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Recesso Parlamentar é adiado para
votação da Lei Orçamentária Anual
O recesso parlamentar no Legislativo que deveria ter início ontem, foi 
adiado, devido à retirada de pauta do projeto de lei que trata da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 2023. A decisão é inédita e leva os vereadores 
a discutir agora como se dará o processo legislativo até o ‘desenrolar’ 
do procedimento. O Regimento Interno é claro ao apontar que a sessão 

ordinária não será interrompida em 15 de dezembro enquanto a Câmara 
não deliberar sobre a lei orçamentária anual do ano subsequente. O pre-
sidente da Câmara, Fernando Galmassi se reúne hoje com os vereadores 
para definir se conclui a votação do projeto em nova sessão ordinária na 
segunda-feira (19) ou convoca nova sessão extraordinária. 
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ASSESSORIA

Clebão 
presidente

A Polícia Federal abriu ontem pela manhã uma operação que faz buscas contra pessoas ligadas a atos antidemocráticos em 
todo o País, entre eles os bloqueios de estradas promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro inconformados 
com a vitória do ex-presidente Lula nas urnas. Investigadores consideram que se trata da maior ofensiva já realizada 
conta os financiadores dos atos considerados antidemocráticos. No Paraná foram cumpridas 16 ordens judiciais de 
busca e apreensão. Em Umuarama pessoas investigadas também foram alvos da ação policial.  

“Atos antidemocráticos”

Previsão de
crescimento
do PIB é de

2,9%, em 2022
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TSE mantem
multa do partido
de Bolsonaro em
R$ 22,9 milhões
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Município
receberá
caminhão

poliguindaste
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Cidade registra  
em um dia,  
104 casos  
de Covid
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Conheça a
moxabustão
na Coluna
Viva Bem
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2 GERAL  Sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Não tenha receio de se arriscar e até trocar de 
emprego se pintar a chance de uma nova vaga, 
mesmo que seja algo totalmente diferente do que 
faz agora. Mudança no visual rende elogios, mas 
também é um bom momento para abandonar ve-
lhos hábitos e cuidar da saúde.

Quem trabalha em home office ou com produtos e 
atividades voltados para o lar tem tudo para alcan-
çar um resultado melhor nesta sexta. Vênus entra 
em seu paraíso astral e envia boas energias para a 
convivência com os filhos e com uma galera mais 
nova e divertida. Mas saiba que a saúde também 
exige dedicação. 

Há chance até de ganhar um sorteio nas redes 
sociais! Programe-se melhor e não confie só na 
sorte, meu cristalzinho. A noite será perfeita para 
ficar perto das pessoas queridas. Não se esqueça 
de expressar seu carinho por todo mundo em casa 
ou entre os amigos.

Sua habilidade para conversar e seu raciocínio 
rápido também se destacam - coloque isso em 
prática e nada será capaz de atrapalhar sua produ-
tividade no trabalho!  Pode ser um bom momento 
pra resolver aquelas tarefas que vinha empurrando 
com a barriga ou que não conseguia terminar a 
tempo. 

Apesar de a Lua seguir infernizando seu astral, o 
dia pode correr bem na maior parte. Logo cedo, a 
Lua se entende com Netuno e você pode ter boas 
ideias para juntar uma grana. O romance pode ficar 
meio de lado, mas os astros avisam que é melhor 
deixar assuntos delicados para outro momento se 
quiser evitar brigas.

Pensar fora da caixa pode ser tudo o que faltava 
para você se destacar e conquistar seus objeti-
vos. Só não é o melhor momento para investir 
suas economias em uma aventura arriscada. É um 
ótimo momento para reunir as pessoas próximas 
e se envolver em alguma boa ação: você vai se 
sentir muito melhor.

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 16 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. São 
sociáveis, de boa aparência, elegantes e diplomáticos. Gostam de falar em público e causam 
boa impressão pelo que dizem. Em geral têm muitos amigos, são populares e granjeiam 
prestígio e boa fama. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. Estes 
astros atuam sobre a sensibilidade, a mobilidade e a instabilidade emocional e comporta-
mental. Juntos formam o 7, de Netuno que confirma a intuição, mas também a timidez e o 
pessimismo.

Horóscopo nascido em 16 de dezembro

Tarefas que precisam ser resolvidas na rua, ou 
que exigem contato direto com outras pessoas, 
ganham destaque. Se perceber qualquer sintoma 
diferente, procure um médico e não siga as recei-
tas que viu em correntes de internet. Pra quem 
está em busca de um love, a dica é olhar ao redor, 
pois pode se apaixonar à primeira vista.

A Lua sorri pra Netuno e Plutão, sinal de que os 
seus interesses estarão protegidos! Podem sur-
gir momentos tensos na vida familiar ou pessoal 
também se não controlar o temperamento. Esque-
ça as diferenças no romance. 

É um bom dia para expandir seus interesses no 
trabalho, experimentar um programa diferente, 
tentar algo fora da sua zona de conforto ou inves-
tir na sua formação cultural. Se estiver de olho 
em uma paquera que mora longe saiba que suas 
chances são muito boas na conquista.

Se tiver reunião marcada hoje, mesmo que seja 
virtual, vale a pena fazer um esforço para impres-
sionar. Seu desafio será controlar as críticas se 
quiser evitar brigas com a sua cara-metade. Tá 
na pista? Então preste atenção a alguém que já 
é popular. 

Quem está procurando trabalho vai receber um 
empurrão do pessoal de casa, que pode indicar 
uma vaga ou até ajudar iniciando um negócio 
familiar. Trabalho em home office pode render 
mais do que esperava, especialmente se tem um 
cantinho sossegado para cuidar das tarefas sem 
interferência e barulho. 

Se acertar tudo e organizar o orçamento domés-
tico, pode até começar o próximo ano em uma 
situação mais confortável. Aproveite também pra 
planejar os gastos para as festas de fim de ano e 
já monte a lista de compras.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 16/12/2022

Sol

Paranaguá
max 26
min 20

max 30
min 18

Cascavel
max 27
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 22

max 29
min 17

Curitiba
max 25
min 14

FASES 
DA LUA

Sábado 17/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 18/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2404Lotomania
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concurso: 2688Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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CRAT
ACRESCIMO

APROFUNDAR
OIDOECT

TESOUROCHA
IMMINHA

BRASATODA
AURAROM

SENATOADA
CDIOSES

FACADAMAS
ROITESA
ABDOMES
TRAMPOLIM

CEARARASPA

Girou;
contornou

Derrama
lágrima 

Bebida da
medicina
caseira

Carvão do
churrasco

Amarrota
(a roupa) 

Primeiro
verbete
da enci-
clopédia

Sufixo de
"doçura"

O CD dos
micros

(Inform.)

Peça de
dominó 

Golpe com
objeto

cortante

"É melhor
(?) que

receber"
(dito)

Esticada 
(a corda)

(?) Paz,
capital

boliviana
Mapa, 

em inglês

A do
limão é

usada em
tortas

Sua
capital é
Fortaleza

Região
abaixo do

tórax
Prancha de
piscinas

O de
nicotina é

alto no
charuto

Porém

Elza
Soares,
cantora

Bolo em
camadas

Inflamação
cutânea

Autor de "Esaú
e Jacó" (Lit.)

Completa;
inteira

Ocioso

Melodia
simples

A língua de
um país

Deus, em
espanhol

Réptil
rastejante

Pronome 
possessivo
feminino

Transpirada

Consertar
(a casa)
Sílaba de

"subir"

Duas mo-
dalidades

de luta
Soma

Aumentar
(o conheci-
mento sobre
um assunto)

Confir-
mação do
Batismo
(Catol.)

Aversão
profunda
Saudação

jovial

A busca
dos

piratas

3/map. 4/acne — dios — sena. 6/crisma.
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P S T O
T R A N S P O R T E
L E R O M A D R I

G A T A T E A R
A D A M S M A
D O A E D E S
O A S S O P R A

MA R T E T U R T
D R ET A O P A
E R O S A G I R
R E S T A U R A R

P O S S E S E S A
L U T O P I S X

P A L H A S OP A
A R E S C O A R

Tensão
Pré-

Menstrual
(sigla)

Aveia, 
em inglês

Conversa
fiada
(gíria)

Artigo
definido
feminino

(?)
Aegypti: o
mosquito
da dengue

Apertar
com

parafuso

A forma
dese-

nhada do
círculo

Local
para

lavagem
de louças

Quarto
planeta do
Sistema

Solar

Deus do
amor
(Mit.)

Sinais que
limitam
citações

Essa, em
espanhol

Dor pela
morte de
alguém

Caldo com
carne e
legumes

Deixar
escorrer
líquido

Folha seca
de capim

Vento;
brisa

Reparar
(pinturas)

Bens
materiais

Fêmea
de felino

doméstico

Acessório
usado 

no varal
Condução

Bryan (?),
músico

pop cana-
dense

Malhado
(o corpo)
Cédula de
dinheiro

Capital da
Espanha

Senhoras;
patroas

Ficar 

A linha
feita com

régua

Frasco de
desodorante
"Morde & 
(?)", novela

Inscrição da
Bandeira brasileira
Sílaba de
"trapo"

"Sem (?) 
nem beira"

Turismo 
(abrev.)
Prova da
escola

Interjeição
de surpresa

Tomar
atitude 

Abono
salarial
Hélio

(símbolo)

Sono após
o almoço

Cedo;
oferto

Máquina
que

produz
tecidos

Pequeno
círculo

em tecido

3/esa — oat — pis. 5/adams — aedes — marte.
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Cheia
06/01 - 20h09

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 +2,65% 22,04 
Vale ON +0,32% 87,17 
ItauUnibanco PN +0,56% 23,42 
Bradesco PN -1,21% 13,84 
Marfrig ON +6,70% 7,64 
Gol PN -6,49% 6,48

IBOVESPA: -0,01% 103.737 pontos

Iene 137,59
Libra est. 0,82
Euro 0,94
Peso arg. 172,44

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,3150 5,3160 +2,2%

PTAX  (BC) -0,4% 5,3177 5,3183 +0,5%

PARALELO +0,5% 5,2100 5,6300 +2,4%

TURISMO +0,5% 5,2100 5,6100 +2,4%

EURO -0,4% 5,6623 5,6645 +3,9%

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 15/12

Iene R$ 0,0387
Libra est. R$ 6,50
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.362,40 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/12 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 1.473,50 -8,75 1,1%
FARELO dez/22 455,30 -0,70 11,1%
MILHO dez/22 653,50 14,50 -2,0%
TRIGO dez/22 757,25 29,00 -8,6%

SOJA 170,37 1,1% -0,1% 169,00
MILHO 75,13 0,0% -0,9% 74,00
TRIGO 94,27 0,0% -4,3% 95,00
BOI GORDO 280,33 -0,1% 0,7% 278,00
SUINO 6,51 -2,7% -2,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 15/12 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 15/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 15/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 2,3% -1,6%
SOJA Paranaguá 186,00 0,5% -3,1%
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

BC revisa a previsão de crescimento
do PIB de 2,7% para 2,9%, em 2022

O Banco Central (BC) revi-
sou a projeção de crescimento 
da economia, neste ano, de 
2,7% para 2,9%. A estimativa 
para o Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país, 
está no Relatório de Inflação, 
divulgado ontem (15), pelo 
BC. Para 2023, a projeção de 
crescimento do PIB continua 
em 1%.

De acordo com o relató-
rio, a alta na projeção do PIB, 
neste ano, refletiu a “eleva-
ção na previsão para o setor 
de serviços, parcialmente 
compensada por recuo nas 
estimativas para agropecuá-
ria e indústria”.

“A projeção da agrope-
cuária foi alterada de esta-
bilidade para recuo de 2%, 
refletindo, principalmente, o 
resultado do terceiro trimes-
tre”. O relatório acrescenta 
que o recuo na comparação 
com o trimestre anterior sur-
preendeu o BC, que “espe-
rava um resultado positivo, 
influenciado pela base rela-
tivamente fraca do segundo 
trimestre – ainda sob impacto 
da quebra parcial da safra 
de soja, cultura com colheita 
concentrada nos dois primei-
ros trimestres do ano – e por 
altas na produção de laranja 
e de algodão, culturas com 

Oferta e demanda
Pelo lado da oferta, a manutenção da projeção central para a va-
riação do PIB em 2023 refletiu recuos nas previsões para agrope-

cuária e indústria, de, respectivamente, 7,5% e 0,4% para 7% e 
estabilidade, e elevação na previsão para serviços, de 0,6% para 
0,9%. No âmbito da demanda interna, as projeções para o con-
sumo das famílias, consumo do governo e FBCF foram elevadas 

de, respectivamente, 0,7%, 1,0% e -0,5% para 1,2%, 1,1% e 0,3%. 
As estimativas para as variações das exportações e importações 
ficaram praticamente inalteradas, passando, respectivamente, 

de 3% para 2,8% e de 0,5% para 0,7%.

Demanda
A estimativa para a variação do consumo das famílias passou de 

3,9% para 4,2%, a do consumo do governo de 0,7% para 1,6% e a da 
formação bruta de capital fixo (FBCF - investimentos) de -0,4% para 
0,7%. As exportações e as importações em 2022 devem variar, na 

ordem, de 4% e estabilidade, ante projeções de 1,5% e -2,5%. Essas 
estimativas refletem “altas maiores do que as esperadas no volume 

de exportações e importações de bens e serviços”.

participação expressiva no 
terceiro trimestre”.

“Contudo, recuos na produ-
ção de cana-de-açúcar e man-
dioca sobrepujaram esses fato-
res altistas, levando a recuo da 
atividade no trimestre e a piora 
na estimativa para o ano”, 
acrescentou.

Na indústria, a projeção 
foi revista de 2,4% para 1,9%, 
com quedas nas previsões para 
todos os setores, com exceção 
da construção.

Em serviços, a estimativa de 
crescimento em 2022 passou 
de 3,4% para 4,1%, influen-
ciada pelo resultado do ter-
ceiro trimestre e pela revisão 
da série histórica. “O setor 

terciário tem mostrado resi-
liência, voltando a crescer em 
ritmo robusto no terceiro tri-
mestre. As altas no setor foram 
disseminadas e de magnitudes 
elevadas, iguais ou superiores 
a 1%, exceto pela atividade de 
comércio, afetada pelo arrefe-
cimento do varejo e da produ-
ção industrial”.

Para os próximos trimes-
tres, acrescenta o BC, “espera-
-se arrefecimento mais disse-
minado no setor, repercutindo 
a perspectiva de desacele-
ração do consumo das famí-
lias, em ambiente de taxas 
de juros mais elevadas e de 
desaquecimento do mercado 
de trabalho”.
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Plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral multa 
PL em R$ 22,9 milhões

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) confir-
mou, por unanimidade, ontem 
(quinta-feira, 15), a condena-
ção do Partido Liberal (PL) 
ao pagamento de multa de 
quase R$ 23 milhões por liti-
gância de má-fé. No recurso, 
a legenda pediu ao TSE para 
invalidar os votos, somente 
do segundo turno, decorren-
tes de urnas dos modelos 
2009, 2011, 2013 e 2015 — que 
representam quase 60% do 
total —, alegando “desconfor-
midades irreparáveis de mau 
funcionamento”.

No julgamento, os minis-
tros rejeitaram o recurso da 
sigla e acompanharam a deci-
são do presidente da Corte, 
ministro Alexandre de Moraes, 
que já havia negado a liminar. 
No entendimento de Moraes, 
os argumentos apresentados 
pelo partido não são capazes 
de reformar a decisão mono-
crática questionada. “No caso, 
o PL se insurge unicamente 
quanto à aplicação da multa 
por litigância de má-fé, sem 
fundamento suficiente ao juízo 
de retratação”, disse ministro.

Moraes lembrou que as 

mesmas urnas eletrônicas, 
de todos os modelos em uso, 
inclusive as anteriores a 2020 
contestadas pelo PL, foram 
empregadas tanto no pri-
meiro quanto no segundo 
turno, sendo impossível disso-
ciar ambos os períodos de um 
mesmo pleito eleitoral.

Segundo o ministro, ainda 
que – por hipótese – a discus-
são pudesse ficar restrita ao 
segundo turno das eleições 
deste ano, não haveria razão 
para que o alegado vício ou 
suposto mau funcionamento 
de urnas eletrônicas – se exis-
tisse – fosse discutido ape-
nas com relação às eleições 
para presidente da República, 
pois deveria se estender, no 
mínimo, para as eleições de 
governadores em segundo 
turno e nas mesmas urnas.

“Desse modo, ficou evidente 
a intenção deliberada da reque-
rente em incentivar movimentos 
criminosos e antidemocráticos, 
inclusive com a propositura do 
requerimento flagrantemente 
descabido”, disse Moraes.

FUNDO PARTIDÁRIO
Para garantir o pagamento 

da multa, que terá que ser feito 
à vista, o TSE também endossou 
o imediato bloqueio do Fundo 
Partidário do PL até o efetivo 
pagamento, com o depósito do 
valor em conta judicial.

Apenas o ministro Raul 
Araújo divergiu sobre a possi-
bilidade de parcelamento. Ele 
defendeu, sem sucesso, que o 
bloqueio dos recursos deveria 
se restringir a 30% dos valo-
res do Fundo Partidário, até 
que a legenda pagasse inte-
gralmente a multa, para não 
prejudicar a normalidade das 
atividades partidárias.

Responsabilidades
Para investigar a prática de crime comum e eleitoral com a intenção 

de tumultuar o regime democrático, também hoje o plenário do 
TSE apoiou o envio de ofício à Corregedoria-Geral Eleitoral (CGE) 
para instauração de procedimento administrativo e apuração de 

responsabilidade de eventual desvio de finalidade do uso da estru-
tura partidária, inclusive do Fundo Partidário, e especialmente das 
condutas do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e de Carlos 

César Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL).

Ministro da Educação
O ex-governador do Ceará 
e senador eleito Camilo 
Santana (PT) deverá ser 
anunciado nos próximos dias 
para comandar o Ministério 
da Educação. Inicialmente o 
nome mais cotado para a pasta 
era o da atual governadora 
cearense Izolda Cela, que era 
vice na chapa de Santana, 
mas o PT pressionou para 
que o ministério fosse 
comandado por um nome da 
legenda. O presidente eleito 
convidou o ex-governador 
para comandar o MEC na 
última segunda-feira, 12, 
em uma reunião em Brasília. 
Inicialmente Camilo Santana 
demonstrou preferência para 
ser ministro das Cidades ou 
do Desenvolvimento Regional, 
mas as pastas são alvos de 
intensa disputa de partidos 
como MDB, PSD, PSB, União 
Brasil, além do deputado eleito 
Guilherme Boulos (PSOL-SP).

NO julgamento, os ministros rejeitaram o recurso da sigla e acompanharam a decisão do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, 
que já havia negado a liminar
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Moro no senado
Durante a sessão de ontem (15), 
o Plenário do TSE decidiu, por 
unanimidade, negar o recurso da 
Federação Brasil da Esperança 
(PT, PCdoB e PV) – Fe Brasil – 
que questionava o registro de 
candidatura de Sérgio Moro 
(União Brasil), senador eleito 
pelo Paraná. Com a decisão, o 
Plenário confirma que ele poderá 
assumir a cadeira no Senado 
Federal a partir de 2023. Até 
março deste ano, Sérgio Moro estava filiado ao Podemos do 
Paraná. No dia 30 do mesmo mês, deixou o partido e filiou-se 
ao União Brasil de São Paulo. Em junho, o TRE-SP não conheceu 
da transferência de seu domicílio eleitoral de Curitiba (SP) para 
São Paulo (SP) e, por essa razão, Moro concorreu nas Eleições 
2022 pelo União Brasil do Paraná. Em setembro, o TRE-PR 
negou seis impugnações da candidatura reconhecendo que ele 
se filiou a tempo para concorrer em outubro.

Seis meses
O recurso da Fe Brasil alegava 
que não estaria preenchida 
a condição de elegibilidade 
de Moro porque ele não teria 
sido filiado ao UB no Paraná 
dentro do prazo legal de seis 
meses anteriores à eleição 
para oficializar o vínculo com 
o partido na circunscrição 
em que pretendia concorrer 
ao mandato eletivo. Além 
disso, apontou pendência 
de análise de um processo 
administrativo disciplinar no 
CNJ. Segundo a acusação, 
“Moro não faz jus ao 
requisito constitucional e 
legal da filiação partidária, 
que fora formalizada em 30 
de março de 2022 em SP, 
onde pretendia concorrer 
inicialmente, permanecendo 
naquele estado ao menos até 
8 de junho de 2022 (menos 
de 4 meses antes da data 
do pleito)”. De acordo com 
esse argumento, como não 
houve transferência para a 
circunscrição paranaense em 
tempo hábil, isso tornaria 
Moro inelegível.

 Áreas do Dino
O futuro ministro da Justiça, o senador eleito Flávio 
Dino (PSB), tem trabalhado intensamente para emplacar 
o homem de confiança e ex-secretário de Fazenda do 
Maranhão Marcellus Ribeiro Alves no comando da Receita 
Federal. A indicação não é bem-vista por integrantes do 
órgão, que temem possíveis interferências do governo 
nas atividades. Auditor de carreira, Alves está há sete 
anos fora das atividades do órgão. Na Secretaria de 
Fazenda maranhense, em 2015, Alves viabilizou termo de 
cooperação técnica para obter informações sobre todas 
as operações de tributos estaduais descritas nos impostos 
de renda, tendo acesso a informações junto a órgãos 
como Junta Comercial do Maranhão (Jucema), cartórios 
e Detran. Além de Receita Federal, Dino pretende 
trazer para sua alçada o Coaf (Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras). O futuro ministro sabe o estrago 
que um Coaf pode fazer, ou deixar de fazer em mãos 
erradas, assim como Lula e Marcelo Odebrecht.

DIVULGAÇÃO

Defesa
Para a defesa do senador 
eleito, a Justiça Eleitoral 
certifica que Moro está 
domiciliado desde 2011 
no Paraná e desde 30 de 
março de 2022 filiado 
ao partido União Brasil. 
Segundo ele, quando o 
registro de candidatura 
não foi aceito pelo TRE-SP, 
automaticamente, voltou 
para o Paraná. “Tudo se 
resolve pelo sistema Filia. 
Não há na legislação eleitoral 
menção ao domicílio eleitoral 
para candidato, mas sim 
filiação”, declarou. Em relação 
à inelegibilidade, a defesa 
sustentou que certidões 
do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
atestam que não há processo 
administrativo contra Moro, 
portanto, a alínea “q” [da Lei 
de Inelegibilidade] não seria 
aplicável ao caso. O relator, 
ministro Raul Araújo, afirmou 
que “o indeferimento da 
transferência mantém a situação 
jurídica anterior do candidato”.
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Clebão dos Pneus eleito
presidente da Câmara
para o biênio 023/2024

O ano legislativo de 2023 
se inicia com a nova presi-
dência da Câmara Municipal 
de Umuarama, uma vez 
que às 11h do dia 01 de 
Janeiro, Clebão dos Pneus 
(PP) será empossado presi-
dente do Poder Legislativo de 
Umuarama. A eleição ocorreu 
na manhã de ontem (quinta-
-feira, 15), quando Clebão e 
os demais membros da Mesa 
Diretora foram eleitos para 
comandarem os trabalhos no 
biênio 2023/2024. O vereador 
João Paulo Rodrigues ‘Sorrisal’ 
(PP) assume a vice-presidên-
cia da Mesa Diretora do Poder 
Legislativo de Umuarama. 
Fernando Galmassi (PSC) 
deixa a cadeira de principal 
mandatário da Câmara, para 
assinar como primeiro secretá-
rio. Quem ficou com a segunda 
secretaria foi a vereadora Cris 
das Frutas (PSD).

A eleição se deu por meio de 
chapa única, ou seja, apenas o 
grupo eleito concorreu. Apesar 
de somente uma chapa, a vota-
ção nominal deve ocorrer, con-
forme previsto no Regimento 
Interno da Casa. Votaram sim 
os vereadores Cris das Frutas, 
Fernando Galmassi, Pé Duro 
(PROS), Ronaldo Cardoso 
(PROS), João Paulo Rodrigues 
‘Sorrisal’. Ana Novais (União 

Papais e Mamães-Noéis de bike no Natal de Luz
Dezenas de Papais e 

Mamães-Noéis Ciclistas per-
correram vias centrais de 
Umuarama na noite da quarta-
-feira (14), inaugurando o ciclo 
de desfiles coordenado pela 
Aciu, um dos destaques da pro-
gramação do Natal de Luz.

Com uma viatura da Guarda 
Municipal e um dos veículos da 
Aciu à frente, o animado grupo, 
coordenado pelo secretário muni-
cipal de Esporte e Lazer, Jeferson 
Ferreira, deixou a praça Miguel 
Rossafa, seguiu pela avenida 
Paraná, percorreu as avenidas 
Rolândia, Maringá e retornou para 
a principal avenida da cidade.

Após contornarem parte da 
praça Santos Dumont, os par-
ticipantes optaram por acessar 
a avenida Rio Branco e dar um 
‘alô’ para o Papai Noel, recente-
mente instalado em um de seus 

Brasil) votou não e Mateus 
Barreto (PODEMOS) absteve-se 
do voto. O vereador Ednei do 
Esporte não pôde comparecer 
à eleição, por conta de compro-
missos previamente agendados.

NOVO COMANDANTE
Cleber Marcos Nogueira, 

ou Clebão dos Pneus, como 
é conhecido popularmente, 
sendo este também o seu nome 
político, tem 43 anos e nasceu 
em Umuarama no dia 28 de 
dezembro de 1979. Atua há mais 
de 20 anos no comércio local, a 
maior parte do tempo como 
vendedor de pneus, ofício que 
lhe rendeu o apelido, que se tor-
nou seu segundo nome.

É casado com a funcioná-
ria pública Ediane Monica dos 
Santos Nogueira, com quem 
teve duas filhas: Ana Laura, de 

18 anos e Ana Beatriz, com 12. 
Na vida política disputou três 
eleições, tornando-se primeiro 
suplente de Hemerson Yokota, 
eleito vereador em 2013 e que, 
em 2016, renunciou ao cargo. 
Desta forma, Clebão foi empos-
sado e ocupou uma das cadei-
ras do Legislativo Municipal até 
o final do pleito.

O vereador retornou 
à Câmara Municipal de 
Umuarama nas eleições de 
2020, quando foi eleito com 962 
votos. Agora, como presidente 
da Casa Legislativa a partir de 
2023, afirma que continuará 
com o seu trabalho parlamen-
tar voltado às áreas da saúde, 
educação, emprego e desen-
volvimento social, porém, com a 
incumbência de gerir a Câmara, 
em conformidade com os tantos 
atributos da função.

endereços oficiais: a praça Hênio 
Romagnolli. De volta à avenida 
Paraná, papais e mamães-noéis 
ciclistas contornaram a Praça 
da Bíblia e retornaram para a 
Miguel Rossafa.

“Simbólico abrirmos os des-
files na data em que o comércio 
começou a atender à noite. As 
atrações estão incríveis e essa 

atmosfera é maravilhosa”, ava-
lia o presidente da Aciu, Miguel 
Fuentes Romero Neto.

HORÁRIOS ESPECIAIS
O comércio atende das 9h às 

22 de segunda a sexta-feira. No 
próximo sábado (17), os estabele-
cimentos abrirão das 9h às 17h e, 
no domingo (18), das 14h às 20h.

CLEBÃO, presidente, o vice Sorrisal, Galmassi e Cris das Frutas, primeiro e segunda secretária

ASSESSORIA

APÓS contornarem a praça Santos Dumont, os participantes acessaram a avenida Rio 
Branco e deram um ‘alô’ ao Papai Noel que estava na praça Hênio Romagnolli
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Produto do Paraná
A piscicultura paranaense cresceu cerca de 20% nos últimos 

anos e posiciona o Paraná como o maior produtor nacional de 
peixes do país. O setor é responsável por mais de R$ 1 bilhão 

do valor bruto da produção econômica do Estado. A tilápia é a 
espécie de peixe mais exportada pelo Brasil. O Paraná é o estado 

que mais exporta a espécie, representando 53% do total.

Novas secretarias
O texto que propõe a 
criação de nove secretarias, 
desmembradas a partir 
da estrutura atual, e de 
cargos equivalentes para o 
gerenciamento das novas 
políticas públicas está nas mãos 
do governador do Ratinho 
Junior (PSD) para sanção. 
Também haverá mudanças de 
nomenclatura em algumas já 
existentes, dando origem às 
secretarias de Comunicação, 
Planejamento, Educação, 
Cidades e Desenvolvimento 
Sustentável.

Secretarias II
As novas secretarias são 
Justiça e Cidadania, Ação 
Social e Família, Mulher e 
Igualdade Racial, Cultura, 
Esporte, Turismo, Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, 
Indústria, Comércio e Serviços, 
Trabalho, Qualificação e Renda, 
e Inovação, Modernização 
e Transformação Digital. 
Nessa mudança, algumas 
superintendências criadas na 
reforma administrativa em 
2019 passam a ter status de 
Secretaria.

Gestão dos HUs
Deputados estaduais aprovaram 
a proposta que dispõe sobre 
a alteração na gestão dos 
hospitais universitários 
estaduais no Paraná. Durante 
a sessão desta quarta-feira 
(14) a matéria recebeu 13 
emendas de plenário e, com 
isso, retornou à Comissão de 
Constituição e Justiça. A matéria 
cria o Conselho Superior de 
Assistência Hospitalar para 
estabelecer as diretrizes de 
integração, avaliação e controle 
da relação entre a Secretaria 
Estadual e os hospitais 
universitários para a gestão 
hospitalar assistencial.

Qual o problema?
“O Governo do Estado faz 
repasses financeiros às 
universidades e quer ter 
também a gestão desses 

recursos e acompanhar 
isso de perto. Qual o 
problema? Nós precisamos 
ter transparência. Não 
tem nada além disso”, 
aponta o líder do Governo 
na Casa, deputado Marcel 
Micheletto (PL).

Calendário oficial
O Governo do Paraná divulgou 
o calendário oficial para 2023. 
Ele estabelece os feriados e 
os dias de recesso e ponto 
facultativo para os órgãos e 
entidades da administração 
direta, autárquica e funcional. 
Ao todo, o calendário prevê 
12 datas especiais. Os feriados 
declarados em leis municipais 
serão observados pelos 
responsáveis pelas pastas nas 
suas respectivas localidades.

Aumento
Os vereadores de Araucária 
aprovaram o próprio aumento 
de salário e também para 
o prefeito e vice-prefeito. 
A votação foi feita nesta 
semana em primeiro turno 
e, se aprovados em segunda 
votação, os parlamentares terão 
um reajuste de quase 30%. 
Com isso, o salário do prefeito 
passará dos atuais R$ 17.900 
para R$ 28.000 enquanto 
o vice-prefeito ganhará 
R$20.900. Já os vereadores 
receberão R$ 12.661 mil, 
contra os atuais R$ 9.500.

Odontologia da UEM
O deputado Ricardo Barros 
(PP) conseguiu junto ao 
Estado a destinação de R$ 
1,9 milhão para a compra 
de equipamentos para o 
curso de Odontologia da 
UEM. Serão comprados 64 
gabinetes odontológicos 
completos para a Clínica de 
Odontologia. O professor 
Arildo Furquim destaca que 
com a aquisição a clínica 
“poderá voltar a formar 
bem os nossos alunos e, 
principalmente, atender 
a população carente de 
Maringá e região”.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Mandados cumpridos em
Umuarama contra acusados
de organizar paralizações

A Polícia Federal (PF) abriu 
na manhã de ontem (quinta-
-feira, 15), uma operação que 
faz buscas contra pessoas 
ligadas a atos antidemocrá-
ticos em todo o País, entre 
eles os bloqueios de estradas 
promovidos por apoiadores 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) inconformados com a 
vitória do ex-presidente Lula 
nas urnas.

Investigadores consideram 
que se trata da maior ofensiva 
já realizada conta os financia-
dores dos atos considerados 
antidemocráticos. No Paraná 
foram cumpridas 16 ordens 
judiciais de busca e apreensão 
em 10 municípios.

Em Umuarama duas pes-
soas receberam visitas dos 
agentes da Polícia Federal. Os 
nomes dos investigados não 
foram divulgados pela PF.

As diligências foram rea-
lizadas ainda em outros seis 
Estados – Acre, Amazonas, 
Espírito Santo, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Santa 
Catarina –, além do Distrito 
Federal. As ordens foram expe-
didas pelo ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

A ofensiva foi aberta três 
dias depois de uma tentativa 
de invasão à sede da Polícia 
Federal em Brasília, onde 
manifestantes, atearam fogo 
em carros e ônibus na capital 
federal.

O estopim para a esca-
lada nas ações foi a pri-
são do líder indígena José 
Acácio Serere Xavante, sob 
suspeita de supostos crimes 
de ameaça, perseguição e 

Ex-prefeito e influencer
estão entre alvos da PF

A influenciadora Juliana 
Gaioso Pontes, o ex-prefeito 
de Costa Rica (MS) Waldeli dos 
Santos e a médica Sirlei Faustino 
Ratier estão entre os alvos da 
operação da PF.

Juliana é apontada pela 
secretaria estadual de Segurança 
Pública (Sejusp) como finan-
ciadora e organizadora de 

EM Umuarama duas pessoas receberam visitas dos agentes da Polícia Federal. Os nomes dos 
investigados não foram divulgados pela PF

ALEX MIRANDA

abolição violenta do Estado 
Democrático de Direito. A 
medida foi decretada a pedido 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR).

De acordo com a Polícia 
Federal, Xavante teria reali-
zado atos antidemocráticos 
em frente ao Congresso, no 
Aeroporto de Brasília, no cen-
tro de compras Park Shopping, 
na Esplanada dos Ministérios e 
em frente ao hotel onde estão 
o presidente e o vice-presi-
dente da República eleitos, 
Lula e Geraldo Alckmin.

Após os atos considerados 
antidemocráticos se espalha-
rem pelo País com a derrota 
de Bolsonaro nas urnas, o 
Supremo determinou o des-
bloqueio de rodovias que 
foram tomadas pelos apoia-
dores do presidente.

PUNIÇÕES
A Corte máxima impôs tam-

bém multa aos veículos identi-
ficados como participantes dos 
atos – e ainda determinou que 

as Polícias e Ministério Público 
investiguem supostos líderes e 
financiadores das ações.

As ações levaram à aber-
tura, no Supremo, de uma 
apuração “em razão da ocor-
rência, após a proclamação 
do resultado das Eleições 
Gerais de 2022 pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, de diver-
sos atos antidemocráticos, 
nos quais grupos de cami-
nhoneiros, insatisfeitos com 
o resultado do pleito, passa-
ram a bloquear o tráfego em 
diversas rodovias do país, 
em modus operandi seme-
lhante ao verificado nos 
Feriados da Independência 
de 2021 e 2022”.

No bojo de tal petição, o 
relator, ministro Alexandre 
de Moraes, determinou o blo-
queio de contas bancárias de 
dez pessoas e 33 empresas 
diante da possibilidade de 
financiamento de ‘atos ilíci-
tos e antidemocráticos’ que 
bloquearam rodovias em 
todo o País.

manifestações em frente a quar-
téis do Exército no MS. A defesa da 
influenciadora negou que ela seja 
financiadora dos atos.

Waldeli dos Santos já era 
investigado pelo MPMS por 
suposta ligação com manifes-
tações no estado. Em nota, o 
ex-prefeito de Costa Rica disse 
que “sempre se expressará 

para apoiar e defender a demo-
cracia, o estado democrático 
de direito e as liberdades indi-
viduais e coletivas previstas na 
Constituição do Brasil”.

Já Sirlei se apresenta nas 
redes sociais como fundadora 
e coordenadora do “QG volun-
tários do Bolsonaro” e “bolso-
narista raiz”.

Os esquecidos
Integrantes da transição 
não esconderam o 
descontentamento com 
a limitação de espaço na 
cerimônia de diplomação de 
Lula da Silva como presidente 
eleito. “Só teve espaço para 
as estrelas”, reclamou um 
técnico, que assistia no telão 
do lado de fora. Mais de mil 
pessoas atuaram diretamente 
nos grupos técnicos, quase 
todas voluntárias. Lula ainda 
não anunciou os ministérios 
porque a choradeira é 
grande de gente importante 
que ainda está de fora da 
lista. É muita gente com 
saudade do Poder.
 
Sem barulho
Sem ter conseguido renovar o 
mandato, o ex-vice-presidente 
da Câmara Marcelo Ramos 
(PSD-AM) aproveitou o quanto 
pode a atenção da imprensa 
na diplomação de Lula no 
TSE. Conversou por mais de 
meia hora. Ramos ficou sob 
holofotes por mais de ano por 
força do cargo, e peitando o 
presidente Jair Bolsonaro. E 
não cobra fatura. Até agora 
sem convite para o novo 
Governo, diz que voltará 
a advogar no eixo Brasília-
Manaus.

Faltou Educação
Por determinação do STF, mais 
de R$ 1 bilhão proveniente de 
multas aplicadas à Petrobras 
na Operação Lava Jato 
deveriam ter sido aplicados 
na educação infantil. Mas o 
Ministério da Educação sequer 
empenhou os recursos, 

Cercando o quintal 
Uma boa notícia em décadas 
para o Distrito Federal. O 
governador Ibaneis Rocha 
começa a arrumar o quintal. 
Vai criar o Instituto de Terras, 
através da Terracap. Vai 
negociar legalmente grandes 
e pequenos lotes do território 
para fins mobiliários, visando o 
combate à grilagem e expansão 
dos condomínios irregulares, 
duas chagas da capital que envolvem todas as classes sociais. 
O anúncio foi feito ontem pelo secretário de Governo do GDF, 
José Humberto Pires, no almoço do LIDE Brasília, capitaneado 
pelo empresário Paulo Octávio. “É uma iniciativa do Governo 
de forma a buscar um crescimento ordenado e organizado 
da cidade, aumentar a capacidade de produção agrícola e 
proporcionar segurança jurídica para os concessionários da 
terra”, diz o secretário Humberto.

remanejados para o Ministério 
da Saúde. É fato no relatório 
final da Comissão Externa 
de Políticas para a Primeira 
Infância, que apontou falhas 
do Governo nos quatro anos 
na educação, cultura, esporte 
e nos direitos da criança. A 
relatora foi a deputada Paula 
Belmonte (Cidadania-DF). 

Passagens nas alturas
Os preços das passagens 
aéreas continuam nas alturas 
para este fim de ano, apesar 
da queda nas tarifas de 9,48% 
em novembro, e de 28,17% 
em outubro. O fim de ano é 
marcado pela alta temporada 
das viagens durante os meses 
de dezembro e janeiro. O 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 ficou 
em 0,53% em novembro, 
de acordo com o IBGE. A 
inadimplência no Brasil ainda 
alta, em torno de 40%.

Refit, 68
Dois dos pontos mais icônicos 
do Rio de Janeiro – o Parque 
Bondinho Pão de Açúcar e o 
Cristo Redentor – receberam 
uma iluminação especial 
na cor laranja, na noite 
da quarta-feira (14), em 
homenagem aos 68 anos 
de fundação da Refit. A 
refinaria é patrocinadora de 
ambos e financia projetos 
de preservação ambiental e 
a manutenção do Bondinho, 
assim como ajuda na 
manutenção do monumento 
e no desenvolvimento dos 
projetos sociais do Santuário 
Arquidiocesano Cristo 
Redentor. 
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Município receberá caminhão 
poliguindaste do Governo do PR

O governador Ratinho Junior fez 
ontem (quinta-feira, 15) a entrega sim-
bólica de 165 novos veículos para refor-
çar ações ambientais em 132 municí-
pios do Estado. O evento foi realizado 
na Academia Policial do Guatupê, em 
São José dos Pinhais. Os caminhões vão 
ajudar os municípios no abastecimento 
de água, combate a incêndios, limpeza 
de calçadas e gestão de resíduos sólidos.

Foram entregues 16 caminhões-
-baú, 42 compactadores, seis modelos 
limpa-fossas, 66 caminhões-pipa e 35 
poliguindastes, com investimento de 
R$ 49,2 milhões, sendo R$ 2,4 milhões 
de contrapartidas municipais. Desde 
2019, foram entregues 733 veículos, 
totalizando um investimento de R$ 
206,8 milhões. Um dos caminhões poli-
guindastes foi destinado à Umuarama.

“É um apoio do Governo do Estado 
aos municípios para auxiliá-los no 
combate a incêndios e promoção de 
tratamento de resíduos sólidos, sanea-
mento básico, entre outras iniciativas 
voltadas ao meio ambiente. Com esse 
estímulo e em parceria, vamos conti-
nuar a tornar o Paraná uma referên-
cia em sustentabilidade no País, algo 
que já conquistamos no Ranking de 
Competitividade entre os estados”, 
destacou o governador.

As entregas fazem parte da Patrulha 
Ambiental, iniciativa da Secretaria do 
Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo (Sedest) e do Instituto Água 
e Terra (IAT) para equipar os muni-
cípios para as ações ambientais. “A 
Patrulha Ambiental teve até agora 
uma repercussão maravilhosa para os 
municípios. Estamos mantendo a pro-
messa de melhorar a vida dos cida-
dãos”, afirmou o secretário estadual 

do Desenvolvimento Sustentável e do 
Turismo, Everton Souza.

Os caminhões-pipa são utilizados 
pela administração municipal para 
higienização, irrigação, combate a 
incêndios florestais e abastecimento de 
água, em especial para propriedades 
rurais que sofrem com a seca prolon-
gada. Os compactadores são respon-
sáveis por reduzir o volume dos resí-
duos que são coletados pela equipe 

O condutor deste GM Corsa 
perdeu o controle da direção 
por volta das 5h de ontem 
(15), quando seguida pela 
rodovia PR-323, no trecho 
onde acontecem as obras de 
duplicação e, quando passava 
em frente ao portão do IFPR, 
saiu da pista de rolamento e 
invadiu uma propriedade rural. 
O veículo capotou e ficou 
todo destruído. Bombeiros 
foram comunicados que o con-
dutor estaria preso às ferragens 
do automóvel, mas quando 

a equipe chegou ao local, não o encontrou. Apenas o carro estava lá. A Polícia Militar 
foi acionada e, na verificação inicial, não encontrou nenhuma irregularidade no veículo, que 
também não possuía débitos.

de colaboradores da prefeitura ou das 
empresas terceirizadas. Os de coleta 
domiciliar ajudam a promover desti-
nação correta de materiais recicláveis 
e poliguindastes facilitam o sistema de 
limpeza urbana.

Por fim, os limpa-fossas melhoram 
a saúde pública por meio da limpeza 
no esgotamento sanitário de comuni-
dades rurais, desobstrução do esgoto 
nas vias e drenagem pluvial, além de 
encaminhamento de efluentes a locais 
de tratamento.

CAMINHÕES poliguindaste são utiliza-
dos nos municípios para facilitar o sistema 
de limpeza urbana
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Cidade registra 104 novos casos
de Covid-19 em apenas um dia

O aumento no número 
de casos de Covid nos últi-
mos 18 dias,  tem colo-
cado a Vigilância em Saúde 
em alerta, tanto que até o 
Decreto 367/2022 foi sancio-
nado pelo prefeito Hermes 
Pimentel, recomendando o 
uso obrigatório de másca-
ras em estabelecimentos de 
saúde de Umuarama (hos-
pitais, clínicas, farmácias 
etc.), entre outras indica-
ções. O secretário municipal 

de Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima, ressalta a impor-
tância de se completar o ciclo 
vacinal.

Ontem (quinta-feira, 15) o 
Boletim Covid informou 104 
novos casos: 60 mulheres, 
41 homens e três crianças 
(uma menina de um ano e um 
menino de dois anos, ambos 
sem tomar vacina, e outra 
menina de sete anos, que 
tomou uma dose). Nesta pri-
meira quinzena de dezembro, 

804 pessoas já foram diag-
nosticadas com a doença, 
sendo 499 mulheres (62%), 
276 homens (34%) e 29 crian-
ças (4%).

Existiam até ontem, três 
pessoas de Umuarama inter-
nadas, todas em enfermarias: 
um homem de 66 anos está 
no Hospital Nossa Senhora 
Aparecida, outro de 50 anos 
está no Cemil e uma mulher 
de 70 anos também está no 
Cemil, sendo que todos eles 

Hoje tem vacinação 
contra Covid nas UBS

A ampla vacinação da 
população é a forma mais 
eficiente de parar os altos 
índices de contaminação e 
mortes causadas pelo coro-
navírus. O secretário munici-
pal de Saúde, Herison Cleik 
da Silva Lima, alerta para o 
aumento no número de casos 
na cidade e para a necessi-
dade de se completar o ciclo 
(ou esquema) vacinal, com-
posto por quatro doses. Nos 
últimos 30 dias, 1.145 pes-
soas foram diagnosticadas 
com covid-19 em Umuarama.

A Secretaria de Saúde vai 
disponibilizar vacinas hoje 
(16) para crianças e ado-
lescentes (de 3 a 11 anos) 
na UBS Centro de Saúde 
Escola (Unipar sede) e para 
todas as pessoas com idade 
acima de 12 anos em todas 

Escola do Trabalhador 4.0 começa
capacitação em Umuarama e região

as outras unidades de saúde 
da cidade, sempre das 7h30 
às 11h e das 13h30 às 16h30. 
“Teremos doses 1, 2, 3 e 4 e 
as pessoas precisam obser-
var as datas registradas em 
suas carteirinhas de vacina-
ção. É preciso também levar 
documentos pessoais e, no 
caso de menores, é preciso 
apresentar  docu men tos 
tanto das crianças quanto 
dos pais ou responsáveis”, 
indica.

A Secretaria de Saúde 
também ofertará vacinas 
contra Covid no sábado (17) 
na Praça Arthur Thomas, das 
8h30 às 11h30, com doses 1, 
2, 3 e 4 às pessoas com idade 
acima de 12 anos e no distrito 
de Santa Eliza entre as 7h30 
às 16h30 para crianças de 3 a 
11 anos.

tomaram duas doses da 
vacina, segundo informa-
ções das próprias instituições 
hospitalares.

O total de pessoas em 
isolamento domiciliar tam-
bém continua subindo: são 
562 casos ativos e outros 
234 suspeitos, totalizando 
796. Oficialmente não houve 
comunicado oficial de novas 
mortes pela doença, desta 
forma o total de óbitos con-
tinua em 357. De 1° de janeiro 

Uma parceria entre o 
Ministério de Trabalho e 
Previdência, a Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e 
Trabalho (Sejuf) e a Microsoft, 
começou em todo o Estado 
com o curso de capacitação 
que oferta treinamento para 
o uso da plataforma Escola do 
Trabalhador 4.0, destinado aos 
profissionais da rede Sistema 
Nacional de Emprego (Sine). 
Em Umuarama, o sistema é 
operado através de convênio 
entre a Sejuf e a Prefeitura, 
por meio da Agência do 
Trabalhado.

É uma plataforma de cur-
sos online totalmente gra-
tuita, com conteúdo voltado 
às áreas de tecnologia e ino-
vação. “A Escola 4.0 oferece 
cursos gratuitos em temas de 
tecnologia e produtividade, já 

tendo capacitado um grande 
número de alunos”, acres-
centa o gerente da Agência do 
Trabalhador, Reginaldo Barros.

A plataforma traz 11 trilhas 
de aprendizagem que englo-
bam 58 cursos de tecnolo-
gia em diferentes níveis, com 
base nas principais competên-
cias exigidas pelo mercado de 
trabalho. As trilhas são total-
mente a distância, constituídas 
por diferentes cursos, gratui-
tos e sem requisitos de esco-
laridade, os quais abordam 
temáticas focadas nas necessi-
dades do mercado de trabalho 
brasileiro, desde a alfabetiza-
ção digital até módulos mais 
avançados de computação em 
nuvem, inteligência artificial e 
ciência de dados.

No final de cada trilha de 
aprendizagem, o estudante 

responde o exame que testará 
o seu aprendizado geral. Para 
complementar o processo são 
disponibilizadas aulas ao vivo 
para que o estudante possa, 
junto com o tutor de seu curso, 
refletir sobre a prática dos 
aprendizados e desafios desta 
formação e tirar suas dúvidas 
sobre os conteúdos.

O aluno aprovado rece-
berá certificado de conclusão 
chancelado pela Microsoft. Os 
cursos definidos são: traba-
lho com computador, criação 
de conteúdo digital, curso de 
Excel, Onedrive, programa-
dor de software, desenvolve-
dor de programas, analista 
de dados, analista de segu-
rança de dados e engenheiro 
de dados, entre outros. Para 
fazer o curso é necessário ter 
14 anos ou mais.

de 2022 até agora 20.077 pes-
soas tiveram Covid, já o total 
de pessoas que foram diag-
nosticadas com a doença 
desde o início da pandemia, 
em março de 2020, até hoje, 
é de 40.509, sendo que 39.608 
se recuperaram. Mesmo com 
os números de casos tendo 
aumentado nos últimos dias, 
o município continua classi-
ficado com bandeira verde 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa).

A plataforma traz 11 trilhas de aprendizagem que englobam 58 cursos de tecnologia em diferentes níveis

SÃO disponibilizadas hoje vacinas para crianças e adolescentes na UBS Centro de Saúde 
Escola e para todas as pessoas com mais de 12 anos nas outras UBSs
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Palavras cruzadas

Não tenha receio de se arriscar e até trocar de 
emprego se pintar a chance de uma nova vaga, 
mesmo que seja algo totalmente diferente do que 
faz agora. Mudança no visual rende elogios, mas 
também é um bom momento para abandonar ve-
lhos hábitos e cuidar da saúde.

Quem trabalha em home office ou com produtos e 
atividades voltados para o lar tem tudo para alcan-
çar um resultado melhor nesta sexta. Vênus entra 
em seu paraíso astral e envia boas energias para a 
convivência com os filhos e com uma galera mais 
nova e divertida. Mas saiba que a saúde também 
exige dedicação. 

Há chance até de ganhar um sorteio nas redes 
sociais! Programe-se melhor e não confie só na 
sorte, meu cristalzinho. A noite será perfeita para 
ficar perto das pessoas queridas. Não se esqueça 
de expressar seu carinho por todo mundo em casa 
ou entre os amigos.

Sua habilidade para conversar e seu raciocínio 
rápido também se destacam - coloque isso em 
prática e nada será capaz de atrapalhar sua produ-
tividade no trabalho!  Pode ser um bom momento 
pra resolver aquelas tarefas que vinha empurrando 
com a barriga ou que não conseguia terminar a 
tempo. 

Apesar de a Lua seguir infernizando seu astral, o 
dia pode correr bem na maior parte. Logo cedo, a 
Lua se entende com Netuno e você pode ter boas 
ideias para juntar uma grana. O romance pode ficar 
meio de lado, mas os astros avisam que é melhor 
deixar assuntos delicados para outro momento se 
quiser evitar brigas.

Pensar fora da caixa pode ser tudo o que faltava 
para você se destacar e conquistar seus objeti-
vos. Só não é o melhor momento para investir 
suas economias em uma aventura arriscada. É um 
ótimo momento para reunir as pessoas próximas 
e se envolver em alguma boa ação: você vai se 
sentir muito melhor.

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 16 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Libra. São 
sociáveis, de boa aparência, elegantes e diplomáticos. Gostam de falar em público e causam 
boa impressão pelo que dizem. Em geral têm muitos amigos, são populares e granjeiam 
prestígio e boa fama. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. Estes 
astros atuam sobre a sensibilidade, a mobilidade e a instabilidade emocional e comporta-
mental. Juntos formam o 7, de Netuno que confirma a intuição, mas também a timidez e o 
pessimismo.

Horóscopo nascido em 16 de dezembro

Tarefas que precisam ser resolvidas na rua, ou 
que exigem contato direto com outras pessoas, 
ganham destaque. Se perceber qualquer sintoma 
diferente, procure um médico e não siga as recei-
tas que viu em correntes de internet. Pra quem 
está em busca de um love, a dica é olhar ao redor, 
pois pode se apaixonar à primeira vista.

A Lua sorri pra Netuno e Plutão, sinal de que os 
seus interesses estarão protegidos! Podem sur-
gir momentos tensos na vida familiar ou pessoal 
também se não controlar o temperamento. Esque-
ça as diferenças no romance. 

É um bom dia para expandir seus interesses no 
trabalho, experimentar um programa diferente, 
tentar algo fora da sua zona de conforto ou inves-
tir na sua formação cultural. Se estiver de olho 
em uma paquera que mora longe saiba que suas 
chances são muito boas na conquista.

Se tiver reunião marcada hoje, mesmo que seja 
virtual, vale a pena fazer um esforço para impres-
sionar. Seu desafio será controlar as críticas se 
quiser evitar brigas com a sua cara-metade. Tá 
na pista? Então preste atenção a alguém que já 
é popular. 

Quem está procurando trabalho vai receber um 
empurrão do pessoal de casa, que pode indicar 
uma vaga ou até ajudar iniciando um negócio 
familiar. Trabalho em home office pode render 
mais do que esperava, especialmente se tem um 
cantinho sossegado para cuidar das tarefas sem 
interferência e barulho. 

Se acertar tudo e organizar o orçamento domés-
tico, pode até começar o próximo ano em uma 
situação mais confortável. Aproveite também pra 
planejar os gastos para as festas de fim de ano e 
já monte a lista de compras.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 16/12/2022

Sol

Paranaguá
max 26
min 20

max 30
min 18

Cascavel
max 27
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 22

max 29
min 17

Curitiba
max 25
min 14

FASES 
DA LUA

Sábado 17/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 18/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 693
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 01 05 00 03 06 03 02

Super Sete concurso: 332C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

NOVEMBRO

02 04 07 16 29 30 31

Loterias
Megasena

02 04 05 06 07 08 10 11 
14 16 17 18 20 22 25concurso: 2548Megasena

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
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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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concurso: 2404Lotomania
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COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Conheça hoje a moxabustão na Coluna Viva Bem
A moxabustão, também 

chamada de moxaterapia, é 
uma técnica de acupuntura que 
consiste em aplicar calor direta 
ou indiretamente sobre a pele, 
através de um bastão enrolado 
com ervas medicinais como a 
artemísia, por exemplo.

Na medicina chinesa, enten-
de-se que o calor aplicado na 
pele, por meio desta técnica, 
pode liberar o fluxo de energia 
acumulado em alguns locais do 
corpo, conhecidos como meri-
dianos. A liberação desta ener-
gia pode ajudar no tratamento 

de algumas doenças físicas tipo 
dor nas costas, enxaqueca e 
artrite, além de auxiliar na recu-
peração do bem-estar mental.

Entretanto, não é recomen-
dado fazer a técnica de moxa-
bustão em casa, devendo ser 
feita por um profissional trei-
nado, em clínicas especializa-
das e com autorização de um 
médico, para que os resultados 
sejam positivos e benéficos.

PARA QUE SERVE
A moxabustão é um tipo de 

terapia complementar, que ainda 

está sendo estudada e testada, 
mas pode ser indicada para tra-
tamento de diversos problemas 
de saúde, tanto físico quanto 
emocionais, como por exemplo: 
Doenças crônicas, como artrite 
reumatoide e fibromialgia; Lesões 
musculares, causadas por ati-
vidades esportivas; Doenças do 
sistema reprodutivo, como cóli-
cas menstruais e infertilidade; 
Doenças gastrointestinais, como 
úlceras estomacais e constipação.

Além disso, este tipo de 
terapia pode ser recomendado 
para pessoas que apresentam 

sintomas como ansiedade e 
estresse e, alguns estudos, reve-
lam a aplicação da moxabus-
tão no auxílio do tratamento de 
apresentação pélvica no final da 
gravidez, que é quando o bebê 
está sentado, ao invés de estar 
com a cabeça para baixo.

COMO É FEITA
A terapia através da moxa-

bustão é feita por meio da apli-
cação de calor na pele, sendo 
usado um bastão preenchido de 
plantas medicinais, como a arte-
mísia. A artemísia, conhecida 

popularmente como erva-de-são-
-joão, geralmente é usada para 
tratar infecções urinárias, cólicas 
menstruais e depressão.
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Antes de pegar a estrada, revise o carro 
e tenha viagem e férias mais tranquilas

Férias de fim de ano se 
aproximando e aquela velha 
recomendação, que nunca 
fica velha, sempre vem à tona. 
Antes de pegar a estrada, é 
importante revisar o carro, 
os pneus e assim evitar que 
qualquer problema possa 
estragar as celebrações do 
Ano-Novo. Para isso, a Pirelli 
traz uma nova experiência em 
serviços automotivos, com o 
que há de mais moderno em 
cuidados para o carro e uma 
grande gama de pneus Pirelli 
à pronta entrega: os Pirelli 
Performance Center. 

Para viajar em total segu-
rança, é recomendado uma 
avaliação com profissionais 
com o objetivo de entender 
qual a condição geral de seu 
veículo. É necessário obser-
var aspectos como a capa-
cidade de frenagem, a diri-
gibilidade e a estabilidade 
do automóvel em curvas. 
Vale também uma atenção 
especial ao estado geral 

dos pneus, e para te ajudar 
nessa verificação há o indi-
cador do TWI. 

“O TWI é o indicador de 
vida útil do pneu. Ele revela 
o desgaste apresentado pelo 
equipamento e, se estiver no 
mesmo nível da banda de 
rodagem, ou até bem pró-
ximo, é hora de efetuar a 
troca do conjunto de pneus. 
E como a Pirelli sempre reco-
menda, caso precise trocar 
o pneu, é importante tomar 
o cuidado de comprar um 
modelo nas mesmas medi-
das e dimensões originais do 
veículo”, explica Roberto Fal-
kenstein, consultor da área 
de Tecnologias Inovativas da 
Pirelli para a América Latina.

Existem pontos do TWI – 
sinalizados na lateral do pneu 
– que indicam o quão des-
gastado o pneu está. Quanto 
maior o desgaste, mais o pneu 
perde sua capacidade de dre-
nar água, além de, por ter 
menos borracha, ficar mais 

suscetível a furos e avarias. 
Para garantir a máxima vida 
útil do produto, é fundamen-
tal seguir algumas linhas de 
recomendações. Assim, seu 
pneu irá durar mais e prover 
mais segurança para você e 
sua família.  

Uma recomendação da 
Pirelli é fazer o alinhamento e 
balanceamento a cada 10.000 
km. Entretanto, se você notar 
vibrações na direção, assim 
como tendências direcionais 
adversas do veículo, consulte 
imediatamente um especia-
lista. A quilometragem pode 
ser reduzida para 5.000 km se 
o veículo for usado constan-
temente em condições mais 
severas ou com a calibragem 
inadequada.  É necessário 
cuidado ao passar por cima 
de buracos ou outros obstá-
culos, já que os pneus podem 
ser danificados no impacto, 
assim como as rodas e a 
suspensão.

Outro item fundamental 

a se observar é a calibragem 
de pneus. Deve-se seguir as 
orientações do fabricante, 
indicadas no manual do pro-
prietário do veículo – e muitas 
vezes na porta dos carros. É 
recomendado fazer essa veri-
ficação uma vez por semana, 
sempre com os pneus frios, e 
não esquecer do estepe. Tam-
bém deve-se ficar atento às 
alterações necessárias na 
calibragem quando o veículo 
estiver muito carregado, uma 
situação comum em viagens 
com a família e com muitas 
malas no bagageiro. 

Por  últ imo,  mas não 
menos importante, a Pirelli 
indica que o proprietário do 
veículo faça o rodízio a cada 
10.000 km, para assegurar um 
desgaste por igual nos quatro 
pneus. Fazer essa mudança 
é de extrema importância, 
pois os pneus localizados no 
eixo de tração tendem a se 
desgastar mais rapidamente 
do que os outros. Caso seja 

necessária a troca dos pneus, 
a Pirelli indica que se privile-
gie os pneus no eixo traseiro 
do veículo, independente-
mente do tipo de tração, 
com o par mais novo sendo 
alocado sempre na traseira.

“Isso é importante para, 
caso o motorista precise de 
uma recuperação do con-
trole da direção, em caso de 
perda de aderência da tra-
seira do veículo por exem-
plo, ele pode tentar corrigir. 
Também é muito importante 
que os pneus trocados pos-
suam as mesmas dimensões, 
especificações e tenham a 
mesma marca dos demais 
pneus do carro”, acrescenta 
Falkenstein.

Seguindo essas orientações 
a viagem de final de ano será 
mais tranquila e bem aprovei-
tada por toda a família. Por 
isso, não esqueça de agen-
dar uma revisão completa do 
seu veículo antes de pegar a 
estrada. Boa viagem!

PARA viajar em total segurança, é necessário observar aspectos como a capacidade de frenagem, a dirigibilidade e a estabilidade do automóvel em curvas. 
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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
GILMAR JORGE DA COSTA, ins-
crita sob nº CPF 022.716.449-09, 
estabelecido na Rua Leonardo da 
Vinci, 3398, Conjunto Residencial 
Ouro Preto, CEP 87504-607, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
29.178/2010. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   

Recesso Parlamentar é adiado para
votação da Lei Orçamentária Anual

O recesso parlamentar do 
Poder Legislativo Municipal 
que deveria ter início ontem 
(quinta-feira, 15) teve que ser 
adiado, devido à retirada de 
pauta do projeto de lei que 
trata da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2023.

A decisão é inédita e leva 
os vereadores a discutir agora 
como se dará o processo legis-
lativo até o ‘desenrolar’ do 
procedimento.

Segundo o procurador 
jurídico do Poder Legislativo, 
D i e m e r s o n  C a s t i l h o ,  o 
Regimento Interno é claro 
ao apontar em seu artigo 4º 
que “a sessão ordinária não 
será interrompida em 15 de 
dezembro enquanto a Câmara 
não deliberar sobre a lei orça-
mentária anual do ano subse-
quente”. “O texto parágrafo 2º 
revela que a sessão legislativa 
se refere aos trabalhos legis-
lativos dentro do período, 
que neste caso é de 15 de 1º 
de agosto a 15 de dezembro”, 
mais ou menos como se fosse 
o ‘segundo tempo’ dos traba-
lhos depois do recesso parla-
mentar do meio do ano.

O Regimento Interno diz 

nos dois artigos do artigo 4º 
que: “A Câmara Municipal reu-
nir-se-á durante as sessões 
legislativas ordinariamente, de 
15 de fevereiro a 30 de junho e 
de 1º de agosto a 15 de dezem-
bro, independente de convo-
cação e extraordinariamente, 
quando, com este caráter, for 
convocada na forma da Lei 
Orgânica e deste Regimento”.

Com a retirada do projeto 
sobre a LOA, o presidente da 
Mesa diretora do Legislativo, 
vereador Fernando Galmassi, 
se reúne hoje (sexta-feira, 16) 
com os demais parlamentares, 
para analisar a melhor maneira 
de encerrar a análise deste pro-
jeto. “Pode ser que ele venha 
a ser analisado novamente 
na próxima segunda-feira (19) 
em sessão ordinária, ou até 

mesmo em sessão extraordi-
nária que possa vir a ser con-
vocada”, salienta Castilho.

Os motivos da retirada da 
pauta do projeto que trata da 
Lei Orçamentária para 2023 
não foram esclarecidos na 
Câmara, pois foi um pedido 
do Poder Executivo, autor da 
proposta. A reportagem ten-
tou contato com a procurado-
ria jurídica da prefeitura, mas 
até o fechamento desta edição 
não teve retorno.

PROJETO de lei que trata do orçamento do município para 2023 não foi definido em 
segundo turno, após ser retirado da pauta ontem pela manhã

ALEX MIRANDA
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Para ver muita coisa é preciso despregar 
os olhos de si mesmo”.

Friedrich Nietzsche

@tribunahojenewsumuarama

DESFILE
Nesta sexta-feira (16), a partir das 19h30, tem Desfile de Caminhões das Indústrias de Umuarama saindo das ime-
diações do Shopping Palladium e descendo pela Avenida Paraná.
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VENDAS
A Pesquisa de Expectativas Natal 
2022, da Associação Brasileira 

de Shopping Centers (ABRASCE), 
feita em todo o país, aponta uma 
estimativa de vendas 4% superior 
ao registrado no mesmo período 
do ano passado. O levantamento 
também indica que o setor deve 

movimentar R$ 5,5 bilhões entre os 
dias 19 e 25 de dezembro.

 ***

O setor de shopping centers está 
otimista em relação à principal 

data comemorativa do comércio. As 
expectativas de vendas são posi-
tivas para 87% dos shoppings. A 

expectativa é que em 2022, o ticket 
médio seja superior a R＄ 188,00. 

Além disso, as seguintes categorias 
deverão ser destaques de vendas 
no fim de ano: perfumaria e cos-
méticos (81%), vestuário (81%), 

calçados (63%), eletrônicos (61%), 
brinquedos (58%) e joalheria (40%) 

e artigos esportivos (31%).

 
TWITTER

O Twitter, a rede social suspendeu o 
perfil na plataforma que monitora-
va e compartilhava as rotas aéreas 
feitas pelo bilionário Elon Musk. A 
conta foi criada em junho de 2020 
por Jack Sweeney, de 19 anos. O 

perfil automatizado publicava sem-
pre que o jatinho de Musk decolava 
ou pousava. Além de Musk, o jovem 
ainda administra outra conta que 

rastreia os jatos particulares de, ao 
menos, 21 bilionários russos. (g1)

ZOOM
Tarde de lançamento do alto verão 
2022/2023 na Luá Concept -, a 
diretoria da Câmara da Mulher Em-
preendedora marcou presença no 
evento, anteontem (14). O clique: 
Juliana Pereira, Val Pugas e a dire-
toria da CMEG.

TORTA DE MORANGO!
INGREDIENTES
1/2 xícara de morango
1/2 limão
250ml de água morna
1 pacote de gelatina sabor morango
1/2 xícara de açúcar de confeiteiro
1 colher de chá de essência de 
baunilha
300g de cream cheese
300g de chantilly
500g de morango
1 bolo sabor baunilha

MODO DE PREPARO
Em um recipiente processe 1/2 xícara 
de morango com o suco de 1/2 limão. 
Em outro recipiente misture a gela-
tina com a água morna até dissolver, 
e em seguida misture ao morango 
processado. Adicione açúcar de con-
feiteiro, essência de baunilha, cream 
cheese e misture bem. Adicione 
também o chantilly e misture delica-
damente. Forre uma vasilha redonda 
com filme plástico. Coloque o restante 
dos morangos em todo o fundo e la-
terais. Adicione a massa da torta e em 
seguida as fatias de bolo de baunilha. 
Leve à geladeira por aproximadamente 
duas horas. Por último, desenforme e 
retire o filme plástico.

 ARQUIVO PESSOAL

 VIA INTERNET / FOTO ILUSTRATIVA

REVISÃO
Depois do Moments, o Twitter vai 

eliminar outro recurso da plataforma: 
o Revue, comprado em janeiro do ano 
passado. O serviço de newsletter da 
rede social será encerrado em 18 de 

janeiro de 2023, confirmou a empresa 
nesta quarta. A partir de 20 deste mês, 
quem tem uma newsletter paga na pla-
taforma terá todas as assinaturas dos 
leitores canceladas. Além disso, usu-
ários do Revue têm até 17 de janeiro 

para exportar seus dados e migrar para 
outro sistema. (Núcleo Jornalismo)
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