi-
nistração pública. A popula-
ção pode e deve ser parceira 
do poder público na fiscali-
zação das ações e dos resul-
tados”, afirmou.

Entre os 39 critérios ava-
liados, os pesquisadores 
identificaram se há disponi-
bilização de dados dos gastos 
com saúde, educação, segu-
rança pública e previdência. 
Também buscaram saber se 
o portal é acessível, se há 
divulgação de balanço e do 
orçamento dos últimos cinco 
anos e se atendem algumas 
exigências da Lei de Acesso 
à Informação, como editais 
de licitação e contratos cele-
brados, além de respostas às 
perguntas mais frequentes.

SEGUNDA CONQUISTA
Em novembro deste ano, 

o Paraná também ficou em 
primeiro lugar em outro ran-
king. Foi classificado como 

Transparência Diamante, 
com o índice de 98,51%, 
pelo Programa Nacional 
de Transparência Pública, 
encampado pela Associação 
dos Membros dos Tribunais 
de Contas (Atricon) e pelos 
Tribunais de Contas estaduais. 
Principal fonte de dados do 
Governo do Estado, o Portal 
da Transparência será refor-
mulado e modernizado, por 
meio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES).

AÇÕES
O resultado reflete um 

dos objetivos da gestão, de 
garantir um acesso maior aos 
dados por parte da população. 
A Ouvidoria-Geral do Paraná, 
que acompanha as demandas 
de todas as ouvidorias seto-
riais do Executivo estadual, 
implantou ferramentas para 
melhorar o contato com o 
cidadão, como um canal para 
comunicação por Whatsapp. 

O sistema recebeu nos últi-
mos quatro anos, em média, 
140 mil manifestações por ano, 
cerca de 20% a mais do que o 
registrado em 2018, e redu-
ziu em mais de 60% o tempo 
médio de resposta, que atual-
mente está em 10 dias.

Sabadão
Aproveite as promoções especiais deste super Sabadão. O comércio 

atenderá em horário especial: das 9h às 17h. Muito mais tempo 
para realizar compras criteriosas e usufruir de condições especiais 

de pagamento. No clima do Natal de Luz, de quebra, você pode 
receber seladinhas e faturar super prêmios. São 915 possibilidades 

em uma das maiores promoções do Paraná.

a inscrição ou para mais 
informações, basta enviar uma 
mensagem para o WhatsApp (44) 
98457-1349 ou ligar para (44) 
3624-8065.

Dicas do Procon
O Natal se aproxima e muita 
gente já tem antecipado as 
compras de presentes. Mas é 
preciso ficar atento para não 
cair em golpes ou em ciladas, 
por isso o Procon preparou uma 
série de indicações e alertas 
aos consumidores para que 
redobrem os cuidados antes de 
adquirir um produto.

Atenção sempre
A orientação para as compras 
on-line ou presenciais é registrar 
todas as etapas, as informações 
contidas em anúncios (na 
internet, em panfletos etc.), se 
há política de troca, as condições 
do preço (se pago em dinheiro, 
em cartão, em Pix etc.) e prazo 
de entrega.

Atenção no trânsito
Um dos portais utilizados na 
decoração natalina da área 
central de Umuarama foi 
danificado após ser atingido 
por um caminhão. Segundo 
o secretário municipal de 
Serviços Públicos, João Paulo 
dos Santos, os ‘portais de luz’ 
estão a aproximadamente cinco 
metros do solo. Ele solicita aos 
motoristas em geral para que 
atentem para a altura máxima 
permitida para circulação 
de veículos de carga em vias 
urbanas, que é de 4,40 m.

Pequeno incidente
A delimitação está em 
conformidade com a resolução 
210 do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran). O acidente 
ocorreu no cruzamento das 
avenidas Paraná e Apucarana, 
sem maiores consequências. 
O portal foi encaminhado para 
reparos e substituído.

“Não é possível ser bom pela 
metade” - Leon Tolstói

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Novo pedido de cassação de Celso
Pozzobom é protocolado na Câmara

O ex-prefeito de Umuarama, 
Jorge Viera, na condição de 
cidadão, protocolou na manhã 
de ontem (sexta-feira, 9), um 
novo pedido de cassação do 
ex-prefeito Celso Pozzobom 
(PSD), Câmara Municipal de 
Vereadores.

O pedido, que é baseado na 
denúncia feita pelo Ministério 
Público Estadual (MP-PR), por 
corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e organização 
criminosa, tem por objetivo 
travar uma eventual volta de 
Pozzobom ao cargo, após 
uma decisão tomada mono-
craticamente pela desembar-
gadora Regina Helena Afonso 
de Oliveira, da 4ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça 
do Paraná (TJ-PR).

Na decisão, que é datada 
do dia 2 de dezembro, a 
desembargadora suspendeu, 
em caráter liminar, a deci-
são da Cãmara Municipal de 
Umuarama que havia. Em 
janeiro deste ano, cassado o 
mandato do prefeito Celso 
Pozzobom.

“Como a desembargadora 
Regina, nesta semana, rein-
tegrou os direitos políticos de 
Celso, que é réu, nós, enquanto 
população de Umuarama, 

Umuaramense é sequestrado, agredido
e deixado amarrado em estrada rural

Um jovem de 24 anos, 
morador de Umuarama, 
viveu momentos de extremo 
terror na última quinta-feira 
(8), quando foi sequestrado 
e agredido por dois crimino-
sos que roubaram seu Honda 
City. Os bandidos o abando-
naram em uma estrada rural 
de Maria Helena.

A Polícia Militar informou 
que foi acionada para atender 
à ocorrência após denúncia 
via Copom que relatava que 
a vítima estava ferida e amar-
rada na estrada lote 8 km 4 
zona rural do município. Lá, o 
jovem relatou que foi rendido 
por dois homens de capacete 
na entrada de um prédio em 
Umuarama e que o levaram 
em seu automóvel até o local.

Durante o trajeto, o rapaz 
revelou que foi segurado pelo 

vamos cassá-lo novamente, 
quantas vezes for necessário” 
afirmou Vieira.

RECURSO
Paralelamente ao pedido 

de abertura de uma nova 
Comissão Processante, que 
poderá ser formada por verea-
dores, o procurador jurídico do 
Poder Legislativo Municipal, 
Diemerson Castilho, protoco-
lou também junto ao Tribunal 
de Justiça do Paraná, um 
recurso se contrapondo à deci-
são da desembargadora.

Segundo Castilho, a inten-
ção é de que tal decisão, que 
foi tomada de forma monocrá-
tica, seja encaminhada para 
uma análise de um colegiado 
do TJ-PR.

Ele reforça que tal decisão, 
colocou Celso Pozzobom nova-
mente como prefeito do muni-
cípio, mas não o reconduziu 
ao cargo. “Ele é prefeito, pois 
a decisão da desembargadora 
suspendeu o decreto de cassa-
ção, assinado pelo presidente 
da Câmara, vereador Fernando 
Galmassi, após definição unâ-
nime em janeiro deste ano”, 
salientou, ressaltando que 
apesar de “estar prefeito”, 
Pozzobom ainda está afastado, 

segundo a Justiça Criminal.

NOVO PROCESSO
Depois de protocolado, o 

pedido de cassação de Celso 
Pozzobom seguirá para análise 
em plenário. Mas antes disso, o 
procedimento se dá seguindo 
alguns passos. O primeiro é 
dar publicidade ao pedido, ou 
seja, apresentá-lo aos verea-
dores, fato que acontece já na 
segunda-feira (12), em sessão 
ordinária. Na próxima sessão 
ordinária, que aconteceria na 
próxima segunda (19), o presi-
dente da Câmara “decidiria”, 
com a autorização em plená-
rio, pela criação de uma nova 
Comissão Processante, inclu-
sive realizando o sorteio dos 
vereadores integrantes. Esta 
comissão é a responsável pelo 
andamento do processo que 
pode terminar na cassação – 
pela segunda vez –, ou não, de 
Pozzobom.

Disse acima “decidiria”, 
pois entre estas duas sessões, 
está marcada a data do iiní-
cio do recesso parlamentar, 
que é regimental (definido no 
Regimento Interno do Poder 
Legislativo), ou seja, a dis-
cussão “jurídica-parlamen-
tar”, sobre o fato da eventual 

composição da CP, poderá 
acontecer em sessão extraor-
dinária e que ainda não tem 
data definida.

O recesso parlamentar, que 
tem início em 15 de dezembro 

deste ano, segue até o dia 15 
de fevereiro do ano que vem. 
Vale lembrar que até o 15 de 
dezembro, ainda acontecerá a 
eleição da nova mesa diretora 
da Câmara de Umuarama.

Ontem (9) de madrugada, policiais militares de Pérola, descobriram um 
local que servia para comercialização de drogas. Uma garota de 16 anos de 
idade foi apreendida e um homem de 30 anos foi preso durante a operação. 
A situação aconteceu no centro da cidade, por volta das 4h40. Cientes 
de que o local servia para venda dos ilícitos, os policiais decidiram abordar 
algumas pessoas que estavam no local, bem como os moradores da residên-
cia. Em buscas realizadas no imóvel, os militares encontraram 1.2 gramas de 
cocaína, 0.4 gramas de crack, outras 42.2 gramas de crack, uma balança 
de precisão, R$ 559 em diversas notas, um notebook e uma furadeira – 
estes dois últimos possivelmente produtos de furto –, além de materiais para 
embalar as drogas. Os dois moradores foram encaminhados junto com a 
mercadoria e a droga apreendida à Delegacia de Polícia Civil.

pescoço e teve um saco plás-
tico colocado em sua cabeça 
pelos criminosos, que exigiam 
a quantia de R$ 50 mil, sob 
ameaças de morte, com uma 
arma de fogo.

Ao chegarem na estrada, a 
vítima conta que as agressões 
continuaram e logo depois a 
dupla fugiu, possivelmente 
em uma motocicleta – que ele 

não conseguiu ver pois estava 
com o saco plástico na cabeça 
– e após muito sofrimento con-
seguiu finalmente pedir ajuda. 
O automóvel foi encontrado 
abandonado próximo ao 
local do crime.

O fato foi relatado à Polícia 
Civil de Umuarama, que con-
duz a investigação na tentaiva 
de localizar os sequestradores.

EX-PREFEITO de Umuarama, Jorge Vieira, protocola na Câmara, pela segunda vez, 
pedido de cassação de Celso Pozzobom

ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO
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Sonho do hexa chega ao fim com a
derrota nos pênaltis para a Croácia

Para ser hexacampeão era 
preciso não ser pela sexta vez eli-
minada na fase de quartas-de-fi-
nal da Copa do Catar. A seleção 
de 2022 não conseguiu quebrar 
esse tabu. No estádio Cidade 
da Educação, na capital Doha, a 
maior parte dos 44 mil torcedo-
res vestia amarelo. Mesmo que 
nem todos fossem brasileiros, a 
preferência era para que o Brasil 
voltasse a uma semifinal de Copa 
depois de oito anos. Mas, torcida 
não ganha jogo.

No primeiro tempo, a 
Seleção perdeu muito tempo 
estudando o adversário. 
Tanto que, só aos 20 minutos, 
em uma jogada individual de 
Neymar, o Brasil incomodou 
a defesa croata. O chute, no 
entanto, saiu fraco e no meio 
do gol. A lentidão caracteri-
zou os 45 minutos iniciais e a 
boa marcação na intermediá-
ria dificultou a infiltração da 
Seleção. Para piorar, os croa-
tas eram rápidos no contra-a-
taque, tentando sempre o cru-
zamento para Perisic.

Aos 41 minutos, Neymar 
cobrou uma falta com curva e, 
novamente, o goleiro Livakovic 
encaixou sem problemas. Era 

muito pouco. 
Dessa forma, como se fosse 

um jogo de xadrez, o irritante 
empate em 0 a 0 foi mantido 
até o final do 1º tempo, sem que 
ninguém tivesse uma oportuni-
dade clara de gol e, o mais preo-
cupante para o Brasil, sem que 
o ponta Raphinha conseguisse 
aparecer na partida. Em cinco 
jogos nesta Copa, foi a quarta 
vez em que o placar em branco 
permaneceu durante os 45 
minutos iniciais. As palavras de 
Tite e de Zlatko Dalic nos vestiá-
rios seriam decisivas para definir 
o vencedor. 

Após o intervalo, aos 
dois minutos do 2º tempo, 
Richarlison, na pequena área, 
completou um cruzamento ras-
teiro e o goleiro Livakovic tirou 
com o pé. Aos 9 minutos, nova-
mente, Livakovic impede um 
gol de Neymar com o pé direito. 
E, como era previsto, Tite tirou 
o inoperante Raphinha e colo-
cou Antony; substituiu Vinícius 
Júnior por Rodrygo; e trocou 
Richarlison por Pedro. 

Aos 20 minutos, mais uma 
chance desperdiçada: Paquetá 
brigou pela bola dentro da 
área e Livakovic colocou à 

corner. Aos 34 minutos, foi 
Paquetá quem chutou rasteiro 
e Livakovic encaixou firme. O 
Brasil não estava inspirado, 
mas as alterações melhora-
ram a equipe, embora não 
como Tite imaginava. Ou seja, 
tudo facilitava a marcação 
croata, especialmente a ausên-
cia de chutes de fora da área 
da Seleção. Por outro lado, 
era visível que os europeus 
empurravam a partida para a 
prorrogação. 

O objetivo da Croácia foi 
alcançado. Mais meia hora de 
jogo (algo corriqueiro para a 
equipe de Zlatko Dalic, que 
também enfrentou prorroga-
ção e pênaltis contra o Japão 
nas oitavas-de-final) e a par-
tida continuou com a linha de 
ataque brasileira batendo no 
muro croata. Até que, aos 15 
minutos do 1º tempo do tempo 
extra, Neymar fez tabelinha com 
Paquetá, recebeu na frente, dri-
blou Livakovic e chutou no alto. 
Era o gol do Brasil! 1 a 0! 

No 2º tempo da prorrogação, 
quem ficou com a posse de bola 
foi a Croácia. Afinal, seus joga-
dores precisavam atacar pela 
primeira vez no jogo inteiro. E 

não foi difícil para a vice-cam-
peã empatar a partida. Em ape-
nas 11 minutos eles chegaram 
ao gol: cruzamento rasteiro da 
esquerda, Petkovic chutou, a 
bola desviou em Marquinhos e 
tirou as chances de defesa de 
Alisson: 1 a 1. Vieram os pênal-
tis que eles tanto queriam. 

Tite errou até mesmo na 
ordem dos pênaltis. Neymar, o 
melhor cobrador, foi colocado 
para bater apenas o quinto tiro 
e acabou nem sendo utilizado... 
Vlasic, Majer, Modric e Orsic fize-
ram quatro gols. O Brasil desper-
diçou logo a primeira cobrança, 
com Rodrygo chutando nas 
mãos de Livakovic. Casemiro e 

Pedro ainda fizeram seus gols. 
Marquinhos bateu muito mal, 
acertando a trave. A Croácia 
conseguiu fazer o que sempre 
fez: eliminou mais uma sele-
ção nos penais. Em 2018, bateu 
a Dinamarca e a Rússia dessa 
forma. Em 2022, deixou para 
trás o Japão e o Brasil. O hexa 
não veio, mas a sexta elimina-
ção nas quartas-de-final foi con-
sumada, assim como em 1954, 
1986, 2006, 2010, 2018.

Nos pênaltis, a Croácia ven-
ceu por 4 a 2, gols de Vlasic, 
Majer, Modric e Orsi, contra um 
de Casemiro e outro de Pedro. 
Rodrygo e Marquinhos desper-
diçaram suas cobranças

Tite deixa seleção e planeja período 
sabático de pelo menos seis meses

“O ciclo, como eu já tinha 
colocado, acaba. Existem outros 
grandes profissionais e não sou 
um cara de duas palavras. Quem 
me conhece sabe. Agora sim foi 
um processo inteiro, antes foi 
um processo de recuperação. 

Agora teve sequência inteira. O 
desempenho vocês fazem a aná-
lise de vocês, está aí à mostra”, 
disse Tite, logo após a derrota 
para a Croácia.

O técnico deixa a seleção 
com duas eliminações em 

Copas do Mundo no currículo. 
Ele também foi campeão da 
Copa América em 2019 e vice 
em 2021. O treinador, no geral, 
não atingiu as previsões pro-
missoras que gerou ao herdar 
um trabalho cambaleante das 

mãos de Dunga, em 2016, e 
ajustar a rota da seleção.

Tite ajustou como meta des-
cansar e tirar um tempo para 
ficar longe do futebol. Depois da 
Copa, o plano a curto prazo é pas-
sar o fim de ano no interior do Rio 

Grande do Sul, como de costume. 
Tite deve passar uns dez dias por 
lá e depois terá uma conversa 
com seu empresário, Gilmar 
Veloz. Nada de contratos à mesa, 
por ora. Será um encontro para 
discutir os planos para o futuro.

NEYMAr sentado no gramado é plena decepção por não ter passado das quartas na Copa 
e não quebrando o tabu
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Copa Smel chega ao fim depois de
movimentar quase 1.200 crianças

A Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Smel) 
realizou na noite da última 
quinta-feira (8), no Ginásio 
Professor Amário Vieira da 
Costa, a rodada final e a 
premiação da Copa Smel de 

CLASSIFICAÇÃO  Categoria Sub-07
1º) Caliari Futsal Country Club A
2º) Escola de Futsal Marão
3º) Futsal Camisa 10 / TW Paineis
4º) Harmonia Club de Campo

 Categoria Sub-09
1º) Caliari Futsal Country Club A
2º) Altônia Futsal
3º) Caliari Futsal Country Club B
4º) Grêmio Esportivo MNR

 Categoria Sub-11
1º) Futsal Camisa 10 / Garapeira Gasparetto
2º) Caliari Futsal Country Club A
3º) Astro da Colina PMCO
4º) Altônia Futsal

Categoria Sub-13
1º) Grêmio Esportivo MNR
2º) Escola de Futsal Marcão
3º) Altônia Futsal
4º) Caliari Futsal Country Club A

 Categoria Sub-15
1º) Futsal Camisa 10 / Hidraumax
2º) Tapira / Esporte Vida e Assessoria
3º) Escola de Futsal Marcão Azul
4º) Grêmio Esportivo MNR

Mais 67 novos casos de Covid-19 foram confirmados na sexta-feira

Depois de 15 dias sem confirmações 
cidade volta a registrar casos de dengue

Futsal Infantil 2022. “Diante 
de um excelente público, que 
quase lotou o ginásio, tive-
mos jogos que encheram os 
olhos da torcida e principal-
mente dos pais, mostrando 
o peso da competição que é 
considerada a maior de futsal 
infantil da região”, destacou o 
secretário Jeferson Ferreira.

A Copa Smel deste ano reu-
niu 82 equipes e aproximada-
mente 1.200 atletas, nas cate-
gorias sub-07, sub-09, sub-11, 
sub-13 e sub-15. Foram três 
meses de campeonato e 182 
jogos disputados lance a lance, 
informou a coordenadora da 
competição, Karina Moraes, 
para quem a promoção foi um 
sucesso.

“Ver a alegria estampada 
no rosto dessas crianças nos 
enche de orgulho e motiva a 
sempre querer fazer mais. Foi 
bonito ver cada jogo sendo dis-
putado até o último momento 
e todos os pais acompanhando 

e torcendo pelos seus filhos. 
Contamos com a participação 
de todos no ano que vem, com 
a mesma intensidade deste 
ano, e podem esperar que 
teremos muita coisa boa para 
2023”, anunciou a professora.

O  p r e f e i t o  H e r m e s 
Pimentel parabenizou as 
equipes participantes e asse-
gurou apoio para a próxima 
edição. “O esporte é funda-
mental no desenvolvimento 
das crianças. A Copa Smel 
contempla as escolinhas que 
trabalham com os mais novi-
nhos, de 6 ou 7 anos, e esti-
mula o trabalho em equipe, a 
interação e a competitividade 
sadia. Estão de parabéns os 
pais, os pequenos atletas e 
os organizadores, por todo o 
cuidado que tiveram para o 
sucesso de mais esta compe-
tição”, afirmou.

Realização da Prefeitura 
de Umuarama, por meio 
da Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer, sob a orga-
nização da professora Karina 
Moraes, a Copa Smel teve 
premiações do 1º ao 4º lugar 

Depois de uma ‘trégua’ na 
semana anterior, o boletim de 
acompanhamento da dengue 
voltou a registrar novos casos 
da doença nesta semana, em 
Umuarama. Emitido ontem 
(sexta-feira, 9), pelo Serviço 
de Vigilância Ambiental 
da Secretaria Municipal da 
Saúde, o relatório confirmou 

Os novos casos de covid em 
Umuarama continuam em alta. 
Na sexta-feira (9) mais 67 foram 
confirmados, sendo 47 mulhe-
res, 18 homens e duas crianças 
– uma menina de 10 anos que 
tomou duas doses da vacina 
e um menino de 10 anos, que 
não tomou nenhuma dose do 
imunizante. Nesses nove dias 
de dezembro, 466 pessoas já 
foram diagnosticadas com a 
doença, resultando em uma 
de 52 casos por dia.

O número de pessoas em 
isolamento domiciliar tam-
bém aumentou e de acordo 
com o Boletim Covid são 750, 
sendo 547 casos ativos e mais 
203 suspeitos. Não houve o 
registro oficial de mortes em 
decorrência da covid-19 e o 
total de óbitos segue em 357, 
com dados acumulados desde 
o início da pandemia de coro-
navírus, em março de 2020.

Três pessoas estão interna-
das: uma mulher de 73 anos, 
que não tomou nenhuma dose 
da vacina, está na enfermaria do 
Uopeccan e outra de 93 anos, 
que tomou três doses da vacina, 
também está na enfermaria do 
Uopeccan. Há ainda um homem 

dois casos e elevou para 58 o 
total acumulado desde agosto, 
quando começou o ano epide-
miológico 2022/2023.

Além dos positivos, o bole-
tim informa que a dengue está 
presente em 38 localidades da 
sede e no distrito de Roberto 
Silveira. Com maior inci-
dência de casos, o Conjunto 

Ouro Branco (8) e o Jardim 
São Cristóvão (5) seguem em 
estado de alerta, enquanto 
as demais unidades de saúde 
registram baixa incidência de 
dengue. No Vitória Régia houve 
seis confirmações.

Há ainda 58 pessoas com 
suspeita de infecção aguar-
dando resultados de exames 

de 56 anos, que tomou as qua-
tro doses da vacina, está na UTI 
do Uopeccan. Neste período de 
33 meses, 40.171 pessoas foram 
diagnosticadas com covid-19 e 
deste total 39.285 se recupe-
raram. O município continua 
classificado com bandeira verde 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), revelando que o 
risco de disseminação do vírus 
é considerado baixo.

e 485 testes tiveram resultado 
negativo, dentre as 601 noti-
ficações acumuladas desde 
agosto. Até o momento não 
houve casos de dengue com 
sinais de alarme ou compli-
cações, nem registro de óbi-
tos no município, de acordo 
com a Secretaria de Estado 
da Saúde.

(troféus e medalhas), além 
de troféus para os artilheiros 
e goleiros menos vazados de 
cada categoria.

A Copa Smel deste ano reuniu 82 equipes e aproximadamente 1.200 atletas, nas categorias 
sub-07, sub-09, sub-11, sub-13 e sub-15
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Chegou a hora de vencer as resistências taurinas, virar a 
página e dar um basta naquilo que não te acrescenta e não 
te satisfaz mais. Por outro lado, o fenômeno vai acontecer 
em um setor polêmico do seu Horóscopo e se você insistir 
em manter o que não anda dando muito certo na sua vida, 
corre o risco de prolongar frustrações e decepções.  

Acontecimentos marcantes devem rolar em seu trabalho e 
também na saúde. Mudanças podem ser urgentes e necessá-
rias na forma como anda cuidando do seu organismo e tam-
bém na relação que vem estabelecendo com o seu trabalho. 
Se não está namorando, pode sentir algo mais por um crush 
que conhece e encontra sempre, ainda mais no trabalho.

A lunação de dezembro acontece nesta segunda-feira, 
quando também ocorre um eclipse solar total, e essas 
energias vão repercutir diretamente em sua vida amorosa. 
Sol e Lua se encontram em seu paraíso astral e deixam seu 
carisma ainda mais irresistível, só que também recomendam 
a avaliar melhor seus próprios sentimentos e suas neces-
sidades afetivas.  

Suas aspirações mais íntimas, as necessidades familiares 
e o convívio com os parentes próximos estarão no foco do 
eclipse total que o Sol promove no dia 14 de dezembro. O 
astro-rei avisa que chegou a hora de reforçar os laços de 
afeto com as pessoas queridas, valorizar quem sempre te 
apoiou e resolver de vez perrengues ou diferenças antigas.  

Horóscopo semanal do dia 10 a 17 de dezembro

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

É hora de explorar sua energia e suas competências para 
ampliar seus ganhos, conquistar melhorias e colocar a vida 
material nos trilhos. Saturno inicia o trânsito em sua Casa 
da Família e Júpiter reforça a influência nesse setor a partir 
do sábado. Os dois astros vão circular na morada aquariana 
por um bom tempo.

A Lua muda para a fase Nova nesta segunda ao formar con-
junção com o Sol e o astro-rei promove um eclipse total, 
tudo junto e misturado em sua 3ª Casa, o setor da comuni-
cação e da interatividade. Essa influência vai mexer bastante 
com os seus contatos e prenuncia um período importante 
em suas relações pessoais e profissionais. 

Os planos e objetivos do seu signo estarão na ordem do 
período e podem receber um bom impulso das estrelas. A 
Lua forma conjunção com o Sol em sua 11ª Casa e entra 
na fase Nova nesta segunda, no mesmo momento em que 
ocorre um eclipse solar total. Essas vibes vão estimular seus 
projetos, mas também recomendam a controlar a empolga-
ção e ter um pouco mais de foco e disciplina.

A Lua se aproxima do Sol e entra na fase Nova nesta segun-
da-feira, no mesmo momento em que ocorre um eclipse 
solar total. Tudo acontece no signo anterior ao seu. Você vai 
contar com o aval do seu planeta regente e do astro da sorte 
para tomar iniciativas, abraçar novos interesses e começar 
algo que pode trazer bons ganhos.  

A Lua Nova e o eclipse total do Sol vão acontecer em sua 
9ª Casa, revelando que um período de mudanças impor-
tantes está em curso na sua vida. Você poderá se deparar 
com novas e promissoras oportunidades ao descobrir outros 
interesses e ao entrar em contato com assuntos, culturas e 
pessoas de lugares diferentes. 

Horóscopo nascido em 10 de dezembro

Horóscopo nascido em 11 de dezembro

Horóscopo nascido em 12 de dezembro

Os nascidos no dia 11 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Touro. São inteligentes, 
mas acomodados. Procuram os caminhos mais práticos e mais sábios, para atingir suas metas e projetos. 
Seu número principal é o, 20, formado de 2, símbolo da Lua, que os ligam fortemente à figura da mãe, a 
quem admiram e estimam com devoção. Mas que confere instabilidade emocional, leviandade e irresponsa-
bilidade, em alguns aspectos. O 2, os fazem românticos, poéticos e sentimentais, amorosos e emocionais.

Os nascidos no dia 10 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Capricórnio. Amam 
suas tradições, o culto ao passado, são conservadores e amam a História. Gostam de ler e de aprender de 
tudo um pouco, muito embora tenham dificuldades para se aprofundarem em muitas coisas. Seu número 
principal, do dia do nascimento é o 19, formado de 1, Sol e de 9, Marte. São números que simbolizam deci-
são, liderança, chefia, franqueza e egocentrismo, muito embora expansivos e amplos nos seus interesses e 
cultura geral. Dá espírito estudioso e aventureiro.

Os nascidos em 12 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Gêmeos. Possuem disposição 
alegre, jovial e otimista. Possuem o dom da comunicação e de chamar a atenção sobre si, pelo que dizem, escrevem 
ou declaram. São criativos naquilo que fazem e têm talento especial para ganharem dinheiro. Seu número principal 
21, formado de 2, Lua e de 1, Sol, astros de natureza harmônica, que se completam e que criam o equilíbrio e a 
sorte da pessoa. A soma dá o 3, de Júpiter, que lhes confere características afortunadas, que lhes dá expansão, 
generosidade e a sabedoria, mesmo que muitos não consigam estudar ou se formar. Indica duplicidade amorosa.

A Lua promete um período dos mais movimentados e já começa 
a semana em ritmo acelerado. Brilhando em sua 10ª Casa, ela 
se aproxima do Sol e entra na fase Nova nesta segundona, no 
mesmo momento em que o Sol promove um eclipse total. Esses 
eventos vão impactar bastante a sua carreira e o momento é 
decisivo para você sair da zona de conforto. 
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o Maluco
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Tributa
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excesso
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(?)-delta,
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de voo
livre

Nome da
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vontade
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Bordado que
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Sílaba de
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Capar
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De (?):
doente
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so legal (pl.)

Antônimo 
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Cheiro;
aroma

Recurso
de livros

Muito
curto
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(fig.)
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o "E"
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(um texto) 
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Dois pratos com ovos De baixo
preço
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Onde 
está?
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nados
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Dividir a
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bar 
Atmosfera

3/alt — tan. 5/cetro — óbito. 8/trâmites.
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F I A R V A I A
T R E Z E S D

J U R A S A Q U E
R A P D U O S
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D E S C U L P A R

V I S T O T E L O
N C T E A R N

F A R N E L F I F A
M A S I T E S
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Carimbo

de passa-
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Tique-(?):
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relógio

3/ice — tst. 4/pivô. 5/invés — sites. 6/farnel.

O eclipse solar e a Lua Nova vão mexer bastante com os seus 
relacionamentos e você deve perceber com mais clareza a 
importância dos outros. Vai reconhecer o papel que cada pes-
soa representa na sua vida, por isso vai se sentir em dívida com 
colegas, parentes, amigos ou o mozão, despertando a vontade 
de dedicar mais tempo, apoio e atenção às pessoas queridas. 

A legião de astros que percorre seu signo vai mexer bastante 
com seu pique e a semana começa agitada: a Lua forma 
conjunção com o Sol e ingressa na fase Nova nesta segunda. 
Ao mesmo tempo, acontece um eclipse solar total em seu 
signo, o que vai deixar sua sensibilidade à flor da pele e suas 
emoções mais intensas. Invista no equilíbrio e no bem-estar.

   

Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 10/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva 

Paranaguá
max 27
min 23

max 32
min 22

Cascavel
max 30
min 22

Foz do Iguaçu
max 33
min 26

max 31
min 21

Curitiba
max 27
min 19

FASES 
DA LUA

Domingo 11/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva 

Segunda 12/12/2022

Muitas nuvens

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59
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Aqui tem lançamento toda
semana por um valor único

Um grupo de 20 alunos do 
4º ano fundamental da Escola 
Municipal Jardim União visi-
tou o aterro sanitário munici-
pal na tarde de quinta-feira, 
9, para uma atividade extra-
classe de educação ambien-
tal. Conduzidos pela chefe de 
divisão responsável, Rafaela 
Moreira, os estudantes conhe-
ceram cada parte do aterro e 
todo o processo de destinação 
dos resíduos produzidos pela 
população, desde a coleta, sepa-
ração de recicláveis, transporte 

Estudantes conhecem o funcionamento do aterro sanitário
e depósito nas células de arma-
zenamento para decomposição.

O local recebe diariamente 
várias toneladas dos mais 
diversos resíduos. O material 
reciclável é entregue na sede 
da Cooperativa dos Catadores 
de Recicláveis de Umuarama 
(Cooperuma), que funciona 
dentro do aterro. Lá é feita a 
separação (papel, plástico, 
vidro, metais, etc.), a compac-
tação em blocos e a comer-
cialização para a indústria da 
reciclagem. Os lucros da venda 

sustentam dezenas de famí-
lias. O trabalho ajuda a preser-
var o ambiente e a aumentar a 
vida útil do aterro.

Resíduos de poda e corte de 
árvore também são armazena-
dos após a trituração, em uma 
área específica do aterro, para 
posterior reaproveitamento 
em forma de compostagem, 
distribuída gratuitamente para 
pequenos produtores rurais e 
horticultores. Entulho de mate-
riais provenientes da construção 
civil também são encaminhados 

ao aterro, onde funciona uma 
usina de processamento (bri-
tagem) que transforma os 

resíduos em cascalho e brita, 
para utilização em estradas 
rurais do município.
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 Turbinar o carro é o sonho 
de muitos apaixonados por 
performance, sejam eles mecâ-
nicos profissionais ou apenas 
interessados em melhorar a 

própria máquina. Mas o custo 
de uma turbinagem no motor 
pode ser impeditivo em alguns 
casos. “As pessoas chegam 
a gastar R$ 100 mil, R$ 200 

mil, até R$ 400 mil”, explica 
Juliano Andrade, fundador 
da Master Cooler, empresa 
que está há dez anos no 
mercado e é referência em 

 Um pneu reformado eco-
nomiza cerca de 57 litros de 
petróleo, recurso escasso na 
natureza, e sua construção 
evita o lançamento de 26 kgs 
de CO2 na atmosfera, pro-
tegendo a qualidade do ar 
atmosférico. Em contraponto, 
os pneus  novos tornam-se 
uma opção nociva para o 
meio ambiente, já que a pro-
dução de um único pneu novo 
aumenta em 25% a emissão de 
CO2 na natureza, em compara-
ção com um pneu reformado. 

De acordo com a ABR (Asso-
ciação Brasileira de Reforma de 
Pneus), nos últimos 10 anos, a 
prática da reforma produziu 
80 milhões de pneus comer-
ciais e 52 milhões de pneus de 
automóveis, isso representa a 
não emissão de 26 milhões de 
toneladas de CO2.

Em linha com a responsabi-
lidade socioambiental, a NSA 
Pneutec, empresa reforma-
dora de pneus, desenvolveu 
plantas de produção certifica-
das pelo Cetesb/Ibama, com 
processos específicos como; 
utilização de água de reuso nas 
caldeiras, tratamento de emis-
são fumaças (eliminando resí-
duos de carvão na natureza),  

Reformar pneus é uma questão ambiental
exaustão e reciclagem dos resí-
duos de borrachas da fábrica.

Além da certificação junto 
aos órgãos ambientais, a refor-
madora de pneus possui um 
selo de reconhecimento de 
quantidade de petróleo econo-
mizado e diminuição de emis-
são de CO2. Essa ação permite 
ao cliente gerar crédito de car-
bono. “O meio ambiente é de 
todos. Também é de responsabi-
lidade de empresas e indústrias 
atuarem na preservação e cui-
dado, desenvolvendo segmen-
tos de produção sustentáveis, 
prolongando e gerindo o ecos-
sistema local”, comenta Giulio 
Claro, diretor da NSA Pneutec.

PROCESSO DE RECICLAGEM 
Segundo dados da Recicla-

nip, iniciativa da indústria bra-
sileira na área de responsabi-
lidade pós-consumo, cerca de 
450 mil toneladas de pneus são 
descartadas no Brasil por ano, 
dentre esse número, cerca de 
20 milhões de pneus são des-
cartados de forma irregular.

Nesse sentido, a reforma de 
pneus atua de forma sustentá-
vel. O processo reativa o pneu, 
substituindo apenas a banda 
de rodagem, possibilitando 

o retorno da funcionalidade, 
com rendimento igual ou supe-
rior a banda de um pneu novo. 
Toda a reforma está aliada 
a processos tecnológicos e 
metodologias específicas de 
produção.

“A NSA faz reaproveita-
mento de embalagens em 

geral; plásticos, papelão e pó 
de raspa.  Todos são resíduos 
gerados pela fábrica e reutili-
zados. Alguns outros resíduos 
são reciclados e transformados 
em matéria-prima para outros 
produtos, e o tratamento é 
feito em usinas de tratamento 
específico de cada material”, 

comenta Giulio.
Além da reutilização, a 

linha de produção da NSA 
Pneutec conta com todos 
os descartes de resíduos de 
maneira correta, acondicio-
nados e direcionados para 
parceiros que fazem o trata-
mento do resíduo. 

A produção de um pneu reformado evita o lançamento de 26 kgs de CO2 na atmosfera, enquanto 
os pneus novos aumentam em 25% esse dano
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arrefecimento automotivo. 
Qual a alternativa então?

A Master Cooler desen-
volveu um ecossistema que 
atende não apenas os clien-
tes dispostos a desembolsar o 
valor necessário para turbinar 
os motores, mas também os 
apaixonados pelo segmento 
que querem aprender como 
fazer.  A empresa oferece mui-
tas dicas e lições em conteúdo 
gratuito, além de cursos espe-
cíficos para ensinar mecânica 
e técnicas para aumentar a 
performance. 

“Os cursos são online, têm 
certificado e acesso vitalício. 
Hoje já passamos de 7 mil 
alunos que fizeram o curso 
de mecânica e preparação 
e temos mais de 300 que já 
estão, inclusive, com a oficina 
voltada à mecânica e perfor-
mance”, explica Juliano.

Ele percebeu que os cursos 
oferecidos despertam a aten-
ção de quem quer trabalhar 
na área e depois essas pessoas 
vão atrás de mais conheci-
mento. “As aulas de mecânica 

e preparação foram, inclusive, 
a porta de entrada para a gente 
conseguir escalar ainda mais 
os nossos produtos”, afirma.

O curso de mecânica auto-
motiva da Master Cooler 
ensina os interessados a faze-
rem a própria manutenção do 
carro, aprendendo os funda-
mentos, componentes e con-
ceitos necessários. O conteúdo 
aborda informações sobre 
motores, transmissão, sistema 
elétrico, sistema de suspensão, 
sistema de direção e freios.

Apaixonado por ensinar 
o que sabe, Juliano explica 
que é uma satisfação ver que 
incentiva tantos apaixonados 
por carros a aprender a pôr a 
mão na massa. “Muita gente 
começou a turbinar os carros 
vendo os nossos vídeos. Come-
cei com o curso de preparação 
de carro turbo há 5 anos, mas 
aí notei que precisava ensinar 
mecânica também, porque 
estava atingindo um público 
muito maior do que pensei e 
ele não entendia o que era uma 
válvula, um comando”, conta. 

Turbinar o carro é o sonho de  apaixonados por performance

O curso ensina os interessados a fazerem a própria manutenção do carro, aprendendo os 
fundamentos, componentes e conceitos necessários 

DIVULGAÇÃO
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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

Abatedor de gado
 Açougueiro
 Agente funerário
 Ajudante de churrasqueiro
 Ajudante de eletricista
 Ajudante de estruturas metálicas
 Analista de pcp (programação e
controle da produção)
 Assistente de vendas
 Atendente balconista
 Atendente de balcão
 Atendente de balcão de café
 Atendente de lanchonete
 Atendente de lojas
 Atendente de mesa
 Auxiliar administrativo
 Auxiliar de confeitaria
 Auxiliar de corte (preparação da
confecção de roupas)
 Auxiliar de cozinha
 Auxiliar de linha de produção
 Auxiliar de marceneiro
 Auxiliar de mecânico de autos
 Auxiliar de padeiro
 Auxiliar de técnico de controle de
qualidade
 Auxiliar operacional de logística
 Balconista
 Balconista de crediário
 Cabeleireiro
 Cabeleireiro escovista
 Carregador (armazém)
 Caseiro
 Chapista de lanchonete
 Confeiteiro
 Consultor de vendas
 Contabilista
 Coordenador de rh
 Copeiro de hospital
 Costureira de máquina reta
 Costureiro, a máquina na confecção
em série
 Cozinheiro geral
 Desenhista de páginas da internet
(web designer)
 Eletricista
 Eletricista de instalações comerciais e
residenciais
 Eletricista de manutenção industrial
 Eletrotécnico
 Embalador, a mão
 Empregado doméstico nos serviços
gerais

DE EMPREGOVAGA

Agência do Trabalhador de Umuarama 
Avenida Rio Branco, 4211 - Centro 

CEP 87501-130 - Umuarama/PR 
Fone/Fax: (44) 3621 1100

178 vagas disponíveis para o dia 12/12/2022, sujeito a alteração a qualquer
momento. Interessados a concorrer as vagas comparecer na agência do
trabalhador com carteira de trabalho e CPF, não e necessário fazer o
agendamento para as vagas.

Enfermeiro
 Esteticista
 Estoquista
 Gerente comercial
 Instalador fotovoltaico
 Instrutor de auto-escola
 Instrutor de cursos livres
 Jardineiro
 Lavador de carros
 Lavador de veículos
 Magarefe
 Manicure
 Mecânico de automóveis e
caminhões
 Mecânico de automóvel
 Monitor agrícola
 Montador de móveis de madeira
 Motorista de ônibus rodoviário
 Motorista de ônibus urbano
 Oficial de serviços gerais na
manutenção de edificações
 Operador de caixa
 Operador de caldeira
 Operador de sala de máquinas
(embarcações)
 Operador de telemarketing ativo e
receptivo
 Padeiro
 Professor de artes no ensino médio
 Professor de biologia no ensino
médio
 Professor de educação física no
ensino médio
 Professor de filosofia no ensino
médio
 Professor de física no ensino médio
 Professor de geografia no ensino
médio
 Professor de história no ensino
médio
 Professor de inglês
 Professor de língua portuguesa
 Professor de matemática no ensino
médio
 Professor de química no ensino
médio
 Professor de sociologia no ensino
médio
 Recepcionista atendente
 Recepcionista de consultório médico
ou dentário
 Repositor de mercadorias
 Serrador - em serrarias
 Serralheiro
 Servente de obras
 Soldador
 Supervisor administrativo

Casa do Empreendedor apresenta recorde no atendimento
Criada em 2018, a Casa do 

Empreendedor de Umuarama 
é uma referência no Paraná, 
liderando em número de aten-
dimentos, abertura de empre-
sas, concessão de microcré-
ditos e disponibilização de 
cursos e capacitações. O local 
oferece toda a estrutura neces-
sária para agilizar as etapas 
de criação e de regularização 
de micros e pequenas empre-
sas, além de ser o espaço ade-
quado para quem quer se tor-
nar um microempreendedor 
individual (MEI).

Em recente levantamento, 
apresentado ao prefeito 
Hermes Pimentel nesta sex-
ta-feira (9) pelo secretário de 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano e pelo coordenador da 
Casa do Empreendedor, Thiago 
Rangel Siqueira, o órgão regis-
trou neste ano um aumento de 
mais de 75% nos atendimentos 

oferecidos aos empreendedo-
res em comparação com o ano 
anterior, atingindo a marca 
de 46 mil ações. “Entre outros 
serviços, reunimos em um só 
lugar todos a infraestrutura 
que integram o processo de 
abertura e regularização de 
empresas, ofertando quali-
ficação e a possibilidade de 
contratação de financiamen-
tos para alancar os negócios”, 
resumiu o secretário.

Outro recorde da Casa 
do Empreendedor está no 
número de aberturas de MEIs: 
um aumento de quase 140% 
em 2022 – com a constituição 
de mais de 17 mil delas, de 
janeiro até novembro. “No 
ano passado foram criadas 
pouco mais de 7.300, isso é 
realmente muito representa-
tivo, pois demonstra a força 
do empreendedorismo em 
nosso município, que cada 

vez mais estimula a produ-
ção, que gera renda, novos 
empregos e oportunidades 
variadas”, pontuou Siqueira.

O relatório traz ainda a 
informação de que cerca de 
35% dos atendimentos aos 
empreendedores é realizado 
de forma on-line – por meio 
do aplicativo WhatsApp. “Ao 
disponibilizarmos esse canal 
de comunicação com o empre-
sário, conseguimos dar ainda 
mais agilidade aos atendimen-
tos, oferecendo respostas e 
soluções de uma forma direta 
e reduzindo filas. Tudo isso 
resulta em mais tempo para 

que o gestor possa se dedicar 
mais a seus negócios”, analisa 
o coordenador.

Pimentel comemorou os 
resultados e destacou os pro-
dutos e serviços oferecidos 
pela Casa do Empreendedor. “A 
burocracia e a demora prejudi-
cam a economia, retardando 
o desenvolvimento empre-
sarial, por isso a Prefeitura 
tem importantes parceiros 
atuando em conjunto na Casa 
do Empreendedor, reduzindo 
a espera que durava muitas 
vezes até um ano para a libe-
ração de novas empresas. 
Agora, em muitos casos, os 

alvarás serão liberados em 
até 72h”, destacou.

O prefeito falou tam-
bém sobre as parcerias com 
o BRDE, Fomento Paraná, 
Microcrédito Fácil, Noroeste 
Garantias e outras institui-
ções que oferecem crédito 
para que os empreendedo-
res possam crescer. “São ins-
tituições fundamentais para a 
promoção do crescimento de 
nossa economia. O local tam-
bém conta com uma equipe 
capacitada e disposta a aju-
dar quem tem o sonho de se 
tornar empresário em nossa 
cidade”, analisa.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “O que as vitórias têm de mal é que não 
são definitivas -, o que as derrotas têm de 
bom é que também não são definitivas.”

José Saramago

@tribunahojenewsumuarama

SABADÃO
Aproveite as promoções especiais deste super Sabadão. O comércio atenderá em horário especial: das 9h às 17h. Muito mais 
tempo para realizar compras criteriosas e usufruir de condições especiais de pagamento. No clima do Natal de Luz, de quebra, 
você pode receber seladinhas e faturar super prêmios. São 915 possibilidades em uma das maiores promoções do Paraná.
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‘GALVÓN’????
 Galvão Bueno se despediu hoje das 
transmissões da seleção brasileira em 
Copas do Mundo. E surpreendeu após 

a eliminação do Brasil contra a Croácia 
ao dizer que vai torcer para a Argentina 
levar o Mundial: ‘E agora? Somos todos 
hermanos? Eu vou de Argentina’. O locu-
tor ainda perguntou aos comentaristas 

para quem eles torceriam no restante da 
Copa. O trio foi unânime: Portugal.

PAPAI NOEL
Papai Noel já chegou oficialmente 

a Umuarama. Na terça (13) ele 
deixa o Lago Aratimbó e vai fazer 
a alegria da criançada em duas 
praças da área central. Também 
teremos um desfile pela avenida 
Paraná. A partir de quarta, dia 

14, o comércio começa a atender 
à noite e começam os desfiles 
organizados pela Aciu, com os 

papais-noéis ciclistas.

 
DESFILES

Na noite de 16 de dezembro, às 
19h30, será a vez do Desfile dos 
Veículos de Grande e Médio porte 
da Indústria. Os desfiles sempre 
terão como trajeto principal a 

avenida Paraná. No dia 20 o atra-
tivo será o Desfile de Papais-Noéis 
Motociclistas e no dia 22 o Desfile 
de Carros Antigos com Papais-Noéis 
Motoristas. Todos os eventos são 

imperdíveis.

COLAÇÃO DE GRAU 
DE MEDICINA
A jovem umuaramense  Julia Daleffi 
Sucupira,  em Medicina pela Univer-
sidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul, neste final de semana. Na foto: 
Júlia e a tia Suely Sucupira Gentil.

NO MÉXICO
 Isabelly Pillar de apenas 13 anos é escolhida como Miss 

Brasil Pré-Teen 2022. Já tendo participado de diversos con-
cursos e vencido mais de seis deles, a menina recentemente 

venceu o concurso para representar a cidade de Cascavel. 
Com o apoio do coordenador David Alves Isabelly passou a 

representar o Paraná. Isabelly Pilar é a  representante nacio-
nal na competição Mini Miss Pré-Teen, competição interna-

cional que acontece em março de 2023 no México.

ARQUIVO PESSOAL
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