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Vereadores analisam na segunda-feira
nova denúncia contra Celso Pozzobom
Em sessão ordinária na próxima segunda-feira, vereadores de Umuarama 
analisam nova denúncia contra o prefeito afastado Celso Pozzobom. O 
segundo pedido de cassação, protocolado no Poder Legislativo, foi baseado 
na denúncia feita pelo Ministério Público Estadual, por corrupção passiva, 

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

Queda no 
ranking do PIB

Desativado desde 2019, o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de 
Bombeiros de Umuarama deve retomar os trabalhos já no início da próxima semana. Alunos do Curso de Formação 
de Bombeiros participarão dos atendimentos, serão acompanhados dos socorristas experientes. Uma ambulância 
ficará à disposição da comunidade 24 horas por dia auxiliando o trabalho que já vem sendo desenvolvido por três 
ambulâncias do Samu Noroeste.

O pedido de pais de 
crianças com autismo 
foi atendido pelo pre-

feito Hermes Pimentel, 
que definiu horário 

especial no Bondinho 
de Natal. Para oferecer 

tratamento diferenciado, 
foram disponibilizados 

horários especiais para 
que as crianças possam 
passear tranquilamente 

pela cidade.
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De volta 
à atividade

Primeiro Ciclo
de Partilha do

Pré-Sal arrecada
R$ 916 milhões
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Aprovadas  
novas regras  

no orçamento  
secreto
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PR garante
execução
das obras
na BR-277
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66% do PIB
do Estado
foi gerado
no interior
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Bondinho 
aos autistas
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Se estiver sem emprego, é uma boa fase para se reciclar ou 
se programar para retomar os estudos em 2023. Caso lide 
com vendas, publicidade, comunicação ou internet deve ter 
retornos financeiros. Na paixão pode viver um caso secreto 
e desilusão por isso redobre a atenção para não sofrer uma 
decepção ou um flagra. 

Fase de mudanças. Talvez uma despesa ou uma grana 
inesperada bata à sua porta nas próximas quatro semanas. 
Profissionalmente, é um bom momento para pensar em 
sociedade ou parceria com amigos. Você vai se esforçar 
para ficar numa boa com o amor. Na paquera, terá vontade 
de se envolver com pessoa atraente e bem sucedida.

Aumento de interesse na sua área de atuação e adaptação 
diante de possíveis mudanças no trabalho. Você vai acertar 
nos presentes, mas tente equilibrar as contas. Se estiver 
só novas amizades podem te apresentar um amor. Quem 
já vive um romance terá problemas, mas nada que possa 
representar dificuldades para a sensibilidade canceriana. 

Se dedique às tarefas e atenção à rotina. Não abuse da mania 
de querer as coisas do seu jeito. No trabalho terá enten-
dimento com os colegas caso precise trabalhar no Natal. 
Mantenha as contas na ponta do lápis. Alegria e diversão 
na conquista. Quem já for comprometida (o) pode esperar 
uma semana recheada de sintonia.

Cautela com dinheiro nesta semana virginiano. Parcerias 
profissionais podem provocar prejuízos financeiros. Na 
paquera, vai impressionar o pretendente inclusive nas 
redes sociais. Quem possui uma relação firme vai agitar 
a rotina conjugal com criatividade, mas precisa controlar 
o ciúme para evitar discussões.

Ambição, determinação e capacidade de faturar e teimosia 
estarão em alta. É possível, inclusive, que familiares e ami-
gos se aproximem de você para contar segredos ou desa-
bafar. No romance, aproveite a fase para selar a harmonia. 
Solteiros (as), podem atrair um amor atencioso e divertido, 
mas talvez o lance seja mais aventureiro do que duradouro. 

Horóscopo semanal de 19 a 25 de dezembro

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Poder de comunicação em alta especialmente no trabalho. O 
período também é perfeito para ampliar contatos e conseguir 
uma vaga caso esteja desempregado. Semana de sorte para 
quem lida com moda, artesanato, beleza, produtos para casa. 
Quem tem romance sólido vai curtir momentos inesquecíveis. 
Personalidade marcante e magnetismo vão ajudar na paquera. 

Semana de muita tranquilidade no trabalho. Impaciência com 
o pessoal de casa ou com sua turma de amigos pode aumen-
tar e terminar em discussões. A comunicação aumenta a sua 
habilidade na paquera. Se você já tem um amor, procure 
não superproteger seu par nem admitir intromissões dos 
familiares no romance.

A fase que se aproxima é de desafios. Você tende a se iso-
lar mais do que o normal no trabalho e só vai entregar suas 
emoções para as pessoas realmente íntimas. Financeiramente, 
cuidado com fraude em transações, contratos e acordos. Pode 
olhar de um jeito diferente para uma pessoa amiga, mas aten-
ção, é comum se enganar no amor neste período. 

Terá mais perseverança, ambição, objetividade e senso prá-
tico no trabalho e na vida pessoal, mas será preciso segurar 
a teimosia. Na paquera pode se envolver com uma pessoa 
amiga ou ex-namorado. Pode se sentir atraída (o) por outra 
pessoa mesmo tendo compromisso firme: cuidado para não 
se machucar!

O comportamento do ariano fica bem mais audacioso e intui-
tivo, mas pode estar também mais agressivo por isso controle 
a impulsividade. O amor está favorecido e se conhecer alguém 
no feriado de Natal é bem possível que a paixão emplaque. Se 
já tem um relacionamento a promessa é de entrosamento e nada 
de rotina. Romances a distância estão protegidos.

Horóscopo nascido em 17 de dezembro

Horóscopo nascido em 18 de dezembro

Horóscopo nascido em 19 de dezembro

As pessoas que fazem aniversário no dia 18 de dezembro estão dotadas de uma imaginação transbordante e 
um senso de possibilidades. Aprendem com rapidez, assimilam a informação e dominam as técnicas antes 
que os outros. São indivíduos que pensam, antes de tudo, em longo prazo. Muitas vezes, sua personalidade 
centrada em si mesma faz a maior exigência de todas — não serem incomodados.

Quem nasce no dia 17, vem ao mundo com boas vibrações relacionadas ao campo profissional. Tem talento 
para os negócios e dedica-se para ter a estabilidade e conforto vindos do seu trabalho. São grandes cui-
dadores e se doam ao próximo, no entanto, costumam enfrentar dificuldades no início da vida, mas isso os 
levará à calmaria e ao contentamento na idade adulta e posterior. Geralmente essas pessoas passam a ser 
mais felizes depois dos 35 anos.

Possuem atitudes ousadas e perseverantes e se recusa em ceder. Sua atitude mais frequente é: sou assim 
mesmo, é pegar ou largar! Conseguem superar dificuldades. Seus confrontos mais sérios são travados com 
eles mesmos, a um nível pessoal profundo. Detestam falsidade, mas o próprio senso de humor tem um toque 
de ironia. São mais reservados, mas no trabalho se tornarem plenamente expressivos, se comunicando de 
maneira fácil e fluente.

Semana boa para ganhar dinheiro, especialmente para quem traba-
lha com produtos ou serviços para mulheres, alimentação, bebi-
das e artigos para casa. Se estiver sem trabalho colegas influen-
tes poderão lhe dar conselhos úteis ou indicar seu nome para 
atividades temporárias ou permanentes. Paquera com colega 
de trabalho ou pessoa influente e popular do seu meio social. 
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3/aca — así. 6/açoite. 9/conectivo. 10/chacoalhar — reverência.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

CSB
CONJUGADO

BANHOMARIA
LEOIMET
DCAÇOITE

LOTADOAH
DITOCEAR

REVERENCIA
GOLIASASI
AEPOSZ
LADISCO

LISBOAACA
NSDDALF

CHACOALHAR
AMBICIOSO

Dois
materiais
de cons-
trução

Casa
noturna

de
diversões

Processo
de cozi-
mento

do pudim

(?) Batista,
locutor

esportivo

Comer a
última

refeição
da noite 

Absorve
água para
o vegetal

Respeito
às coisas
sagradas

Assim,
em

espanhol

Gigante
morto por

Davi
(Bíblia)

Cozinham
no forno 

Oswaldo
Cruz, sa-
nitarista

Álbum
musical

Certo 
penteado 
moderno

Conso-
antes de
"cabo"

Decalitro
(símbolo)

A carta
mais

valiosa do
pôquer

Que tem
desejo

exagerado 
de riquezas

Desapa-
recimento
Espécie
de cervo

Senhor
(red.)

(?) Soares,
jornalista

Palavra que liga
orações (Gram.)

Cheio;
repleto

Provérbio;
ditado

Depois de;
após

Doença
(inf.)

Gosta muito

Instituto
militar
(sigla)

Chicote
Local de
trabalho
do pintor

Mau cheiro
(bras.)

Salvador
(?), pintor

Olha;
observa 
secreta-
mente 

Alimento líquido,
base da canja

servida a
doentesO aparta-

mento
com

quarto
e sala
unidos

(?) Ferso-
za, atriz

(?)-shirt,
camiseta

Capital 
portuguesa

Agitar;
sacudir 

Hélio de 
(?) Peña,
humorista

3/aca — así. 6/açoite. 9/conectivo. 10/chacoalhar — reverência.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO23

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

A P R O F U N D A R
O I D O E C T

T E S OU R O C H A
I M M I N H A

B R A S A T O D A
A U R A R O M

S E N A T O A D A
C D I O S E S

F A C A D A M A S
R O I T E S A
A B D O M E S
T R A M P O L I M

C E A R A R A S PA

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

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,59 0,41 5,13 5,90
IGP-M (FGV) -0,97 -0,56 4,98 5,90
IGP-DI (FGV) -0,62 -0,18 4,71 6,02

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,0825 1,0652 1,0590
IGP-DI (FGV) 1,0794 1,0559 1,0602
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,20%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 7,33%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

16/11 a 16/12 0,7105 0,7105 0,2095
17/11 a 17/12 0,7123 0,7123 0,2112
18/11 a 18/11 0,6834 0,6834 0,1825
19/11 a 19/12 0,6445 0,6445 0,1438
20/11 a 20/12 0,6825 0,6825 0,1816

Ações % R$
Petrobras PN +0,05% 22,05 
Vale ON -1,71% 85,68 
ItauUnibanco PN +1,11% 23,68 
Americanas ON -7,89% 7,35 
Magazine Luiza ON -1,14% 2,60 
CVC Brasil ON -7,58% 3,66

IBOVESPA: -0,85% 102.855 pontos

Iene 136,64
Libra est. 0,82
Euro 0,94
Peso arg. 172,73

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,2930 5,2940 +1,8%

PTAX  (BC) -0,7% 5,2801 5,2806 -0,3%

PARALELO -0,4% 5,1900 5,6100 +2,0%

TURISMO -0,4% 5,1900 5,5900 +2,0%

EURO -1,0% 5,6054 5,6064 +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 16/12

Iene R$ 0,0387
Libra est. R$ 6,42
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.363,14 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/12 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 1.480,00 6,50 3,6%
FARELO dez/22 463,00 7,70 13,9%
MILHO dez/22 653,00 -0,50 -1,8%
TRIGO dez/22 753,50 -3,75 -7,8%

SOJA 170,37 0,0% -1,2% 169,00
MILHO 75,00 -0,2% -2,1% 74,00
TRIGO 94,17 -0,1% -4,1% 95,00
BOI GORDO 280,45 0,0% 0,7% 278,00
SUINO 6,76 3,8% 1,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 16/12 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 16/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 16/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 179,00 1,7% -0,6%
SOJA Paranaguá 186,00 0,5% -2,6%
MILHO Cascavel 83,00 1,2% -2,4%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

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

Primeiro Ciclo de Partilha do
Pré-Sal arrecada R$ 916 milhões

O 1º Ciclo da Oferta 
Permanente de Partilha de 
Produção (OPP), feito ontem 
(16) pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), arre-
cadou um total de R$ 916,252 
milhões em bônus de assina-
tura, além da previsão de inves-
timentos de R$ 432 milhões por 
parte das empresas ganhadoras.

O valor é pago pelas vence-
doras do leilão de cada bloco 
exploratório, em dinheiro, 
para a União, antes de assina-
rem o contrato. O valor é fixo, 
definido no edital, ao contrá-
rio do regime de concessão, 
onde o valor do bônus é um 
dos critérios de seleção das 
vencedoras.

No caso do regime de par-
tilha, o critério é a oferta de 
maior excedente em óleo para 
a União. O edital traz um per-
centual mínimo, a partir do 
qual as empresas fazem suas 
ofertas. A ANP explica que o 
excedente em óleo é a parcela 
da produção de petróleo e gás 
natural a ser repartida entre 
a União e a empresa contra-
tada, depois de descontado 
do volume total da produção 
as parcelas relativas aos royal-
ties e ao custo da operação.

O diretor-geral da ANP, 
Rodolfo Sabóia, considerou 
que o leilão foi um sucesso, 

tendo alcançado 72% do total 
de bônus ofertado na rodada, 
de um total possível de R$ 1,28 
bilhão, “um resultado muito 
bom para o Brasil”, segundo ele.

“Com isso nós garantimos 
investimentos mínimos da 
ordem de R$ 1,44 bilhões, que 
vão resultar em atividade eco-
nômica, geração de emprego e 
renda para os brasileiros. Isso 
mostra que as áreas de maior 
potencial foram objeto de inte-
resse das empresas de explo-
ração e produção de petróleo 
e gás. Mas a melhor notícia de 
hoje é que conseguimos obter 
competição para duas dessas 
quatro áreas mais relevantes, 
que são Água Marinha e Norte 
de Brava”, disse o diretor-geral.

BLOCOS
Ao todo, foram ofertados 

no leilão de hoje 11 blocos de 
exploração de óleo e gás den-
tro do Polígono do Pré-sal, nas 
bacias de Campos e de Santos. 
Apenas quatro receberam 
propostas.

Em Campos, o bloco Água 
Marinha foi arrematado pelo 
consórcio formado pela Total 
Energies EP, Petronas e Qatar 
Energy, com a oferta de 42,40% 
em óleo excedente. A Petrobras 
entrou entrado na concorrên-
cia desse bloco com a Shell 
Brasil, ficando em segundo 

lugar. A estatal brasileira exer-
ceu o seu direito de participa-
ção e entrará no consórcio. O 
ágio conseguido em óleo foi 
220,48% acima do volume 
mínimo estipulado no edital.

Norte de Brava, também 
em Campos, foi arrematado 
pela Petrobrás com 61,71% 
de oferta de excedente em 
óleo, o que representa ágio 
de 171,73%. O consórcio con-
corrente era formado por 
Petrobras, Equinor Brasil e 
Petronas, com oferta de exce-
dente de 30,71%.

Na Bacia de Santos, as duas 
áreas arrecadadas receberam 
ofertas únicas. A BP Energy 
arrematou Bumerangue com 
oferta de 5,9% de excedente, 
ágio de 4,24%. O Bloco Sudeste 
de Sagitário foi arrematado 
pela Petrobras, com oferta de 
25% do óleo excedente, um 
ágio de 17,37%.

S a b ó i a  d e s t a c a  q u e 
as áreas de Sudoeste de 
Sagitário, Norte de Brava e 
Bumerangue já haviam sido 
ofertadas anteriormente, mas 
sem nenhum interessado se 
manifestou no leilão. Não 
foram arrematados, por falta 
de proponentes, os blocos 
Itaimbezinho e Turmalina, 
na Bacia de Campos, e Ágata, 
Cruzeiro do Sul e Esmeralda, 
na Bacia de Santos.
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Congresso Nacional
aprova novas regras
no orçamento secreto

O Congresso Nacional apro-
vou, ontem (sexta-feira, 16), a 
proposta que trata da transpa-
rência nas emendas de relator-
-geral do Orçamento, as chama-
das RP-9, mais conhecidas por 
orçamento secreto. A matéria 
segue para promulgação.

A votação foi realizada de 
maneira remota, já que mui-
tos parlamentares estavam 
fora de Brasília, participando 
de diplomações de políticos 
eleitos neste ano. Na Câmara 
dos Deputados, o texto-base foi 
aprovado por 328 votos favorá-
veis e 66 contrários; no Senado, 
foram 44 votos favoráveis e 20 
contrários. Nenhum dos desta-
ques que ainda poderiam modi-
ficar o texto foi aprovado.

O texto do relator, senador 
Marcelo Castro (MDB-PI), prevê 
novas regras de distribuição 
dos recursos das emendas de 
relator, critérios de proporcio-
nalidade e impessoalidade. 

TSE recebe relatório sobre
os casos de assédio eleitoral

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ministro 
Alexandre de Moraes, recebeu do 
procurador-geral do Trabalho, 
José de Lima Ramos Pereira, 
o documento Assédio Eleitoral 
Eleições 2022 – Relatório de 
Atividades. O informativo foi 
elaborado pela Coordenadoria 
Nacional de Promoção da 
Igualdade de Oportunidades e 
Eliminação da Discriminação no 
Trabalho, ligada ao Ministério 
Público do Trabalho (MPT).

“Até o dia 6 de dezembro, 
tivemos 2,3 mil denúncias e, 
hoje, temos 3.206, um número 
ainda crescente. Foram expedi-
das 1,4 mil recomendações, ajui-
zadas 80 ações civis públicas e 
300 termos de ajuste de conduta. 
O Ministério Público do Trabalho 
continua trabalhando para que 
o assédio eleitoral seja punido”, 
afirmou o procurador-geral.

O MPT atuou para impedir o 
assédio moral no ambiente de tra-
balho até as eleições, para que os 

trabalhadores pudessem exercer 
seu direito ao voto. “Agora a gente 
busca a punição, a responsabiliza-
ção de quem fez essas infrações, 
para evitar que isso ocorra de 
novo. Isso vai decorrer do dia a dia 
da apuração dos casos”, explicou.    

Entre as sanções previstas 
para quem comete assédio elei-
toral, segundo explicou Pereira, 
estão as multas, cujos valores 
variam de acordo com o caso, já 
tendo sido aplicada multa de R$ 
10 milhões, por exemplo.

Os recursos previstos para 
2023 estão em torno de R$ 19 
bilhões.

Os recursos devem ser dis-
tribuídos segundo a proporção 
das bancadas (80%) e reserva 
de outros 20% para as Mesas 
de ambas as Casas, para o 
relator-geral e o presidente da 
Comissão Mista de Orçamento. 
As áreas de saúde e assis-
tência social devem receber 
ao menos 50% do valor das 
emendas de relator. As indica-
ções devem conter o nome de 
um parlamentar, mesmo que 
os recursos sejam destinados 
para atender indicações de 
agentes públicos ou represen-
tantes da sociedade civil.

A proposta começou a ser 
discutida por mais de três 
horas, ontem (15), mas foi 
interrompida antes da apre-
ciação do mérito. Inicialmente, 
a previsão era de que a maté-
ria voltasse ao plenário do 

Congresso apenas na próxima 
semana.

A apreciação da matéria foi 
antecipada para hoje em vir-
tude da suspensão da análise a 
constitucionalidade do tema no 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Com placar de 5 votos a 4 
contra o modelo das emendas 
RP9, a sessão deve ser retomada 
na próxima segunda-feira (19), 
última sessão antes do recesso 
na Corte. Faltam os votos dos 
ministros Ricardo Lewandowski 
e Gilmar Mendes.

A votação foi iniciada na 
quarta-feira (14) com o voto da 
relatora, ministra Rosa Weber. 
A presidente do Supremo 
considerou que o orçamento 
secreto é inconstitucional por 
prejudicar a distribuição de 
recursos, o direito de parla-
mentares de participarem do 
ajuste do Orçamento e a socie-
dade de obter informações 
sobre a aplicação do dinheiro.

O texto prevê novas regras de distribuição dos recursos das emendas de relator, critérios de proporcionalidade e impessoalidade
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Contas rejeitadas
O TRE-SP desaprovou a prestação 
de contas do deputado federal 
reeleito Eduardo Bolsonaro (PL). 
O documento final assinado pelo 
desembargador Sergio Nascimento 
aponta que o parlamentar teve 
as contas rejeitadas por causa 
de gastos eleitorais feitos antes 
da entrega parcial da prestação 
de contas e informados com 
valores divergentes no relatório 
fornecido pela campanha. Segundo 
a análise do TRE, os valores irregulares somam R$ 116.881,48, o 
que representa 16% do total de gastos da campanha de reeleição 
do parlamentar (R$ 723.530,10). Entre as irregularidades 
identificadas, o documento afirma que o gasto mais significativo 
não informado na prestação de contas parcial foi no valor de R$ 
115 mil e se refere a despesas com serviços de assessoria jurídica.

Quem não deve?
Futura ministra da Cultura 
de Lula, Margareth Menezes 
acumula dívidas com órgãos 
públicos que superam 
R$ 1 milhão. Há débitos 
com a Receita Federal, a 
Previdência e até mesmo 
com a própria pasta que 
ela comandará a partir do 
próximo ano. Em dezembro 
de 2020, o TCU condenou a 
Associação Fábrica Cultural, 
ONG fundada por Margareth, 
a devolver cerca de R$ 340 
mil aos cofres públicos. 
O valor foi calculado com 
base em irregularidades 
identificadas em um 
convênio assinado em 2010, 
último ano do governo Lula, 
entre a organização e o 
Ministério da Cultura, para a 
realização de um seminário 
sobre “culturas identitárias”. 
O contrato previa que a 
pasta liberasse R$ 757 mil 
para bancar o evento, orçado 
em R$ 1 milhão.

O protagonista
Integrantes do PT que fazem parte do governo de transição 
estão incomodados com o protagonismo do futuro ministro 
da Justiça, Flavio Dino (PSB). Ao longo da semana, Dino teve 
mais visibilidade que o futuro ministro da Fazenda, Fernando 
Haddad, que é visto como potencial sucessor de Lula em 
2026. Curiosamente, pesou a favor de Dino a reação rápida 
aos atos de vandalismo em Brasília, ocorridos após a prisão 
do índio José Acácio Serere Xavante. O receio da ala do PT 
mais alinhada ao eleito é que Dino, com essa superexposição, 
ganhe status de superministro e cacife seu nome para as 
próximas eleições presidenciais.

PEC da Gastança
Ciro Nogueira, tem orientado a bancada do PP na Câmara a votar 
contra a PEC da Gastança, proposta de emenda constitucional que 
amplia o teto de gastos em R$ 145 bilhões. Segundo integrantes do 
PP, a expectativa é que o partido, que hoje tem 56 parlamentares, 
tenha apenas dez votos a favor do texto. Boa parte da bancada do 
PP passou a ser associada ao bolsonarismo e vários parlamentares 
da sigla já são pressionados a votar contra a PEC, que beneficia 
diretamente o eleito. As articulações de lideranças do PP e PL contra 
a PEC tem minado o poder de articulação de petistas em seu favor. 
O próprio PT já admite que não tem o número mínimo de votos para 
aprovar a emenda. A esperança é a negociação entre Lula e Lira.

Irregularidades
Foram encontradas 
irregularidades como a 
cotação fictícia de preços, 
contratação de serviços sem 
detalhamento do objeto, 
pagamentos por serviços 
que não foram realizados, 
pagamentos a pessoas com 
vínculo na administração 
pública e superfaturamento 
de compras. Além disso, a 
ONG não disponibilizou os 
recursos acertados como 
contrapartida. Técnicos do TCU 
identificaram um pagamento 
suspeito de R$ 120 mil reais à 
empresa Foco Entretenimento. 
Depois, integrantes da Corte 
descobriram que ela pertencia a 
duas diretoras da própria ONG de 
Margareth, o que é vetado por 
lei, a fim de evitar que o dinheiro 
público seja destinado a quem 
supostamente o administra 
sem fins lucrativos. O TCU 
determinou a devolução de 
parte dos recursos, o que 
não ocorreu.

DIVULGAÇÃO
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Umuarama caiu 17
posições no ranking
do PIB nacional

O posto de quarta maior 
economia do Brasil, alcançado 
pelo Paraná nos dados conso-
lidados de 2020, foi resultado 
de um crescimento organizado 
também a partir dos municípios. 
Segundo dados do Produto 
Interno Bruto do Municípios, 
divulgados ontem (16) pelo 
IBGE, 284 municípios do Paraná, 
equivalentes a 71% do total de 
399 divisões administrativas, 
subiram novas posições no ran-
king nacional do PIB em 2020.

Umuarama não teve a 
mesma sorte, caindo 17 posi-
ções. Em 2019 estava em 283º 
lugar e no ano seguinte caiu 
para 300º.

O município de Tamarana, 
(Norte), progrediu 1.248 posi-
ções no ranking, passando da 

2.062ª em 2019 para 814º lugar 
em 2020, como resultado de 
um PIB que cresceu de R$ 299 
milhões para R$ 1,15 bilhão. O 
segundo maior crescimento 
ficou com o município de 
Campo Bonito, localizado no 
Oeste, que saltou do 3.392º 
lugar para a 2.604ª colocação 
no ranking das economias 
municipais. Ou seja, subiu 788 
posições de 2019 para 2020.

Completam a lista de 20 
maiores avanços, todos com 
mais de 500 posições con-
quistadas, Rancho Alegre 
D’Oeste, Florestópolis, Farol, 
Janiópolis, Goioxim, Ariranha 
do Ivaí, Uniflor, Santa Cecília 
do Pavão, Jussara, São Jorge 
do Patrocínio, Ourizona, Nova 
Cantu, Quinta do Sol, Barra do 

Jacaré, Cafezal do Sul, Quarto 
Centenário, Prado Ferreira e 
Bom Sucesso do Sul.

As grandes e médias cida-
des do Paraná também apa-
recem na lista com destaque. 
Londrina subiu uma posição 
(de 48 para 47), Ponta Grossa 
cresceu cinco (de 67 para 
62), Toledo e Foz do Iguaçu 
avançara sete (a primeira de 
185 para 178 e a segunda de 
66 para 59), Cascavel, oito 
(de 88 para 80), Fazenda Rio 
Grande, 18 (de 404 para 386), 
Guarapuava, 28 (de 187 para 
159), Campo Mourão, 29 (de 
276 para 247), e Paranaguá, 30 
(de 127 para 97). A Capital per-
deu uma posição (de 5 para 6), 
mas segue entre as mais ricas e 
desenvolvidas do Brasil.

PR garante execução das obras e a 
trafegabilidade na rodovia BR-277

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) anunciou ontem (16) um 
termo de compromisso com 
o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) para assumir integral-
mente a execução das obras de 
contenção de talude no km 39 e 
km 41 da BR-277, no Litoral, atin-
gidos por escorregamento de 
terra devido às chuvas recentes.

Equipes do DER/PR estão 
realizando sondagens no trecho 
para elaborar um diagnóstico 
dos serviços que serão neces-
sários, tendo como prioridade a 
liberação de mais faixas de rola-
mento, melhorando o tráfego de 
veículos e reduzindo as longas 
filas que estão se formando 
devido ao bloqueio. 

O cronograma irá depender 
das condições climáticas, com 
a continuidade das chuvas 
atrapalhando o andamento 
dos serviços. Boletins informa-
tivos deverão ser divulgados 
com atualizações sobre essa 
intervenção. O orçamento final 
ainda não está concluído.

“Nossa prioridade neste 
momento é dar trafegabili-
dade à rodovia. Esses escor-
regamentos necessitam de 
obras complexas, mas já 

estamos avaliando a melhor 
maneira de iniciar essas inter-
venções e liberar pelo menos 
mais uma faixa de rolamento, 
garantindo mais fluidez ao 
trânsito”, afirmou o secretário 
de Infraestrutura e Logística do 
Paraná, Fernando Furiatti.

“Estamos inclusive discu-
tindo tecnicamente com o DNIT 
quanto à possibilidade de subs-
tituição dos equipamentos que 
eles estão usando na obra do 
km 42, tirar os guindastes de lá 
e utilizar andaimes, garantindo 
que todo o trecho bloqueado 
opere com essa faixa a mais”, 
disse Furiatti.

A sinalização do trecho será 

reforçada, com painéis de men-
sagens variáveis, cones e ilumi-
nação noturna, e há previsão de 
implantar faixas reversíveis no 
trecho, com o sentido do tráfego 
da faixa sendo invertido para 
atender a demanda maior.

“Teremos três entidades 
envolvidas nessa operação, 
o DNIT realizando a obra no 
km 42, o DER que vai começar 
a obra no km 39 e km 41, e a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
colaborando com o fluxo. Todas 
as ações precisam ser realizadas 
em harmonia para garantir essa 
nova liberação do tráfego”, expli-
cou o diretor-geral do DER/PR, 
Alexandre Castro Fernandes.

O cronograma irá depender das condições climáticas, com a continuidade das chuvas atra-
palhando o andamento dos serviços
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“Parceiro nas Escolas”
O objetivo do programa 
Parceiro na Escola, 
operacionalizado por 
meio do Paraná Educação, 
é trazer mais qualidade 
de ensino para os alunos 
dessas escolas, uma 
vez que deixará a parte 
gerencial e administrativa 
para a empresa parceira. 
Ao todo, 27 escolas 
públicas estaduais 
participaram da consulta 
pública para definir pela 
adoção do novo modelo 
de gestão administrativa 
compartilhada com a 
iniciativa privada, aprovada 
em apenas duas.

Em greve
O Sindicato Nacional dos 
Aeronautas informou 
que pilotos e comissários 
aprovaram, por 
unanimidade, greve a partir 
da próxima segunda-feira, 
19. Em nota, o sindicato 
afirma que a categoria tem 
como pleito recomposição 
das perdas inflacionárias e 
um ganho real nos salários, 
de forma a compensar as 
perdas nos dois anos de 
pandemia, “que foi de quase 
10%”. A categoria também 
reivindica, entre outros 
pontos, que as empresas 
“respeitem os horários 
de início e de término das 
folgas e que não programem 
jornadas de trabalho de 
mais de 3 horas em solo 
entre duas etapas de voo”.

Ponte da Integração
A inauguração da Ponte 
Internacional da Integração 
Brasil-Paraguai, a segunda 
unindo os dois países, 
deverá ocorrer no próximo 
dia 21 de dezembro (quarta-
feira). A solenidade, que 
deverá contar com a 
presença dos presidentes 
Jair Bolsonaro e Mario 
Abdo Benítez, estava 

Habilitadas
A Secretaria Estadual de Educação divulgou o nome das 

empresas habilitadas no “Projeto Parceiro nas Escolas”. Os 
grupos Apogeu e Decisão foram habilitados no projeto, e 

devem ser os responsáveis pela gestão administrativa dos 
colégios estaduais Anita Canet, em São José dos Pinhais, e 

Aníbal Khury Neto, em Curitiba, respectivamente.

programada originalmente 
para segunda-feira (12), mas 
acabou adiada devido as 
previsões de tempestade 
na região.

Agroindústrias
Agroindústrias de Siqueira 
Campos, no Norte Pioneiro, 
agora podem comercializar 
seus produtos em todo 
o território estadual. O 
certificado de adesão do 
município ao Sistema 
Unificado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial 
Familiar, Artesanal e de 
Pequeno Porte do Paraná foi 
entregue em cerimônia com 
representantes do setor.

Condomínio do idoso
A Cohapar inaugurou 
nesta semana 40 casas 
destinadas a idosos em 
Cornélio Procópio. Este é o 
quarto condomínio desta 
modalidade. Os outros três 
estão em Foz do Iguaçu, 
Prudentópolis e Jaguariaíva.

Biodigestor
O prefeito de Foz do Iguaçu 
Chico Brasileiro entregou à 
comunidade do Bubas um 
sistema de biodigestão que 
vai transformar resíduos 
orgânicos descartados 
pelos moradores em gás de 
cozinha e biofertilizante. 
Foz do Iguaçu é a primeira 
cidade do estado a 
implantar um projeto de 
biodigestores em prédios 
públicos.

Sebrae
O presidente da Federação 
das Associações das Micro 
e Pequenas Empresas e 
Empreendedores Individuais 
do Paraná, Ercílio Santinoni, 
assumiu a presidência do 
Conselho Deliberativo do 
Sebrae/PR, para o mandato 
2023-26, no lugar de 
Fernando Moraes, cuja gestão 
finaliza em 31 de dezembro.
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Em 2020, 66% do PIB 
do Paraná foi gerado 
no interior do Estado

Os municípios do Interior 
do Paraná responderam por 
66,1% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Paraná em 
2020. Divulgado ontem (16), 
este é o maior percentual de 
participação das localidades 
de fora Região Metropolitana 
de Curitiba (RMC) na econo-
mia desde o início da série 
histórica realizada pelo IBGE 
e o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes).

O movimento de descentra-
lização da produção de rique-
zas no Estado pode ser verifi-
cado na evolução das grandes 
economias municipais. No iní-
cio da década passada, os dez 
maiores municípios do Paraná 
respondiam por 56,8% do PIB. 
Em 2018, o índice era de 50,9% 
e, no mais recente levanta-
mento, de 49,3%.

Segundo o diretor-presi-
dente do Ipardes, Marcelo 
Curado, o resultado pode 
ser explicado, em parte, pelo 
aumento dos investimentos no 
ramo agroindustrial. “Diante 
dos vultosos investimentos 
produtivos que continuam 
sendo realizados no Interior 
do Estado, principalmente 
no setor agroindustrial, não 
surpreende o avanço desses 
municípios, tornando o Estado 
mais equilibrado em termos 
econômicos”, afirma.

Segunda-feira é o último dia
de aulas na rede estadual

O calendário escolar de 2022 
da rede estadual do Paraná se 
aproxima do fim. As aulas acon-
tecem até a segunda-feira (19), 
enquanto a terça (20) será reser-
vada ao encerramento adminis-
trativo das instituições.

Os estudantes voltam às 
escolas em 6 de fevereiro de 
2023. Já os professores retor-
nam na semana anterior, no dia 
3, com os dias destinados para 
estudo e planejamento. Esse 
momento é voltado à avaliação 
dos resultados do ano anterior 
e ao planejamento e consolida-
ção das estratégias pedagógi-
cas que serão empregadas no 
ano letivo que começa.

Desfiles
Realizado pela segunda vez, o 
Desfile de Papais e Mamães-
Noéis Ciclistas animou a noite 
de quarta (14). Em seguida, o 
Desfile de Veículos de Grande 
e Médio Porte da Indústria, na 
sexta (16), surpreendeu. Mas 
não para por aí. O cronograma 
Aciu/Natal de Luz terá ainda 
o Desfile de Papais-Noéis 
Motociclistas (terça, 20) e 
o Desfile de Carros Antigos 
com Papais-Noéis Motoristas 
(quinta,22).

Praças
Se as praças Hênio Romagnolli 
e Miguel Rossafa figuram 
como endereços oficiais do 
Papai Noel, a praça Arthur 
Thomas também reivindica  seu 
protagonismo. Além de sediar a 
estação do Bondinho Natalino 
e estar lindamente decorada, 
abriga a Feira Natalina, 
apresentações musicais 
e brinquedos recreativos 
gratuitos.

Sorteios
Foi realizado, no fim da tarde 
desta sexta (16), o sorteio 
de dois aparelhos IPhone 
13 da promoção Natal de 
Luz. Concorreram cupons 
armazenados pelas empresas 
participantes até a véspera. O 
sorteio de encerramento da 
promoção será no próximo 
dia 31. Haverá o sorteio 
exclusivo de um IPhone entre 
as empresas que aderiram à 
campanha e sete celulares 
contemplarão consumidores.

Escola do Trabalhador
Começou em todo o Estado 
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 Agência 
do Trabalhador. A Escola 
do Trabalhador 4.0 é uma 
plataforma de cursos online 
totalmente gratuita, com 
conteúdos voltados às áreas de 
tecnologia e inovação.

Recorde de atendimentos
A Casa do Empreendedor de 
Umuarama  registrou neste 

CERTIFICADOS de área livre de aftosa e de peste suína, junto a programas do governo, 
impactaram diretamente na ampliação do agronegócio nos últimos anos
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“Foi um ano de muito tra-
balho e dedicação dos nos-
sos professores, funcionários 
e estudantes. Foi também um 
ano de celebração pelos resul-
tados no Ideb, fruto do esforço 
que toda a nossa rede já vinha 
empregando diariamente”, 
diz o secretário estadual da 
Educação, Renato Feder.

Neste ano, o primeiro pós-
-pandemia com ensino pre-
sencial do início ao fim, o 
Paraná recebeu a notícia de 
que conquistou o primeiro 
lugar no Ideb 2021 (Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica) do ensino médio 
entre todas as redes públicas 

estaduais do País – em 2019, 
ocupava a sétima posição. O 
exame, aplicado no ano pas-
sado, mostrou que mesmo com 
as dificuldades da pandemia, 
o Paraná conseguiu manter a 
aprendizagem.

O ano também foi de inves-
timento em tecnologia: além de 
garantir para as escolas equi-
pamentos de wi-fi, a Secretaria 
de Estado da Educação e do 
Esporte (Seed-PR) também dis-
ponibilizou para a rede platafor-
mas digitais para complemen-
tar e incentivar o estudo. Foram 
milhões de redações, lições de 
inglês e exercícios de matemá-
tica realizados nas plataformas.

Entre as medidas de maior 
impacto para o agronegó-
cio nos últimos anos está a 
obtenção dos certificados de 
área livre de febre aftosa sem 
vacinação e de área livre de 
peste suína. Os selos eram 
buscados pelo Paraná há 
mais de 60 anos, e, somados 
às políticas de produção sus-
tentável, estão ajudando a 
ampliar o mercado consumi-
dor da produção agropecuária 
paranaense. Nos últimos anos 
o Paraná recebeu o maior fri-
gorífico de suínos da América 
Latina e a maior fábrica de 
empanados do mundo, ambas 
em cidades do Interior.

A oferta de crédito com 
juros zero para melhorias das 
propriedades rurais, via Banco 
do Agricultor, a instalação de 
mais de 10 mil quilômetros 
de redes trifásicas (Paraná 

Trifásico), ampliando o poten-
cial de produção da agroindús-
tria, e a pavimentação de mil 
quilômetros de estradas rurais, 
que facilitam o escoamento da 
safra, são outros exemplos de 
ações que contribuíram com o 
desenvolvimento econômico 
do Estado.

No caso da RMC, que foi 
responsável por 33,9% do PIB 
estadual em 2020, o econo-
mista pondera que as medidas 
restritivas implementadas em 
função da pandemia, sobre-
tudo naquele ano, contribuí-
ram com a desaceleração eco-
nômica no período. Ele lembra 
que o setor de serviços, que 
corresponde pela maior fatia 
do PIB nos 29 municípios que 
compõe a região, incluindo a 
Capital, foi o mais impactado 
pela redução na circulação de 
pessoas.

Fim de semana especial
No clima do Natal de Luz, o comércio terá horários especiais de 

atendimento neste Sabadão (17) - das 9h às 17h e no domingo (18) 
- das 14 às 20h. Os expedientes foram pensados para que todos 
tenham a oportunidade de comprar os presentes de Natal com 

critério, aproveitando a infinidade de promoções da época.

ano um aumento de mais 
de 75% nos atendimentos 
oferecidos aos empreendedores 
em comparação com o ano 
anterior, atingindo a marca de 
46 mil ações. Outro recorde 
está no número de aberturas 
de MEIs: um aumento de 
quase 140% em 2022 – com a 
constituição de mais de 17 mil 
delas, de janeiro até novembro.

Novo expediente
A partir de 9 de janeiro 
de 2023, a administração 
municipal terá um novo 
horário de atendimento ao 
público. Os contribuintes 
terão as portas da Prefeitura 
abertas das 8h30 às 16h30, 
sem intervalo para almoço 
– portanto, serão oito horas 
diretas de funcionamento em 
todos os setores, de segunda a 
sexta-feira.

Destaque
Conselheira fiscal da Aciu, 
a empresária Irene Dias 
Cardoso participou de um 
projeto de empreendedorismo 
realizado pela Federação 
das Associações Comerciais 
e Empresariais do Estado 
do Paraná (Faciap). O 
resultado está no livro 
‘Paixão que faz acontecer 
– Empreendedorismo Feito 
Por Mulheres’ escrito por 
ela e outras onze mulheres, 
representando todas as 
regiões do Estado.

Legado
A publicação apresenta 
experiências individuais 
com o objetivo de estimular 
o associativismo e a 
representatividade empresarial 
feminina. Em entrevista 
ao portal OBemdito, Irene 
destacou: “Minha contribuição 
foi sobre o propósito de vida. 
Tenho 63 anos e tenho desejo 
imenso de compartilhar tudo 
que a vida me permitiu e me 
oportunizou”.

“Porque hoje, aconteça 
o que acontecer, você é 
você. Sem desculpas. Sem 
mentiras. Apenas você. E isso é 
suficiente” - Val Emmich

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário
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Ambulância Corpo de Bombeiros
será reativada a partir de segunda

Os serviços de atendimento 
a acidentes prestados com 
ambulâncias do Siate (Serviço 
Integrado de Atendimento 
ao Trauma em Emergência) 
do Corpo de Bombeiros de 
Umuarama, serão reativadas 
ainda na próxima semana. A 
previsão, segundo o comando 
do 3º SubGrupamento de 
Bombeiros, é de que ainda na 
segunda-feira (19) os atendi-
mentos possam ser iniciados.

S e g u n d o  o  c a p i t ã o 
Diefferson,  a  guarnição 
aguarda apenas o encami-
nhamento de alguns man-
timentos que deverão ser 
disponibilizados pelo Samu 
(Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência) no final 
desta semana e a organização, 
tanto do material, quanto das 
equipes, que serão integradas 
também por alunos do Curso 
de Formação de Bombeiros.

Os 25 alunos foram apro-
vados em concurso em agosto 
deste ano e já estão recebendo 
as instruções de como agir no 
dia a dia da corporação.

Conforme o capitão, as 
escalas estão sendo prepara-
das, para que o serviço volta a 
ser reativado com o número de 
emergência 193.

Com a reativação, os bom-
beiros poderão prestar auxílio 
ao Samu Noroeste, que possui 
3 ambulâncias habilitadas e 

uma cedida temporariamente 
pelo Governo do Estado.

O sistema foi desativado 
em Umuarama por falta de efe-
tivo desde 2019 e agora volta a 
prestar atendimento a aciden-
tes de trânsito com um ou mais 
feridos; ferimento por arma de 
fogo ou arma branca; casos 
de agressão; quedas com feri-
mentos e fraturas; ataques de 
animais, como cães e abelhas; 
choques elétricos graves; afo-
gamentos e queimaduras 
(calor, substâncias químicas).

Atualmente o Corpo de 
Bombeiros de Umuarama pos-
sui três ambulâncias em condi-
ções de uso, mas apenas uma 
delas estará disponível para a 

Homem tem perna decepada e morre atropelado em Iporã
Um homem morreu em um 

trágico acidente registrado 
na manhã de ontem (sexta-
-feira, 16) em Iporã (municí-
pio localizado a cerca de 55 
quilômetros de Umuarama). 
Informações obtidas no local, 
derma conta de que a vítima 
estaria conduzindo uma 
motoneta Honda Biz, quando 
foi atingido por um veículo 
Ford Fiesta nas proximida-
des do trevo que dá acesso 
à saída pra o município de 
Altônia.

A vítima é conhecida pelo 
apelido de Macaúba e foi 
atingida pelo condutor do 
Fiesta, de 79 anos na avenida 
Presidente Castelo Branco. 
Com o impacto, a perna do 
motociclista foi arrancada e foi 
arremessada longe do corpo. 
Macaúba morreu quase que 

ÚLTIMOS detalhes serão ajustados para que o serviço possa voltar a ser ativado ´já no 
início da semana

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

prestação do atendimento.
Voltado para atendi-

mento clínico, o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) assumiu também os 
casos de traumas e ferimentos.

instantaneamente.
Depois de colidir contra 

a motoneta, o condutor do 
Ford Fiesta ainda bateu con-
tra uma Saveiro que estava 
estacionada no canteiro. 
Ainda bateu violentamente 
contra um poste e logo em 
seguida caiu em uma riban-
ceira próximo ao local.

O motorista e duas passa-
geiras do Fiesta, de 69 e 78 

anos, sofreram algumas esco-
riações. O corpo do piloto 
da motoneta foi recolhido 
e encaminhado ao Instituto 
M é d i co  L e ga l  ( I M L )  d e 
Umuarama onde foi necrop-
siado e depois liberado para 
os atos fúnebres.

COM o impacto, condutor da moto-
neta teve uma das pernas arrancada e 

arremessada para longe do corpo
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Em 16 dias de dezembro, 881 pessoas
contraíram Covid-19 em Umuarama

Mais 77 casos de Covid 
f o ra m  co n f i r m a d o s  n a 
manhã da última sexta-feira 
(16) e, conforme informou a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
foram 45 mulheres, 31 homens 
e uma criança (um menino de 
dois meses que ainda não 
havia sido vacinado). Em 
dezembro, 881 pessoas já 
foram diagnosticadas com 
a doença e o aumento no 
número de casos tem colo-
cado a Vigilância em Saúde 
em alerta.

Existem hoje sete pessoas 
de Umuarama internadas, 
todas em enfermarias: são 
quatro homens (um de 41 
anos, um de 48, um de 50 e um 
de 72) e três mulheres (uma de 
22 anos, uma de 70 e uma de 
93 anos). O total de pessoas 
em isolamento domiciliar hoje 
é de 903, considerando que 
são 640 casos ativos e outros 
263 suspeitos. Oficialmente 

Bondinho de Natal terá horários
especiais para crianças autistas

Ainda não há estatísticas 
nacionais sobre a incidência 
do transtorno do espectro 
autista (TEA), mas de acordo 
com CDC (Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças) dos 
EUA, uma em cada 44 crian-
ças no Brasil tem algum tipo 
de autismo. E para oferecer 
um tratamento diferenciado 
a essas crianças, a Prefeitura 
de Umuarama vai disponibi-
lizar horários especiais para 
que possam passear tranqui-
lamente no novo Bondinho do 

Natal: segunda e quarta-feira 
(19 e 21), às 18h30. A Estação 
do Bondinho fica na Praça 
Arthur Thomas.

Um grupo independente de 
30 pais e mães de autistas de 
Umuarama entrou em contato 
com a Secretaria de Cultura 
para propor a ação especial e 
imediatamente os horários já 
foram reservados. “Agora gos-
taríamos de convidar outros 
pais e mães de autistas para 
que levem seus filhos a este 
encontro especial. Os passeios 

serão diferenciados, sem sinais 
sonoros que possam afetar as 
crianças e com músicas espe-
ciais para que todos fiquem 
confortáveis e possam desfrutar 
de um momento diferenciado”, 
comentou Jeferson Raetz, pai de 
uma criança com TEA.

Ele também colocou seu 
telefone à disposição para que 
as famílias interessadas pos-
sam entrar em contato. “Temos 
um grupo de WhatsApp em que 
trocamos experiências, ideias 
e informações sobre esse tema 

tão caro em nossas vidas, que 
são as crianças com autismo. 
Quem quiser se juntar a nós, 

fique à vontade para entrar 
em contato pelo número (44) 
99964-8088”, indicou.

PREFEITURA Umuarama vai disponibilizar horários especiais para que crianças com 
autismo possam passear tranquilamente no novo Bondinho do Natal

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Agentes de endemias vão receber 14° salário
Há cinco anos o Ministério 

da Saúde envia recursos, mas 
apenas com Hermes Pimentel 
à frente da administração 
municipal os agentes de ende-
mias novamente vão receber o 
Incentivo Financeiro Adicional 
(IFA), popularmente conhecido 
como 14° salário. O anúncio foi 
feito pelo próprio prefeito de 
Umuarama em reunião com 
os profissionais realizada na 
manhã da sexta-feira (16).

O valor devido a esses pro-
fissionais é um repasse feito 

pelo Ministério da Saúde a 
todos os municípios brasilei-
ros por meio do FPM (Fundo de 
Participação dos Municípios), 
porém, a maioria deles não 
efetivava o pagamento. Em 
janeiro de 2022, quatro meses 
após assumir a Prefeitura 
interinamente, Pimentel já fez 
questão de repassar o dinheiro 
aos trabalhadores. Agora nova-
mente ele convidou a todos 
os 78 agentes da Vigilância 
Ambiental para comunicar 
que, em janeiro de 2023, os 

valores serão creditados nas 
contas de cada um deles. “Esse 
valor é um incentivo destinado 
ao custeio da atividade dos 
agentes de endemias. Quando 
recebi a reivindicação desses 
profissionais, compreendi que 
algo deveria ser feito, por-
que, assim como valorizamos 
todos nossos servidores por 
sua dedicação, acredito que 
seja uma forma de agradecer 
o empenho de cada um nessa 
área tão importante que é a 
saúde”, afirmou Pimentel.

não houve comunicado oficial 
de novas mortes pela doença, 
desta forma o total de óbitos 
continua em 357.

De 1° de janeiro de 2022 até 
agora 20.154 pessoas tiveram 
Covid, já o total de pessoas 
que foram diagnosticadas 
com a doença desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, até hoje, é de 40.586, 
sendo que 39.608 se recupe-
raram. Mesmo com os núme-
ros de casos tendo aumentado 
nos últimos dias, o município 
continua classificado com ban-
deira verde pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa).

VISITAS AO PAPAI NOEL
A Secretaria Municipal de 

Saúde informa a todas as 
famílias que desejarem levar 
suas crianças para visitar o 
Papai Noel – tanto na praça 
Hênio Romagnolli quanto na 
praça Miguel Rossafa –, que 

todos terão disponível álcool 
em gel para higienizar as 
mãos. “Sugerimos também 

que as pessoas mantenham 
uma certa distância. Mas o 
mais importante é que todos 

se vacinem, que completem o 
ciclo vacinal”, afirma o secretá-
rio Herison Cleik da Silva Lima.

 O valor devido a esses profissionais é um repasse feito pelo Ministério da Saúde a todos os 
municípios brasileiros por meio do FPM, porém, a maioria não efetivava o pagamento
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MESMO com os números de casos tendo aumentado nos últimos dias, o município continua classificado com bandeira verde pela Secretaria 
de Estado da Saúde
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Aqui tem lançamento toda
semana por um valor único
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Se estiver sem emprego, é uma boa fase para se reciclar ou 
se programar para retomar os estudos em 2023. Caso lide 
com vendas, publicidade, comunicação ou internet deve ter 
retornos financeiros. Na paixão pode viver um caso secreto 
e desilusão por isso redobre a atenção para não sofrer uma 
decepção ou um flagra. 

Fase de mudanças. Talvez uma despesa ou uma grana 
inesperada bata à sua porta nas próximas quatro semanas. 
Profissionalmente, é um bom momento para pensar em 
sociedade ou parceria com amigos. Você vai se esforçar 
para ficar numa boa com o amor. Na paquera, terá vontade 
de se envolver com pessoa atraente e bem sucedida.

Aumento de interesse na sua área de atuação e adaptação 
diante de possíveis mudanças no trabalho. Você vai acertar 
nos presentes, mas tente equilibrar as contas. Se estiver 
só novas amizades podem te apresentar um amor. Quem 
já vive um romance terá problemas, mas nada que possa 
representar dificuldades para a sensibilidade canceriana. 

Se dedique às tarefas e atenção à rotina. Não abuse da mania 
de querer as coisas do seu jeito. No trabalho terá enten-
dimento com os colegas caso precise trabalhar no Natal. 
Mantenha as contas na ponta do lápis. Alegria e diversão 
na conquista. Quem já for comprometida (o) pode esperar 
uma semana recheada de sintonia.

Cautela com dinheiro nesta semana virginiano. Parcerias 
profissionais podem provocar prejuízos financeiros. Na 
paquera, vai impressionar o pretendente inclusive nas 
redes sociais. Quem possui uma relação firme vai agitar 
a rotina conjugal com criatividade, mas precisa controlar 
o ciúme para evitar discussões.

Ambição, determinação e capacidade de faturar e teimosia 
estarão em alta. É possível, inclusive, que familiares e ami-
gos se aproximem de você para contar segredos ou desa-
bafar. No romance, aproveite a fase para selar a harmonia. 
Solteiros (as), podem atrair um amor atencioso e divertido, 
mas talvez o lance seja mais aventureiro do que duradouro. 

Horóscopo semanal de 19 a 25 de dezembro

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Poder de comunicação em alta especialmente no trabalho. O 
período também é perfeito para ampliar contatos e conseguir 
uma vaga caso esteja desempregado. Semana de sorte para 
quem lida com moda, artesanato, beleza, produtos para casa. 
Quem tem romance sólido vai curtir momentos inesquecíveis. 
Personalidade marcante e magnetismo vão ajudar na paquera. 

Semana de muita tranquilidade no trabalho. Impaciência com 
o pessoal de casa ou com sua turma de amigos pode aumen-
tar e terminar em discussões. A comunicação aumenta a sua 
habilidade na paquera. Se você já tem um amor, procure 
não superproteger seu par nem admitir intromissões dos 
familiares no romance.

A fase que se aproxima é de desafios. Você tende a se iso-
lar mais do que o normal no trabalho e só vai entregar suas 
emoções para as pessoas realmente íntimas. Financeiramente, 
cuidado com fraude em transações, contratos e acordos. Pode 
olhar de um jeito diferente para uma pessoa amiga, mas aten-
ção, é comum se enganar no amor neste período. 

Terá mais perseverança, ambição, objetividade e senso prá-
tico no trabalho e na vida pessoal, mas será preciso segurar 
a teimosia. Na paquera pode se envolver com uma pessoa 
amiga ou ex-namorado. Pode se sentir atraída (o) por outra 
pessoa mesmo tendo compromisso firme: cuidado para não 
se machucar!

O comportamento do ariano fica bem mais audacioso e intui-
tivo, mas pode estar também mais agressivo por isso controle 
a impulsividade. O amor está favorecido e se conhecer alguém 
no feriado de Natal é bem possível que a paixão emplaque. Se 
já tem um relacionamento a promessa é de entrosamento e nada 
de rotina. Romances a distância estão protegidos.

Horóscopo nascido em 17 de dezembro

Horóscopo nascido em 18 de dezembro

Horóscopo nascido em 19 de dezembro

As pessoas que fazem aniversário no dia 18 de dezembro estão dotadas de uma imaginação transbordante e 
um senso de possibilidades. Aprendem com rapidez, assimilam a informação e dominam as técnicas antes 
que os outros. São indivíduos que pensam, antes de tudo, em longo prazo. Muitas vezes, sua personalidade 
centrada em si mesma faz a maior exigência de todas — não serem incomodados.

Quem nasce no dia 17, vem ao mundo com boas vibrações relacionadas ao campo profissional. Tem talento 
para os negócios e dedica-se para ter a estabilidade e conforto vindos do seu trabalho. São grandes cui-
dadores e se doam ao próximo, no entanto, costumam enfrentar dificuldades no início da vida, mas isso os 
levará à calmaria e ao contentamento na idade adulta e posterior. Geralmente essas pessoas passam a ser 
mais felizes depois dos 35 anos.

Possuem atitudes ousadas e perseverantes e se recusa em ceder. Sua atitude mais frequente é: sou assim 
mesmo, é pegar ou largar! Conseguem superar dificuldades. Seus confrontos mais sérios são travados com 
eles mesmos, a um nível pessoal profundo. Detestam falsidade, mas o próprio senso de humor tem um toque 
de ironia. São mais reservados, mas no trabalho se tornarem plenamente expressivos, se comunicando de 
maneira fácil e fluente.

Semana boa para ganhar dinheiro, especialmente para quem traba-
lha com produtos ou serviços para mulheres, alimentação, bebi-
das e artigos para casa. Se estiver sem trabalho colegas influen-
tes poderão lhe dar conselhos úteis ou indicar seu nome para 
atividades temporárias ou permanentes. Paquera com colega 
de trabalho ou pessoa influente e popular do seu meio social. 
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A Secretaria de Educação 
publicou nesta sexta-feira, 
16, no diário oficial do muni-
cípio e também no site da 
Prefeitura, na aba Fila Única, 
mais uma convocação para os 
pais ou responsáveis por crian-
ças de zero a três anos inscri-
tas no Programa Fila Única. 
Responsáveis pelas crianças 
inscritas no Berçário, Maternal 
I, Maternal II e no Jardim devem 
se dirigir aos estabelecimentos 
de ensino no período de 10 a 
13 de janeiro, das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h, enquanto o 
atendimento no CMEI Anjo da 

Educação faz nova convocação de inscritos no Fila Única
Guarda receberá os pais das 
crianças pleiteantes de vagas 
no Maternal I e II e Jardim nos 
dias 19 e 20 de dezembro, das 
8h às 12h e das 13h30 às 17h, e 
dia 22/12, das 8h às 12h.

O edital leva em conside-
ração decisão liminar pro-
ferida em ação civil pública 
promovida pelo Ministério 
Público, que determina a dis-
ponibilização imediata de 
vaga em período parcial em 
escolas de educação e CMEIs 
para crianças com renda fami-
liar comprovada de até dois 
salários-mínimos.

Os pais ou responsáveis 
convocados deverão apre-
sentar no estabelecimento de 
ensino indicado a certidão de 
nascimento da criança, com-
provante de residência em 
nome do pai ou responsável e a 
carteira de trabalho para com-
provar vínculo empregatício.

É necessário apresentar 
holerites dos três últimos meses 
caso o pai seja trabalhador com 
registro em carteira, vínculo 
estatutário ou servidor público 
e, no caso de autônomos, decla-
rações de serviços prestados 
nos últimos três meses com 

firma reconhecida, declaração 
de imposto de renda ou decla-
ração própria em modelo pró-
prio da Secretaria Municipal de 
Educação assinada perante o 

servidor público desta. Serão 
consideradas nulas as inscri-
ções na rede municipal, reali-
zadas com documentos falsos 
ou adulterados.
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Depois de anunciar a che-
gada de uma nova picape para 
2023, a Fiat confirma mais uma 
novidade em seu portfólio para 
o próximo ano. Desta vez, a 
linha de utilitários da marca irá 
ganhar ainda mais performance 
e produtividade com o Novo 
Ducato, modelo que chega no 
primeiro semestre do ano que 
vem com mudanças no design 
e trazendo novas versões.

Quando o assunto são 

Volkswagen Taos 2023 eleva patamar do segmento
Nada como ser referência 

em design, segurança tecno-
logia e conforto. Que o diga o 
Taos. O SUV médio premium 
da Volkswagen aparece ainda 
mais completo na linha 2023 e 
amplia sua lista de predicados.

A versão Highline, já conhe-
cida por seus equipamentos 
de segmento superior, surge 
atualizada com novo volante 
revestido em couro e inéditos 
botões “touch”, já presentes 
no Jetta GLI, e também nos 
modelos ID.3, ID.4 e ID. Buzz. 
O volante tem nova confi-
guração de controles para a 
central multimídia e painel 
de instrumentos e aletas para 
trocas de marchas.

Em termos de segurança, a 
unidade topo de linha teve sua 
lista de equipamentos esten-
dida com a chegada dos assis-
tentes de permanência faixa e 
de estacionamento. O primeiro 
deles, também chamado de 
Lane Assist, monitora a faixa 
em que o veículo se encontra 
e corrige o volante automatica-
mente caso o motorista tenha 
uma distração e comece a inva-
dir outra pista. Vale mencionar 
que o motorista pode sobre-
por a atuação do sistema no 
volante. Além disso, esta inter-
venção não acontece quando 
o motorista aciona a seta para 
efetuar a troca de faixa. Já o 
Park Assist permite o estacio-
namento autônomo em vagas 
paralelas e transversais.

O pacote Bi-Tone, disponí-
vel para a Highline, também 
teve seu conteúdo atuali-
zado. A oferta contempla 
t et o  s o l a r  pa n o râ m i co , 
além capas dos retrovisores 

externos e teto pintados na 
cor preto brilhante. O opcio-
nal está disponível para 
quatro cores externas: Bege 
Mojawe, Cinza Indium, Branco 
Puro e Prata Pyrit.

A linha 2023 também traz 
avanços para a versão Com-
fortline. O modelo sai de 
fábrica com novo ar-condicio-
nado Climatronic Touch e uma 
entrada extra de USB do tipo C 
para os passageiros do banco 
traseiro – os dois equipamen-
tos também são novidades 
para a Highline.

SEGURANÇA ESTRELADA
Com o Taos, a Volkswagen 

foi a primeira montadora a 
obter nota máxima em segu-
rança no novo protocolo de 
testes do Latin NCAP (2020-
2024), que avalia o nível de 
segurança entregue pelos 
veículos vendidos na América 
Latina e Caribe. O SUVW Taos 
conquistou cinco estrelas em 
todos os requisitos avaliados 
pelo instituto, considerando a 
proteção a adultos, crianças e 
pedestres, além dos sistemas 
de assistência ao condutor.

Desenvolvido com base 
na plataforma MQB, que lhe 
atribui uma excelente perfor-
mance estrutural nas avalia-
ções de crash tests, o modelo 
é equipado com diversos assis-
tentes de condução de última 
geração, tendo como desta-
que o sistema de Controle 
de Cruzeiro Adaptativo (ACC) 
com Stop & Go, o sistema de 
Frenagem Autônoma de Emer-
gência (AEB) com detector de 
pedestres, Detector de Ponto 
Cego (Blind Spot Monitoring) 

e Assistente Traseiro de Saída, 
que alerta o condutor em 
manobras em marcha ré a 
baixa velocidade, como ao 
sair de uma vaga perpendicu-
lar, detectando outros veículos 
que cruzem a traseira, visando 
evitar uma colisão.

O modelo conta ainda 
com dois itens exclusivos 
no segmento: Detector de 
fadiga (sistema monitora a 
forma de dirigir e emite um 
aviso sonoro e visual, caso 
o motorista apresente sinais 
de cansaço) e Sistema de fre-
nagem pós-colisão, que freia 
o veículo automaticamente 
após uma primeira colisão, 
evitando assim colisões 

subsequentes. Adicional-
mente, fazem parte da lista 
de itens de segurança 6 air-
bags, sendo 2 frontais, 2 late-
rais e 2 de cortina, Controle 
eletrônico de estabilidade 
(ESC) e de tração (ASR), Alerta 
sonoro e visual de não utiliza-
ção dos cintos de segurança 
dianteiros e traseiros.

UM SUVW QUE 
ENTREGA TUDO!

Fabricado no complexo 
industrial de Pacheco, na 
Argentina, o Taos é equipado 
com motor 250 TSI e câm-
bio automático de seis mar-
chas. Com quatro cilindros, 
sistema de injeção direta de 

combustível e turbocompres-
sor, o propulsor entrega 150 cv 
de potência a partir de 4.500 
rpm e torque de 25,5 kgfm já a 
partir de 1.500 rpm, proporcio-
nando acelerações vigorosas e 
retomadas intensas.

O Taos também é referên-
cia em espaço interno. O SUVW 
tem 4.461 mm de compri-
mento, sendo impressionantes 
2.680 mm de entre-eixos, 1.625 
mm de altura e 1.841 mm de 
largura. Com essas medidas, 
pessoas altas viajam com con-
forto no banco traseiro, sem 
enfrentar problemas com joe-
lhos raspando no banco dian-
teiro ou cabeça encostando no 
teto. Isso sim é um SUVW!

Fiat confirma lançamento do Novo Ducato para início de 2023

 D
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U
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Ç

Ã
O veículos comerciais leves a 

Fiat tem propriedade. E não 
é para menos, já que a marca 
mantém tradição e confiança 
no segmento em que é líder há 
mais de dez anos. E, claro, o 
Ducato faz parte dessa grande 
história e chegará renovado no 
próximo ano para continuar 
sua trajetória de sucesso. O 
novo furgão terá excelente per-
formance, espaço inteligente, 
alta produtividade e ótima 
relação custo/benefício.

“O mercado de comerciais 
leves sempre foi muito impor-
tante para a Fiat, tanto é  que 
estamos investindo cada vez 
mais neste segmento. Neste 

ano, lançamos o Scudo, um 
furgão médio que atende às 
mais variadas necessidades. 
Também inauguramos nossa 
linha de utilitários elétricos 
com o e-Scudo, que possui 
maior autonomia da categoria. 
Além disso, implementamos o 
Fiat Professional, programa de 
produtos, serviços e soluções 
que tem como propósito a 
excelência no atendimento aos 
clientes profissionais. Em 2023, 
vamos seguir com foco neste 
segmento e o Novo Ducato 
chega para incrementar a cate-
goria”, afirma Herlander Zola, 
vice-presidente sênior da Fiat 
na América do Sul.

O Novo Fiat Ducato terá 
excelente performance, 
espaço inteligente, alta 
produtividade e ótima 
relação custo/benefício

Com o Taos, a Volkswagen foi a primeira montadora a obter nota máxima em segurança no novo 
protocolo de testes do Latin NCAP (2020-2024)
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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

Vereadores analisam na segunda-feira,
nova denúncia contra Celso Pozzobom

Em sessão ordinária que 
será realizada na próxima 
segunda-feira (19), vereado-
res de Umuarama irão analisar 
nova denúncia contra o pre-
feito afastado Celso Pozzobom. 
O segundo pedido de cassação 
foi apresentado e protoco-
lado no Poder Legislativo pelo 
ex-prefeito Jorge Vieira.

Na última segunda-feira 
(12), o teor da denúncia foi 
apresentado aos parlamenta-
res e, uma semana depois, os 
vereadores decidem em ple-
nário se instauram uma nova 
Comissão Processante (CP) 
que dará prosseguimento a um 
segundo processo de cassação 
contra Pozzobom.

O conteúdo do documento 
recentemente protocolado 
na Câmara, foi baseado na 
denúncia feita pelo Ministério 
Público Estadual (MP-PR), 
por corrupção passiva, lava-
gem de dinheiro e organi-
zação criminosa, tem por 
objetivo travar uma even-
tual volta de Pozzobom ao 
cargo, após uma decisão 
tomada monocraticamente 

Trâmite
Depois de protocolado, o pedido de cassação de Celso Poz-
zobom foi apresentado aos vereadores na primeira sessão 

ordinária (segunda-feira, 12). Este passo é denominado como 
‘publicidade ao pedido’. Na próxima sessão ordinária (segunda-
-feira, 19), o presidente da Câmara decide, com a autorização da 
maioria dos vereadores, pela criação, ou não, de uma nova Co-
missão Processante, inclusive realizando o sorteio dos vereado-
res integrantes. Esta comissão é a responsável pelo andamento 
do processo que pode terminar na cassação – pela segunda vez 

–, ou não, de Pozzobom.

pela desembargadora Regina 
Helena Afonso de Oliveira, da 
4ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJ-PR).

A desembargadora sus-
pendeu, em caráter liminar, a 
decisão da Câmara Municipal 
de Umuarama que havia, em 
janeiro deste ano, cassado o 
mandato do prefeito Celso 
Pozzobom.

“Como a desembargadora 
Regina, nesta semana, rein-
tegrou os direitos políticos de 
Celso, que é réu, nós, enquanto 
população de Umuarama, 
vamos cassá-lo novamente, 
quantas vezes for necessário” 
afirmou Vieira.

Paralelamente ao pedido 
de abertura de uma nova 
Comissão Processante, que 
poderá ser formada por verea-
dores já na próxima segunda-
-feira (19), o procurador jurí-
dico do Legislativo, Diemerson 
Castilho, protocolou junto ao 
Tribunal de Justiça do Paraná, 
um recurso se contrapondo à 
decisão da desembargadora.

Neste  caso,  a  inten-
ção é de que a decisão da 

Presidente na CP
Na última quinta-feira (15), aconteceu a eleição da Mesa 
Diretora do Poder Legislativo do Município. Na ocasião, 

o presidente eleito foi o vereador Clebão dos Pneus, que 
assume o cargo a partir de 1º de janeiro de 2023, pelo 

período de dois anos. Até lá, o presidente do Legislativo 
Municipal é o vereador Fernando Galmassi. Como ainda 
não assumiu o cargo, Clebão pode ser um dos sorteados 

para fazer parte da CP, mas ao assumir a cadeira central da 
Mesa Diretora, teria que deixar a Comissão. “O presidente 
da Câmara não pode fazer parte da Comissão Processante, 
apesar de não haver proibição expressa. Como responsável 

regimental e legalmente da edilidade na administração e 
disciplina dos trabalhos, tanto legislativos, quanto admi-

nistrativos, deve manter-se equidistante no processo, para 
poder munir-se da necessária e possível isenção de um verda-

deiro magistrado”, segundo Castilho, baseando-se na litera-
tura jurídica administrativa legislativa. Por isso é que sugeriu 
ao Clebão que, se sorteado for para integrar a CP, que peça 

para não fazer parte do quadro de membros, prerrogativa do 
parlamentar. Isso, pelo fato de que os trabalhos da Comissão 
seguirão 2023 adentro, quando Clebão já estiver no cargo de 

presidente do Legislativo no Município.

desembargadora seja enca-
minhada para uma análise de 
um colegiado do TJ-PR.

Ca s t i lh o reforça qu e 
Pozzobom foi considerado 
novamente prefeito, mas não 
foi reconduzido ao cargo, pois 
segue afastado por determina-
ção judicial.

PARLAMENTARES discutem e votam 
a Lei Orçamentária e também definem se 

abrem nova comissão para analisar pedido 
de cassação de Celso Pozzobom

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“E eu, que estou de bem com a vida, creio que 
aqueles que mais entendem de felicidade são 
as borboletas e as bolhas de sabão e tudo que 

entre os homens se lhes assemelham.”
Friedrich Nietzsche

@tribunahojenewsumuarama

CENSURA
O dono do Twitter, Elon Musk,  excluiu do Twitter, anteontem, as contas de jornalistas de CNN, New York Times e Washington 
Post que lhe eram críticos. Não deu maiores explicações. (CNN)
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CUIDADO
E o estudo de uma ONG dos Estados 

Unidos concluiu que o TikTok promove 
conteúdo prejudicial sobre transtornos 
alimentares no feed de seus usuários. 
Pesquisadores do Centro de Contenção 

de Ódio Digital (CCDH, na sigla em 
inglês), criaram contas no app para 

usuários de 13 anos nos EUA, no Reino 
Unido, na Austrália e no Canadá, com 
o objetivo de analisar o algoritmo. 

Em poucos minutos, o TikTok começou 
a apresentar vídeos sobre suicídio e 
transtornos alimentares. Conteúdos 
sobre transtorno alimentar no TikTok 
somam mais de 13,2 bilhões de visua-

lizações. (Núcleo Jornalismo)

FEIRÃO DE FÁBRICA CHEVROLET!
Essa é a hora de garantir seu Chevrolet ZERO KM...

A  Concessionária Uvel realiza mais uma grande ação de vendas neste sábado (17). O 
Feirão de Fábrica CHEVROLET -, em mais uma edição de final de ano. Excelentes con-
dições para aproveitar e sair de carro Zero. Veículos taxas especiais, entrada reduzi-

da, parcelas a partir de R$ 790,00 e lote especial de fábrica.  Esta é mais uma grande 
promoção da Concessionária Uvel, onde você vai fechar o melhor negócio do merca-

do. A oportunidade que você esperava em 2022 para sair de carro novo.

Aproveite os preços e condições imperdíveis.

Feirão da marca líder de vendas no Brasil!

Vá na Uvel e confira!

(*) Neste sábado (17) 
esperamos  você até às 17h.

 UVEL, o melhor lugar para comprar
o seu carro.

TRACKER DIVULGAÇÃO GM
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