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Município concede uso de terrenos
para a instalação de 14 indústrias
A Prefeitura concedeu o uso de terrenos públicos para 14 empresas 
que deverão investir cerca de R$ 11 milhões nos próximos anos, em 
infraestrutura, além de gerarem no mínimo 242 empregos diretos. 
Para a assinatura dos contratos, o prefeito Hermes Pimentel e o 

secretário de Indústria e Comércio, Marcelo Adriano, receberam os 
empresários e representantes das empresas que foram contempladas 
em mais uma etapa do Programa de Desenvolvimento Econômico de 
Umuarama (Prodeu). 
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Desfile com o Papai Noel

Em meados de outubro choveu em Umuarama mais de 300 milímetros em poucos dias, causando danos e avarias 
na malha asfáltica de praticamente toda a cidade. As reclamações, solicitações e indicações de buracos nas vias 
públicas não param de chegar à Prefeitura e, diante desta situação, o prefeito Hermes Pimentel determinou a 
realização de uma operação tapa-buracos emergencial, que terá duração de duas semanas e pode ser considerada 
a maior ação do gênero já realizada no município nos últimos anos. A ação terá início hoje.  

O comércio de Umua-
rama inicia amanhã 
o funcionamento do 

horário estendido para 
as vendas de Natal. Os 
estabelecimentos aten-

derão das 9h às 22h 
até sexta-feira (16). Na 

próxima na semana, 
de segunda a sexta. 

No primeiro sábado do 
ciclo natalino (17), o 

atendimento segue das 
9h às 17h e dia 24, 

véspera de Natal, das 
9h às 16h.  l11

Tapa buracos

MP aumenta
o salário mínimo

para R$ 1.302
em 1º de janeiro
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Lula e Alckmin
são diplomados
em cerimônia

no TSE
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PR investe
na produção
de alimentos

orgânicos
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Umuarama
futsal confirma
seis renovações

para 2023
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2 GERAL  Terça-feira, 13 de dezembro de 2022

Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Tente acelerar seu trabalho e eliminar as pen-
dências da semana. Evite gastos desneces-
sários. Pode querer que seu bem seja como 
você, mas lembre-se que ninguém é igual, 
respeite as diferenças. 

Sua rotina de trabalho pode estar muito agi-
tada com mil coisas para resolver. Pegue leve 
e tire um tempo para respirar. Seu amor pare-
ce te compreender, e poderá até te ajudar em 
suas tarefas. 

Ouça os pedidos de seu corpo para descansar. 
Curtir os familiares deve renovar suas ener-
gias. Passará por esse agito, mas não abuse. 
Uma conversa desinteressada pode evoluir 
para namoro. 

Momento propício para alavancar seus proje-
tos que beneficiem a comunidade. A dica é, só 
divulgue o que já está pronto. Não se espante 
se houver mais de uma pessoa interessada em 
você. 

A pressão por resultados no trabalho pode ser 
indireta, mas você estará apto(a) e com ini-
ciativa suficiente para fazer o que lhe pedem. 
Talvez a paquera fique em segundo plano nes-
se momento.

Antes de cuidar dos amigos, lembre-se de 
cuidar de seus interesses também. Cuidado 
com a distração, revise tudo que fizer. Alguém 
diferente de você, mas interessante, chamará 
sua atenção. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 13 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Cân-
cer. São lentos e vagarosos e muito ligados às suas origens e à sua família, em primeiro 
lugar. Gostam de cultuar o passado e de criar ilusões e fantasias, nas quais acreditam a 
ponto de torná-las a sua realidade.  Seu número principal, do dia do nascimento é o 22, 
formado de dois em dobro, o símbolo da Lua. A Lua lhes confere romantismo, confirma 
seu espírito fantasioso e criativo, em diversos setores. A soma dá o 4, de Urano, que 
os tornam originais e exóticos, modernos e de espírito avançado, voltado mais para o 
Bem e para a Fraternidade.

Horóscopo nascido em 13 de dezembro

Não exija demais de si, já que seu corpo tam-
bém precisa de descanso. Sua memória está 
boa, favorecendo estudos. Peça colo e agra-
deça seu par por acreditar em você e valorizar 
suas conquistas. 

Ouça sua intuição, poderá descobrir um talen-
to novo. A Lua impulsiona o contato com os 
amigos, e receberá vários convites para come-
morações. Namoro que começar agora poderá 
se firmar rápido. 

Momento de renovação profissional e pode-
rá mudar de função ou empresa. Para ter re-
conhecimento, precisa mostrar o que fez de 
bom. Ganhará seu coração quem tiver um bom 
papo. 

A lua favorece a reflexão para ter sabedoria e 
clareza no que falar. Bom período para quem 
trabalha na área da saúde. Compartilhe de-
sejos e necessidades com seu amor. Período 
bom para o sexo.

Quando a vontade e o destino se juntam, você 
percebe que nada é à toa. E esse momento 
pode ser agora. Ouse no serviço com ideias 
novas. Pode rolar paquera com alguém do am-
biente de trabalho. 

A vontade de aprender expandirá seu horizonte 
e pode ajudá-lo no trabalho. Relacionamentos 
firmes podem se renovar e o desejo ser reati-
vado com uma pitada de fantasia e surpresas 
românticas. 
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 13/12/2022

Sol

Paranaguá
max 25
min 22

max 28
min 21

Cascavel
max 26
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 22

max 28
min 20

Curitiba
max 21
min 15

FASES 
DA LUA

Quarta 14/12/2022

Sol
Quinta 15/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva 

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 692
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 08 03 01 02 08 09 00

Super Sete concurso: 330C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

OUTUBRO

08 09 11 12 23 25 28

Loterias
Megasena

04 05 06 07 08 09 11 16 
17 18 20 21 22 24 25concurso: 2547Megasena

Dupla sena
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania
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5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2402Lotomania

44.700
86.677
76.209
67.722
31.703

05 13 20 31 46 51 55
ATLÉTICO MINEIRO

05 08 10 55 80
concurso: 6021

10 25 31 37 38 57 

10 20 26 28 35 38 43 48 50 56
66 67 72 76 80 82 86 88 94 00

concurso: 2685Lotofácil
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BANCO 4

PSAO
CONDEDRACULA

MOTOCICLETA
DECRETOLEI

PATEANIMO
SAAKIKON

VERAAANDU
CANASTRÃO

POUPADOS
TSERALEME
PADECERCAOS

MEALHADIAS

AUSTRIAORAC
RROURIÇAM
AETSUPINA

MISERERESOS

Codificou
o Espiritis-
mo em cin-
co obras

Participei
da típica
refeição
natalina

Romance
de James
Fenimore
Cooper

Veículo 
do entre-
gador de

pizza

Precedeu
a Medida
Provisória

(jur.)

Elege os 
Mensagei-
ros da Paz

(sigla)

Aloé (?),
nome

científico
da babosa

Período
base do
cálculo
do IR

Marco (?),
imperador

romano
(Hist.)

Classe
que go-
verna na

oclocracia

Mesóclise
de "arre-
pender-
me-ei"

Conceito
da Geo-

metria dos
Fractais

Gonçalves
(?), poeta
romântico

Rua, em
francês

Formato
da costela
Dieta, em

inglês 

Latrina
(pop.)
Parte 

do cais

Criação 
de Bram
Stoker
(Lit.)

Passarela
(Constr.)

Bacalhau, 
em inglês

Uso culinário do 
fígado de ganso
Demi-(?), tipo 
de espumante

Economi-
zados

Guerreiro
japonês

Ator
medíocre

(bras.)

Órgão que
coordena o
processo
eleitoral
(sigla)

Sofrer
(doença)
Ninharia

(fig.)

País sede
da Opep

Composi-
ção

musical
que versa
sobre o

Salmo 51

Corrida,
em inglês

Põem
nervosos

Deitada
de costas
Chá, em
inglês

Levar a
(?): perder

Erguida (a
bandeira)

3 pontos, 3 traços e 
3 pontos, em Morse

Amado;
querido
Porém;
contudo

Feijão-de-
árvore

(?) qual:
igual

Filme de 
Almodóvar

De jeito
nenhum!

Estrado
armado

em igreja,
sobre o
qual se

põe o cai-
xão com
o defunto

Intento; vontade
Adolescente alemão
retratado no Cinema
por Werner Herzog

3/cod — rue — sec — tea. 4/diet — essa — race. 6/supina. 8/miserere. 12/kaspar hauser.
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N L O B
C O R D A B A M B A

T E R A T E A R
G A N A R O L H A
C E T R O I E T

X E D E S T R O
P C O M E E

A L T O R E L E V O
S I R I R E F I L

C A S O S R S
C A M A O B I T O

T I F N T A N
C I T A R C A D E

V E L E J A D O R
C A S T RA R A S A

Por ela
caminha
o equili-
brista

(?) Fitti-
paldi, ex-
piloto (F1)

Sufixo de
"paiol"

Parte
recarre-
gável de
perfumes

Raul Seixas,
o Maluco
Beleza 
da MPB

Tributa
em

excesso

Tecla do
compu-
tador

(?)-delta,
aparelho
de voo
livre

Nome da
letra "T"
Grande
vontade

Bastão
usado

por reis

Bordado que
sobressai
no tecido

Sílaba de
"xeque"

Crustáceo
de sopas
Aconte-

cimentos

Nave-
gador
Capar

(animal)

De (?):
doente
Dizer o

nome de 

Junto de
Curso de 

um proces-
so legal (pl.)

Antônimo 
de "canhoto"

Alguma
(?): algo

Tampa de
vinhos
Cheiro;
aroma

Recurso
de livros

Muito
curto

A família
(fig.)

Antecede
o "E"

Vogais
de "pele"
Decifra

(um texto) 

Local de
venda de
bebidas

Formação
de corais

(pl.)

Dois pratos com ovosDe baixo
preço

Interjeição
gaúcha

Onde 
está?

Consoantes
de "jura"

Bronzeado,
em inglês

Cálcio
(símbolo)

Psiu!

Inspecio-
nados

Faleci-
mento
Parar o
carro

Dividir a
conta do

bar 
Atmosfera

3/alt — tan. 5/cetro — óbito. 8/trâmites.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

Poucas nuvensChuva Sol

Cheia
08/12 - 01h09

Nova
23/12 - 07h17

Crescente
29/12 - 22h22

Minguante
16/12 - 19h57

h

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

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,59 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

12/11 a 12/12 0,6170 0,6170 0,1164
13/11 a 13/12 0,6448 0,6448 0,1441
14/11 a 14/12 0,6828 0,6828 0,1819
15/11 a 15/12 0,6827 0,6827 0,1818
16/11 a 16/12 0,7105 0,7105 0,2095

Ações % R$
Petrobras PN -3,40% 23,87 
Vale ON -3,04% 86,04 
ItauUnibanco PN -1,27% 24,02 
Bradesco PN -0,91% 14,17 
Magazine Luiza ON -0,36% 2,79 
Gol PN +4,81% 7,63

IBOVESPA: -2,02% 105.343 pontos

Iene 137,41
Libra est. 0,82
Euro 0,95
Peso arg. 171,49

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,3% 5,3110 5,3120 +2,1%

PTAX  (BC) +1,3% 5,3060 5,3066 +0,2%

PARALELO +1,1% 5,1700 5,6100 +2,0%

TURISMO +1,1% 5,1700 5,5900 +2,0%

EURO +1,1% 5,5835 5,5847 +2,4%

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 12/12

Iene R$ 0,0386
Libra est. R$ 6,50
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.357,77 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/12 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 1.460,50 -23,25 0,7%
FARELO dez/22 448,30 -23,40 10,0%
MILHO dez/22 641,25 6,50 -2,5%
TRIGO dez/22 733,00 20,25 -9,9%

SOJA 166,74 0,2% -3,3% 165,00
MILHO 74,14 0,2% -3,2% 73,00
TRIGO 94,32 0,1% -4,0% 95,00
BOI GORDO 280,43 0,0% 0,7% 275,00
SUINO 6,64 0,3% -0,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 12/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 2,9% -2,7%
SOJA Paranaguá 186,00 0,5% -2,6%
MILHO Cascavel 83,00 1,2% -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

MP aumenta o salário mínimo
para R$ 1.302 em 1º de janeiro

A partir de 1º de janeiro de 
2023, o salário mínimo, que 
atualmente é de R$ 1.212, será 
de R$ 1.302. O valor atualizado 
está em uma medida provisó-
ria publicada ontem (nesta 
segunda-feira, 12) no Diário 
Oficial da União.

Em nota, a Secretaria-Geral 
da Presidência da República 

explicou que valor considera 
uma variação da inflação de 
5,81%, acrescida de ganho real 
de cerca de 1,5%.

“O valor de R$ 1.302,00 se 
refere ao salário mínimo nacio-
nal. O valor é aplicável a todos 
os trabalhadores, do setor 
público e privado, como tam-
bém para as aposentadorias 

e pensões”, acrescenta a nota.
Por se tratar de medida 

provisória, o texto terá de ser 
analisado por deputados e 
senadores. O mesmo novo 
valor para o salário mínimo já 
estava previsto no projeto de 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 
de 2023, que foi enviado ao 
Congresso Nacional em agosto.

Mercado reduz a expectativa
de inflação para 5,79 por cento

Especialistas financeiros 
reduziram suas previsões para 
a inflação deste ano. Segundo 
o boletim Focus, divulgado 
ontem (segunda-feira, 12), 
pelo Banco Central (BC), os 
economistas de instituições 
financeiras consultadas esti-
mam que a inflação oficial, 
medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), deverá fechar 
este ano em 5,79%, e não mais 
em 5,92%, conforme calcula-
vam até semana passada.

Instituições financeiras con-
sultadas ao longo da semana 
passada mantiveram a esti-
mativa de que a inflação anual 
será da ordem de 5,08 em 2023. 
Embora o percentual seja o 
mesmo anunciado no boletim 
Focus da semana passada, per-
manece superior aos 4,94% de 

há quatro semanas.
Já as projeções para 2024 

foram mantidas em 3,50%, 
enquanto, para 2025, é espe-
rada uma pequena alta, dos 
anteriores 3%, para 3,02%.

SELIC
Segundo o mercado man-

teve a taxa básica de juros 
(Selic) deve fechar o ano em 
13,75%. Para 2023, a taxa espe-
rada é de 11,75%. Já em 2024 
e em 2025, a Selic deve atingir, 
respectivamente, 8,50% e 8%.

PIB
Os especialistas mantêm 

a projeção de que, este ano, 
o Produto Interno Bruto (PIB) 
– a soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país 
cresça 3,05%. Há quatro sema-
nas, a estimativa era de um 

crescimento de 2,77%.
Para 2023, a expectativa é 

que a economia brasileira cresça 
0,75%. Para 2024 e 2025, o mer-
cado financeiro projeta expan-
sões do PIB em 1,70% e 2%, 
respectivamente.

CÂMBIO
As instituições financeiras 

também preveem que o dólar 
encerrará este e o próximo ano 
valendo R$ 5,25, baixando para 
R$ 5,24 em 2024, e para R$ 5,23 
em 2025. 

PROJEÇÃO do mercado financeiro para o 
ano de 2024 foi mantida em 3,50%

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



3Terça-feira, 13 de dezembro de 2022  POLÍTICA@tribunahojenewsumuarama

Lula e Alckmin são
diplomados em
cerimônia no TSE

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) iniciou a cerimônia de 
diplomação do presidente 
eleito, Lula, e do vice-presidente 
eleito, Geraldo Alckmin.

O evento começou às 14h25 
e foi realizado no plenário do 
TSE, em Brasília, na presença de 
400 convidados, entre eles, par-
lamentares, ministros de tribu-
nais superiores e representantes 
de governos estrangeiros.

Os ex-presidentes José 
Sarney e Dilma Rousseff tam-
bém participaram da cerimônia.

Do lado de fora, um forte 
esquema de segurança foi 
montado para proteger a sede 
da Corte.

A cerimônia começou com 
a execução do Hino Nacional 
pela banda dos Dragões da 
Independência, do Batalhão 
da Guarda Presidencial.

Em seguida, o presidente 
do TSE, ministro Alexandre de 

Diplomação coloca fim no prazo
para as contestações das eleições

A diplomação também marca 
a reta final dos prazos para con-
testação do resultado da eleição. 
Com a cerimônia, se encerra o 
período para apresentar uma 
Ação de Investigação Judicial 
Eleitoral (Aije), que busca apurar 
condutas que possam ter afetado 
a igualdade na disputa entre can-
didatos, como o abuso do poder 
econômico ou de autoridade e o 
uso indevido dos meios de comu-
nicação social durante a campa-
nha eleitoral.

Por outro lado, após a diplo-
mação, há um prazo curto, de 
quinze dias, para que adver-
sários ou o Ministério Público 
Eleitoral apresentem uma Ação 
de Impugnação de Mandato 
Eletivo (Aime). Essa ação pode 
levar à futura cassação do man-
dato caso se prove que a chapa 
eleita cometeu abuso de poder 
econômico, corrupção ou fraude 
durante a eleição.

Ambas as ações, porém, 
podem levar meses ou anos 
para serem julgadas e não 
impedem a posse do candidato 
eleito ao serem apresentadas.

Se o PL,  partido de 

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, entregou os diplomas para Lula e Alckmin
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Moraes, entregou os diplomas 
para Lula e Alckmin. Após rece-
ber o documento das mãos 
de Moraes, o presidente eleito 
discursa. Antes de encerrar o 
evento, Alexandre de Moraes 
também discursou.

A diplomação é uma ceri-
mônia organizada pela Justiça 
Eleitoral para formalizar a escolha 
dos eleitos nas eleições e marca 

do fim do processo eleitoral. Com 
o diploma eleitoral em mãos, os 
eleitos podem tomar posse no dia 
1° de janeiro de 2023.

O TSE é responsável pela 
diplomação dos candidatos à 
Presidência da República. Os 
deputados, senadores e gover-
nadores são diplomados pelos 
tribunais regionais eleitorais 
(TREs) até 19 de dezembro.

Bolsonaro, quiser levar adiante 
os questionamentos sobre a 
lisura da eleição, ainda poderia, 
em tese, apresentar uma Aime. 
No entanto, o TSE reagiu dura-
mente às primeiras tentativas da 
sigla de levantar suspeitas sem 
provas sobre o pleito, fator que 
pode dissuadir mais iniciativas 
nesse sentido.

Um requerimento fio apre-
sentado pelo PL em novem-
bro para que a Corte veri-
ficasse suposta falha que 
impediria a rastreabilidade 
dos modelos antigos de 
urnas eletrônicas usadas no 
segundo turno. Devido a esse 
suposto problema, o partido 
queria que fossem anulados 
59% dos votos.

O presidente do TSE, 
Alexandre de Moraes, respon-
deu ao pedido dando 24 horas 
para que o PL incluísse no seu 
questionamento também a 
votação do primeiro turno, já 
que as urnas usadas eram as 
mesmas. No entanto, o partido, 
que elegeu governadores, sena-
dores e 99 deputados federais 
no primeiro turno, manteve o 

questionamento apenas do 
resultado do segundo turno.

Depois disso, Moraes mul-
tou o PL em R$ 22,9 milhões e 
determinou abertura de inves-
tigação contra o presidente da 
sigla, Valdemar da Costa Neto. A 
justificativa do ministro foi que 
teria havido litigância de má-fé 
no requerimento, ou seja, a 
Justiça teria sido acionada de 
forma irresponsável pelo par-
tido. O presidente do TSE res-
saltou, ainda, em sua decisão, 
que os argumentos do PL eram 
“absolutamente falsos, pois é 
totalmente possível a rastrea-
bilidade das urnas eletrônicas 
de modelos antigos”.

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, 
multou o PL em R$ 22,9 milhões por ‘liti-
gância de má-fé’
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Lei do orçamento
A Lei Orçamentária 
Anual (LOA), tema 
do Projeto de 
Decreto Legislativo 
101/2022, que 
estima a receita 
e fixa a despesa 
do Município, 
entrou ontem em 
discussão na Câmara Municipal. A estimativa de é de que o 
Umuarama arrecade em 2023, R$ 722 milhões, em arrecadação 
de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes 
e de capital. A discussão acontece em dois turnos e deve ser 
discutido em plenário. O conteúdo do projeto permaneceu 
aberto para receber emendas parlamentares pelo período de 
três sessões ordinárias consecutivas. Durante este período, 
foram apresentadas 35 emendas. Antes de subirem para 
discussão, os pedidos foram apreciados pela Comissão de 
Economia. As que foram aprovadas, tanto as emendas, quanto 
o conteúdo do projeto, foram liberadas para inserção em pauta.

Enfermeiro na escola
Também entrou em discussão 
ontem (segunda-feira, 12), 
na última sessão ordinária 
do ano, o Projeto de Lei que 
autoriza o Poder Executivo 
a manter a presença de um 
profissional de enfermagem, 
nas unidades da rede pública 
municipal de CMEI’s e escolas 
de educação infantil. Segundo 
o autor da proposta, o fato 
de a escola ser um local de 
intensa atividade de crianças, 
adolescentes, jovens e 
adultos, sejam eles alunos, 
professores ou servidores, 
por ainda ter inclusa em 
suas atividades curriculares, 
além das aulas tradicionais, 
também aulas em que há 
atividade física, momentos de 
diversão, atividades laborais, 
ações de manutenção e 
reforma dos prédios, etc, a 
presença de um profissional 
de enfermagem se faz 
necessária.

LOA na Capital
Os vereadores de Curitiba aprovaram ontem (12), em 
primeiro turno, a Lei Orçamentária Anual (LOA) da prefeitura 
para 2023. Conforme texto, o município prevê um orçamento 
de R$ 10,2 bilhões para o período, 12% maior que o deste 
ano. Foram 32 votos favoráveis. A votação em segundo 
turno está prevista hoje (13). A LOA é a lei que estima para 
o ano específico (no caso 2023) as despesas e as receitas do 
município, estabelecendo de que forma serão aplicados os 
recursos a partir da definição de serviços e áreas prioritárias. 
No projeto da LOA, as áreas com maior previsão de recursos 
da prefeitura são a previdência, seguida pela pasta da 
saúde. Setores como trabalho e cultura tiveram redução no 
orçamento previsto na comparação com este ano.

LOA em Umuarama
O orçamento previsto para financiar a saúde no município par 
ao ano que vem é previsto em R$ 197.302.200. O Fundo de 
Previdência dos Servidores Municipais de Umuarama abocanha 
uma fatia no valor de R$ 72.462.617. A pasta da educação terá 
disponível em caixa R$ 127.653.154. Já a Câmara Municipal leva 
Câmara Municipal R$ 12 milhões e 500 mil para cobrir todas 
suas despesas em 2023.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Matrícula garantida
Outro projeto discutido ontem 
(12) pelos vereadores de 
Umuarama, tem o objetivo 
de assegurar às crianças e 
adolescentes que tenham 
como responsáveis pessoas 
com deficiência ou idosas, 
a prioridade de matrícula 
em escola da rede pública 
municipal de ensino mais 
próxima de sua residência. 
Outra intenção é minimizar a 
dificuldade de deslocamento. 
O texto considera ainda que 
a evasão escolar tem como 
causa, na maioria das vezes, à 
distância e a impossibilidade 
financeira das famílias. A 
intenção não é criar vagas, 
mas organizar as existentes, 
fazendo ainda com que o 
Poder Público fique atento às 
necessidades dos estudantes 
e à realidade de suas famílias, 
remanejando as vagas de 
maneira a equalizar o acesso e 
estimular a inclusão.



4 GERAL   Terça-feira, 13 de dezembro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Taxa de inflação no 
Estado será medida pelo 
Índice de Preços Regional

O Estado contará com 
uma metodologia própria 
para medir os índices de infla-
ção de alimentos e bebidas. 
O Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes) lança na pró-
xima quinta-feira (15) o Índice de 
Preços Regional (IPR), que vai 
calcular mensalmente a varia-
ção no preço de 35 produtos da 
cesta em seis cidades: Curitiba, 
Londrina, Maringá, Cascavel, 
Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. 
Com o cálculo dos valores dos 
maiores municípios, onde vive 
um terço da população para-
naense, o Ipardes terá um indi-
cador médio da inflação de todo 
o Estado.

O levantamento utiliza os 
registros fiscais da Receita 
Estadual do Paraná, extraídos 
para uma amostra elaborada 
pelo instituto, de 366 estabe-
lecimentos comerciais de dife-
rentes portes. “É uma iniciativa 
inédita no Paraná, na qual tra-
balhamos em conjunto com a 
Receita Estadual e a Secretaria 
da Fazenda para levantar a 
taxa de variação dos itens a 
partir das notas fiscais eletrô-
nicas do comércio”, explica o 
diretor-presidente do Ipardes, 
Marcelo Curado.

Entre os itens avaliados 
estão arroz, feijão, macarrão, 
batata, queijo, cerveja, café, 
frutas, carnes e outros pro-
dutos que compõem a maior 
parte das compras men-
sais dos paranaenses, defi-
nidos a partir da Pesquisa 

Abrangência
O diretor de estatística do Ipardes, Daniel Nojima, ressalta que, por 

atender outras cidades paranaenses além de Curitiba, o IPR consegue 
fazer uma radiografia mais abrangente da inflação de alimentos no 
Estado, em linha semelhante ao Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), do IBGE, que analisa o contexto nacional.“O 

IPCA é levantado nas principais regiões metropolitanas de capitais do 
País. Aqui, no Paraná, estamos analisando um grupo de alimentos e 

bebidas que tem grande participação nas despesas dos consumidores, 
trazendo as estatísticas para seis localidades bastante representativas 

do Estado”, salienta. “Isso permite que o interior paranaense possa 
acompanhar mais precisamente o que está acontecendo com o custo 

da alimentação nas suas áreas, podendo verificar cada produto, confir-
mando o que está variando mais no ano ou no mês”, explica o econo-
mista. “Ter esses índices em mãos também pode auxiliar nas decisões 
público-privadas, com a possibilidade, por exemplo, de subsidiar pro-
gramas sociais que tenham como parâmetro o custo dos alimentos”.

Estatística
Somados, os seis municípios analisados têm cerca de 3,9 milhões de 

habitantes, o que representa 34% da população do Estado, e possuem 
um Produto Interno Bruto (PIB) total de R$ 180,9 bilhões, 39% do PIB 

paranaense. Além disso, o comportamento do comércio nessas cidades 
também tende a representar a dinâmica dos municípios sob suas influ-
ências, o que amplia a abrangência explicativa do indicador. Da mesma 
forma, os alimentos e bebidas selecionados são os principais itens pre-
sentes nas compras mensais de produtos alimentícios dos paranaen-

ses, aproximando a estatística à realidade da população. A amostra dos 
estabelecimentos escolhidos, que vão desde minimercados até grandes 

redes, também reflete o comportamento da população no momento 
das compras, ou seja, os lugares que as pessoas mais frequentam para 

comprar comidas e bebidas.

Análise digital
Além disso, o registro eletrônico das notas fiscais, que abrange todos 
os estabelecimentos comerciais do Estado, representa um grande po-
tencial para a análise da variação do preço de alimentos e de bebidas. 
“Esses registros contêm informações bastante consistentes, o que nos 
possibilita desenvolver e calcular um indicador igualmente consistente 
e muito amplo do comportamento dos preços dos itens de alimenta-

ção”, afirma Nojima. “A nota fiscal eletrônica permite fazer uma análise 
muito precisa. Junto com a Fazenda e a Receita Estadual, pudemos 

levantar um indicador desse porte a um custo muito baixo”.

ENTRE os itens avaliados estão arroz, feijão, macarrão, batata, queijo, cerveja, café, frutas e carnes, produtos definidos a partir da Pesquisa 
de Orçamentos Familiares do IBGE
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de Orçamentos Familiares 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

A lista com variação deta-
lhada de cada item, nas seis 

cidades analisadas, ficará dispo-
nível em um painel interativo no 
site do Ipardes, com os recortes 
mensais, no acumulado do ano 
e no acumulado de doze meses.

Atribuições
O projeto da deputada 
Leandre inclui também duas 
novas atribuições à secretaria. 
Uma delas é a de realizar 
seminários com especialistas 
sobre desenvolvimento infantil 
e sobre políticas públicas 
intersetoriais direcionadas à 
primeira infância.

Deputadas
A PEC da Transição que amplia 
o teto de gastos em R$ 145 
bilhões já está em tramitação 
na Câmara dos Deputados. O 
documento foi encaminhado 
para a análise dos deputados. 
O texto aprovado pelos 
senadores na quarta-feira 
será anexado à PEC 024 da 
deputada Luísa Canziani 
(PSD-PR) e será relatada pela 
deputada Tabata Amaral
(PSD-SP).

Isenção
A Comissão de Segurança 
Pública da Câmara dos 
Deputados aprovou o projeto 
de lei que prevê a isenção de 
um novo grupo no pagamento 
do Imposto de Renda aos 
policiais civis, federais, 
militares, rodoviários federais, 
policiais penais e bombeiros. 
A proposta é dos deputados 
Coronel Tadeu (PL-SP), Gurgel 
(União-RJ) e Sargento 
Fahur (PSD-PR).

Fábrica de comida
Marcos Fava Neves, 
conhecido como Doutor 
Agro, afirmou aos mais de 
quatro mil participantes do 
encontro estadual de líderes 
rurais que o Brasil é a fábrica 
de comida do planeta. Neves 
apontou que o mundo 
busca, freneticamente, 
algo que o Paraná e o Brasil 
têm de sobra: comida 
sustentável. “O Paraná é um 
exemplo para o mundo, já 
que aumenta a produção 
e a sustentabilidade. Os 
produtores paranaenses 
são um exemplo do que 
o mundo precisa, com 

Nova nomenclatura
Deputados federais aprovaram a proposta da deputada Leandre 

Dal Ponte (PSD), que transforma a Secretaria da Juventude 
em Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência 
e Juventude. “Convencer a sociedade da importância dos 

primeiros anos de vida de um ser humano é uma missão grande, 
e que precisa de cada um de nós”, afirmou.

produção de comida de 
forma cooperativista, social e 
sustentável, com indicadores 
para se posicionar no planeta 
dessa forma”, completou.

Barreado do litoral
Um dos principais símbolos 
da gastronomia paranaense, 
o Barreado do Litoral foi o 
centésimo produto brasileiro 
reconhecido com a Indicação 
Geográfica (IG), que 
garante padrões de preparo 
e qualidade a produtos 
típicos de determinada 
região. O anúncio foi feito 
pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (Inpi), 
que já reconheceu outras 11 
IGs do Paraná.

Suspeição
O TRE-SP reprovou as contas 
da campanha da deputada 
eleita Rosangela Moro (União 
Brasil-SP), mulher do senador 
eleito Sérgio Moto (União 
Brasil-PR). Entre as falhas 
indicadas estão gastos com 
combustíveis para veículos 
aos quais não foi possível 
identificar se estavam ou 
não servindo a campanha; 
despesas com fornecedores 
que tem inconsistências 
fiscais; e gastos que não 
passaram pela conta bancária 
da campanha.

SMR
A proposta que prevê o 
aumento real do salário 
mínimo regional foi aprovada 
em segundo turno pelos 
deputados da Assembleia 
Legislativa. A regra de reajuste 
salarial do Estado fixada pelo 
projeto do governador Ratinho 
Junior (PSD) terá vigência 
até 2026.

Inadimplência
Levantamento da Faciap junto 
ao banco de dados do SPC 
Brasil mostra que o número de 
inadimplentes cresceu 7,63% 
em novembro de 2022, em 
relação ao mesmo mês de 
2021, no Paraná.
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Líder em alimentos
orgânicos, PR investe
para ampliar produção

O Paraná possui 3.916 pro-
dutores de orgânicos certi-
ficados, o maior número no 
Brasil – correspondendo a 
16% dos agricultores do País 
neste segmento, de acordo 
com os dados do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). É 
uma rede que reúne milha-
res de pessoas que acordam 
cedo e trabalham de sol a 
sol para garantir, por exem-
plo, frutas e verduras fres-
cas nos supermercados e fei-
ras, além de incentivar uma 
mudança comportamental 
na sociedade, uma exigência 
desse século. E com o apoio 
do Governo do Estado esse 
número não para de crescer.

Na reportagem desta 
semana da série “Paraná, o 
Brasil que dá certo”, o desta-
que é a produção orgânica no 
Estado e os programas públi-
cos intersetoriais que estimu-
lam esse segmento. Só nos últi-
mos quatro anos, o aumento 
de agricultores que cultivam 
orgânicos chegou a 70%: de 
2.414 em abril de 2018 para 
4.107 em abril de 2022, con-
forme o Mapa. Estima-se que 
a produção orgânica no Estado 
seja de 50 mil toneladas/ano, 
envolvendo diversas cadeias 
(hortifrúti, grãos, mandioca) e 
modalidades de comercializa-
ção, incluindo feiras e cestas 
para entrega ao consumidor.

Diferentes programas do 
Governo apoiam a produção 
de orgânicos e abrem cami-
nhos para a alimentação sau-
dável chegar à população. Um 
deles é o Programa Estadual 
de Alimentação Escolar (PEAE). 
Através dele, 315 municípios 
paranaenses recebem alimen-
tos orgânicos para compor as 
três refeições por turno da 
merenda escolar dos estudan-
tes da rede estadual.

R e p o l h o ,  b e t e r r a b a , 
cenoura, alho, pães e sucos 
estão entre os produtos sau-
dáveis oferecidos nas esco-
las. Em 2021, o percentual 
de produtos de base agroe-
cológica e orgânicos na 
merenda era de 10,5%. Neste 

Cooperativa
A Cooperativa de Agricultores Orgânicos e de Produção Agroecoló-
gica (COAOPA) entrega, em média, 30 toneladas de alimentos por 
semana a 220 escolas de Curitiba. Só de pão são de 10 a 12 tone-
ladas por mês de 35 agricultores diferentes. O presidente, Luciano 

Escher, explica que o ciclo é positivo para todos os envolvidos nesse 
processo: pequenos produtores de todos os cantos do Estado, coo-
perativas, estudantes, pais e consumidores que frequentam feiras 
locais. “É uma segurança para o agricultor de orgânicos produzir, 

entregar e ter renda. Por outro lado, a escola recebe um alimento 
seguro, limpo, saudável, fresco e próximo da origem”, afirma. A 

cooperativa reunia 35 agricultores na sua fundação. Hoje já são 387 
agricultores familiares, todos orgânicos certificados, sendo 75% da 
RMC e os demais das regiões do Vale do Ribeira e outros estados, 

como São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Comitê de gestão
Até 2030, por força de lei, o Paraná deve ter 100% das mais de 2 mil 
escolas atendidas apenas com produtos orgânicos. Os parâmetros 
e as ações necessárias para a introdução progressiva dos orgânicos 

estão sendo analisados, no Governo do Estado, por um comitê 
gestor com integrantes de diversos órgãos. O colegiado assesso-
ra os secretários da Educação e do Esporte e da Agricultura e do 

Abastecimento no trabalho de formular, gerir e fiscalizar as políticas 
públicas que visam suprir a totalidade da alimentação escolar com 

produtos dessa linha.

Compra direta
O compromisso com produtos e produtores orgânicos, que é um 
dos caminhos da Agenda 2030 no Paraná, também ajuda a levar 
alimentação mais natural à rede socioassistencial. Por meio do 

Compra Direta Paraná, os produtos de cooperativas ou associações 
da agricultura familiar são adquiridos pelo Estado e entregues a res-
taurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, 

hospitais filantrópicos e abrigos, entre outros. Das 163 cooperativas 
e associações contratadas pelo programa, 88 entregam orgânicos, 
na totalidade ou em parte, com participação direta de 1.595 agri-

cultores. A COAOPA, que fornece a maior quantidade de alimentos 
orgânicos para merenda escolar, recebeu R$ 420 mil do Coopera 

para financiar obras, adquirir matéria-prima, veículos, máquinas e 
equipamentos, e contratar novos trabalhadores.

ano, deve ser superior a 18%, 
de acordo com os dados 
do Instituto Paranaense 
d e  D e s e n v o l v i m e n t o 

Educacional (Fundepar), que 
ajuda a organizar essa rede 
em parceria com outras enti-
dades estaduais.

O percentual de produtos de base agroecológica e orgânicos na merenda era de 10,5%. Neste 
ano, deve ser superior a 18%, segundo a Fundepar
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A turma voltou
O Gabinete de Transição no 

CCBB em Brasília foi apelidado 
de “muro das lamentações” 

por alguns petistas. O Governo 
decidiu acomodar nos GTs 
militantes que trabalharam 

na campanha, que 
cobravam assento na futura 

administração. O chororô dos 
desempregados foi tão grande 
que a transição já conta com 

mais de 900 nomes. Teve 
gente que quase acampou na 
porta do CCBB para flagrar um padrinho e reivindicar uma vaga. 
O caso já é um sinal de como a futura administração vai tratar 
os companheiros que não abandona pelo caminho partidário. 
A turma da boquinha vai voltar com força. Já se fala em pelo 

menos 40 ministérios, além dos 24 atuais.

Outro “injustiçado”
Agraciado com a Operação 
Lava Jato no currículo, o 
ex-deputado federal André 
Vargas (PT-PR) cronogramou o 
projeto de retorno a Brasília. 
Quer disputar a Prefeitura 
de Londrina (PR) em 2024 e 
tentar voltar à Câmara dos 
Deputados em 2026. Já tem 
até o slogan: “Injustiçado 
como Lula”. Não convenceu 
ainda a quem pediu apoio. 
Para quem desfilou com 
algemas, falta combinar com 
o eleitor.

Sedex segue estatal
Alívio entre funcionários 
da estatal tomou conta 
dos corredores da sede em 
Brasília. O Correios, com 
faturamente bilionário na 
gestão do general Floriano 
Peixoto, não será mais 
privatizado. Peixoto, na 
gestão Bolsonaro, retirou a 
empresa das páginas policiais 
para as de economia. Mas 
agora volta a ameaça de novo 
assalto partidário. Na Era Lula, 
PT, MDB e PTB assaltaram 
a companhia e o fundo de 
previdência da turma.

Índios-bombeiros
Nem tudo é desastre na área 
ambiental deste Governo 
Bolsonaro. Há avanços pontuais, 
porém protagonizados por 

ESPLANADEIRA
# Paulo Klein Advogados se destaca entre os mais admirados do 

Direito Penal e Setor Econômico. # Exposição Brumadinho de 
Braços Abertos acontece até dia 19, no aeroporto de Confins 

(MG). # Centro Cultural Correios no Rio sedia exposições 
“Passagem” e “O Amargo do Açúcar”. # Visa e Caixa lançam 

serviço de pagamentos no WhatsApp. 

iniciativa (e muito esforço) 
das ONGs. O Ibama, o Serviço 
Florestal Brasileiro e o Serviço 
Florestal Americano se uniram 
e treinaram 40 indigenas da 
etnia Apinajé para combate 
a incêndio nas florestas do 
Tocantins.

Conexão portenha
Lula da Silva orientou a 
equipe a manter uma conexão 
portenha para monitorar o 
estado de saúde do amigo e 
ex-senador Fernando Lugo. 
Ele faz tratamento contra um 
câncer em Buenos Aires. Ex-
presidente do Paraguai, Lugo 
sofreu um impeachment.

Férias!
Uma pesquisa da Trigg, 
startup do setor financeiro, 
mostra que 64% dos 
brasileiros pretendem viajar 
no final do ano – são 23% a 
mais que no meio do ano. Dos 
entrevistados que viajaram 
em 2021, 31% pretendem 
gastar mais em 2022. Dentre 
os destinos escolhidos, o 
Nordeste lidera com 41% 
de interesse. Seguido pelo 
Sudeste (14%), Sul (12%), 
viagem internacional (4,6%), 
Norte (4,3%) e Centro-
Oeste (3,2%). Como meio de 
transporte, 33% pretendem 
usar o avião, 31% o carro 
próprio e 14,5%, ônibus. 
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Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.

NOTÍCIAS QUE FAZEM O PARANÁ 
AVANÇAR CADA VEZ MAIS.

PR
DESTAQUE

Em menos de 4 anos, o Paraná abriu mais 
de quatrocentas mil vagas de emprego 
com carteira assinada no Estado.

Com destaque para a avicultura, o 
Paraná já produziu quatro milhões, 
oitocentas e setenta mil toneladas de 
proteína animal  neste ano.

Contrato assinado: Ponte de
Guaratuba tem prazo de 32 meses
para ficar pronta.

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

Pimentel fará a maior operação
tapa-buracos dos últimos anos

Em meados de outubro 
choveu em Umuarama mais 
de 300 milímetros em alguns 
dias, causando danos e ava-
rias na malha asfáltica de 
praticamente toda a cidade. 
As reclamações, solicitações 
e indicações de buracos nas 
vias públicas não param de 
chegar à Prefeitura e, diante 
desta situação, o prefeito 
Hermes Pimentel determinou 
ontem (12) a realização de 
uma operação tapa-buracos 
emergencial, que terá duração 
de duas semanas e pode ser 

considerada a maior ação do 
gênero já realizada no municí-
pio nos últimos anos.

Para agravar ainda mais 
a situação, desde novembro 
a usina produtora de massa 
asfáltica zerou seus estoques, 
deixando de fornecer o CBUQ 
(concreto betuminoso usi-
nado a quente) em quantida-
des suficientes para que as 
obras fossem realizadas em 
ritmo normal. “Os pedidos de 
providências chegam pelo 156 
[Ouvidoria Municipal], pelas 
redes sociais da Prefeitura e 

mesmo pessoalmente. E nós 
vamos dar uma resposta aos 
moradores da melhor maneira 
possível, que é realizando uma 
força-tarefa capaz de resolver 
pelo menos 80% dos chama-
dos em um prazo de duas 
semanas”, garantiu o prefeito.

A Prefeitura acaba de receber 
500 toneladas CBUQ e designou 
aos secretários Gleison Alves 
de Andrade, de Obras, e João 
Paulo dos Santos, de Serviços 

Fila única
Na última semana, os CMEIs 
receberam as confirmações 
de vagas das crianças inscritas 
no Programa Fila Única. 
Atendendo determinação da 
Justiça, a Secretaria de Educação 
disponibilizou vagas para todas 
as crianças de 0 a 3 anos cuja 
família possua renda de até dois 
salários-mínimos. No último 
dia 3, a Prefeitura publicou no 
órgão oficial do município o 
edital 113/2022 convocando os 
pais para se dirigirem à unidade 
educacional onde as crianças 
foram contempladas com vagas 
levando os documentos utilizados 
na inscrição.Foram convocadas 
706 crianças e destas, 509 tiveram 
suas matrículas efetivadas. Os pais 
ou responsáveis por outras 197 
crianças não compareceram ou 
tiveram a matrícula indeferida. 
Os convocados pelo edital 
tiveram de 6 a 9 deste mês para 
apresentar a documentação 
necessária para a matrícula dos 
filhos no estabelecimento de 
ensino indicado.Um novo edital 
está sendo preparado com a 
convocação de mais inscritos 
para o preenchimento das vagas 
remanescentes, devendo ser 
publicado até o próximo dia 20.

Públicos, que unissem forças 
na execução da ação, que deve 
atingir não só a área central 
como os bairros. “Serão mon-
tadas seis equipes, que traba-
lharão em seis caminhões, em 
um processo que vai utilizar ao 
menos 60 toneladas de massa 
asfáltica por dia. Em duas sema-
nas já teremos uma grande 
cobertura”, afirmou Pimentel, 
acrescentando que os trabalhos 
começam hoje (13).

A Prefeitura recebeu 500 toneladas CBUQ e designou uma união de forças na execução da 
ação, que deve atingir não só a área central como os bairros
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Umuarama futsal confirma seis
renovações para temporada 2023

O Umuarama Futsal anunciou os 
nomes dos seis jogadores que perma-
necerão na equipe na temporada de 
2023. Além dos alas Geovani Santos, 
Murilo Guimarães (Mura) e Guilherme 
Ouchita, também foram anunciadas as 
renovações dos fixos Léo Café, Daniel 
Mosconi e Lucas Carvalho.

Na semana passada, a diretoria do 
Umuarama havia anunciado oficial-
mente o nome do treinador Peri Alves 
Fuentes Filho, que estava no Minas Tênis 
Clube, na temporada de 2022. O contrato 

do novo técnico, que assume no lugar 
de Nei Victor que estava à frente do time 
desde 2019, será de um ano.

Peri havia dito, inicialmente, que 
a equipe renovaria com seis ou sete 
jogadores e que os demais viriam das 
equipes de base da AFSU (Associação 
de Futsal de Umuarama), além de algu-
mas novas contratações.

Segundo a Assessoria de Imprensa 
do Umuarama Futsal, apenas estas 
renovações foram confirmadas até 
o momento. O time completo, assim 

como o novo uniforme da equipe e a 
apresentação oficial do novo técnico 
está marcada para o dia 6 de fevereiro 
de 2023.

NOVO TÉCNICO
Peri Fuentes é Gaúcho de Santana 

do Livramento e tem 50 anos. Casado, é 
pai de dois filhos e assume o Umuarama 
Futsal depois de sete anos no Minas 
Tênis Clube, onde comandou a equipe 
SUB-20 por três temporadas e o time 
principal nos últimos quatro anos.

DESTAQUE
O soldado Pedro Henrique Albuquerque 
Fresneda, lotado no 7º Batalhão da Polícia 
Militar (BPM) de Cruzeiro do Oeste, participou 
do Campeonato Paranaense de Karatê e 
garantiu seu lugar ao pódio. O campeonato 
foi dividido em 4 etapas, sendo a final, foi 
realizada na cidade de Campo Mourão. 
A disputa envolveu mais de mil atletas 
de diferentes categorias. Fresneda se 
consagrou em terceiro lugar na categoria 
Sênior Kumite (luta) meio pesado. O 
evento foi a final do 49º Campeonato 
Paranaense de Karatê, realizado pela 
Federação Paranaense de Karate-do 
(FPRK). O Comando, Oficiais e Praças do 7º 
BPM parabenizam o Soldado Fresneda e 
ressaltam a imensa importância do atleta 
militar como representante da unidade e 
da instituição Policial Militar (PMPR).

O time completo, assim como o novo uniforme da equipe e a apresentação oficial do novo técnico está marcada 
para o dia 6 de fevereiro de 2023

D
IE

G
O

 IA
N

E
S

K
O

/A
FS

U



8 LOCAL   Terça-feira, 13 de dezembro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

A força do campo  
na cidade

No último dia 2 de dezembro o campo realizou 
uma verdadeira festa na cidade. O Encontro Estadual e 
Líderes Rurais, realizado pelo Sistema FAEP/SENAR-PR 
reuniu mais de 4200 pessoas na região metropolitana 
de Curitiba para celebrar a união do setor agropecuário 
e fomentar o surgimento de novas lideranças rurais.

Logo ao chegar no Expotrade Pinhais, as caravanas 
vindas de todas as regiões do Paraná eram recebidas 
com muita animação e carinho pela organização do 
evento, que preparou um dia repleto de boas atrações 
para os produtores rurais do Estado.

Palestras, apresentações culturais e muita 
informação de qualidade deram o tom do evento. Mas 
o que mais marcou os presentes, foi a força da união 
do agronegócio paranaense. O setor mostrou que está 
mais unido do que nunca e trabalhando pelos mesmos 
objetivos de sempre: produzir alimento de qualidade, 
com boa produtividade e segurança jurídica. No fundo 
a classe dos agropecuaristas só deseja ser tratada 
com respeito. Sem surpresas desagradáveis, como 
a tentativa recente do governo do Estado do Paraná 
de taxar a produção do campo, proposta que foi 
derrotada no legislativo estadual graças à força de 
articulação do setor no Estado.

O encontro do último dia 2 foi um momento de 
lembrar da incrível força que temos quando estamos 
unidos e comemorar as conquistas que foram 
possíveis nesse ano.

sistemafaep.org.br

Município concede uso de terrenos
para a instalação de 14 indústrias

A Prefeitura concedeu o uso 
de terrenos públicos para 14 
empresas que deverão investir 
cerca de R$ 11 milhões nos pró-
ximos anos, em infraestrutura, 
além de gerarem no mínimo 
242 empregos diretos. Para a 
assinatura dos contratos, na 
manhã de ontem (segunda-
-feira, 12), o prefeito Hermes 
Pimentel e o secretário muni-
cipal de Indústria e Comércio, 
Marcelo Adriano Lopes da 
Silva, receberam os empre-
sários e representantes das 
empresas que foram contem-
pladas em mais uma etapa do 
Programa de Desenvolvimento 
Econômico de Umuarama 
(Prodeu).

Caso as empresas cumpram 
com o contrato, no período de 
cinco anos elas poderão rece-
ber a doação definitiva dos ter-
renos, distribuídos pelos par-
ques industriais e, em casos 
específicos, na área urbana. 
“O Prodeu é a iniciativa mais 
bem-sucedida para a conces-
são de espaços visando a ins-
talação de indústrias, que 
contribuiu para que o setor 
se tornasse um dos maiores 
geradores de empregos do 
município de acordo com 
dados do Caged (Cadastro 
G e r a l  d e  E m p r e g a d o s 
e  D e s e m p r e g a d o s )  d o 
Ministério do Trabalho”, lem-
brou Marcelo Adriano.

Os terrenos concedidos 
nesta etapa somam 33.296 
metros quadrados de área, 
onde as 14 indústrias atendi-
das planejam construir quase 
22,2 mil metros quadrados de 
instalações. Algumas empresas 
já estão instaladas na cidade e 
estão expandindo a produção, 

ZPE
O secretário Marcelo Adriano 

acrescentou que, além desse pro-
grama, o município atua também 

na criação da Zona de Processa-
mento de Exportações (ZPE), na 

implantação do Parque Tecnológi-
co – que reúne governo (Estado e 
município), instituições de ensino 
superior e empresas de inovação 

e tecnologia –, implantação de 
novos parques industriais (inclu-

sive um exclusivo para o setor 
moveleiro) e desenvolvimento do 

turismo de eventos e negócios, 
com a conclusão próxima do 

Centro de Eventos.

enquanto outros pretendem se 
instalar no município.

S e g u n d o  o  p r e f e i t o 
Pimentel, a previsão é de con-
cessão de mais de 100 terre-
nos nos próximos dois anos. 
“Nossa equipe está afinada 
com o projeto e agilizando as 
concessões, por meio de lici-
tações que julgam as melho-
res propostas. E as empresas 
estão caminhando dentro do 
esperado. Para ter retorno é 
necessário investir e tanto o 
município quanto os empre-
sários têm feito a sua parte”, 
afirmou.

Os critérios do Prodeu 
são bastante rígidos. “São 
cinco anos para as empre-
sas cumprirem as exigências, 
com avaliações anuais pelas 
equipes do município, até a 
doação em definitivo dos ter-
renos, gerando um número 

crescente de empregos até 
atingir o volume proposto nas 
licitações. Temos hoje em mais 
de 100 empresas interessa-
das em se instalar na cidade 
e estamos fazendo o possível 
para atendê-las, dentro dos 
critérios do programa”, acres-
centou o secretário.

Pimentel reforçou a satis-
fação em poder atender os 
empresários e alertou-os 
que o Prodeu é tratado dire-
tamente entre o município e 
as empresas, de forma clara, 
sem a interferência de inter-
mediários. “Sabemos da luta 
de vocês, da dedicação e do 
empenho para ver a empresa 
crescer. Vocês merecem todo 
o apoio do município e o 
Prodeu é um aliado para o 
desenvolvimento das empre-
sas e da nossa economia”, 
completou o prefeito.

O secretário Marcelo Adriano acrescentou que, além desse programa, o município atua 
também na criação da Zona de Processamento de Exportações

FOTOS JOSÉ A. SABINO/SECOM

ALÉM de investirem R$ 11 milhões nos próximos anos, em infraestrutura, a previsão é de 
que as empresas gerem no mínimo 242 empregos diretos
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Palavras cruzadas

Tente acelerar seu trabalho e eliminar as pen-
dências da semana. Evite gastos desneces-
sários. Pode querer que seu bem seja como 
você, mas lembre-se que ninguém é igual, 
respeite as diferenças. 

Sua rotina de trabalho pode estar muito agi-
tada com mil coisas para resolver. Pegue leve 
e tire um tempo para respirar. Seu amor pare-
ce te compreender, e poderá até te ajudar em 
suas tarefas. 

Ouça os pedidos de seu corpo para descansar. 
Curtir os familiares deve renovar suas ener-
gias. Passará por esse agito, mas não abuse. 
Uma conversa desinteressada pode evoluir 
para namoro. 

Momento propício para alavancar seus proje-
tos que beneficiem a comunidade. A dica é, só 
divulgue o que já está pronto. Não se espante 
se houver mais de uma pessoa interessada em 
você. 

A pressão por resultados no trabalho pode ser 
indireta, mas você estará apto(a) e com ini-
ciativa suficiente para fazer o que lhe pedem. 
Talvez a paquera fique em segundo plano nes-
se momento.

Antes de cuidar dos amigos, lembre-se de 
cuidar de seus interesses também. Cuidado 
com a distração, revise tudo que fizer. Alguém 
diferente de você, mas interessante, chamará 
sua atenção. 

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos a 13 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Cân-
cer. São lentos e vagarosos e muito ligados às suas origens e à sua família, em primeiro 
lugar. Gostam de cultuar o passado e de criar ilusões e fantasias, nas quais acreditam a 
ponto de torná-las a sua realidade.  Seu número principal, do dia do nascimento é o 22, 
formado de dois em dobro, o símbolo da Lua. A Lua lhes confere romantismo, confirma 
seu espírito fantasioso e criativo, em diversos setores. A soma dá o 4, de Urano, que 
os tornam originais e exóticos, modernos e de espírito avançado, voltado mais para o 
Bem e para a Fraternidade.

Horóscopo nascido em 13 de dezembro

Não exija demais de si, já que seu corpo tam-
bém precisa de descanso. Sua memória está 
boa, favorecendo estudos. Peça colo e agra-
deça seu par por acreditar em você e valorizar 
suas conquistas. 

Ouça sua intuição, poderá descobrir um talen-
to novo. A Lua impulsiona o contato com os 
amigos, e receberá vários convites para come-
morações. Namoro que começar agora poderá 
se firmar rápido. 

Momento de renovação profissional e pode-
rá mudar de função ou empresa. Para ter re-
conhecimento, precisa mostrar o que fez de 
bom. Ganhará seu coração quem tiver um bom 
papo. 

A lua favorece a reflexão para ter sabedoria e 
clareza no que falar. Bom período para quem 
trabalha na área da saúde. Compartilhe de-
sejos e necessidades com seu amor. Período 
bom para o sexo.

Quando a vontade e o destino se juntam, você 
percebe que nada é à toa. E esse momento 
pode ser agora. Ouse no serviço com ideias 
novas. Pode rolar paquera com alguém do am-
biente de trabalho. 

A vontade de aprender expandirá seu horizonte 
e pode ajudá-lo no trabalho. Relacionamentos 
firmes podem se renovar e o desejo ser reati-
vado com uma pitada de fantasia e surpresas 
românticas. 

8 VARIEDADES   Terça-feira 13 de dezembro de 2022 @oparana hojenews

   

Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 13/12/2022

Sol

Paranaguá
max 25
min 22

max 28
min 21

Cascavel
max 26
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 22

max 28
min 20

Curitiba
max 21
min 15

FASES 
DA LUA

Quarta 14/12/2022

Sol
Quinta 15/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva 

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 692
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PSAO
CONDEDRACULA

MOTOCICLETA
DECRETOLEI

PATEANIMO
SAAKIKON

VERAAANDU
CANASTRÃO

POUPADOS
TSERALEME
PADECERCAOS

MEALHADIAS

AUSTRIAORAC
RROURIÇAM
AETSUPINA

MISERERESOS

Codificou
o Espiritis-
mo em cin-
co obras

Participei
da típica
refeição
natalina

Romance
de James
Fenimore
Cooper

Veículo 
do entre-
gador de

pizza

Precedeu
a Medida
Provisória

(jur.)

Elege os 
Mensagei-
ros da Paz

(sigla)

Aloé (?),
nome

científico
da babosa

Período
base do
cálculo
do IR

Marco (?),
imperador

romano
(Hist.)

Classe
que go-
verna na

oclocracia

Mesóclise
de "arre-
pender-
me-ei"

Conceito
da Geo-

metria dos
Fractais

Gonçalves
(?), poeta
romântico

Rua, em
francês

Formato
da costela
Dieta, em

inglês 

Latrina
(pop.)
Parte 

do cais

Criação 
de Bram
Stoker
(Lit.)

Passarela
(Constr.)

Bacalhau, 
em inglês

Uso culinário do 
fígado de ganso
Demi-(?), tipo 
de espumante

Economi-
zados

Guerreiro
japonês

Ator
medíocre

(bras.)

Órgão que
coordena o
processo
eleitoral
(sigla)

Sofrer
(doença)
Ninharia

(fig.)

País sede
da Opep

Composi-
ção

musical
que versa
sobre o

Salmo 51

Corrida,
em inglês

Põem
nervosos

Deitada
de costas
Chá, em
inglês

Levar a
(?): perder

Erguida (a
bandeira)

3 pontos, 3 traços e 
3 pontos, em Morse

Amado;
querido
Porém;
contudo

Feijão-de-
árvore

(?) qual:
igual

Filme de 
Almodóvar

De jeito
nenhum!

Estrado
armado

em igreja,
sobre o
qual se

põe o cai-
xão com
o defunto

Intento; vontade
Adolescente alemão
retratado no Cinema
por Werner Herzog

3/cod — rue — sec — tea. 4/diet — essa — race. 6/supina. 8/miserere. 12/kaspar hauser.
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N L O B
C O R D A B A M B A

T E R A T E A R
G A N A R O L H A
C E T R O I E T

X E D E S T R O
P C O M E E

A L T O R E L E V O
S I R I R E F I L

C A S O S R S
C A M A O B I T O

T I F N T A N
C I T A R C A D E

V E L E J A D O R
C A S T RA R A S A

Por ela
caminha
o equili-
brista

(?) Fitti-
paldi, ex-
piloto (F1)

Sufixo de
"paiol"

Parte
recarre-
gável de
perfumes

Raul Seixas,
o Maluco
Beleza 
da MPB

Tributa
em

excesso

Tecla do
compu-
tador

(?)-delta,
aparelho
de voo
livre

Nome da
letra "T"
Grande
vontade

Bastão
usado

por reis

Bordado que
sobressai
no tecido

Sílaba de
"xeque"

Crustáceo
de sopas
Aconte-

cimentos

Nave-
gador
Capar

(animal)

De (?):
doente
Dizer o

nome de 

Junto de
Curso de 

um proces-
so legal (pl.)

Antônimo 
de "canhoto"

Alguma
(?): algo

Tampa de
vinhos
Cheiro;
aroma

Recurso
de livros

Muito
curto

A família
(fig.)

Antecede
o "E"

Vogais
de "pele"
Decifra

(um texto) 

Local de
venda de
bebidas

Formação
de corais

(pl.)

Dois pratos com ovosDe baixo
preço

Interjeição
gaúcha

Onde 
está?

Consoantes
de "jura"

Bronzeado,
em inglês

Cálcio
(símbolo)

Psiu!

Inspecio-
nados

Faleci-
mento
Parar o
carro

Dividir a
conta do

bar 
Atmosfera

3/alt — tan. 5/cetro — óbito. 8/trâmites.

(44)3056-6050

SAIBA MAIS

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

Aqui tem lançamento toda
semana por um valor único

Prefeitura convida as famílias para o desfile do Papai Noel
Após uma chegada triunfal 

no Lago Aratimbó na última 
sexta-feira (9), Papai Noel vai 
emocionar a crianças e adultos 
na noite desta terça-feira (13). 
A Fundação Cultural preparou 
um megadesfile com saída 
agenda para as 19h da praça 
Miguel Rossafa, passando pela 
avenida Paraná e chegada à 
praça Hênio Romagnolli. Uma 
série de personagens acom-
panham o Bom Velhinho, que 
estará em seu trenó.

O tema Natal de Luzes e 
Flores dará o tom do desfile, 

segundo informa a secretária 
municipal de Cultura, Rosana 
Palhoto Dias, utilizando ele-
mentos que tragam a magia 
para encantar as famílias de 
Umuarama e visitantes de 
toda a região que devem vir 
especialmente para apreciar o 
evento. “Além do trenó encan-
tado, haverá diversas alas que 
virão divididas por equipes, 
como o grupo de mamães 
noéis, príncipes e princesas, 
personagens infantis, soldadi-
nhos de chumbo e o presépio 
vivo, que seguramente será um 

dos pontos altos do desfile”, 
detalha Rosana.

Ela conta que a saída do 
desfile será da praça Miguel 
Rossafa, passará pela ave-
nida Paraná, pela praça Arthur 
Thomas, pela praça Santos 
Dumont e com chega na praça 
Hênio Romagnolli, onde haverá 
show da Banda Municipal 26 de 
Junho. “Vale destacar esta ter-
ça-feira também marca a aber-
tura da Praça de Alimentação na 
avenida Rio Branco, em frente 
à Prefeitura. Também teremos 
brinquedos recreativos e a Feira 

de Natal, com produtos de arte-
sanato e natalinos. Tudo foi pre-
parado com a supervisão do 

prefeito Hermes Pimentel, que 
quer um Natal inesquecível para 
todas as famílias”, observou.
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Inspeção periódica em veículos pode 
evitar acidentes em estradas e cidades

O motociclista Mudri Hul, 
de 25 anos, perdeu sua vida 
na noite de 24 de novembro 
ao ser atingido por um ônibus 
da prefeitura de Pinhão, muni-
cípio a 39 km de Guarapuava. 
Em um cruzamento do bairro 
Santa Cruz, em Guarapuava,  
o motorista do ônibus contou 
que perdeu o freio e não conse-
guiu parar, invadindo a prefe-
rencial e resultando na colisão 
fatal que vitimou o jovem.

Um relatório da PRF, de 
janeiro a abril de 2020, que 
contabilizou 19.574 ocorrên-
cias em rodovias, chegou à 
conclusão de que a falta de 
manutenção dos veículos é 
uma das principais causas 
de acidentes de trânsito no 
Brasil. Entre as causas, defeitos 
em veículos ficou em quinto 
lugar, logo atrás de ingestão de 
álcool, com apenas dois pon-
tos percentuais de diferença.

S e g u n d o  e s t i m a t i v a 
do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), 

são 45 mil mortos por ano no 
trânsito brasileiro e os aci-
dentes envolvendo motoci-
cletas geram 1/3 das mortes 
totais em sinistros de trân-
sito no país, segundo dados 
do Observatório Nacional de 
Segurança Viária.

A Inspeção técnica veicu-
lar para fiscalizar o estado dos 
veículos em circulação pode 
contribuir com a segurança 
no trânsito, evitando a ocor-
rência de acidentes causados 
pela falta de itens de segu-
rança obrigatórios, em más 
condições ou mesmo fora das 
especificações.

A assessora jurídica da 
Associação Paranaense dos 
Organismos de Inspeção 
(APOIA), Fernanda Kruscinski, 
diz que situações como essa 
podem ser comuns em fun-
ção da falta de manuten-
ção do freio pelos ônibus do 
transporte coletivo. “Situação 
lamentável,  diariamente 
inúmeros motociclistas são 

vítimas de acidentes de trân-
sito no Brasil. Nessa situação, 
em especial, pela declaração 
do motorista do ônibus, ao que 
tudo indica, o grande respon-
sável pelo acidente foi a falta 
de manutenção adequada no 
veículo, que resultou na falta 
de freios no momento essen-
cial, ocasionando a morte 
prematura do motociclista”. A 
advogada, que é especialista 
em Direito Administrativo vol-
tado à Segurança Veicular é 
enfática ao afirmar que aciden-
tes como esse poderiam ser 
evitados se os veículos fossem 
inspecionados periodicamente 
por especialistas.

Ao contrário dos veículos 
de transporte de turismo que 
circulam por rodovias, os ôni-
bus urbanos ainda não são 
obrigados a passar por uma 
inspeção técnica. Eles são veri-
ficados pelas empresas que dá 
gestão ao transporte coletivo 
dos municípios – visualmente,  
pintura, sinalização, e sistema 

de iluminação, higiene e situa-
ção dos pneus, mas sem o uso 
de equipamentos adequados.

A APOIA sugere que sejam fei-
tas inspeções anuais, para que 
acidentes por falta de manu-
tenção sejam evitados e luta 
para que isso se torne obriga-
toriedade. A inspeção necessita 
de equipamentos de precisão e 
calibrados e aferidos para esse 
tipo de avaliação, como o frenô-
metro,  e a análise no fosso com 
equipamentos para examinar 
pneus, possíveis folgas, danos 
estruturais, além da segurança 
das análises do sistema mecâ-
nico feitos por equipe de técni-
cos e engenheiros capacitados 
e qualificados.

Para Kruscinski, a inspe-
ção de segurança veicular em 
ônibus é essencial e deve ser 
respeitada pelos gestores res-
ponsáveis pelas frotas. “Ela é 
uma garantia para a segurança 
do motorista, dos passageiros 
e dos demais envolvidos na 
via”, comenta.

Mesmo que não seja obriga-
tória por lei, a inspeção perió-
dica, realizada por empresas 
credenciadas e com utilização 
de equipamentos adequados, 
traz mais segurança tanto para 
os passageiros quanto para os 
motoristas dos veículos de 
transporte coletivo.

Em período de férias, a 
situação de manutenção dos 
veículos é ainda mais impor-
tante. É preciso ficar atento 
para que o momento de lazer 
não se torne um pesadelo. 
Realizar as revisões e manu-
tenções em dia é essencial.

“Tudo é importante na ins-
peção veicular, visto que o con-
junto dos dispositivos de segu-
rança é que vai garantir a maior 
confiabilidade na condução do 
veículo e a redução de aciden-
tes como esse. Podemos men-
cionar os freios, os pneus e o 
sistema de iluminação como 
os grandes protagonistas dos 
maiores índices de reprova-
ção”, comenta a assessora.

A Inspeção técnica veicular 
pode contribuir com a segu-
rança no trânsito, evitando 
a ocorrência de acidentes 
causados pela falta de itens 
de segurança obrigatórios, 
em más condições ou mesmo 
fora das especificações
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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
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 LARANJA COMPLETO, AUT 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
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
VARANDA 40 GRAUS CHOPERIA 
LTDA - ME, inscrita sob nº CNPJ 
19.970.025/0001-46, estabele-
cido na Avenida Londrina, 3860, 
loja 2, Zona 2, CEP 87502-250, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
32.593/2014. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

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 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 operacional de logística
 Balconista
 Balconista de crediário
Cabeleireiro
 Carregador (armazém)
 Caseiro
 Chapista de lanchonete
 Confeiteiro
 Consultor de vendas
 Contabilista
 Coordenador de rh
 Copeiro de hospital
 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

   167 vagas disponíveis para o dia 13/12/2022, 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
 Estoquista
 Gerente comercial
 Instalador fotovoltaico
 Instrutor de auto-escola
 Instrutor de cursos livres
 Jardineiro
 Lavador de carros
 Magarefe
 Manicure
 Mecânico de automóveis e
caminhões
 Mecânico de automóvel
 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
 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 de consultório médico
ou dentário
 Repositor de mercadorias
 Serrador - em serrarias
 Serralheiro
 Servente de obras
 Soldador
 Supervisor comercial
 Tapeceiro de móveis
 Técnico de manutenção elétrica
 Técnico em segurança do trabalho
 Vendedor interno
 Vendedor pracista
 Vigia noturno
 Zelador

Comércio de Umuarama inicia
amanhã o atendimento noturno

O comércio de rua de 
Umuarama terá na próxima 
quarta-feira (14) o primeiro dia 
de funcionamento com horário 
estendido para as vendas de 
Natal. A época é a mais expres-
siva para o varejo.

Os estabelecimentos comer-
ciais atenderão 9h às 22 nos 
dias 14 (quarta-feira), 15 (quin-
ta-feira), 16 (sexta-feira), 19 

(segunda-feira), 20 (terça-feira), 
21 (quarta-feira), 22 (quinta-
-feira) e 23 (sexta-feira). No pri-
meiro sábado do ciclo natalino, 
dia 17, o comércio atenderá 
das 9h às 17h. No segundo, dia 
24 (véspera de Natal), das 9h às 
16h. Também haverá horário 
especial no domingo, dia 18 - 
das 14 às 20h. 

“A cidade está linda, com 
a iluminação renovada, um 
grande atrativo para impul-
sionar as vendas. E o comércio 
preparou muitas promoções. 
A diversidade e as condições 
facilitadas de pagamento 
também são fatores impor-
tantes. Certamente teremos 
um Natal que ficará na memó-
ria de todos. Lembrando que 
muitas atrações nas ruas, 
avenidas e praças, todas as 

noites, são também convi-
tes irresistíveis”, destaca o 
presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu), Miguel 
Fuentes Romero Neto.

DESFILES
O Desfile de Papais-Noéis 

Ciclistas, nesta quarta-feira 
(14), às 19h30, abre uma série 
de eventos coordenados pela 
Aciu para celebrar o Natal de 
Luz. O percurso terá início na 
praça Miguel Rossafa e seguirá 

pela avenida Paraná.
Na sexta (16) será a vez do 

Desfile de Veículos de Grande 
e Médio porte da Indústria, 
atrativo inédito. A progra-
mação será complementada 
com o Desfile de Papais-Noéis 
Motociclistas (20) e o Desfile 
de Carros Antigos com Papais-
Noéis Motoristas (22).

 
ALEX MIRANDA

“A cidade está linda, com a iluminação reno-
vada, um grande atrativo para impulsionar 

as vendas. E o comércio preparou muitas 
promoções”, salienta o presidente da Aciu
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LUÁ 
A quarta-feira (14) vem com tudo pois tem o lançamento da grife NV na loja da Luá Concept, Das 9h  em diante e 
também o restante da semana. O alto verão chegou na Luá Concept -, em várias marcas. 
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VIVAS!
Sirley Batatinha fez aniversário ontem (12) mas comemora desde a semana 

passada quando recebeu amigos para um jantar. Hoje ela está em viagem para 
Aparecida do Norte para agradecer o ano 2022 e depois embarca no Cruzeiro do 
cantor Daniel na companhia da irmã Sônia Ribeiro. Daqui segue nosso abraço.

ZOOM
Conectadíssimos e apaixonados, 

Francielly Amaral e Ivanildo Coutinho 
deram o tom da alegria na festa de 

confraternização da confraria Parceiros 
do Vinho, no sábado (10) no Rancho do 
Cavalo. Bons amigos e confrades, exce-
lentes vinhos, gastronomia nota 1000 e 

boa música completaram a festa.

VEM, NATAL!
Na terça-feira (13), Papai Noel deixa o 
Lago Aratimbó e vai fazer a alegria da 

criançada em duas praças da área central 
até o dia 23.  Um desfile pela avenida 
Paraná marcará a interação do bom 

velhinho com a comunidade. Na quar-
ta (14), o comércio começa a atender 
em horário ampliado - das 9h às 22h. 

Também na quarta terá início a série de 
desfiles coordenados pela Aciu. O primei-
ro deles com papais-noéis ciclistas.  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 Motoci-
clistas e no dia 22 o Desfile de Carros 
Antigos com Papais-Noéis Motoristas. 
Eventos absolutamente imperdíveis. 

REFLITA!
“A curiosidade é  parte integral do nosso 
crescimento e fornece enormes vantagens 
para todas as áreas das nossas vidas. Aqui 
estão os benefícios em ser curioso sobre a 
vida: A curiosidade nos ajuda a entrar em 

contato com nós mesmos e nossos desejos. 
Tendemos a pensar que conhecemos a nós 
mesmos muito bem, e essa suposição nos 

impede de crescer de maneira significativa. 
Algumas das suposições mais prejudiciais 
que fazemos são sobre nosso próprio valor 
ou chances de sucesso. Se não conseguir-
mos uma promoção, podemos presumir 
que não somos bons em nosso trabalho. 

Podemos presumir que uma pessoa vai nos 
rejeitar antes mesmo de convidá-la para 

sair, então nem tentamos. Ficamos presos 
em nossas histórias preferidas, e elas 

são geralmente negativas. *Às vezes, as 
pessoas chegam a um ponto em suas vidas 
em que não estão mais satisfeitas com as 
coisas que costumavam satisfazê-las. Isso 
pode ser desanimador e frustrante, mas na 
verdade é uma grande oportunidade de se 
tornarem mais curiosa sobre si mesma e 
sobre quem elas devem se tornar. É uma 
chance de deixar de lado as suposições 
sobre si mesmas e começar a enxergar 

as possibilidades. Comece a ficar curioso 
sobre quem você poderia ser e de como 
poderia mudar as coisas em sua vida.”

VERIFICADO? 
E o Twitter Blue está de volta. A rede 
social anunciou o relançamento do 
seu programa de assinaturas para 
esta segunda-feira. O serviço terá 
um custo mensal de US$ 8, sendo 
US$ 11 por mês para usuários do 

sistema iOS, para iPhone. Ao assinar 
o programa, o usuário poderá editar 

tweets, baixar vídeos em 1080p, 
terá acesso a um modo leitor e, além 
disso, receberá um selo de verifica-
ção azul depois que sua conta for 

revisada. Essa é a segunda tentativa 
do Twitter de lançar o novo formato. 
No início de novembro, pouco depois 
de Elon Musk concluir a compra da 
empresa, o programa de assinaturas 
foi lançado, mas teve de ser suspen-

so pelo grande número de 
contas falsas. (g1)

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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