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Com novo alerta, Secretaria de Saúde
anuncia 99 casos de Covid em um dia
A Secretaria de Saúde volta a reforçar a exigência do uso de máscaras em 
todos os ambientes de saúde do município, como forma de conter o avanço 
do coronavírus em Umuarama. De acordo com o Boletim Covid divulgado 
ontem, 99 novos casos foram confirmados, sendo 64 mulheres, 32 homens e 

três crianças: um menino de 3 anos, que não tomou nenhuma dose da vacina, 
e duas meninas, uma de 7 anos que tomou duas doses de vacina, e outra de 8 
anos que tomou uma dose do imunizante. Não houve o comunicado de mortes. 
O número de pessoas em isolamento domiciliar aumentou para 770. 
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DIVULGAÇÃO

Na final

Mãe e filha ficaram feridas na manhã de ontem, depois que se envolveram em um acidente de trânsito na rodovia 
PR-489, quando saíam de Xambrê. Elas são moradoras em Pérola e seguiam para Umuarama, onde a garota seria 
submetida a uma consulta médica. As duas foram levadas ao hospital com ferimentos moderados.   

Com lances iniciais a partir de R$ 70 mil, a Prefeitura de Umuarama realizará em janeiro próximo licitação para a venda de 29 imóveis 
localizados em vários bairros da cidade, com metragens que variam entre 252 m² até 851,5 m². O leilão será presencial.                    l11

Capotamento

Setor de serviços
registrou queda

0,6% entre
setembro e outubro

l 2

STF analisa
hoje acordo
sobre ICMS

de combustíveis
l 3

Cooperativas terão
R$ 237 milhões
para geração de

energia renovável
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Projetos do
Paraná são
destaque
na COP15
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Cautela e discrição são as ordens do céu para 
você hoje. A Lua na Casa 12 recomenda que 
você não confie demais nas pessoas. Evite co-
mentar seus planos, pois alguém pode roubar 
suas ideias. No trabalho, prefira cuidar das ta-
refas sozinha (o), sem depender dos colegas. 
E se possível, escolha um canto tranquilo para 
fazer suas coisas.

A Lua chega ao ponto mais alto do seu Horós-
copo e desperta em você um desejo ainda maior 
de brilhar e conquistar o sucesso. Você, que já é 
vaidosa (o), vai cuidar ainda mais da sua beleza e 
da imagem que passa aos outros.

A Lua na Casa 9 te convida a abrir a sua mente 
para aprender e experimentar coisas novas. Além 
disso, pode buscar aperfeiçoamento, aprender um 
novo idioma, ler coisas relacionadas à sua profis-
são e buscar as orientações de pessoas sábias e 
experientes.

Simpatia e bom papo serão bons aliados do seu 
trabalho nesta quarta-feira. Mercúrio em Capri-
córnio deve ajudá-la (o) a se comunicar melhor 
com as pessoas e a escolher as palavras certas 
para defender suas ideias, vender seu peixe e fe-
char bons acordos.

Com Sol e Marte na Casa 11, você pode querer 
mais autonomia para desenvolver suas tarefas 
no trabalho, além de liberdade tanto para agir 
quanto para colocar em prática suas ideias cria-
tivas e inovadoras. Até pode contar com o apoio 
dos colegas, desde que dividam as tarefas e 
cada um possa seguir o próprio ritmo, a sós e 
sem cobranças.

A carreira continua entre as suas prioridades e o 
céu aponta que você deve investir nas parcerias e 
na troca de ideias para agilizar o trabalho e chegar 
mais rápido aos seus objetivos. A Lua na Casa 3 
facilita a comunicação e ajuda você a escolher as 
palavras certas para defender suas opiniões, con-
vencer as pessoas e fechar acordos vantajosos. 

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 14 de dezembro são do signo de Sagitário e têm a personalidade de Leão. 
São expansivos, comunicativos, francos e verdadeiros. Dizem sempre o que pensam. 
Revelam seus sentimentos sem medo de errar ou de serem criticados. Fazem planos 
a longo alcance e gostam de coisas grandiosas, poderosas e volumosas. Seu número 
principal, do dia do nascimento é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter, astros que 
se harmonizam entre si, pela sua natureza generosa e pacífica, construtiva e boa. Juntos 
formam o 5, de Mercúrio, que lhes empresta simpatia, comunicação, popularidade, jo-
vialidade, otimismo e confiança em si.

Horóscopo nascido em 14 de dezembro

O ditado já diz: a união faz a força! E Lua na Casa 
das Alianças reforça e te aconselha a se juntar 
com os colegas para vencer desafios, encontrar 
soluções e cumprir as metas em comum. Se fi-
zer bem a sua parte, pode ter boas chances de 
aumentar seus ganhos, pois Sol e Marte também 
anunciam uma fase de prosperidade para você 
nas finanças. 

A Lua ocupa sua Casa das Associações, enquan-
to Mercúrio encontra-se na Casa das Alianças. 
São duas energias poderosas que estimulam a 
cooperação e o trabalho em equipe, e para tirar 
proveito deste astral, você deve buscar aliados e 
somar forças com os colegas para alcançar seus 
objetivos. 

A Lua em Touro realça todos os pontos fortes do 
seu signo e deve beneficiar vários setores da sua 
vida. Por exemplo, no trabalho você vai mostrar 
toda sua determinação e cumprirá suas tarefas 
com muito empenho.

A vontade de ganhar dinheiro e melhorar de vida 
será um grande incentivo para você se dedicar 
mais ao trabalho. A Lua na Casa das Finanças in-
dica uma fase promissora para você encontrar no-
vas formas de incrementar seus ganhos, enquanto 
Mercúrio na Casa 10 dá energia em dobro para 
você correr atrás dos seus desejos e objetivos.

O céu indica um bom dia para quem planeja mu-
dar de casa ou iniciar uma reforma no lar. Também 
é um bom momento para fazer algumas mudan-
ças no local de trabalho, organizar os armários e 
descartar coisas que não usa mais.

Sol e Marte em Sagitário realçam todos os pontos 
fortes do seu signo. Ao mesmo tempo, a Lua na 
Casa 6 garante muita disposição e disciplina para 
o trabalho, e terá garra em dobro para correr atrás 
do que quer.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 14/12/2022

Sol

Paranaguá
max 24
min 21

max 28
min 19

Cascavel
max 26
min 16

Foz do Iguaçu
max 30
min 18

max 27
min 18

Curitiba
max 21
min 13

FASES 
DA LUA

Quinta 15/12/2022

Sol
Sexta 16/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 692
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 01 01 03 06 04 08 03

Super Sete concurso: 331C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

OUTUBRO

08 09 11 12 23 25 28

Loterias
Megasena

01 03 04 05 07 08 09 13 
14 15 16 19 20 21 24concurso: 2547Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2403Lotomania

44.700
86.677
76.209
67.722
31.703

05 13 20 31 46 51 55
ATLÉTICO MINEIRO

18 34 43 60 65
concurso: 6022

10 25 31 37 38 57 

01 09 19 23 24 25 27 32 39 43
44 53 60 62 68 76 86 88 96 99

concurso: 2686Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 29

TAEM
PONTOFIXO
ANTIGONA

PRIORIDADE
ANOVARM

SIRIBREU
SUORAZ

CONFIANTE
FAGONIADA
INGRESSAR
SUMEMAE
CANOLASN
ADRLEO

PLANETOIDES
ASSISUNO

Em torno
dele gira
a alavan-
ca (Fís.)

Tragédia
grega de
Sófocles

Ave pre-
sente no

brasão da
Austrália

Prerroga-
tiva da

gestante
em filas

Diz-se de
quem tem
fé em si
mesmo

Aflita
moral-
mente  

Passar 
a fazer
parte 

de algo

Fonte do
biodiesel
na França

Sulfato
usado pa-
ra purifi-

car a água
Abreviatu-
ra de si-
tes edu-

cacionais

Discussão
de relação

(gíria)

Ordem de
Serviço
(abrev.)

"(?) pas-
sant": de

passagem
(francês) 

Local como Morro
Velho, em MG

Jogos de tabuleiro

Lua (?):
novilúnio
Correr,

em inglês

Sinal reconhecível
de falecimento

Iguaria da culinária
afro-baiana

Regula o setor
elétrico (sigla)

Roedoras
de esgoto

O terreno
próprio
para o
beach
tennis

Pequenos 
corpos ce-
lestes que
gravitam
em torno

do Sol

Centro turístico e
religioso da Itália
(?) Terra, criação 

de Erico Verissimo

Aplicativo
do iOS

Líquido da
sudorese

Cidade da
Galícia

Produto
da hulha

Chute (fut.)

O eterno caminho-
neiro Pedro de

"Carga Pesada" (TV)

O palhaço ingênuo,
de circos

Status econômico
das Ilhas Jersey

Sufixo de
"hidroxila"

Um;
singular

Vanessa-
(?),

violinista
Pecado,

em inglês  

Estanho (símbolo)

2/en. 3/mae — run — sin. 4/toni. 6/badofe — canola.
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P S A O
C ON D E D R A C UL A

M O T O C I C L E T A
D E C R ET O L E I

P A TE AN I M O
S A A K I K O N

V E R A A A N D U
C A N A S T R Ã O

P O U P A D O S
T S E R A L E M E
P A D EC E R C A O S

M E A L H A D I AS

A U ST R I A OR A C
R R O U R I Ç A M
A E T S U P I N A

M I S E R ER E SO S

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.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

SolSol Sol

Cheia
08/12 - 01h09

Nova
23/12 - 07h17

Crescente
29/12 - 22h22

Minguante
16/12 - 19h57

h

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

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,59 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 -2,47% 23,32 
Vale ON +0,37% 86,16 
ItauUnibanco PN -3,78% 23,19 
Bradesco PN -2,97% 13,72 
Suzano ON -6,43% 51,36 
Rumo ON -5,22% 16,52

IBOVESPA: -1,71% 103.539 pontos

Iene 135,18
Libra est. 0,81
Euro 0,94
Peso arg. 171,78

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,3140 5,3150 +2,2%

PTAX  (BC) -0,7% 5,2663 5,2669 -0,5%

PARALELO +0,2% 5,1800 5,6200 +2,2%

TURISMO +0,2% 5,1800 5,6000 +2,2%

EURO +0,3% 5,6012 5,6040 +2,8%

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

DÓLAR 13/12

Iene R$ 0,0390
Libra est. R$ 6,53
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.364,63 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/12 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 1.479,75 19,25 2,1%
FARELO dez/22 450,00 1,70 10,5%
MILHO dez/22 643,75 2,50 -2,2%
TRIGO dez/22 728,75 -4,25 -10,4%

SOJA 168,37 1,0% -2,3% 167,00
MILHO 74,85 1,0% -2,3% 74,00
TRIGO 94,26 -0,1% -4,0% 95,00
BOI GORDO 280,74 0,1% 0,8% 278,00
SUINO 6,68 0,6% 0,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 13/12 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 13/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 13/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 2,3% -2,7%
SOJA Paranaguá 187,00 1,1% -2,1%
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

Setor de serviços caiu 0,6% entre
os meses de setembro e outubro

O volume de serviços no 
país teve queda de 0,6% na 
passagem de setembro para 
outubro deste ano. É o pri-
meiro resultado negativo 
do setor desde fevereiro. De 
março a setembro, quando o 
indicador atingiu seu ponto 
mais alto da série histórica, ele 
acumulou alta de 5,8%.

Os dados – da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS) 
– foram divulgados ontem 
(13), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Nos outros tipos de compa-
ração, no entanto, o volume do 
setor apresentou altas de 9,5% 
na comparação com outubro de 
2021, de 8,7% no acumulado do 
ano e de 9% em 12 meses.

Apesar da queda na passa-
gem de setembro para outu-
bro, os serviços ainda estão 
no patamar de 10,5% acima 
do observado no período pré-
-pandemia (fevereiro de 2020).

“Algo que contribuiu para o 
resultado de outubro foi a base 
de comparação elevada após o 
setor de serviços ter alcançado 
no mês passado o valor mais 
alto da série histórica. O nível 
mais elevado se deve principal-
mente à prestação de serviços 
voltados às empresas, em que 
observamos como grandes 
expoentes as empresas que 
prestam serviços de tecnologia 
da informação”, disse o gerente 

da pesquisa Rodrigo Lobo.

QUEDA
O recuo de setembro para 

outubro foi puxado por três 
das cinco atividades analisa-
das, com destaque para trans-
portes (-1,8%). Todos os seg-
mentos de transporte tiveram 
queda em todos os modais: 
terrestre (-1%), aquaviário 
(-0,6%), aéreo (-10,1%) e arma-
zenagem e correio (-1,2%). O 
transporte de passageiros caiu 
5,5% e o de cargas, 2%.

Também tiveram queda os 
serviços prestados às famílias 
(-1,5%) e nos serviços profis-
sionais, administrativos e com-
plementares (-0,8%).

Paralelamente, tiveram alta 
os serviços de informação e 
comunicação (0,7%) e outros 
serviços (2,6%).

A receita nominal dos servi-
ços subiu 0,2% na comparação 

com setembro, 15,3% em rela-
ção a outubro de 2021, 16,4% 
no acumulado do ano e 16,3% 
no acumulado de 12 meses.

Queda na bolsa
Em um dia de nervosismo no 
mercado financeiro, a Bolsa de 
Valores (B3) caiu mais de 2% na 
segunda-feira e fechou no menor 
nível desde o início de agosto. 
O dólar teve forte alta e fechou 
acima de R$ 5,30 pela primeira 
vez desde o fim de novembro.  
O índice Ibovespa, da B3, 
encerrou a segunda aos 105.343 
pontos, com queda de 2,02%. O 
indicador chegou a abrir em leve 
alta, mas começou a despencar 
ainda durante a manhã. Na 
mínima do dia, perto das 12h, 
chegou a recuar 3,35%.
O dia também não foi tranquilo 
no mercado de câmbio. O dólar 
comercial fechou o dia vendido 
a R$ 5,312, com alta de R$ 0,066 
(+1,26%).

TODOS os segmentos de transporte tiveram queda em todos os modais, sejam terrestres, 
aquaviários, aéreos e armazenagem e correio
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STF analisa hoje
acordo sobre ICMS
de combustíveis

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) marcou para hoje (14) 
uma sessão virtual extraor-
dinária de 24 horas para jul-
gar se homologa ou não um 
acordo entre estados, União e 
Congresso sobre a desoneração 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
dos combustíveis.

O acordo foi alcançado em 
2 de dezembro, quando os 
representantes dos estados, do 
Distrito Federal e da União con-
cordaram em manter a essen-
cialidade do diesel, do gás natu-
ral e do gás de cozinha. Com 
isso, o ICMS cobrado sobre esses 
produtos fica limitado à alíquota 
geral do imposto, algo em torno 
de 17% e 18%, a depender da 
unidade federativa.

A gasolina ficou de fora, e 
o ICMS sobre esse derivado 
do petróleo poderá superar 
a alíquota geral do imposto. 
Prevaleceu o argumento dos 
estados de que o item não é 
essencial, uma vez que são as 
pessoas de maior poder aqui-
sitivo que possuem carros, 

Relator teme caos se não for
aprovada a PEC da Transição

O relator do Orçamento do 
ano que vem, senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), disse ontem 
(13) que, se os deputados 
não votarem a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
da Transição ainda neste ano, 
o país viverá um “caos do 
ponto de vista orçamentário”. 
Nesse cenário, o país “pararia 
já no primeiro mês do governo 
Lula”, afirmou o senador.

No relatório de Castro à 
proposta orçamentária já 
considera as despesas que 
só se tornarão possíveis se 
o Congresso promulgar a 
PEC. Com a proposta, o novo 
governo terá um espaço fiscal 
no teto de gastos de cerca de 
R$ 145 bilhões no Orçamento 
de 2023 e mais R$ 23 bilhões 
de investimentos fora do teto.

“ E u  n ã o  te n h o  e s s a 

sendo elas as mais beneficia-
das com eventual desoneração 
sobre o produto.

Tramitam no Supremo 
duas ações que questionam 
as duas leis complementares 
que alteraram a sistemática de 
cobrança do ICMS sobre com-
bustíveis e estabeleceram um 
teto para o imposto. Os termos 
do acordo foram discutidos em 
conciliação conduzida pelo 
gabinete do ministro Gilmar 
Mendes, relator dos processos.

Caso a homologação do 
acordo seja referendada pelos 
demais ministros do Supremo, 
a decisão deverá ser encami-
nhada ao Congresso para que 
ajustes sejam feitos nas leis 
complementares 192/2022 e 
194/2022.

O julgamento sobre o 
assunto no Supremo foi 
também discutido em reu-
nião do Fórum Nacional de 
Governadores, que teve início 
na manhã de ontem (terça-
-feira, 13), no Palácio do Buriti, 
sede do governo distrital, e 
também por videoconferência.

Existem ainda outras ações 
sobre a cobrança de ICMS em 
tramitação no Supremo, por 
meio das quais os estados e o 
DF também buscam uma com-
pensação pela perda bilioná-
ria de arrecadação provo-
cada pelo teto do ICMS sobre 
combustíveis.

Na segunda (12), a presi-
dente do STF, ministra Rosa 
Weber, comprometeu-se, em 
reunião com 15 governadores, 
incluindo eleitos e alguns em 
fim de mandato, a pautar para 
julgamento presencial as ações 
que tratam do Diferencial de 
Alíquota do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (Difal/ICMS).

Ainda na segunda-feira, 
Rosa Weber pediu desta-
que das três ações diretas de 
inconstitucionalidade sobre o 
tema, que estavam pautadas 
no plenário virtual, obrigando 
a análise tradicional em plená-
rio. Em nota, a ministra disse 
que “atende aos governos e à 
população dos estados, que 
também será afetada”.

segurança [de que será apro-
vada], mas eu precisava fazer o 
meu trabalho, porque o prazo 
estava expirando. Estou con-
tando que a Câmara vai agir 
com o mesmo espírito [com] 
que o Senado agiu, apro-
vando”, ressaltou.

Oficialmente, o recesso 
parlamentar começa no dia 
23 de dezembro, desde que o 
Orçamento seja aprovado. Na 
prática, caso isso não aconteça 
nesse prazo, os parlamentares 
ficam em “recesso branco”, uma 
espécie de recesso informal.

CRONOGRAMA
Para Marcelo Castro, o ideal 

é que a Câmara dos Deputados 
analise de hoje para amanhã 
a PEC da Transição e que 
a Comissão de Orçamento 
possa votar a proposta de lei 

orçamentária já na próxima 
quinta-feira (15). Apesar disso, 
caso esse cronograma não se 
confirme, e a Câmara adie para 
a próxima semana a votação 
da PEC, o senador acredita que 
haverá tempo para aprovação 
de seu relatório.

NO relatório de Castro à proposta orça-
mentária já considera as despesas que só se 
tornarão possíveis se o Congresso promulgar 
a PEC
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Margareth na Cultura

Após um encontro com o presidente eleito, a cantora 
Margareth Menezes confirmou que aceitou o convite para ser 
a ministra da Cultura, pasta que será recriada em 2023. “Foi 

uma conversa muito animadora para a gente que é da cultura. 
Nós conversamos e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma 
missão, até porque foi uma surpresa para mim também”, disse 
a cantora. A baiana é a primeira mulher a ser anunciada como 
parte da equipe ministerial de Lula. “O presidente disse que 
para ele é de uma importância muito grande, e que ele está 

querendo fazer um Ministério da Cultura forte para atender aos 
anseios do povo da cultura e do Brasil pelo potencial da nossa 

cultura”, acrescentou.

Time do contra
Deputados de partidos 
como Novo, PL e Cidadania 
fecharam questão e decidiram 
votar contra a PEC do Lula, 
independentemente das 
mudanças. A expectativa é 
que a matéria vá ao plenário 
da Casa ainda essa semana. 
Ao todo, 53 parlamentares 
abriram o voto contrário 
ao texto. Entre eles, estão 
os bolsonaristas Sanderson 
(PL-RS), Eduardo Bolsonaro 
(PL-SP), o ex-ministro 
Onyx Lorenzoni (PL-RS) e 
parlamentares do Novo, como 
Tiago Mitraud (MG), que foi 
candidato a vice na chapa de 
Felipe d’Ávila.

Com ressalvas
O MPE emitiu um novo parecer pedindo a aprovação das 
contas da senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares 
Alves, com ressalvas. No documento, enviado na última 
segunda-feira (12), o procurador regional eleitoral Zilmar 
Antônio Drumond solicitou ao Tribunal Regional Estadual 
do Distrito Federal, que determine a devolução de R$ 20 
mil gastos na contratação de segurança particular. O serviço 
não pode ser pago com recursos públicos destinados às 
eleições. Anteriormente, o Munistério Público Estadual havia 
recomendado a desaprovação das contas de campanha da 
senadora eleita, por irregularidades referentes a R$ 594 mil.

 “Revogaço”
Os relatórios finais entregues pela equipe de transição possuem 
23 páginas com sugestões de revogações de atos e decretos 
da gestão Jair Bolsonaro (PL). “Estamos passando por uma 
peneira bem fina e os novos ministros vão analisar o que 
tem ali e decidir o que tem que ser revogado”, disse Aloizio 
Mercadante. Na tarde de ontem, a equipe não havia liberado 
o acesso aos documentos. O governo de transição encerrou 
oficialmente os trabalhos ontem (13). Foram 32 grupos técnicos 
e dois conselhos. Cerca de 900 pessoas, dos quais 22 foram 
nomeados. Os demais atuaram como voluntários.

DIVULGAÇÃO

Motivos
Pesou na decisão dos 
parlamentares o fato de 
que o texto aprovado no 
Senado não somente pode 
representar um desajuste 
nas contas públicas, como 
também a má sinalização que 
o governo eleito vem dando 
ao mercado, ao indicar, por 
exemplo, Fernando Haddad 
para o Ministério da Fazenda. 
O texto aprovado pelo Senado 
amplia o teto de gastos em 
R$ 145 bilhões. Mas, como 
mostramos na semana passada, 
o rombo fiscal pode chegar a 
até R$ 195 bilhões, conforme 
relatório da consultoria do PSD 
na Câmara.
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Cooperativas do Estado
terão R$ 237 milhões para
gerar energia renovável

A partir de 2023, sete coo-
perativas paranaenses pode-
rão investir em torno de R$ 
237 milhões na construção de 
usinas de geração de energia 
renovável. O recurso para dar 
andamento aos projetos de 
investimento no setor foi con-
firmado ontem (terça-feira, 13) 
pelo secretário estadual da 
Fazenda, Renê Garcia Junior.  

O investimento trata da 
autorização para transferên-
cia de créditos acumulados do 
Imposto Sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
em contrapartida à constru-
ção de usinas de biomassa e 
fotovoltaicas.

As cooperativas agroindus-
triais que apresentaram pro-
jetos de investimentos junto à 
Invest Paraná e Secretaria da 
Fazenda deverão construir 409 
usinas fotovoltaicas espalha-
das pelo Estado, que somam 
a capacidade de geração de 
37,19 Megawatts de energia.

Essas cooperativas também 
assumiram o compromisso de 
reinvestir parte do valor des-
sas transferências em ações 
sociais, em consonância aos 
programas do Estado. 

“Os créditos existentes 
nas Contas Investimento 
do Sistema de Controle da 
Transferência e Utilização de 
Créditos Acumulados (Siscred) 
das cooperativas poderão ser 

Tecnologias para melhorar
qualidade de vida de idosos

Um grupo de professores, 
pesquisadores e estudantes 
está mudando a vida de mui-
tos paranaenses por meio da 
tecnologia, inovação, mobi-
lidade e projetos na área de 
Tecnologias Assistivas, pro-
movendo qualidade de vida e 
autonomia para pessoas com 
deficiência (PCDs) e pessoas 
idosas.

O conceito de Tecnologias 
Assistivas engloba todos os 
instrumentos, serviços e técni-
cas que auxiliam na acessibili-
dade de PCDs e da população 
idosa, de forma que possam 

viver de forma independente, 
garantindo assim a cidadania 
plena e a promoção da inclu-
são social.

Segundo o secretário esta-
dual da Sejuf, Rogério Carboni, 
que teve a oportunidade de 
conhecer os trabalhos do 
grupo nesta semana, é indis-
cutível a diferença que faz na 
vida de uma pessoa uma pró-
tese, e muitas vezes por tra-
tamento de saúde a pessoa 
acaba tendo alguma parte do 
corpo mutilado e isso interfere 
diretamente na auto-estima e 
qualidade de vida.

Numa articulação iniciada 
em 2019, o grupo, que atual-
mente conta com nove pro-
fessores líderes de pesquisa, 
mestrandos e doutorandos 
vinculados, passará a con-
tar com o apoio permanente 
da Fundação Araucária den-
tro do Napi-TA (Novo Arranjo 
em Tecnologia e Inovação - 
Tecnologias Assistivas). Para os 
próximos quatro anos, estão 
previstos investimentos de R$ 
4,9 milhões, entre insumos e 
bolsas de mestrado, douto-
rado e iniciação científica para 
as pesquisas.

utilizados para promoção do 
incremento de fontes de ener-
gia limpa e sustentável, do 
fomento da destinação correta 
de resíduos sólidos, bem como 
geração de novos empregos, 
por meio da construção de usi-
nas e das suas operacionaliza-
ções”, explicou o secretário da 
Fazenda, Renê Garcia Junior.  

Os créditos de ICMS pas-
síveis de transferência via 
Siscred, nesta modalidade 
relacionados aos investimen-
tos e que integram o Programa 
Paraná Competitivo, são aque-
les acumulados em decorrên-
cia de operações destinadas 
ao Exterior (Lei Kandir), saídas 
abrangidas pelo diferimento ou 
suspensão do imposto, e demais 
hipóteses previstas no art. 47 do 
Regulamento do ICMS.

Em 2020, a Câmara dos 

Deputados aprovou um pro-
jeto de lei que cria um meca-
nismo de compensação pela 
perda de receita provocada 
pela Lei Kandir. O governo 
federal criou um fundo para 
compensar estados e municí-
pios pela perda de arrecada-
ção, o que reverte também em 
benefício das empresas.

O Estado do Paraná não 
reconhece créditos oriun-
dos de benefícios fiscais con-
cedidos por convênios do 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz).

O Sistema de Controle da 
Transferência e Utilização de 
Créditos Acumulados (Siscred) 
foi instituído para o credencia-
mento dos contribuintes, habi-
litação dos créditos acumula-
dos, controle da transferência 
e utilização do crédito.  

AS cooperativas assumiram o compromisso de reinvestir parte do valor das transferências 
em ações sociais, em consonância aos programas do Estado

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

Posse
A posse do governador 
Ratinho Junior (PSD) e do 
vice-governador Darci Piana 
(PSD) ao segundo mandato 
(2023-2026) será  no dia 1º 
de janeiro às 10 horas na 
Assembleia Legislativa. 
O credenciamento deve 
ser realizado até a sexta-
feira (16).

BR-376
O trecho atingido por um 
deslizamento de terra na 
BR-376, na região do litoral, 
permanece com duas faixas 
liberadas para o fluxo de 
veículos. O trânsito ainda 
flui no quilômetro 668 com 
uma faixa no sentido sul e 
uma faixa no sentido norte. 
Na sexta-feira, 9, duas faixas 
no sentido Santa Catarina 
haviam sido liberadas.

Estrada da Graciosa
A PR-401, conhecida como 
Estrada da Graciosa, 
deve ser liberada para os 
motoristas na próxima 
terça-feira, 20, de acordo 
com o Departamento de 
Estradas de Rodagem 
(DER-PR). A rodovia 
está bloqueada do km 
6 ao km 16 desde 28 de 
novembro, quando a 
pista foi danificada por 
deslizamentos. Segundo o 
governo estadual, a data 
pode ser alterada de acordo 
com as condições climáticas 
do trecho.

Nota Maringá
O secretário municipal 
da Fazenda, Orlando 
Chiqueto, confirma que o 
programa Nota Maringá 
está sendo finalizado 
e que será lançado em 
2023. O município terá 
que contratar um sistema 
específico para controle 
e auditoria externa para 
validação. O programa 
será semelhante ao ′Nota 
Paraná′, do Governo do 
Estado.

Capital do Agronegócio
Foi aprovado na Assembleia Legislativa, o projeto de 

lei do deputado Paulo Litro (PSD), que concede o título 
de Capital do Agronegócio do Sudoeste do Paraná ao 

município de Dois Vizinhos.

Vestibular UEPG
A Universidade Estadual de 
Ponta Grossa vai divulgar 
o resultado da 1ª chamada 
do vestibular em 22 de 
dezembro. A previsão é da 
Coordenadoria de Processos 
de Seleção.

Universidades 
O Governo do Estado lançou 
uma chamada pública para 
fortalecer e ampliar as ações 
de internacionalização das 
universidades estaduais do 
Paraná. As ações terão R$ 
1 milhão para o custeio de 
mobilidade acadêmica e 
participação de estudantes, 
professores e pesquisadores 
em eventos e visitas técnicas 
no exterior.

Álvaro dias
O presidente da Embrapa, 
Celso Luiz Moretti, 
considerou como uma 
“grande conquista” a 
sanção do projeto de lei 
do senador Alvaro Dias 
(Podemos) que permite 
a ampliação de recursos 
para a empresa. O projeto 
prevê que constituirão 
recursos da Embrapa os 
oriundos dos contratos de 
transferência de tecnologias 
e dos licenciamentos para 
exploração comercial de 
tecnologias, de produtos, 
inclusive cultivares 
protegidos, de serviços 
e de direitos de uso da 
marca e para dispor sobre a 
aplicação desses recursos.

Propostas
O Departamento de Estradas 
de Rodagem abriu nesta 
semana os envelopes 
de preços do edital de 
reforma de sete pontes e 
uma trincheira de rodovias 
estaduais das regiões 
Centro e Centro-Sul. Duas 
participantes entregaram 
propostas durante a 
sessão, nos valores de 
R$ 2.404.501,78 e R$ 
2.459.837,55.
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Projetos do Paraná 
são destaque no painel 
da COP15, no Canadá

Com o tema “Unir Esforços”, 
representantes do Estado do 
Paraná abriram em Montreal 
(Canadá), um dos principais pai-
néis da COP15 (Conferência da 
Biodiversidade da Organização 
das Nações Unidas) e do 
7º Summit for Subnational 
Governments & Cities. O Estado 
foi referência no encontro da 
cúpula dos governos subnacio-
nais e cidades, organizado pela 
Regions4 e ICLEI.

Além do painel, a delegação 
paranaense participou de reu-
niões com o Governo de Jalisco 
(México), com a Secretaria 
de Agricultura e a presidên-
cia da Naturatins (Tocantins) 
e, ainda, com a Fundação O 
Boticário. Também integrou 
a agenda uma cerimônia em 
que o Paraná recebeu o certifi-
cado de fundador, juntamente 
com outros governos subna-
cionais, da iniciativa Regions 
With Nature - para colaboração 
e divulgação das ações para 
conservação dos governos.

A comitiva do Paraná é for-
mada pelo diretor de Políticas 
Ambientais da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
Rafael Andreguetto; o diretor-
-presidente da Invest Paraná, 
Eduardo Bekin; e o diretor 
de Relações Internacionais e 
Institucionais da Invest Paraná, 
Giancarlo Rocco. A delegação 
permanece no Canadá até o 
dia 16.

A Regions4 e o ICLEI possuem 
a mesma linha de atuação, 

Desenvolvimento
Entre as linhas de atuação voltadas ao desenvolvimento sustentável, 

a Invest Paraná apresentou as ações do programa Vocações Regionais 
Sustentáveis (VRS), uma iniciativa que fomenta a criação de uma marca 

para promoção de um produto paranaense nos mercados interno e 
externo. O projeto também prevê a comercialização dos produtos 

típicos e sustentáveis em locais chamados Ponto Paraná, instalados 
estrategicamente na beira de estradas, como pontos de parada dos 

viajantes. Da experiência paranaense apresentada na COP15, segundo 
Rocco, surgiu uma possível parceria com o México para ampliação de 

transferência de informações técnicas entre as partes.

sendo o primeiro voltado aos 
estados, regiões e províncias, e 
o segundo às cidades. Os gru-
pos são a voz global dos gover-
nos regionais perante as nego-
ciações da ONU, iniciativas da 
União Europeia e discussões 
globais nas áreas de mudança 
climática, biodiversidade e 
desenvolvimento sustentável. 

PAINEL
O painel teve o objetivo de 

mostrar exemplos de parcerias 
bem-sucedidas para melhorar 
a implementação do Marco 
Global da Biodiversidade pós-
2020 (conhecido pela sigla em 
inglês GBF), centrando-se em 
toda a abordagem governa-
mental e de toda a sociedade.

“Precisamos de mais ações 
com os cidadãos, mas com 
mais ênfase nos povos indíge-
nas e nas comunidades tradi-
cionais, pois eles conhecem e 
praticam a verdadeira bioeco-
nomia e as conhecidas econo-
mias verde e azul”, ressaltou 
Rafael Andreguetto na aber-
tura do painel.

E l e  d e s ta co u  o  p ro -
jeto Parque Paraná, que 

recebeu o prêmio Braztoa de 
Sustentabilidade neste mês, 
cuja linha de ação é o trabalho 
realizado junto com as comu-
nidades tradicionais nas áreas 
protegidas. O IAT administra 
70 Unidades de Conservação, 
divididas entre 50 unidades em 
regime de proteção integral e 
20 unidades em regime de uso 
sustentável, totalizando uma 
área de 1.250.235,77 hectares 
conservados.

“Outro exemplo é sobre a 
nossa principal economia do 
setor, a agricultura e a pecuá-
ria. Estamos em segundo lugar 
no Brasil na plantação de soja, 
no primeiro lugar com explo-
rações piscícolas e de porco, o 
que torna real a possibilidade 
de transformar estas emissões 
em biogás e biometano no 
hidrogénio verde”, completou 
Andreguetto.

Outro exemplo, segundo 
ele, é o programa Paraná Mais 
Verde, que atua com a educa-
ção ambiental junto à popula-
ção e já proporcionou a distri-
buição gratuita de cerca de 7 
milhões de mudas de árvores 
nativas desde 2019.

O painel teve o objetivo de mostrar exemplos de parcerias bem-sucedidas para melhorar a implementação do Marco Global da Biodiversidade 
pós-2020
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Il Consigliere
O senador Jaques Wagner foi a principal voz a defender a 

antecipação do anúncio de ministros. Um dos poucos petistas a 
quem Lula da Silva dá ouvidos, o baiano insistia nos últimos dias 

que esperar a diplomação poderia trazer prejuízo irreversível 
à PEC e à pacificação das Forças Armadas. O Barba o ouviu 
e soltou quatro nomes, já notórios. Agora, quer anunciar o 

restante em bloco. Cresce entre os petistas o nome de Wagner 
como um dos principais cargos do futuro ministério do Governo. 

Ele pode aparecer como um conselheiro especial dentro do 
Palácio do Planalto. Aquele vizinho de porta que Lula vai ouvir 
para decisões difíceis, e com quem vai tomar café diariamente. 

Nova geração
Sempre criticado por não 
investir na renovação de 
seus quadros – lula da Silva, 
em especial, é ironizado 
até entre as hostes por não 
incentivar a ascensão de 
um novo líder petista – o PT 
passou a dar mais atenção 
às hostes. Do Espírito Santo, 
a novidade é Jack Rocha, 
que tornou-se a primeira 
mulher negra a ser eleita 
deputada federal pelo 
Estado. Fã de Benedita da 
Silva, em quem se espelhou, 
Jack chamou a atenção do 
Barba, que a convidou para 
compor o grupo temático 
da de Indústria e Economia 
Solidária.

Outra opção
Só cresce a fila da sucessão 
de Arthur Lira (PP-AL) à 
Presidência da Câmara. 
O deputado federal Hugo 
Leal (RJ) ganhou o aval do 
presidente do partido, Gilberto 
Kassab, para se lançar. Leal 
foi presidente da Comissão 
de Orçamento Geral da União 
em 2021 e abriu muitas portas 
numa frente suprapartidária. 
Vai para disputa futura com 
uma boa lista de quem ajudou. 
A conferir se a turma vai se 
lembrar. 

Nossa rua, Nossa casa

Em uma década, a população 
em situação de rua do Brasil 
cresceu 211%! O incremento 
foi maior do que o índice de 

crescimento da população 
brasileira na última década 
(de apenas 11% entre 2011 
e 2021) segundo o IBGE. Os 
dados são do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), divulgados no estudo 
preliminar “Estimativa da 
População em Situação de 
Rua no Brasil (2012-2022)”. 
Somente de 2019 a 2022, 
O País atingiu a marca 
de 281.472 pessoas 
morando na rua.

Perigo mora ao lado
A maior preocupação da 
segurança de Lula da Silva 
não tem sido os protestos 
por onde o petista passa, 
mas a proximidade de 
bolsonaristas hospedados 
no mesmo hotel que ele. 
Sim, dentro do hotel e bem 
perto dele. Os seguranças 
passaram a rondar os 
corredores do andar, e há 
sempre dois na porta da 
suíte presidencial. O clima, 
por vezes, é hostil. Vestidos 
com camisetas verde e 
amarela, a todo momento 
entram e saem do prédio 
resmungando contra a 
imprensa e gravando vídeos.

Risco de apagão 
Há meses, a Fundação 
Nacional do Índio – que 
nesse Governo se resumiu 
a defender fazendeiros 
contra os nativos – segura 
um simples parecer para 
aval à Coelba, companhia 
de energia da Bahia, 
para retomar obras de 
melhoramentos da rede de 
energia da Aldeia Xandó, em 
Caraíva (BA). O documento 
já foi encaminhando 
pelo Ministério do Meio 
Ambiente, alegando que não 
é necessidade de licença 
ambiental para as obras. A 
vila turística sofre todo fim 
de ano com falta de luz.
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Mãe e filha ficaram feridas em
capotamento na rodovia PR-489

Uma mulher, de 35 anos, e 
sua filha, de 14 anos de idade, 
ficaram feridas depois que se 
envolveram em um acidente de 
trânsito na rodovia PR-489, que 
liga os municípios de Umuarama 
e Xambrê. Elas estavam em um 
veículo Nissan Mach.

O acidente foi registrado 
pouco antes das 10h de ontem 
(terça-feira, 13), quando mãe 
e filha seguiam da cidade de 
Pérola (onde moram) em dire-
ção à Umuarama, onde a garota 
seria submetida a uma consulta 
médica, ainda pela manhã.

Poucos quilômetros depois 
de passarem pela área conhe-
cida como Prainha de Xambrê, 

Criminosos aplicavam golpes
com cartas de crédito falsas

após sair de uma curva, a con-
dutora perdeu o controle da 
direção, saindo da pista em 
direção a um barranco na mar-
gem direita, vindo a capotar 
em seguida.

O carro ficou tombado late-
ralmente sobre a pista e foi 
desvirado por populares que 
passavam por ali, logo depois 
do acidente.

O Corpo de Bombeiros de 
Umuarama foi acionado e uma 
equipe com um caminhão tan-
que foi até o local do capota-
mento para retirar a condutora 
das ferragens do carro. A filha 
conseguiu sair do veículo.

Ela sofreu ferimentos 

moderados e, segundo verificado 
pelos bombeiros, a garota não 
usava cinto de segurança e estava 
no banco traseiro do veículo 
quando houve o capotamento.

A mãe dela não conseguiu 
sair e também sofreu ferimentos 
com maior gravidade, mas, de 
acordo com os levantamentos 
feitos inicialmente pelas equi-
pes que atenderam as duas, não 
corriam riscos de perder a vida.

Mãe e filha foram levadas 
em ambulâncias do Samu 
para o Hospital Norospar, em 
Umuarama.

Patrulheiros rodoviários de 
Cruzeiro do Oeste foram até 
lá para prestar atendimento e 

registrar oficialmente os detalhes 
do acidente. Ainda tiveram que 
fazer o controle do tráfego, que 
estava paralisado totalmente nos 
dois sentidos da pista simples.

O movimento voltou a fluir 

somente a cerca de uma hora 
após o acidente, tempo neces-
sário para que as vítimas fos-
sem atendidas, ainda no local 
e apara a retirada dos veículos 
do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) cumpriu três man-
dados de busca e apreensão 
visando desarticular uma asso-
ciação criminosa responsável 
por aplicar golpes através da 
venda de cartas de crédito 
falsas. A ação aconteceu em 
Curitiba, ontem (terça-feira, 
13). Durante a ação, foram 
apreendidos documentos, 

contratos, máquina de cartões, 
banners e folders.

As investigações apontam 
que mais de 50 pessoas foram 
vítimas. Cada uma delas reali-
zou pagamentos entre R$ 30 mil 
e R$ 40 mil, gerando um prejuízo 
superior a R$ 1,5 milhão.  

Os integrantes da associa-
ção criminosa se passavam 
por empresas que realizavam 

empréstimos, agindo de forma 
fraudulenta e vendendo cartas 
de crédito falsas. Os golpes 
eram feitos dentro de sho-
ppings em Curitiba. 

 “Nessa primeira fase a polí-
cia busca angariar elementos 
e documentos a fim de fazer 
a identificação completa dos 
autores”, afirma o delegado 
Tiago Dantas.

Gaeco cumpre 31 mandados
de busca contra policiais

O Ministério Público do 
Paraná, por meio do Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco), 
com apoio da Corregedoria-
Geral da PM, deflagrou a 
Operação Vehmico, com o 
cumprimento de 31 manda-
dos de busca e apreensão em 
sete cidades. O objetivo é obter 
elementos que auxiliem na 

BOMBEIROS retiraram uma das vítimas das ferragens enquanto equipes do Samu aten-
deram a filha da condutora

ALEX MIRANDA

investigação do Gaeco sobre 
quatro ações de policiais mili-
tares que resultaram na morte 
de 12 pessoas em Curitiba e 
Região Metropolitana.

São investigados 18 poli-
ciais lotados no BP-Rone, 
RPMon, do 17º Batalhão de 
Campo Largo e um policial 
penal lotado no setor de inte-
ligência do Depen.

Os mandados foram cum-
pridos em residências e locais 
de trabalho dos investiga-
dos, nas cidades de Curitiba, 
Pinhais, São José dos Pinhais, 
Campo Largo, Colombo, 
Guaratuba e Londrina. Foi 
determinado ainda o afas-
tamento de 19 policiais 
investigados, que seguem 
atuando apenas em serviços 
administrativos.
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As engrenagens da economia 
paranaense estão girando a todo 
vapor. Com planejamento, 
transparência e esforço dos 
paranaenses, o Paraná passou 
o Rio Grande do Sul e é a 4ª 
maior economia do Brasil, com 
participação histórica no PIB 
nacional. É mais emprego, renda 
e oportunidade para todos.

Governo do Estado. 
Trabalhando pelo Paraná 
que a gente quer.

PARTICIPAÇÃO RECORDE 
NO PIB NACIONAL: 
+ R$ 487 BILHÕES 
PRODUZIDOS NO PARANÁ.

Com brilho de Messi e Álvarez,
Argentina chega à final da Copa

Contando com o brilho de 
Lionel Messi e Julián Álvarez, 
a Argentina derrotou a Croácia 
por 3 a 0 para se tornar a pri-
meira finalista da Copa do 
Catar. Após triunfar na tarde 
de ontem (13) no Estádio de 
Lusail, os hermanos aguardam 
o confronto ente Marrocos e 
França para conhecerem o 
seu adversário na decisão da 
competição.

A Croácia, com a mesma 
equipe titular que segurou o 
Brasil, fez o seu jogo básico: 
prender a posse de bola, 
tocar de lado e permanecer 
sem pressa nenhuma. Dessa 
forma, a equipe europeia fez 
o tempo passar, sem sofrer 
grandes ameaças nos primei-
ros momentos.

Isso fez com que a primeira 
chance surgisse apenas aos 
24 minutos, com um chute de 
fora da área de Fernández que 
o goleiro Livakovic pegou em 

dois tempos.
Aos 31 minutos, enfim, 

Álvarez foi lançado em pro-
fundidade e acabou derrubado 
por Livakovic. O juiz italiano 
Daniele Orsato marcou pênalti 
e deu cartão amarelo para dois 
jogadores croatas. O craque 
Lionel Messi cobrou com per-
feição, no alto, e enlouqueceu 
o Estádio de Lusail: 1 a 0.

E para quem imaginava 
que a marcação croata era 
dura e difícil, como foi diante 
do Brasil, não podia imaginar 
a facilidade de Julián Álvarez 
em jogada individual. O cen-
troavante conduziu a bola, 
deixou para trás dois mar-
cadores e chutou na saída 
de Livakovic. Um golaço do 
atacante de 22 anos aos 38 
minutos da etapa inicial.

No lance seguinte, após 
cobrança de escanteio, 
MacAllister cabeceou para 
o chão e Livakovic fez uma 

defesa impressionante, evi-
tando o que seria o terceiro 
gol argentino.

No intervalo o técnico 
Zlatko Dalic realizou três subs-
tituições em uma tentativa 
desesperada de empatar a par-
tida. Não adiantou muita coisa. 
Aos 12 minutos da etapa final, 
Messi tabelou com Fernández, 
entrou na área e bateu para 
Livakovic espalmar. Os croatas 
tentaram reagir aos 16 minu-
tos, quando Perisic cabeceou 
e o goleiro Emiliano Martínez 
saiu da meta para afastar o 
perigo.

Aos 23 minutos Messi 
resolveu fazer tudo sozinho. 

Ele se livrou da marcação 
croata, entrou na área e cru-
zou rasteiro para Álvarez 
completar para as redes: 3 
a 0. Com esta bela atuação, 
Messi se credencia ainda 
mais para ser eleito o craque 
da Copa (título que já con-
quistou em 2014, no Brasil). 
Já Modric, que esteve sumido 
durante toda a partida, foi 
substituído aos 35 minu-
tos do 2º tempo. No último 
minuto, Lovren arriscou um 
foguete da intermediária, 
mas a bola foi para fora, 
enquanto os argentinos já se 
abraçavam comemorando a 
esperada vaga na final.

Aguardando o adversário
A Croácia ainda entrará em campo mais uma vez nesta Copa, a 

partir das 12h do próximo sábado (17), para disputar o terceiro lu-
gar. Um dia depois a Argentina faz a finalíssima com o vencedor de 

França ou Marrocos no Estádio Lusail. Em caso de vitória, os herma-
nos levarão para casa o seu terceiro título mundial, que consagraria 

a geração campeã da Copa América de 2021.

MESSI cobrou pênalti com perfeição, no 
alto, e enlouqueceu o Estádio de Lusail, 
abrindo o placar para a Argentina
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Com novo alerta, Secretaria de Saúde
anuncia 99 casos de Covid em um dia

A Secretaria Municipal de 
Saúde volta a reforçar a exi-
gência do uso de máscaras em 
todos os ambientes de saúde 
do município, como forma de 
conter o avanço do coronaví-
rus em Umuarama. De acordo 
com o Boletim Covid divul-
gado ontem (terça-feira, 13), 
99 novos casos foram confir-
mados, sendo 64 mulheres, 
32 homens e três crianças: 
um menino de 3 anos, que 
não tomou nenhuma dose da 
vacina, e duas meninas, uma 
de sete anos que tomou duas 
doses de vacina e outra de oito 
anos que tomou uma dose do 
imunizante.

Cebola, farinha e feijão foram os 
produtos que mais subiram de preços

Todos os meses o consumi-
dor brasileiro se surpreende 
com os aumentos de certos 
itens que compõem a cesta 
básica. E neste mês de dezem-
bro, os produtos que ficaram 
mais caros foram, pela ordem, 
a cebola, a farinha de man-
dioca, o feijão, a salsicha e a 
margarina. É o que aponta 
a mais recente pesquisa 
apresentada pela Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama, com dados levan-
tados entre 12 supermercados 
da cidade.

Em contrapartida, os pro-
dutos que apresentaram as 
maiores reduções em seus 
preços, num prazo de 30 dias, 
foram a banana, a batata, o 
tomate, o alho, o creme den-
tal e o leite integral de caixi-
nha. “Uma coisa interessante 
é que, no geral, o preço da 
cesta básica para uma famí-
lia de quatro pessoas pratica-
mente não registrou aumento 
no último mês. Em novembro 
custava R$ 835,38 e em dezem-
bro está R$ 835,82”, comentou 
o prefeito Hermes Pimentel ao 
receber o levantamento reali-
zado pelo Procon.

A atenção do consumidor 
deve estar voltada para os pre-
ços de um produto de uma 
mesma marca (ou de marca 
semelhante), que é encontrado 

Oficialmente não houve o 
comunicado de mortes pela 
doença, desta forma o total 
de óbitos continua em 357. O 
número de pessoas em isola-
mento domiciliar aumentou 
para 770, considerando que 
são 523 casos ativos e mais 
247 suspeitos. Desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, 40.318 pessoas foram 
diagnosticadas com covid-19 
e 39.456 se recuperaram.

Segundo relatório de ocu-
pações de leitos exclusivos 
para tratamento da doença, 
emitido pelas instituições hos-
pitalares locais, existem hoje 
três pessoas internadas: um 

homem de 66 anos, que tomou 
duas doses da vacina, está na 
UTI do Hospital Nossa Senhora 
Aparecida, outro de 56 anos, 
que tomou as quatro doses 
da vacina, está internado na 
enfermaria do Cemil, e outro 
de 70 anos, que tomou duas 
doses da vacina, está na enfer-
maria da Uopeccan. O municí-
pio continua classificado com 
bandeira verde pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa).

com grandes diferenças entre 
os supermercados pesquisa-
dos. O alerta do secretário do 
Procon Umuarama, Deybson 
Bitencourt, é justificado quando 
se analisa, por exemplo, o sabão 
em pó, que foi encontrado a R$ 
4,69 e a R$ 12,49 – uma variação 
de 166%. “Por isso nossa indica-
ção, para aqueles que querem 
economizar, é sempre pesqui-
sar”, aponta.

Outros produtos que apre-
sentaram grande diferença de 
preços entre os estabelecimen-
tos pesquisados foram a salsi-
cha, que custa R$ 6,99 em um 
lugar e R$ 17,99 em outro (varia-
ção de 157%), o absorvente ade-
rente, encontrado a R$ 2,30 e a 
R$ 5,35 (variação de 133%), a 
batata, encontrada a R$ 2,99 e 
a R$ 6,85 (variação de 129%), o 
tomate, que custa R$ 3,99 e R$ 

Depois de uma 
‘trégua’ de uma 
semana, o boletim 
de acompanha-
mento da dengue, 
divulgado na última 
sexta-feira (9), 
voltou a registrar 
novos casos da do-
ença no município. 
O boletim emitido 
pelo Serviço de 
Vigilância Ambien-
tal da Secretaria 
Municipal da 
Saúde, confirmou 
dois casos e elevou 
para 58 o total 
acumulado desde 
agosto, quando 
começou o ano 
epidemiológico 

2022/2023. Além dos positivos, o boletim informa que a dengue está presente em 38 localidades da sede e no distrito de Roberto Silveira. Com maior in-
cidência 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 aguardando resultados de exames e 
485 testes tiveram resultado negativo, dentre as 601 notificações acumuladas dese agosto. Até o momento não houve casos de dengue com sinais de alarme 
ou complicações, nem registro de óbitos no município, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

8,99 (variação de 125%), o feijão, 
encontrado a R$ 4,49 e a R$ 9,30 
(variação de 107%) e a banana, 
que tanto pode custar R$ 2,85 
quanto R$ 5,79 o quilo (variação 
de 103%).

O secretário relata ainda 
que são realizadas, todos os 
meses, duas pesquisas de pre-
ços de 33 produtos que com-
põem a cesta básica – são 24 
de gêneros alimentícios em 

geral, quatro produtos de lim-
peza e cinco de higiene pes-
soal –, em duas categorias: a 
com produtos mais baratos e 
a composta por produtos de 
marcas líderes de mercado. 
“Neste mês, a cesta com pro-
dutos de marcar líderes ficou 
ligeiramente mais barata – cus-
tava R$ 1.083,62 em novembro 
e agora custa R$ 1.082,10”, des-
tacou Bitencourt.

OFICIALMENTE não houve o 
comunicado de mortes pela 
doença, desta forma o total 

de óbitos continua em 357
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Palavras cruzadas

Cautela e discrição são as ordens do céu para 
você hoje. A Lua na Casa 12 recomenda que 
você não confie demais nas pessoas. Evite co-
mentar seus planos, pois alguém pode roubar 
suas ideias. No trabalho, prefira cuidar das ta-
refas sozinha (o), sem depender dos colegas. 
E se possível, escolha um canto tranquilo para 
fazer suas coisas.

A Lua chega ao ponto mais alto do seu Horós-
copo e desperta em você um desejo ainda maior 
de brilhar e conquistar o sucesso. Você, que já é 
vaidosa (o), vai cuidar ainda mais da sua beleza e 
da imagem que passa aos outros.

A Lua na Casa 9 te convida a abrir a sua mente 
para aprender e experimentar coisas novas. Além 
disso, pode buscar aperfeiçoamento, aprender um 
novo idioma, ler coisas relacionadas à sua profis-
são e buscar as orientações de pessoas sábias e 
experientes.

Simpatia e bom papo serão bons aliados do seu 
trabalho nesta quarta-feira. Mercúrio em Capri-
córnio deve ajudá-la (o) a se comunicar melhor 
com as pessoas e a escolher as palavras certas 
para defender suas ideias, vender seu peixe e fe-
char bons acordos.

Com Sol e Marte na Casa 11, você pode querer 
mais autonomia para desenvolver suas tarefas 
no trabalho, além de liberdade tanto para agir 
quanto para colocar em prática suas ideias cria-
tivas e inovadoras. Até pode contar com o apoio 
dos colegas, desde que dividam as tarefas e 
cada um possa seguir o próprio ritmo, a sós e 
sem cobranças.

A carreira continua entre as suas prioridades e o 
céu aponta que você deve investir nas parcerias e 
na troca de ideias para agilizar o trabalho e chegar 
mais rápido aos seus objetivos. A Lua na Casa 3 
facilita a comunicação e ajuda você a escolher as 
palavras certas para defender suas opiniões, con-
vencer as pessoas e fechar acordos vantajosos. 

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 14 de dezembro são do signo de Sagitário e têm a personalidade de Leão. 
São expansivos, comunicativos, francos e verdadeiros. Dizem sempre o que pensam. 
Revelam seus sentimentos sem medo de errar ou de serem criticados. Fazem planos 
a longo alcance e gostam de coisas grandiosas, poderosas e volumosas. Seu número 
principal, do dia do nascimento é o 23, formado de 2, Lua e de 3, Júpiter, astros que 
se harmonizam entre si, pela sua natureza generosa e pacífica, construtiva e boa. Juntos 
formam o 5, de Mercúrio, que lhes empresta simpatia, comunicação, popularidade, jo-
vialidade, otimismo e confiança em si.

Horóscopo nascido em 14 de dezembro

O ditado já diz: a união faz a força! E Lua na Casa 
das Alianças reforça e te aconselha a se juntar 
com os colegas para vencer desafios, encontrar 
soluções e cumprir as metas em comum. Se fi-
zer bem a sua parte, pode ter boas chances de 
aumentar seus ganhos, pois Sol e Marte também 
anunciam uma fase de prosperidade para você 
nas finanças. 

A Lua ocupa sua Casa das Associações, enquan-
to Mercúrio encontra-se na Casa das Alianças. 
São duas energias poderosas que estimulam a 
cooperação e o trabalho em equipe, e para tirar 
proveito deste astral, você deve buscar aliados e 
somar forças com os colegas para alcançar seus 
objetivos. 

A Lua em Touro realça todos os pontos fortes do 
seu signo e deve beneficiar vários setores da sua 
vida. Por exemplo, no trabalho você vai mostrar 
toda sua determinação e cumprirá suas tarefas 
com muito empenho.

A vontade de ganhar dinheiro e melhorar de vida 
será um grande incentivo para você se dedicar 
mais ao trabalho. A Lua na Casa das Finanças in-
dica uma fase promissora para você encontrar no-
vas formas de incrementar seus ganhos, enquanto 
Mercúrio na Casa 10 dá energia em dobro para 
você correr atrás dos seus desejos e objetivos.

O céu indica um bom dia para quem planeja mu-
dar de casa ou iniciar uma reforma no lar. Também 
é um bom momento para fazer algumas mudan-
ças no local de trabalho, organizar os armários e 
descartar coisas que não usa mais.

Sol e Marte em Sagitário realçam todos os pontos 
fortes do seu signo. Ao mesmo tempo, a Lua na 
Casa 6 garante muita disposição e disciplina para 
o trabalho, e terá garra em dobro para correr atrás 
do que quer.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
08/12 - 01h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 14/12/2022
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Paranaguá
max 24
min 21

max 28
min 19

Cascavel
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min 16

Foz do Iguaçu
max 30
min 18

max 27
min 18

Curitiba
max 21
min 13
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DA LUA

Quinta 15/12/2022

Sol
Sexta 16/12/2022
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Nova
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Minguante
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte
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Dupla sena
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TIME DO ♥

concurso: 2403Lotomania

44.700
86.677
76.209
67.722
31.703

05 13 20 31 46 51 55
ATLÉTICO MINEIRO

18 34 43 60 65
concurso: 6022

10 25 31 37 38 57 

01 09 19 23 24 25 27 32 39 43
44 53 60 62 68 76 86 88 96 99

concurso: 2686Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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TAEM
PONTOFIXO
ANTIGONA

PRIORIDADE
ANOVARM

SIRIBREU
SUORAZ

CONFIANTE
FAGONIADA
INGRESSAR
SUMEMAE
CANOLASN
ADRLEO

PLANETOIDES
ASSISUNO

Em torno
dele gira
a alavan-
ca (Fís.)

Tragédia
grega de
Sófocles

Ave pre-
sente no

brasão da
Austrália

Prerroga-
tiva da

gestante
em filas

Diz-se de
quem tem
fé em si
mesmo

Aflita
moral-
mente  

Passar 
a fazer
parte 

de algo

Fonte do
biodiesel
na França

Sulfato
usado pa-
ra purifi-

car a água
Abreviatu-
ra de si-
tes edu-

cacionais

Discussão
de relação

(gíria)

Ordem de
Serviço
(abrev.)

"(?) pas-
sant": de

passagem
(francês) 

Local como Morro
Velho, em MG

Jogos de tabuleiro

Lua (?):
novilúnio
Correr,

em inglês

Sinal reconhecível
de falecimento

Iguaria da culinária
afro-baiana

Regula o setor
elétrico (sigla)

Roedoras
de esgoto

O terreno
próprio
para o
beach
tennis

Pequenos 
corpos ce-
lestes que
gravitam
em torno

do Sol

Centro turístico e
religioso da Itália
(?) Terra, criação 

de Erico Verissimo

Aplicativo
do iOS

Líquido da
sudorese

Cidade da
Galícia

Produto
da hulha

Chute (fut.)

O eterno caminho-
neiro Pedro de

"Carga Pesada" (TV)

O palhaço ingênuo,
de circos

Status econômico
das Ilhas Jersey

Sufixo de
"hidroxila"

Um;
singular

Vanessa-
(?),

violinista
Pecado,

em inglês  

Estanho (símbolo)

2/en. 3/mae — run — sin. 4/toni. 6/badofe — canola.
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P S A O
C ON D E D R A C UL A

M O T O C I C L E T A
D E C R ET O L E I

P A TE AN I M O
S A A K I K O N

V E R A A A N D U
C A N A S T R Ã O

P O U P A D O S
T S E R A L E M E
P A D EC E R C A O S

M E A L H A D I AS

A U ST R I A OR A C
R R O U R I Ç A M
A E T S U P I N A

M I S E R ER E SO S

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.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

A ansiedade e nervosismo 
em excesso mostram que algo 
está, literalmente, fora de con-
trole, em desequilíbrio, e é pre-
ciso estar atento, tanto às cau-
sas quanto às consequências 
desse quadro, uma vez que 
esses sintomas podem prece-
der um colapso nervoso.

A pressão excessiva no tra-
balho, dívidas, problemas de 
relacionamento, situações de 
violência, traumas e perdas… 
Enfim, há uma série de situa-
ções que podem ocasionar 
esse desequilíbrio e provocar 

A Homeopatia contra a ansiedade e nervosismo
um nervosismo exacerbado.

O medicamento homeo-
pático é uma opção impor-
tante para tratar esse tipo de 
situação, uma vez que seu 
princípio fundamental é, jus-
tamente, restabelecer o equi-
líbrio do organismo, da ener-
gia vital do paciente.

Uma crise nervosa em si 
não é uma doença, mas é a 
resposta do corpo a uma situa-
ção de grande estresse. É um 
alerta para que a pessoa bus-
que ajuda e investigue a ver-
dadeira causa desse sintoma, 

pois o tratamento homeopá-
tico dependerá muito de qual 
é a fonte dessa ansiedade e 
nervosismo.

TRANSTORNO DO PÂNICO
O Transtorno do Pânico 

apresenta como caracterís-
ticas básicas os ataques de 
ansiedade e nervosismo que 
surgem especialmente por 
medo de estar em lugares ou 
situações nas quais seja difícil 
sair, como ambientes fechados 
ou numa viagem de ônibus ou 
avião. A ansiedade e pânico 

também podem surgir quando 
a pessoa está em meio a uma 
multidão, em uma fila, em uma 
ponte, etc.

Os fatores que originam o 
pânico podem ser biológicos, 
como uma resposta exagerada 
do sistema nervoso simpático, 
assim como um desequilíbrio 
de alguns neurotransmisso-
res como a serotonina. Há, 
também, fatores genéticos e 
psicanalíticos, como a perda 
de um dos pais na infância 
que gera a ansiedade de estar 
sozinho em lugares públicos, 

simbolizando o medo infantil 
de ser abandonado. O trata-
mento nesses casos entende 
a origem do medo.
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Mantenha sua motocicleta sempre nova

Além das revisões periódi-
cas, certos cuidados diários são 
necessários para aumentar a 
vida útil dos componentes e 
preservar o bom desempenho 
de uma moto, garantindo segu-
rança, desempenho e boa apa-
rência para o veículo de duas 
rodas. Como expert no assunto, 
a Motul, multinacional especia-
lizada em lubrificantes e fluidos 
de alta tecnologia, elenca cinco 
cuidados para manter a motoci-
cleta sempre nova, com aspecto 
conservado e segura para pilo-
tagem. Confira, abaixo, as reco-
mendações da empresa:

CHEQUE OS PNEUS
É importante ficar atento à 

existência de rachaduras, pre-
gos ou qualquer material pon-
tiagudo que esteja alojado nos 
pneus. Caso a moto não seja 
utilizada com frequência, vale 
conferir se os pneus não estão 
ressecados antes de dar a par-
tida. Além desses pontos de 
atenção, o estado de degrada-
ção também merece cautela, 
pois pneus carecas podem pre-
judicar a segurança do moto-
ciclista, principalmente em 

pistas molhadas.
“Uma calibragem maior do 

que a indicada pelo fabricante 
faz com que o pneu se desgaste 
mais no centro. Em contrapar-
tida, uma calibragem mais baixa 
leva o pneu a se desgastar nas 
bordas. Os pneus possuem 
marcações de desgaste (TWI) e, 
se os sulcos já estiverem muito 
baixos, precisam ser trocados 
imediatamente porque são 
eles que garantem a aderência 
em piso molhado. Lembrando 
que a calibragem deve ser feita 
com os pneus sempre frios”, 
afirma Rafael Recio, gerente de 
Produto e Suporte Técnico da 
Motul Brasil. 

TENHA CUIDADO 
COM OS CABOS

Os cabos pedem um cuidado 
redobrado porque estão envol-
vidos em sistemas importantes 
da moto. A indicação é que eles 
sejam lubrificados a cada 10 
mil quilômetros, ou conforme 
o indicado no manual do pro-
prietário. “Para os cabos a Motul 
recomenda o uso do EZ Lube, 
que lubrifica o componente e 
ajuda a protegê-lo da corrosão”, 

explica Recio. 
De acordo com o especia-

lista, é importante observar se 
existe algum dano aos cabos, 
principalmente em motocicle-
tas que enfrentam condições 
adversas, como trilhas.

FIQUE ATENTO À CORRENTE
A corrente faz parte do sis-

tema de transmissão da moto 
que transfere a força do motor 
para as rodas. Para ter um fun-
cionamento adequado é pre-
ciso que todos os itens envol-
vidos - como a regulagem e a 
tensão - estejam em harmo-
nia. Outro ponto é em relação 
à limpeza e lubrificação do 
item: o contato com a sujeira 
proveniente do pavimento, 
seja ele asfalto ou terra, pode 
ressecar e danificar o conjunto, 
o que torna indispensável a 
boa limpeza e lubrificação 
semanalmente. 

LIMPE A MOTO
A atenção com a estética é 

essencial para manter a moto 
com o visual de nova. Para 
garantir isso é pertinente evitar 
lavadoras de alta pressão, pois 

a força da água pode arranhar 
a motocicleta e danificar algu-
mas peças. O melhor método 
para cuidar dos componentes 
da moto é utilizar panos, bal-
des e produtos específicos. 

“Para facilitar a lavagem a 
Motul desenvolveu o E2 Moto 
Wash, que dissolve terra e 
graxa, entre outros resíduos, 
evitando que um jato d’água 
seja aplicado na moto. Como 
instruções de uso o produto 
não deve ser aplicado com a 
motocicleta ainda quente ou 
debaixo de incidência solar, e 
precisa ser retirado com água 
limpa”, informa Recio. 

Para o acabamento final, o 
Motul E5 Shine & Go garante o 
brilho e o perfume, principal-
mente nas partes plásticas. É 
necessário utilizar um pano 
de microfibra para espalhar e 
retirar o excesso de todos os 
produtos que são aplicados 
diretamente na superfície da 
motocicleta.

FAÇA UMA INSPEÇÃO 
PARA DIAGNOSTICAR 

EVENTUAIS PROBLEMAS
O costume de inspecionar 

a moto em busca de irregu-
laridades é a melhor forma 
de mantê-la sempre em suas 
melhores condições. Muitos 
cenários podem ser preveni-
dos em casa, mas, se não cui-
dados, podem acarretar em 
problemas maiores e mais 
custosos. Vale sempre confe-
rir com frequência o nível do 
óleo do motor e respeitar o 
intervalo de troca.

O uso da moto em condi-
ções severas - como praticado 
por pessoas que realizam 
entregas - aumenta a neces-
sidade de manutenção perió-
dica e revisão do veículo, 
que são fundamentais para 
a segurança dos motoristas 
e também dos componentes. 

“O aconselhado é que a 
revisão da moto seja feita 
de acordo com o plano de 
manutenção determinado 
pelo fabricante, cuja frequên-
cia de serviços necessários 
pode variar de acordo com o 
modelo e tipo de uso”, aponta 
Recio. “As informações deta-
lhadas sobre cada compo-
nente constam no manual do 
proprietário.” 

PRECAUÇÕES diárias e manutenção periódica em dia são indispensáveis para aumentar a vida útil dos componentes e preservar o bom desempenho da moto por muito mais tempo
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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 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
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 LT 21/22 PRATA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00
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
CENTER CLIMAC CLIMATIZAÇÃO 
LTDA - ME, inscrita sob nº CNPJ 
19.970.025/0001-46, estabele-
cido na Rua Dr. Camargo, 4281, 
Zona 2, CEP 87501-378, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
28.505/2009. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

EXTRAVIO DE ALVARÁ
E L M MÁQUINAS DE COSTURA 
E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 12.222.968/0001-
41, estabelecido na Avenida 
Celso Garcia Cid, 3517, Zona 7, 
CEP 87501-090, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
29.014/2010. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

Prefeitura de Umuarama lança edital
para leiloar 29 terrenos em janeiro

Com lances iniciais a par-
tir de R$ 70 mil, a Prefeitura 
de Umuarama realizará em 
janeiro próximo licitação para 
a venda de 29 imóveis loca-
lizados em vários bairros da 
cidade, com metragens que 
variam entre 252 m² até 851,5 
m². O leilão será presencial. 
As informações completas 
podem ser obtidas no edital 
de concorrência pública nº 
20/2022, que pode ser solici-
tado pelo telefone (44) 3621-
4141, ramal 127, pelo e-mail 

licita@umuarama.pr.gob.
br ou requisitado no Paço 
Municipal.

A licitação tem por obje-
tivo a alienação (venda) de 
imóveis públicos disponi-
bilizados pelo edital, com 
base nas leis municipais 
4.550/2022 e 4.557/2022, 
uma vez que a administração 
municipal não tem a intenção 
– no curto ou médio prazo – 
de implantar infraestruturas 
ou novas edificações nestas 
localidades, que já são servi-
das por equipamentos públi-
cos como unidades de saúde, 
assistência social e educação 
dentro de um raio de distân-
cia razoável.

A licitação, na modali-
dade concorrência pública, 
será definida pelo maior 
lance. Os compradores inte-
ressados deverão protoco-
lar dois envelopes – um com 
os documentos de habilita-
ção e outro com a proposta 
de valor – até 23 de janeiro, 
no Setor de Protocolo Geral 
da Secretaria Municipal de 
Administração, que funciona 
no Paço Municipal (Av. Rio 
Branco, 3717, Centro Cívico), 
no horário de expediente da 
Prefeitura.

A abertura dos envelopes 

com os lances será no 
Anfiteatro Haruyo Setogutte, 
também no Paço Municipal, 
a partir das 9h do dia 24/01. 
Da licitação podem partici-
par pessoas físicas, jurídicas 
ou firmas individuais. Não 
poderão dar lances os servi-
dores públicos do município 
de Umuarama, dos seus fun-
dos, fundações e autarquias.

Será declarado vencedor 
o concorrente que apresen-
tar o maior valor para arre-
matação do imóvel, igual ou 
superior ao valor da avalia-
ção do bem. O prazo de vali-
dade da proposta será de 
no mínimo 30 dias e o paga-
mento poderá ser realizado 
integralmente à vista ou par-
celado com entrada e até 23 
parcelas iguais.

IMÓVEIS URBANOS
Os 29 lotes estão loca-

l izados na área urbana 
de Umuarama, nos bair-
ros Parque Alphavil le  e 
Jardim Modelo (um em 
cada), Jardim São Francisco 
(dois), Jardim Cima (três), 
Jardim Verde Vale (seis) e 
dos 16 restantes no Parque 
Residencial Belo Monte. As 
metragens variam de pouco 
mais de 250 m², entre 300 e 
770 m², e o maior lote tem 
851,4 m²,  localizado no 
Jardim Modelo I.

Quanto aos valores de 
a va l i a çã o,  q u e  s e r ve m 
como lance inicial, há várias 
opções a partir de R$ 70 mil 
no Jardim Verde Vale, outros 
variando entre R$ 80 mil e R$ 
110 mil, em diversos bairros, 
e os mais valorizados estão 
nos jardins Verde Vale e São 
Francisco (R$ 187,2 mil e dois 
lotes avaliados em R$ 200 
mil cada).

A licitação, na modalidade concorrência pública, será definida pelo maior lance. Os compradores interessados deverão protocolar dois 
envelopes até 23 de janeiro

ASSESSORIA/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Tente a sua sorte! A vida é feita de 
oportunidades. O homem que vai mais 
longe é quase sempre aquele que tem 
coragem de arriscar.” Dale Carnegie

@tribunahojenewsumuarama

NOEL BIKE
Na noite de hoje (14) tem desfile de Papais-Noéis ciclistas saindo da Praça Miguel Rossafa, às 19h30 e descendo 
na maior alegria pela Avenida Paraná. Vá prestigiar .....

EX
CE

LÊ
NC

IA

ABCD
 A vitamina D tem papel importante para 

regular a absorção de cálcio e fósforo 
pelo organismo, bem como para manter 
o cérebro e o sistema imune funcionan-
do. E agora pesquisadores da Universi-

dade Federal de São Carlos (UFSCar) e da 
University College London (Reino Unido) 

mostraram que a substância também 
reduz em 78% o risco de fraqueza mus-
cular . Essa fraqueza pode ser explica-
da parcialmente pela atrofia muscular 
e é considerada um importante fator 
de risco para a incapacidade física no 

envelhecimento. Pessoas com dinapenia 
têm maior incidência de quedas, hospi-
talização, institucionalização precoce e 
óbito prematuro. No estudo, publicado 
no periódico Calcified Tissue Interna-

tional and Musculoskeletal Research, os 
pesquisadores analisaram 3.205 britâni-
cos com mais de 50 anos acompanhados 
por quatro anos no âmbito do projeto.

QUE TAL TERMINAR 2022 DE CARRO ZERO KM?
No ‘Limpa Pátio Uvel’ você tem a melhor oportunidade de comprar seu carro novo ainda em 

2022.  São várias opções e diversos modelos disponíveis. Escolha entre Cruze, Onix, Tracker – , 
e todos os outros queridinhos da Chevrolet com condi-

ções especiais para você virar o ano de carro novo!

Agora que você sabe que na  concessionária UVEL  
tem o seu modelo favorito com excelentes facilida-
des... vá até a UVEL e aproveite: TAXAS ESPECIAIS, 
ENTRADA REDUZIDA,   PARCELAS A PARTIR DE R$  
790,00, RECOMPRA GARANTIDA / LOTE ESPECIAL 
DE FÁBRICA. Não perca essa oportunidade de com-

prar seu Chevrolet 0km!

 (*) No sábado (17) esperamos você 
no plantão até às 17h.

 
UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!

 DIVULGAÇÃO GM
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