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Governo lança edital para construção
da Casa de Custódia de Umuarama
O Governo do Estado publicou o edital de licitação que vai escolher a 
empresa responsável por construir a Casa de Custódia de Umuarama. O 
local escolhido para o complexo de obras foi um terreno na Estrada Caneli-
nha, ao lado do Bairro São Cristóvão. O aviso de licitação inclui duas fases: 

a primeira contempla a prestação de serviços técnicos para a elaboração 
do projeto básico de arquitetura e engenharia; a segunda, é a construção 
propriamente dita, que terá 9.915,08 metros quadrados. O preço máximo 
anunciado pelo governo é de pouco mais de R$ 43,3 milhões. 
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DIVULGAÇÃO

Na calçada 
da fama

A Secretaria de Agricultura iniciou a distribuição gratuita de calcário aos pequenos produtores de frutas, hortaliças 
e leite do município. Em parceria com a Seab, a Prefeitura adquiriu 1.150 toneladas do insumo, utilizados para 
corrigir a acidez do solo e aumentar a produtividade. As primeiras carretas desembarcaram 108 toneladas em um 
barracão no aterro sanitário. As próximas cargas serão recebidas na semana e no mês de janeiro. A previsão é 
distribuir o insumo a cerca de 350 agricultores e criadores de gado de leite até o final de fevereiro próximo. 

Além de uma vasta – e 
variada – programação 

musical em três pra-
ças da área central da 

cidade, o Natal de Luzes 
e Flores oferece também 
espetáculos de dança e 

de teatro. Amanhã, o pre-
miado grupo “Sou Arte”, 

apresenta a peça “Um 
Presente Para o Noel”, 

em um palco com 30 
metros por 20 metros 
que será montado na 

Praça Santos Dumont. 
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Entrega de calcário
Projeção da
inflação cai
novamente
para 5,76%
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Inconstitucional:
Supremo Tribunal
Federal derruba o 
orçamento secreto
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PIB no Paraná
cresce acima
da média no
3º trimestre
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Duplo homicídio
e atentado em

Douradina podem
ter mesma autoria
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Fábrica do 
Papai Noel
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Seu trabalho renderá mais se agir só, sem 
distrações. Pode resolver questões que há 
tempos te inquietam. Tente ficar a sós com 
quem deseja - a conversa olho no olho po-
derá evoluir para namoro.

O serviço rotineiro pode ser feito de outra 
forma, mas precisa usar a criatividade. A 
Lua favorece a união e harmonia com pa-
rentes. A paquera pode render com uma 
pessoa do círculo de trabalho. 

A Lua pede que você valorize seu trabalho 
e, se fabrica algo ou faz serviços, cobre o 
justo por eles. Relações antigas pedem um 
refresco com mudanças de comportamento 
dos dois lados. 

A intuição estará afiada, e você pode inter-
pretar como sendo uma ajuda do destino 
para sua vida profissional e pessoal. Com 
o parceiro de todas as horas a conversa é 
outra, mais íntima e aberta. 

Sua precisão e o apoio de pessoas pode-
rosas o ajudarão nos negócios. O relacio-
namento conjugal vai muito bem, podendo 
contemplar planos de mudança de casa ou 
uma segunda lua de mel. 

O momento profissional é de bastante 
clareza, e é possível que até sinalize mu-
danças em seus próximos passos. Entre os 
casados o clima é de alegria, mas se atente 
as solicitações do par.

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 20 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de 
Aquário. Podem ser joviais e comunicativos, otimistas e simpáticos, mas tam-
bém são nervosos, inquietos e agitados; agradáveis, inteligentes e dinâmicos. 
Costumam ter muitos amigos e se tornam populares. Seu número principal é o 
29, formado de 2, Lua e de 9, Marte. Juntos formam o 11, de natureza exótica, 
original, diferente, criativa, de espírito elevado, mas com o seu lado cruel e 
agressivo também.

Horóscopo nascido em 20 de dezembro

Boas notícias devem chegar para quem 
trabalha comissionado. Talvez tenha uma 
ótima ideia que poderá pôr em prática para 
aumentar seus ganhos. Pode ser bom fazer 
contato com um antigo amor. 

Momento bom para fechar negócios. Vai 
preferir se reservar. Que tal fazer algo em 
casa, com amigos? Seu amor pode querer 
sair e você não. A solução é um escolher 
hoje e outro amanhã. 

Talvez precise tomar algumas atitudes em 
seu trabalho que desagradem alguém, mas 
serão necessárias para o serviço. Tanto 
você quanto o companheiro incentivarão os 
projetos um do outro. 

Repense suas atividades e diminua o rit-
mo no serviço, foque no que é essencial. 
Investir em cursos pode te ajudar nesse 
momento. Uma pessoa inteligente, com a 
cabeça aberta, pode te atrair. 

A energia do dia está favorecendo as re-
lações entre pessoas, então conte com 
seu poder de interação. Com delicadeza, 
defenda o que deseja na relação, para ter 
equilíbrio entre você e o par. 

Com o final do ano chegando, poderá pedir 
ajuda para terminar suas tarefas. O compa-
nheiro pode estar precisando de atenção, 
então reserve um tempo nos finais de se-
mana para vocês dois. 
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PREVISÃO DO TEMPO
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max 30
min 20

max 27
min 17

Curitiba
max 21
min 15

FASES 
DA LUA

Quarta 21/12/2022

Sol
Quinta 22/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 695
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 00 01 01 07 09 03 09

Super Sete concurso: 333C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

JANEIRO

02 06 10 17 21 22 26 

Loterias
Megasena

01 02 06 09 10 11 12 13 
15 17 18 19 21 24 25concurso: 2549Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 10 11 13 23 38 48

concurso: 2457

concurso: 1874

01 03 11 16 36 44

concurso: 5725

Quina

Federal

NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S 
SÃ

O 
IN

FO
RM

AT
IV

OS
 E

 N
ÃO

 S
UB

ST
IT

UE
M

 O
S 

RE
SU

LT
AD

OS
 O

FI
CI

AI
S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2405Lotomania

58.657
61.140
51.445
50.818
30.467

09 11 17 47 55 67 72 
VOLTA REDONDA/RJ

28 30 56 70 75
concurso: 6027

01 06 10 30 33 35 

03 04 06 10 17 18 20 29 31 36
38 43 56 59 75 91 93 98 99 00

concurso: 2691Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

ATTAM

FLORESCER
FRACASSADO

ORASPARM
DCEOTUBO

PIANISTAS
ESMERALDAS

IAASEDU
AASOCAS
CAÇABART

COLIDEEDO
UENADE

INDUZIDAS

CONSERTAR
MESARGOLA

O efeito
atribuído
ao ovo de
codorna

Buraco
em um or-
çamento
(bras.)

Brotar 
as flores

(no jardim)

A roupa
vendida

no brechó

Instru-
mentistas
que tocam

piano

(?) de
ensaio, 

material de
laboratório

Reação
súbita de
espanto

Pedra
preciosa

verde
(pl.)

Estu-
dantes 

Fazer o
sinal da 

cruz 

Proteção
usada
pelo

alfaiate

Sufixo de
"rochedo"

Choca-se
com algo

Gelo, 
em inglês

O antigo
"provão"

Livra-se
de doença

Etapa
inicial de
uma via-
gem (pl.)

Período
de trinta

dias

Brinco de
forma

circular

Balcão de
bebidas

Divindade
feminina

(?) Lobo, 
compositor
Vazias por

dentro

Sugere;
instiga

Reparar
o carro 

Prato italiano
É concedida pela 

CEF para a compra
de um imóvel

Reta-
guardas

As mulheres
casadas

Tirar com
lixa

Móvel com
colchão

Perito
(p. ext.)
Fruto 

amazônico

Malsu-
cedido

600, em
romanos

Vogais
de "belo"
Não é?
(pop.)

Apalpar;
pôr a mão
Naquele

lugar

(?)-
níquel:

máquina
de jogo

Classe
econômica
dos ricos

3/ice. 4/açaí — caça. 5/enade — induz — massa. 9/florescer.
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C S B
C O N J U G A D O

B A N H O M A R I A
L E O I M E T
D C A Ç O I T E

L O T A D O A H
D I T O C E A R

R E V E R E N C I A
G O L I A S A S I
A E P O S Z
L A D I S C O

L I S B O A A C A
N S D DA L F

C H A C O A L H A R
A M B I C I O S O

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
doentes O 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.
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PREVISÃO DO TEMPO
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com pancadas de chuva

Sol Sol

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

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 +1,50% 22,38 
ItauUnibanco PN +3,00% 24,39 
Bradesco PN +2,75% 14,20 
Magazine Luiza ON +10,13% 2,61 
Via ON +16,23% 2,22 
Americanas ON +12,65% 8,28 

IBOVESPA: +1,83% 104.739 pontos

Iene 136,98
Libra est. 0,82
Euro 0,95
Peso arg. 173,65

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,3080 5,3090 +2,1%

PTAX  (BC) +0,7% 5,3154 5,3160 +0,4%

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

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

EURO +0,3% 5,6226 5,6254 +3,2%

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 19/12

Iene R$ 0,0388
Libra est. R$ 6,45
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.350,07 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/12 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. OUTUBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

OOUUTT NNOOVV DDEEZZ
TJLP (%) 7,20 7,20 7,20
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.212,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/23 1.460,75 -19,25 2,3%
FARELO jan/23 449,10 -13,90 9,4%
MILHO mar/23 647,25 -5,75 -3,4%
TRIGO mar/23 748,50 -5,00 -8,9%

SOJA 169,59 -0,5% -1,1% 168,00
MILHO 75,01 0,0% -3,3% 74,00
TRIGO 94,19 0,0% -4,9% 95,00
BOI GORDO 280,45 0,0% 0,5% 278,00
SUINO 6,76 0,0% 1,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 19/12 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 19/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 19/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 0,0% -1,1%
SOJA Paranaguá 186,00 0,0% -2,6%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% -3,5%

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

Mercado financeiro reduziu a
projeção da inflação para 5,76%

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação ofi-
cial do país, caiu de 5,79% 
para 5,76% para este ano. A 
estimativa consta do Boletim 
Focus de ontem (19), pesquisa 
divulgada semanalmente 
pelo Banco Central (BC) com 
a expectativa de instituições 
financeiras para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2023, a projeção da 
inflação ficou em 5,17%. Para 
2024 e 2025, as previsões são 
de inflação em 3,5% e 3,1%, 
respectivamente.

A previsão para 2022 está 
acima do teto da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. Definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, a meta é de 
3,5% para este ano, com inter-
valo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior 
é de 2% e o superior de 5%.

Da mesma forma, a proje-
ção do mercado para a inflação 
de 2023 também está acima 
do teto previsto. Para 2023 e 
2024, as metas fixadas são de 
3,25% e 3%, respectivamente, 
também com os intervalos de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual. Ou seja, para 2023 os limi-
tes são 1,75% e 4,75%.

Puxado pelo aumento de 
preços de combustíveis e ali-
mentos, em novembro, a infla-
ção subiu 0,41%. Com o resul-
tado, o IPCA acumula alta de 
5,13% no ano e 5,90% em 12 
meses, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Taxa de juros
Para alcançar a meta de infla-

ção, o Banco Central usa como 
principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, definida 
em 13,75% ao ano pelo Comitê 
de Política Monetária (Copom). 
A taxa está no maior nível desde 
janeiro de 2017, quando tam-
bém estava nesse patamar.

A próxima reunião do Copom 
está marcada para 31 de janeiro 
e 1° de fevereiro de 2023. Para o 
mercado financeiro, a expecta-
tiva é que a Selic seja mantida 
nos mesmos 13,75% nessa pri-
meira reunião do ano. Mas para 
o fim de 2023, a estimativa é 

de que a taxa básica caia para 
11,75% ao ano. Já para 2024 
e 2025, a previsão é de Selic 
em 9% ao ano e 8% ao ano, 
respectivamente.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refle-
xos nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Desse modo, taxas mais altas 
também podem dificultar a 
expansão da economia. Além 
da Selic, os bancos conside-
ram outros fatores na hora de 
definir os juros cobrados dos 
consumidores, como risco de 
inadimplência, lucro e despe-
sas administrativas.

Quando o Copom diminui a 
Selic, a tendência é que o cré-
dito fique mais barato, com 
incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a inflação e estimulando 
a atividade econômica.

PIB e câmbio
A projeção das instituições financeiras para o crescimento 

da economia brasileira neste ano se mantém em 3,05%. Para 
2023, a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) - a 

soma de todos os bens e serviços produzidos no país - é cres-
cimento de 0,79%. Para 2024 e 2025, o mercado financeiro 

projeta expansão do PIB em 1,67% e 2%, respectivamente. A 
expectativa para a cotação do dólar está em R$ 5,25 para o 

final deste ano. Para o fim de 2023, a previsão é que a moeda 
americana fique em R$ 5,26.
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Supremo considera
inconstitucionais as
emendas do secreto

Por 6 votos a 5, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) conside-
rou inconstitucionais as emen-
das de relator do Orçamento, 
as chamadas RP9, mais conhe-
cidas por orçamento secreto. 
A corte finalizou ontem (19) o 
julgamento de ações dos parti-
dos Cidadania, PSB, PSOL e PV, 
que entendem que as emen-
das RP9 são ilegais e não estão 
previstas na Constituição.

Até o último dia 15, quando 
o julgamento foi suspenso, o 
placar era de 5 votos a 4 con-
tra o orçamento secreto. A pre-
sidente do STF e relatora das 
ações, ministra Rosa Weber, 
votou pela inconstituciona-
lidade das emendas RP9 e 
foi seguida pelos ministros 
Edson Fachin, Luís Roberto 
Barroso, Luiz Fux e Cármen 
Lúcia. Ela considerou que o 
modelo prejudica a distri-
buição de recursos, o direito 
dos parlamentares de partici-
par do ajuste do Orçamento 
e a sociedade, por dificultar 
a obtenção de informações 

Recursos para o Bolsa Família
podem ficar fora do teto de gastos

Por decisão do ministro 
Gilmar Mendes, do STF, os 
recursos destinados ao paga-
mento de programas sociais de 
combate à pobreza e à extrema 
pobreza, como o Bolsa Família, 
poderão ficar fora do limite 
do teto de gastos. A decisão, 
tomada no domingo à noite, 
atende a um pedido do partido 
Rede Sustentabilidade.

“Reputo juridicamente 
possível que eventual dis-
pêndio adicional de recursos 
com o objetivo de custear as 
despesas referentes à manu-
tenção, no exercício de 2023, 
do programa Auxílio Brasil (ou 
eventual programa social que 
o suceda) pode ser viabilizado 
pela via da abertura de cré-
dito extraordinário, devendo 
ser ressaltado que tais despe-
sas não se incluem na base de 
cálculo e nos limites estabe-
lecidos no teto constitucional 
de gastos”, diz um trecho da 

Congresso
A decisão foi tomada em meio a dificuldades do governo eleito para 

aprovar a chamada PEC da Transição na Câmara dos Deputados. Além 
da verba para o pagamento do auxílio, o texto já aprovado pelos sena-
dores, também pretende recompor o orçamento de diferentes minis-
térios, fora do teto de gastos. A expectativa é que os deputados votem 
o texto ainda esta semana no plenário da Casa. A proposta aprovada 
no Senado estabelece que o novo governo terá 145 bilhões de reais 

para além do teto:  70 bilhões serão para custear o benefício social de 
600 reais com um adicional de 150 reais por criança de até seis anos. 
A proposta também abre espaço fiscal para outros 23 bilhões de reais 

em investimentos pelo prazo de dois anos e não por quatro anos, como 
queria equipe de transição.  Na Câmara, parlamentares defendem 

que o texto tenha validade de um ano. Outra alteração que está em 
discussão é um valor ainda menor do que o aprovado no Senado, que 

reduziu o valor de teto de R$ 175 para R$ 145 bilhões.

sobre a aplicação do dinheiro.
Já os ministros Alexandre 

de Moraes, Dias Toffoli e Nunes 
Marques votaram pela possi-
bilidade da adoção das emen-
das, mas com a aplicação de 
formas proporcionais de dis-
tribuição e de fiscalização. E 
o ministro André Mendonça 
votou para manter as emen-
das de relator ao entender que 
a decisão política sobre o des-
tino dos recursos orçamentá-
rios cabe ao Legislativo.

Após a suspensão do julga-
mento, o Congresso Nacional 
aprovou uma resolução que 
muda as regras dos recursos 
distribuídos pelas emendas 
de relator para tornar esses 
repasses mais transparentes 
à sociedade.

Ainda ontem, ao proferir 
seu voto, o ministro Ricardo 
Lewandowski disse que a 
medida apresentou avanços 
para “mitigar a enorme discri-
cionariedade que o relator tem 
na distribuição dos recursos 
orçamentários”. Entretanto, 

para ele, as mudanças ainda 
não estão de acordo com os 
parâmetros constitucionais 
de transparência. Já o minis-
tro Gilmar Mendes, último a 
votar, julgou as ações parcial-
mente procedentes e avaliou 
que, apesar da necessidade 
de se garantir mais transpa-
rência, não é possível sim-
plesmente declarar incons-
titucional a possibilidade de 
que as emendas de relator 
previnam despesas, restrin-
gindo-a a ajustes técnicos.

O apelido de orçamento 
secreto surgiu da ausência de 
identificação dos deputados 
e senadores que indicaram 
a aplicação de tais recursos. 
Assim, segundo críticos das 
RP9, as emendas são usadas 
pelo Executivo federal para 
cooptar deputados e sena-
dores a votarem matérias 
de seu interesse em troca de 
alocações diretas para órgãos 
públicos. Os recursos previstos 
para 2023 estão em torno de 
R$ 19 bilhões.

decisão de Mendes.
No entendimento, o teto 

de gastos não pode ser “con-
cebido como um fim em si 
mesmo” e não permitir que 
os recursos para “direitos fun-
damentais preconizados pela 
Constituição” não sejam libe-
rados. “Nesse contexto, urge 
a necessidade de desenvol-
vermos semelhantes meca-
nismos no âmbito da respon-
sabilidade social, facilitando 

a elaboração, implementa-
ção, consolidação e expansão 
de políticas públicas sociais 
por parte de todos os Entes 
Federativos”, argumenta o 
ministro.

Outro ponto destacado por 
Gilmar Mendes é que a própria 
lei do teto já continha instru-
mentos capazes de permitir a 
abertura de espaços fiscal para 
cumprir ‘responsabilidades 
sociais’ do Estado.

Quem manda
O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), 
fez uma convocação 
‘emergencial’ dos líderes 
da Casa para uma reunião 
ontem (19), às 14h. O 
encontro aconteceu 
na residência oficial. 
A mensagem de Lira 
foi enviada tão logo o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) formar maioria 
contra as RP-9, que 
sustentaram o “orçamento secreto”. Muitos líderes convocados, 
no entanto, não estavam em Brasília. O que Lira já deveria saber, é 
que, quem manda no Brasil é o Supremo. Mesmo assim, esticou a 
corda do orçamento secreto respaldado na ambição coletiva dos 
colegas de Congresso. Por três anos, ganhou confiança distribuindo 
mais de R$ 60 bilhões aos aliados. Lira só não entendeu que seu 
empoderamento era provisório – e estratégico – para que o STF 
pudesse sangrar Bolsonaro aos poucos e garantir sua própria 
versão de estabilidade democrática.

 “Lava Jato Eleitoral”
O ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
determinou o trancamento 
da ação penal contra Geraldo 
Alckmin (PSB-SP) que tem por 
base delações premiadas da 
chamada “Lava Jato Eleitoral”. 
Alckmin era investigado por 
suposto recebimento de R$ 
11,3 milhões da Odebrecht 
em doações ilegais nas 
campanhas de 2010 e 2014. 
A ação corria na 1ª Zona 
Eleitoral de São Paulo. A 
decisão de Lewandowski 
atende uma solicitação 
de extensão da defesa de 
Alckmin que teve por base 
uma decisão anterior do 
ministro anulando provas 
contra Lula (PT) apresentadas 
pela Odebrecht em seu 
acordo de leniência.

“Terra com lei”
Em discurso no encerramento dos trabalhos do TSE neste 
ano, Alexandre de Moraes elogiou o trabalho do tribunal 
contra as fake news nas eleições deste ano e disse que “as 
redes sociais não são terras sem lei”. “Uma outra marca (…) 
é que a Justiça brasileira e o TSE demonstraram que aqui 
no Brasil, as redes sociais não são terras sem lei. Aqui no 
Brasil, as milícias digitais são combatidas, são apenadas. Não 
conseguiram e não conseguirão influenciar negativamente 
as eleições”. Moraes também destacou como decisões 
importantes da corte a proibição da entrada de armas 
nas seções eleitorais e de acesso à urna eletrônica com o 
celular. “A corte se mostrou unida, um órgão colegiado, 
independentemente da divergência de opiniões, e isso faz 
parte de um órgão colegiado”.

Hostilizado no passado
O ex-senador Aloizio Mercadante foi hostilizado por eleitores 
brasileiros no aeroporto de Lisboa, mas isso ocorreu em 
2016. O registro em vídeo do momento expõe Mercadante 
se aproximando do balcão da companhia aérea, em frente ao 
qual se estende uma longa fila. Alguns dos passageiros que 
aguardam a vez interpretam a aproximação do ex-senador, que 
liderou os trabalhos do gabinete de transição para o governo 
eleito, como uma tentativa de furar fila, e o xingam e vaiam.

Protagonismo
Fernando Haddad comentou 
a decisão do STF que 
declarou inconstitucional 
o orçamento secreto. Para 
o petista, o entendimento 
da Corte marca uma “nova 
etapa” de relacionamento do 
governo com o Legislativo. 
“Entendo que é possível 
construir alternativa que 
dê protagonismo [ao 
Congresso], mas respeitados 
os princípios constitucionais. 
Eu acredito que, a partir 
de hoje, começa uma nova 
etapa de relacionamento. 
Há muitos mecanismos 
de fortalecimento do 
protagonismo do Legislativo 
na condução do orçamento”. O 
petista também disse que Lula 
“não tem intenção de retirar 
o Congresso na condução dos 
interesses nacionais”.

DIVULGAÇÃO
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PIB no Paraná cresce
acima da média
no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto 
(PIB) do Paraná cresceu 0,65% 
no 3º trimestre (julho a setem-
bro) de 2022, em comparação 
ao período de abril a junho 
deste ano, segundo rela-
tório divulgado ontem (19) 
pelo Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes). É o segundo 
aumento consecutivo do ano 
(3,46% no trimestre anterior) 
e está acima da média nacio-
nal, calculada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que apontou 
taxa real de crescimento de 0,4% 
do Brasil no mesmo intervalo.

Entre as atividades econô-
micas, o destaque é o desem-
penho da agropecuária para-
naense, que avançou 6% no 
confronto com o 2º trimes-
tre. Essa performance reflete 
o alto patamar de produção 
alcançado na safra de inverno 
do milho, sendo consequência 
também da boa colheita de 
trigo. Também em trajetória 
ascendente, o setor de servi-
ços evoluiu 0,21%, em conti-
nuidade ao processo de reto-
mada após a crise da Covid-19.

Interligações podem afetar o
abastecimento em Umuarama

A Sanepar informa que 
serão executadas interliga-
ções hidráulicas na área da 
estação de tratamento de água 
de Umuarama, na quinta-feira 
(22). Os trabalhos iniciam às 
7h30 e se estendem até as 9h. 
Em razão das obras, pode fal-
tar água temporariamente nas 
regiões dos bairros Parque das 
Jabuticabeiras, 7 Alqueires, 1º 
Maio, Moradias Vitória, Jardim 
Atlântico, Zona 03, Zona 04, 
Zona Armazém, Jardim dos 
Pássaros, Conjunto Residencial 
Córrego Longe, Parque Alto da 
Paraná, Jardim Tupã, Jardim 

Vila Romana, Jardim Europa, 
Residencial Florença e Jardim 
Alto São Francisco. A previsão 
é que o abastecimento volte à 
normalidade a partir das 10h e 
de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser 
cancelados em caso de mau 
tempo, impossibilidade de 
execução com segurança, fato-
res externos que impeçam a 
realização dos serviços no 
prazo programado, problemas 
operacionais que impactem 
de forma crítica o sistema de 
abastecimento ou força maior.

Só f icarão sem água 

durante este período os clien-
tes que não têm caixa-d’água 
no imóvel, conforme recomen-
dação da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 
A Sanepar sugere que cada 
imóvel possua uma caixa-
-d’água de pelo menos 500 
litros. Assim, é possível ter 
água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento 
ao Cliente Sanepar é feito 
pelo telefone 0800 200 0115, 
que funciona 24 horas. Ao 
ligar, tenha em mãos a conta 
de água ou o número de sua 
matrícula.

ENTRE as atividades econômicas, o destaque é o desempenho da agropecuária paranaense, 
que avançou 6% no confronto com o 2º trimestre

AEN

Por outro lado, a indústria 
do Estado contabilizou varia-
ção real de -1,07% em relação 
ao 2º trimestre deste ano, em 
decorrência dos resultados do 
segmento de transformação. 

No comparativo com o 3º 
do trimestre do ano anterior, 
a evolução chega a 2,7%, com 
bons resultados nos três seto-
res analisados: agropecuária 
(11,99%), indústria (1,15%) e 
serviços (1,45%).

O PIB do Estado cresceu 
1,29% nos três primeiros tri-
mestres de 2022, na compara-
ção com o mesmo período do 
ano passado. No acumulado 
dos últimos quatro meses, o 
Paraná registra crescimento 

de 0,92% no PIB.
No 3º trimestre, o valor do 

PIB paranaense atingiu R$ 152,4 
bilhões, alcançando R$ 487,3 
bilhões no acumulado de 2022 e 
R$ 626,2 bilhões no acumulado 
dos últimos quatro trimestres.

CENÁRIO NACIONAL
O PIB variou 0,4% na com-

paração do 3º trimestre con-
tra o 2º trimestre deste ano. 
Os serviços avançaram 1,1%, 
a indústria cresceu 0,8% e a 
agropecuária recuou 0,9%. 
Quando comparado a igual 
período do ano anterior, o 
PIB brasileiro apresentou 
crescimento de 3,6% no 3º 
trimestre de 2022.

Equipes do Governo do Estado e da Alep se reuniram ontem 
(19), para os últimos ajustes da cerimônia de posse do governador 
Ratinho Junior, em 1º de janeiro às 10h na sede do Legislativo. 
Participaram da reunião o Ten.Cel QOPM Robson Luiz Selleti 
representante do Gabinete Militar da Alep; o Major QOPM Nel-
son Stocheiro Gonçalves Júnior – representante da Casa Militar; a 
diretora de Comunicação da Alep, Katia Chagas; e a coordenadora 
do Cerimonial da Alep, Cleusa Caieiro. A solenidade terá trans-
missão ao vivo pela TV Assembleia, canal aberto 10.2 e 16 pela 

Claro/Net, site e redes sociais do Legislativo, que também disponibilizará registros fotográficos da posse.

AEN

Seguro residencial
No Paraná, o seguro residencial arrecadou R$ 282 milhões em 
apólices comercializadas entre janeiro e outubro, equivalendo 

a um crescimento de 16% sobre igual período de 2021. Com R$ 
92 milhões pagos em indenizações nos primeiros 10 meses do 

ano, o estado detém atualmente 32,4% deste mercado na Região 
Sul. Para a vice-presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais 
Massificados da FenSeg, Magda Truvilhano, este seguro vive o 

seu “pico histórico” no país.

Voo internacional
O prefeito de Foz do Iguaçu, 
Chico Brasileiro, informou que o 
segundo voo internacional com 
ligação direta do Aeroporto de 
Foz do Iguaçu com Montevidéu, 
capital do Uruguai, será lançado 
nesta terça-feira (20). “É mais 
uma excelente notícia que vai 
impulsionar o nosso turismo 
internacional que tem dado 
sinais claros de recuperação 
plena”, disse Chico Brasileiro.

Diplomados
O governador reeleito Ratinho 
Júnior (PSD) foi diplomado, 
nesta segunda-feira (19), junto 
ao vice-governador Darci Piana 
(PSD). O Tribunal Regional 
Eleitoral também diplomou o 
senador Sérgio Moro (União 
Brasil), 30 deputados federais 
e 54 deputados estaduais. O 
ato formal oficializa o resultado 
das urnas, certificando a lisura 
do processo, habilitando os 
candidatos para assumirem os 
cargos em 2023.

Compromisso
O DER anunciou um termo 
de compromisso com o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
para assumir a execução das 
obras de contenção da encosta 
nos km 39 e km 41 da BR-277, 
em Morretes, onde ocorreram 
deslizamentos em outubro 
e novembro.

Alternativa
As chuvas recentes no Sul do país 
interditaram parte das estradas 
por onde circulam moradores 
do Paraná e Santa Catarina, 
dificultando o tráfego entre os 
dois estados. Uma parceria do 
Governo do Paraná com a Azul 
Linhas Aéreas abriu voos diários 
entre Curitiba e Florianópolis, 
exclusivamente para atender a 
essa grande demanda. Que já 
começou a decolar no início desta 
semana e deve atender a região 
até fevereiro de 2023.

Porte de armas
A Assembleia Legislativa vota 

nesta semana, projeto de lei 
que reconhece a atividade do 
praticante de tiro esportivo, 
caça ou colecionador de armas 
como atividade de risco e a 
efetiva necessidade do porte 
de armas de fogo ao atirador 
integrante de entidades 
de desporto legalmente 
constituídas. Já aprovado em 
primeira discussão o projeto 
foi bastante criticado. A 
segunda discussão do projeto 
deverá ser pautada para a 
próxima quarta-feira (21).

Voto contra!
Na sessão do Congresso 
Nacional que votou o projeto 
de resolução que altera os 
critérios de distribuição 
para tornar as emendas de 
relator mais transparentes, 
o líder do Podemos, senador 
Oriovisto Guimarães, fez um 
apelo para que a proposta 
não seja votada. O senador 
paranaense destacou que, “se 
houver mesmo a votação, os 
parlamentares do Podemos 
votarão contra”.

Curso gratuito
Estão abertas as inscrições 
para um curso gratuito online 
de espanhol oferecido pelo 
Centro de Línguas Estrangeiras 
Modernas. Ao todo, são 700 
vagas ofertadas. Interessados 
devem se inscrever no https://
aluno.escoladigital.pr.gov.br/
celem.

Piso
A deputada federal Leandre 
(PSD) votou favorável pela 
PEC que direciona recursos do 
superávit financeiro de fundos 
públicos e do Fundo Social 
para financiar o piso salarial 
nacional da enfermagem no 
setor público, nas entidades 
filantrópicas e de prestadores 
de serviços com um mínimo 
de atendimento de 60% de 
pacientes do SUS. A proposta 
foi aprovada, em dois turnos, 
pela Câmara dos Deputados, 
e agora segue para apreciação 
no Senado Federal.
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Aprovado orçamento
de R$ 721 milhões
para o próximo ano

Em reunião ordinária na 
noite de ontem, vereadores de 
Umuarama aprovaram o projeto 
de Lei 101/2022, que trata da Lei 
Orçamentária Anal.  A proposta 
faz uma estimativa da receita 
prevista par ao ano seguinte, 
considerando renúncias fiscais 
estabelecidas na legislação 
municipal vigente. A receita 
orçamentária, que decorrerá 
da arrecadação de tributos pró-
prios ou transferidos e demais 
receitas correntes e de capital 
conforme a legislação vigente 
é estimada em R$ 721.760.000.

Deste total, a Câmara 
Municipal fica com R$ 12.500.000 
para despesas durante todo o 
ano de 2023.

A pasta onde há o maior 
investimento do Poder Público 
do Município é a da Saúde, que 
terá à disposição em 2023, nada 
menos que R$ 193.348.500. 
Logo atrás vem a Secretaria de 
Educação, com R$ 127.653.154 
do total.A Secretaria Municipal de 
Segurança, Trânsito e Mobilidade 
Urbana (Sestran) também recebe 
uma boa parte, que desta vez foi 
equivalente a R$ 21.808.112

Despesas do Fundo de 
Previdência dos Servidores 
Municipais de Umuarama foram 
orçadas em R$ 72.462.617.

EMENDAS
O projeto permaneceu na 

Câmara durante um período 
de três sessões consecuti-
vas para o recebimento de 

Recesso
O recesso parlamentar do Legislativo que deveria ter início na última 
quinta (15) foi adiado, devido à retirada de pauta do projeto que trata 
da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2023. A decisão é inédita levou o pre-
sidente da Câmara a seguir com outra sessão ordinária, que aconteceu 
ontem (19). Na ocasião, retornou à pauta da Ordem do Dia, o projeto, 

que é de autoria do Executivo e foi retirado a pedido do prefeito na 
última sessão extraordinária, ocasião em que seria discutida e vota-
da em segundo turno. Segundo o procurador jurídico do Legislativo, 
Diemerson Castilho, o Regimento Interno da Câmara aponta que : “A 

sessão ordinária não será interrompida em 15 de dezembro enquanto 
a Câmara não deliberar sobre a lei orçamentária anual do ano subse-

quente”. “O texto parágrafo 2º revela que a sessão legislativa se refere 
aos trabalhos legislativos 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 trabalhos depois do recesso do meio do ano. O 
Regimento diz ainda que: “A Câmara reunir-se-á durante as sessões 
legislativas ordinariamente, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º 

de agosto a 15 de dezembro, independente de convocação e extraordi-
nariamente, quando, com este caráter, for convocada na forma da Lei 

Orgânica e deste Regimento”.

Deputados votam amanhã a
Lei Orçamentária para 2023

Os deputados estaduais 
iniciam na quarta-feira (21) 
a votação do projeto de lei 
432/2022, do Poder Executivo, 
que trata da Lei Orçamentária 
Anual para o exercício 2023. 
A peça orçamentária do ano 
que vem prevê receita total 
de R$ 60,5 bilhões. O pro-
jeto ainda aguarda parecer 
da Comissão de Orçamento, 
para tramitar na forma de 
um substitutivo geral da 
Comissão, que analisou o 
texto do Executivo e acatou 
emendas apresentadas pelos 

A proposta de lei Orçamentária recebeu 35 emendas enquanto permaneceu sob análise dos 
vereadores na Câmara de Umuarama

ALEX MIRANDA

emendas parlamentares. 
Os vereadores elaboraram e 
apresentaram 35 pedidos de 
alteração à Lei Orçamentária 
Anual de 2023. A apresenta-
ção de emendas está prevista 
na Constituição Federal, com 
o condicionamento estendido 
para todas as esferas governa-
mentais: Federal, Estadual e 

Municipal. A responsabilidade 
da elaboração e apresentação 
de tais alterações é atribuída 
aos representantes da comu-
nidade, que possuem, neste 
caso, a possibilidade de apre-
sentar seus apontamentos em 
se tratando de áreas da admi-
nistração pública que carecem 
de investimentos.

parlamentares.
As sessões plenárias desta 

semana (quarta, quinta e 
sexta) serão realizadas de 
forma 100% remota a par-
tir das 9h30. Profissionais de 
imprensa e população pode-
rão acompanhar os traba-
lhos legislativos através da 
TV Assembleia (canal 10.2 
em TV aberta e 16 pela Claro/
Net), site e redes sociais do 
Legislativo. A Assembleia 
Legislativa seguirá fechada em 
razão das férias coletivas con-
cedidas aos servidores.

HOSPITAIS
Também na pauta, aguar-

dando análise das emendas 
pela CCJ, os projetos de lei do 
Executivo que tratam da gestão 
dos hospitais regionais e uni-
versitários do PR. O projeto que 
permite ao Estado realizar a con-
cessão dos hospitais regionais 
de Telêmaco Borba, Ivaiporã e 
Guarapuava, recebeu 13 emen-
das de plenário e será votado em 
segundo turno, assim como o pro-
jeto de lei que trata dos hospitais 
universitários e que recebeu sete 
emendas de plenário.

Sogro garantido
Para que um genro ministro 
das Comunicações? Para estas 
horas: Fábio Farias assinou e 
o presidente Jair Bolsonaro 
endossou em decreto a 
renovação de concessões de 
três retransmissoras do SBT, 
de Silvio Santos: a Televisão 
Sorocaba, a TV SBT Canal 11 
do Rio de Janeiro e o Sistema 
Araçá (com concessão de 15 
anos em data retroativa em 
janeiro de 2021).

Esposa do general
Um atento observador 
encontrou, num fim de 
semana, a esposa do general 
Villas Bôas, ex-comandante do 
Exército, acampada em meio 
aos bolsonaristas em frente ao 
Quartel General em Brasília. A 
expectativa dentro do QG entre 
militares – que não gostam da 
muvuca – é a de que o futuro 
comandante convide o povo a 
se retirar em breve.  

Outra de Janja 
A cantora baiana Margareth 
Menezes, futura ministra da 
Cultura, é mais um nome 
da cota de... Janja Silva, a 
futura primeira-dama que 
mandou muito no governo 
de Transição. O que a artista 
entende de gestão pública 

Cai morte por armas
O número de homicídio de jovens 
de 15 a 29 anos por armas de 
fogo no Brasil apresentou queda 
nos últimos seis anos. Segundo 
dados do Ministério da Saúde, 
pelo Sistema de Informações 
sobre Mortalidade (SIM), o 
pico nesta faixa etária ocorreu 
em 2017, com 28.300 óbitos, 
sendo 27.008 homens e 1.292 
mulheres. Esse padrão se repetiu 
de 2018 a 2022, com mais mortes 
entre jovens do sexo masculino. Em 2018 foram 24.156 casos 
(23.020 homens e 1.136 mulheres); Em 2021, 16.472 masculinas e 
810 femininas. Apesar de dados preliminares de 2022, observa-se 
o mesmo cenário: Até o momento, o SIM registrou 9.971 casos – 
9.476 homens e 495 mulheres.

é um mistério. E petistas 
continuam a torcer o nariz 
para ela, e para a esposa de 
Lula da Silva.  

Questão de ajustes
Josué Gomes está ministro na 
lista – pode ser da Indústria & 
Comércio – que ele já recusou 
– ou de Planejamento. Não 
agora, mas Lula ainda sonha 
tê-lo no segundo semestre. 
As portas estão abertas e 
Josué não disse o “nunca”. 
Apenas precisa de tempo para 
ver se consegue se manter à 
frente da Fiesp ou se vai ser 
vencido pelo grupo opositor 
de Paulo Skaf. A articulação 
para chamar Josué foi de 
Aloizio Mercadante na pré-
campanha. Josué seria o vice 
na chapa de Lula se Geraldo 
Alckmin declinasse.

Direto do alambique
O ex-ministro José Múcio 
Monteiro aceitou o convite 
para comandar o Ministério 
da Defesa apenas pela 
amizade com Lula da Silva, 
que fez apelos. Aposentado do 
Tribunal de Contas da União, 
Múcio curtia sua fazenda no 
interior de Pernambuco, onde 
tem alambique da cachaça 
Dona Chica, seu xodó – da 
qual Lula prova e gosta.

ESPLANADEIRA
# Advogada Mariane Stival é empossada como membro da 

Comissão de Direito Internacional do Conselho Federal da OAB. 
# Festival Interativo de Música e Arquitetura estreia dia 22, nos 
estados: RJ, MA, PA e MG. # Natal Sesc RJ passará, até dia 6 de 

janeiro, por 26 municípios de todas regiões do RJ com atividades 
gratuitas. # Escritora Ilana Eleá lança livro pela Editora Patuá “Emma 
e o poliamor”. # Davi Mendonça Cardoso, premiado pela SECEC-RJ, 

lança curso rápido de escrita criativa “No Rolê da Criatividade”. # 
Escritório de advocacia /asbz doa parte de dois meses de recursos e 

70 cestas básicas ao Instituto Devolver e AMEO.
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Governo do Estado, trabalhando pelo Paraná que a gente quer.

NOTÍCIAS QUE FAZEM O PARANÁ 
AVANÇAR CADA VEZ MAIS.

PR
DESTAQUE

Casa Fácil Paraná recebe Selo de Mérito 
e é reconhecida como uma das melhores 
políticas habitacionais do país.

Com mais de 77 milhões de reais 
investidos, obras de duplicação da 
BR-277 em Guarapuava ultrapassam 
os 70% de conclusão.

Operação de verão da PM paranaense 
contará com mais de seiscentos 
policiais e 2 helicópteros.

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

Duplo homicídio e atentado podem
ter sido praticados pelo mesmo autor

As investigações envolvendo 
dois homicídios e um atentado 
que ocorreram no município de 
Douradina na noite do último 
sábado (17), levaram a Polícia 
Civil de Umuarama a acredi-
tar em duas hipóteses. Uma 
delas é de que a motivação 
teria sido um ‘desacerto’ 
entre os envolvidos e outra 
leva a linha investigativa a 
averiguar uma vingança.

A primeira ocorrência aten-
dida pela Polícia Militar acon-
teceu na rua Giacomini. Dentro 
de uma residência, os policiais 
encontraram um homem, 
de 30 anos, já em óbito com 
perfurações de arma de fogo. 
Lá também estava outro 
homem, de 31 anos, também 
foi baleado, mas que sobrevi-
veu depois que fugiu para uma 
casa vizinha.

A segunda ocorrência 
foi atendida dentro de um 
pequeno intervalo de poucos 
minutos, na rua Paraná.

A vítima – um homem de 
40 anos que residia na mesma 

casa que os outros dois 
homens baleados – também 
foi alvejada e também estava 
morta. Testemunhas afirma-
ram que os crimes foram pra-
ticados por dois suspeitos que 
estavam em uma motocicleta.

De acordo com o Delegado 
de Polícia Civil, o Dr. Gabriel 
Menezes, as circunstâncias 
semelhantes em ambos tiro-
teios, aliado ao fato de os três 
morarem na mesma casa e o 
pequeno intervalo de tempo 
entre as ocorrências, levam a 
crer que tudo se trata de um 
mesmo crime, e que possivel-
mente foi motivado por um 
desacerto de contas.

“O fato é que os três foram 
alvos de uma mesma ação“, 
explicou o Menezes. “Tendo 
em vista o fato de morarem em 
uma mesma residência, a pro-
ximidade e o horário do crime 
é o mesmo com uma diferença 
de poucos minutos”, concluiu.

VINGANÇA
A Polícia Civil apurou ainda 

que a vítima de 30 anos, encon-
trada em óbito na casa, pos-
suía antecedentes criminais 
por envolvimento em crimes 
de ameaça, lesão corporal, ten-
tativa de homicídio e homicídio 
consumado – este último teria 
inclusive sido praticado dentro 
do município de Douradina.

“Devido ao crime ter sido 
cometido na cidade, os inves-
tigadores estão trabalhando 
com a hipótese que o homicí-
dio de sábado tenha sido moti-
vado por um possível desa-
certo de contas, ainda mais 
considerando que a vítima 
que foi morta é parente do 
que sobreviveu ao atentado. 
É válido ressaltar que apesar 
de residir na mesma casa que 
as vítimas, o homem de 40 
anos que também foi baleado 
e morto pelos atiradores fora 
dali, não possuía passagem 
pela polícia”.

SOBREVIVENTE
Os investigadores seguem 

tentando descobrir qual foi a 

dinâmica do crime, pois ainda 
é inconclusivo se os atirado-
res dispararam contra os dois 
moradores na residência e 
posteriormente executaram 
a terceira vítima na rua; ou se 
todos os três homens estavam 
na mesma casa no momento 
da chegada dos autores e um 
deles conseguiu sair ainda com 
vida do local e acabou mor-
rendo na via pública.

De acordo com o delegado, 
o que auxiliará nas investiga-
ções será o relato do homem 
de 31 anos, que sobreviveu ao 
atentado e foi encaminhado 

para atendimento médico hos-
pitalar. Ele deverá ser ouvido 
pela PC nos próximos dias. 
(Colaboração - OBemdito)

Execução
O delegado de Polícia Civil 
de Iporã, Thiago Soares, 
solicitou ontem (19) a ajuda da 
comunidade para elucidar um 
homicídio praticado na manhã 
da quarta (14). Luís Goldoni da 
Silveira, 67, que possui passagem 
por estupro, foi encontrado 
morto dentro de um Fiat/Uno de 
cor vermelha. Nada foi roubado, 
fator que leva a polícia acreditar 
em uma execução.
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Messi foi convidado para eternizar os
pés na calçada da fama do Maracanã

O craque Lionel Messi, que 
liderou a conquista do tricam-
peonato mundial da seleção 
argentina no domingo (18), 
na Copa do Catar, será con-
vidado a eternizar os pés na 
Calçada da Fama do Maracanã, 
o Estádio Jornalista Mário 
Filho, no Rio de Janeiro. 
Por meio de publicação no 
Instagram ontem (segunda-
-feira, 19), a Superintendência 
de Desportos do Estado do Rio 
de Janeiro (Suderj) anunciou a 
reiteração do convite oficial ao 
atacante argentino, em comuni-
cado a ser enviado à Federação 
Argentina de Futebol (AFA). O 
primeiro aceno para que o ata-
cante gravasse os pés no estádio 
foi feito em 2019, quando Messi 
e a Albiceleste faturaram a Copa 
América no Brasil.

“Lionel Messi já demons-
trou dentro e fora de campo 
toda a sua importância. É um 
jogador que já está há anos no 
mais alto patamar da história do 
futebol. Essa conquista da Copa 

do Mundo é só a coroação de 
uma carreira linda e vitoriosa. E 
nada mais justo que o Maracanã 
preste esta homenagem a ele. 
Afinal, Messi é um gênio da 
bola”, afirmou Adriano Santos, 
presidente da Suderj, autar-
quia do governo do estado do 

Rio de Janeiro, que administra 
o Maracanã, em parceria com 
Flamengo e Fluminense.

A calçada da fama no 
Maracanã tem marcas de íco-
nes brasileiros do futebol mun-
dial - Pelé, Garrincha, Rivelino 
e Ronaldo Fenômeno, entre 

O primeiro aceno para que o atacante gra-
vasse os pés no estádio foi feito em 2019, 
quando Messi e a Albiceleste faturaram a 
Copa América no Brasil

DIVULGAÇÃO

outros – e um seleto grupo 
de sete estrangeiros: Elias 
Figueroa (chileno), Alcides 
Ghiggia (uruguaio), Romerito 
(paraguaio), Petckovic (sér-
vio), Eusébio (português), 
Loco Abreu (uruguaio) e Franz 
Beckenbaueer (alemão).  
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Hora de renovar  
a confiança

O ano de 2022 foi repleto de conquistas e desafios 
para a família do campo paranaense. Começou com 
uma estiagem praticamente inédita, que jogou no chão 
a produtividade das lavouras em várias regiões do 
Estado. Essa situação obrigou muita gente a rever seus 
conceitos de gestão e o manejo do próprio negócio, 
para não repetir esses prejuízos no futuro.

Depois foi a vez de enfrentar um mercado repleto 
de incertezas ocasionadas pela situação internacional, 
com guerra e resquícios de uma pandemia mundial. 
Para completar, no final do ano houve a tentativa do 
governo estadual de taxar a produção agropecuária, 
que felizmente, graças à articulação das lideranças 
rurais paranaenses, foi derrotada no legislativo.

Em todas essas situações, nos bons e maus 
momentos, o produtor sempre teve ao seu lado o 
Sistema FAEP/SENAR-PR. Seja na hora de brigar 
pelos seus direitos, quando uma tempestade ameaça 
seu futuro; seja na hora de buscar conhecimento 
para melhorar seus rendimentos, ou mesmo na hora 
de encaminhar seus filhos e filhas aos programas do 
SENAR-PR que despertam o vínculo com a terra e 
abrem as portas do mercado de trabalho.

É por isso que nessa época do ano, o Sistema FAEP/
SENAR-PR vem até você fazer um convite: Renovar por 
mais um ano essa parceria, com objetivo de proporcionar 
mais oportunidade e mais dignidade para a família do 
campo paranaense. Que tal, vamos juntos?

Boas festas e um 2023 cheio de realizações!

sistemafaep.org.br

Governo lança edital para construção
da Casa de Custódia de Umuarama

O governo do Estado publi-
cou o edital de licitação que 
vai escolher a empresa res-
ponsável por construir a Casa 
de Custódia de Umuarama. 
Apesar da resistência dos 
moradores, o local esco-
lhido para o complexo de 
obras foi mantido, na Estrada 
Canelinha, ao lado do Bairro 
São Cristóvão.

O aviso de licitação inclui 
duas fases: a primeira con-
templa a prestação de servi-
ços técnicos para a elaboração 
do projeto básico de arquite-
tura e engenharia; a segunda, 
por sua vez, é a construção 
propriamente dita, que terá 
9.915,08 metros quadrados. O 
preço máximo anunciado pelo 
governo é de pouco mais de R$ 
43,3 milhões.

O prazo de execução é de 
720 dias corridos. O edital 
estará disponível às empresas 
interessadas a partir de ama-
nhã (21). A abertura dos enve-
lopes com as propostas está 
prevista para 31 de janeiro.

A Casa de Custódia é para 
onde são encaminhados os 
presos temporários e que aguar-
dam julgamento. Uma vez con-
denados, eles são transferidos 
para presídios. Há vários anos, 
Umuarama e região enfrentam 
a necessidade de centenas de 
vagas prisionais, um drama que 
coloca em risco a segurança da 
população, diante de cadeias 
impróprias.

A notícia do investimento 
é positiva para boa parte 
da comunidade, exceto os 
moradores do São Cristóvão 

e adjacências, conforme eles 
mesmos vêm se manifestando 
pelas redes sociais. Ainda no 
período de audiências públi-
cas para deliberar sobre a 
construção na área destinada 
pelo município, as lideranças 
do bairro se manifestaram con-
trárias à escolha do lugar. Os 
moradores lotaram as sessões 
da Câmara de Vereadores para 
aprovação do terreno e chega-
ram a bloquear a PR-323.

Entre outros argumentos, 
os moradores alegam que já 
são prejudicados pela Estação 
de Tratamento de Esgoto da 
Sanepar no bairro, o que via 
de regra causa mau odor. Sem 
falar nos prejuízos gerados 
diante da baixa valorização 
das propriedades.

“O bairro não foi preparado 

PROJETO da casa de custódia apresento na Prefeitura e na Câmara antes da escolha do 
local onde será a construção

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Dados do final de semana informam
78 novos casos de Covid na cidade

O Boletim Covid de ontem 
(segunda-feira, 19) trouxe 
dados acumulados no final 
de semana e informou que 78 
novos casos foram confirma-
dos, sendo 47 mulheres, 28 
homens e três crianças: são 
três meninos, um de 6 anos, 
que não foi vacinado, um de 
8 anos, que tomou uma dose 
de vacina, e um de 9 anos, 
que tomou duas doses do 
imunizante.

O número de pessoas em 
isolamento domiciliar dimi-
nuiu e agora são 781, com 
535 casos ativos e mais 246 
suspeitos. Desde o início da 

Devido ao aumento no número de casos de 
Covid-19 na cidade, a Secretaria de Saúde 
preparou um cronograma especial de vacina-
ção para hoje (20) e quinta-feira (22) em 
três unidades de saúde: Central, Bem-Estar 
e Jardim Cruzeiro. Haverá doses 1, 2, 3 e 
4 para crianças e adultos, enquanto houver 
doses disponíveis, com atendimento das 7h30 
às 11h e das 13h30 às 16h30. As doses 1 
são destinadas a todas as pessoas com idade 
acima de 12 anos; a dose 2 da Pfizer será 
para pessoas acima de 12 anos que fizeram 
a dose 1 em 29 de novembro ou em datas 

anteriores, o 1º reforço será para pessoas acima de 12 anos que fizeram a segunda dose com a Astrazeneca, Corona-
vac ou Pfizer em 20 de agosto ou em datas anteriores e também as pessoas que fizeram a dose única de Janssen em 
20 de outubro. Também haverá dose para 2º reforço para todas as pessoas com 18 anos ou mais que fizeram o 1º 
reforço e 20 de agosto ou em datas anteriores com as vacinas Janssen, Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac, 3° reforço 
para todas as pessoas com 18 anos os mais que exclusivamente fizeram a dose única Janssen mais 1° reforço e 2° 
reforço em 20 de agosto com as vacinas Astrazeneca, Pfizer, Janssen ou Coronavac.

para esse tipo de construção. 
Hoje vivemos numa tranquili-
dade e sabemos que isso não 

vai continuar”, disse Jean Carlos 
Felipe, presidente da Associação 
de Moradores do São Cristóvão.

pandemia, em março de 2020, 
40.664 pessoas foram diagnos-
ticadas com covid-19 e deste 
total 39.790 se recuperaram. 
Oficialmente nenhuma morte 
pela doença foi comunicada 
à Secretaria de Saúde de 
Umuarama e o total de óbitos 
nesse período é de 357.

Existem hoje seis pessoas 
internadas em enfermarias 
com leitos exclusivos para tra-
tamento de Covid. São quatro 
mulheres – uma de 68 anos, 
que tomou três doses de vacina, 
uma de 70 anos, com duas 
doses da vacina, uma de 72 
anos, com duas doses, e uma 

de 93 anos, com duas doses – 
e dois homens: um de 74 anos, 
que tomou três doses de vacina 
e outro de 41 anos com duas 
doses do imunizante.

Em dezembro, 959 pes-
soas já foram diagnosticadas 
com a doença e o aumento no 
número de casos tem colocado 
a Vigilância em Saúde em alerta. 
De 1° de janeiro de 2022 até 
agora 20.232 pessoas tiveram 
Covid. Mesmo com os números 
de casos tendo aumentado nos 
últimos dias, o município conti-
nua classificado com bandeira 
verde pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa).

ASSESSORIA/SECOM
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(44)3056-6050

SAIBA MAIS

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

Aqui tem lançamento toda
semana por um valor único

Palavras cruzadas

Seu trabalho renderá mais se agir só, sem 
distrações. Pode resolver questões que há 
tempos te inquietam. Tente ficar a sós com 
quem deseja - a conversa olho no olho po-
derá evoluir para namoro.

O serviço rotineiro pode ser feito de outra 
forma, mas precisa usar a criatividade. A 
Lua favorece a união e harmonia com pa-
rentes. A paquera pode render com uma 
pessoa do círculo de trabalho. 

A Lua pede que você valorize seu trabalho 
e, se fabrica algo ou faz serviços, cobre o 
justo por eles. Relações antigas pedem um 
refresco com mudanças de comportamento 
dos dois lados. 

A intuição estará afiada, e você pode inter-
pretar como sendo uma ajuda do destino 
para sua vida profissional e pessoal. Com 
o parceiro de todas as horas a conversa é 
outra, mais íntima e aberta. 

Sua precisão e o apoio de pessoas pode-
rosas o ajudarão nos negócios. O relacio-
namento conjugal vai muito bem, podendo 
contemplar planos de mudança de casa ou 
uma segunda lua de mel. 

O momento profissional é de bastante 
clareza, e é possível que até sinalize mu-
danças em seus próximos passos. Entre os 
casados o clima é de alegria, mas se atente 
as solicitações do par.

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 20 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de 
Aquário. Podem ser joviais e comunicativos, otimistas e simpáticos, mas tam-
bém são nervosos, inquietos e agitados; agradáveis, inteligentes e dinâmicos. 
Costumam ter muitos amigos e se tornam populares. Seu número principal é o 
29, formado de 2, Lua e de 9, Marte. Juntos formam o 11, de natureza exótica, 
original, diferente, criativa, de espírito elevado, mas com o seu lado cruel e 
agressivo também.

Horóscopo nascido em 20 de dezembro

Boas notícias devem chegar para quem 
trabalha comissionado. Talvez tenha uma 
ótima ideia que poderá pôr em prática para 
aumentar seus ganhos. Pode ser bom fazer 
contato com um antigo amor. 

Momento bom para fechar negócios. Vai 
preferir se reservar. Que tal fazer algo em 
casa, com amigos? Seu amor pode querer 
sair e você não. A solução é um escolher 
hoje e outro amanhã. 

Talvez precise tomar algumas atitudes em 
seu trabalho que desagradem alguém, mas 
serão necessárias para o serviço. Tanto 
você quanto o companheiro incentivarão os 
projetos um do outro. 

Repense suas atividades e diminua o rit-
mo no serviço, foque no que é essencial. 
Investir em cursos pode te ajudar nesse 
momento. Uma pessoa inteligente, com a 
cabeça aberta, pode te atrair. 

A energia do dia está favorecendo as re-
lações entre pessoas, então conte com 
seu poder de interação. Com delicadeza, 
defenda o que deseja na relação, para ter 
equilíbrio entre você e o par. 

Com o final do ano chegando, poderá pedir 
ajuda para terminar suas tarefas. O compa-
nheiro pode estar precisando de atenção, 
então reserve um tempo nos finais de se-
mana para vocês dois. 
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 20/12/2022
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max 23
min 21

max 28
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max 26
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Foz do Iguaçu
max 30
min 20

max 27
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Curitiba
max 21
min 15
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Sol
Quinta 22/12/2022

Sol

Nova
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Minguante
16/12 - 05h59
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Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 10 11 13 23 38 48

concurso: 2457

concurso: 1874

01 03 11 16 36 44

concurso: 5725

Quina

Federal

NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S S
ÃO

 IN
FO

RM
AT

IVO
S E

 N
ÃO

 SU
BS

TIT
UE

M 
OS

 R
ES

UL
TA

DO
S O

FIC
IAI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥
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VOLTA REDONDA/RJ
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concurso: 6027
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concurso: 2691Lotofácil
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BANCO 34

ATTAM

FLORESCER
FRACASSADO

ORASPARM
DCEOTUBO

PIANISTAS
ESMERALDAS

IAASEDU
AASOCAS
CAÇABART

COLIDEEDO
UENADE

INDUZIDAS

CONSERTAR
MESARGOLA

O efeito
atribuído
ao ovo de
codorna

Buraco
em um or-
çamento
(bras.)

Brotar 
as flores

(no jardim)

A roupa
vendida

no brechó

Instru-
mentistas
que tocam

piano

(?) de
ensaio, 

material de
laboratório

Reação
súbita de
espanto

Pedra
preciosa

verde
(pl.)

Estu-
dantes 

Fazer o
sinal da 

cruz 

Proteção
usada
pelo

alfaiate

Sufixo de
"rochedo"

Choca-se
com algo

Gelo, 
em inglês

O antigo
"provão"

Livra-se
de doença

Etapa
inicial de
uma via-
gem (pl.)

Período
de trinta

dias

Brinco de
forma

circular

Balcão de
bebidas

Divindade
feminina

(?) Lobo, 
compositor
Vazias por

dentro

Sugere;
instiga

Reparar
o carro 

Prato italiano
É concedida pela 

CEF para a compra
de um imóvel

Reta-
guardas

As mulheres
casadas

Tirar com
lixa

Móvel com
colchão

Perito
(p. ext.)
Fruto 

amazônico

Malsu-
cedido

600, em
romanos

Vogais
de "belo"
Não é?
(pop.)

Apalpar;
pôr a mão
Naquele

lugar

(?)-
níquel:

máquina
de jogo

Classe
econômica
dos ricos

3/ice. 4/açaí — caça. 5/enade — induz — massa. 9/florescer.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

ATTAM

FLORESCER
FRACASSADO

ORASPARM
DCEOTUBO

PIANISTAS
ESMERALDAS

IAASEDU
AASOCAS
CAÇABART

COLIDEEDO
UENADE

INDUZIDAS

CONSERTAR
MESARGOLA

O efeito
atribuído
ao ovo de
codorna

Buraco
em um or-
çamento
(bras.)

Brotar 
as flores

(no jardim)

A roupa
vendida

no brechó

Instru-
mentistas
que tocam

piano

(?) de
ensaio, 

material de
laboratório

Reação
súbita de
espanto

Pedra
preciosa

verde
(pl.)

Estu-
dantes 

Fazer o
sinal da 

cruz 

Proteção
usada
pelo

alfaiate

Sufixo de
"rochedo"

Choca-se
com algo

Gelo, 
em inglês

O antigo
"provão"

Livra-se
de doença

Etapa
inicial de
uma via-
gem (pl.)

Período
de trinta

dias

Brinco de
forma

circular

Balcão de
bebidas

Divindade
feminina

(?) Lobo, 
compositor
Vazias por

dentro

Sugere;
instiga

Reparar
o carro 

Prato italiano
É concedida pela 

CEF para a compra
de um imóvel

Reta-
guardas

As mulheres
casadas

Tirar com
lixa

Móvel com
colchão

Perito
(p. ext.)
Fruto 

amazônico

Malsu-
cedido

600, em
romanos

Vogais
de "belo"
Não é?
(pop.)

Apalpar;
pôr a mão
Naquele

lugar

(?)-
níquel:

máquina
de jogo

Classe
econômica
dos ricos

3/ice. 4/açaí — caça. 5/enade — induz — massa. 9/florescer.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO33

C S B
C O N J U G A D O

B A N H O M A R I A
L E O I M E T
D C A Ç O I T E

L O T A D O A H
D I T O C E A R

R E V E R E N C I A
G O L I A S A S I
A E P O S Z
L A D I S C O

L I S B O A A C A
N S D DA L F

C H A C O A L H A R
A M B I C I O S O

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
doentes O 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.

Além de uma vasta – e 
variada – programação musi-
cal diária em três praças da 
área central da cidade, o Natal 
de Luzes e Flores oferece tam-
bém diversos espetáculos de 
dança e de teatro. Amanhã 
(21) o premiado grupo “Sou 
Arte”, apresenta a peça “Um 
Presente Para o Noel”, em um 
palco com 30 metros por 20 
metros que será montado na 
Praça Santos Dumont.

A peça aborda a movimen-
tação da fábrica do Papai Noel, 
onde sempre é Natal. “Nos 

Praça Santos Dumont será palco de espetáculo teatral na quarta-feira
preparativos para o dia mais feliz 
do ano, toda ajuda é muito bem-
-vinda. Os profissionais que tra-
balham na fábrica são escolhidos 
a dedo pelo próprio Papai Noel, 
cada um com uma história bela 
e emocionante que merecem 
serem contada e recontadas, 
pois são verdadeiros Contos de 
Natal”, conta Edilaine Castro, 
diretora da Sou Arte.

Durante o espetáculo o 
público vai conhecer a histó-
ria da Dona Banofe, Senhora 
Overlinda, Gabriel, Rafael 
e outros personagens que 

auxiliam o Papai Noel a entre-
gar a magia e o encantamento 
na noite de Natal para todas as 
crianças do mundo.

Edilaine acrescenta que a 
peça vai deixar todo o público 
se questionando por que 
Carretel, o estagiário mais 
novo da fábrica e com caráter 
duvidoso foi o escolhido para 
receber a carta do Papai Noel? 
“Será que ele vai conseguir 
atender o pedido especial da 
carta? Qual será o presente 
ideal para o Bom Velhinho 
neste Natal? São os segredos 

de Natal que serão revelados 
no fantástico espetáculo ‘Um 
Presente Para o Noel’”, relata.

A secretária municipal de 

Cultura, Rosana Palhoto Dias, 
faz questão de destacar que o 
espetáculo é gratuito e terá iní-
cio às 20h.
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É possível economizar no seguro de carro

A Ford apresentou para a 
imprensa o seu tradicional 
balanço de atividades do ano, 
destacando as principais ações 
realizadas em 2022. Além do 
lançamento da Maverick, da 
Ranger FX4 e da Transit Furgão, 
a marca anunciou, dentro da 
sua agenda de eletrificação, 
a chegada de três produtos 
em 2023: a Maverick Hybrid, o 
Mustang Mach-E e a E-Transit. 
Essas, porém, não são as úni-
cas novidades reservadas para 
o próximo ano.

“Teremos em 2023 o lan-
çamentos de dez produtos 
totalmente novos no Brasil, 
sem mudar o nosso foco 
em picapes, SUVs e veículos 
comerciais, com qualidade 
e tecnologia global”, disse 
Daniel Justo, presidente da 
Ford América do Sul.

No segmento de veícu-
los comerciais, um dos pila-
res do modelo de negócio da 
marca na região, a Transit foi 
a van que mais cresceu no 

O seguro é um serviço de pro-
teção importante para o auto-
móvel e que muitos motoristas 
escolhem não contratar espe-
cialmente por causa do custo. 
O seguro evita dores de cabeça 
futuras, cobrindo as despesas 
necessárias e imediatas em 
casos de sinistro (quando o bem 
segurado sofre um acidente ou 
prejuízo material) ou mesmo de 
roubo. E ainda oferece métodos 
de pagamento bastante flexíveis. 
De acordo com a Confederação 
Nacional das Empresas de 
Seguros Gerais (CNseg), apenas 
30% da frota de automóveis no 
Brasil possui seguro. Ao contrário 
do que muitos pensam, é possí-
vel encontrar um seguro que seja 
ideal para o seu carro e para o 
seu bolso. A Zapay, startup de 
tecnologia focada em facilitar a 
vida dos proprietários de veícu-
los, traz quatro dicas para ajudar 
a economizar na hora de contra-
tar esse serviço.

 
SEJA UM BOM MOTORISTA

O seguro de carro é o ser-
viço que as seguradoras ofe-
recem para proteger os veícu-
los dos motoristas, cobrindo 
despesas necessárias e ime-
diatas em casos de acidentes 

ou mesmo de roubo. Essas 
seguradoras conseguem ana-
lisar o seu histórico de moto-
rista e usam essa informação 
para calcular o valor que será 
cobrado do seguro. Portanto, 
evite se envolver em sinistros 
e multas, pois isso vai ajudar a 
economizar um bom dinheiro. 
No site da Zapay é possível 
consultar se há débitos veicu-
lares apenas digitando a placa 
do carro, então vale a consulta 
antes da contratação para dei-
xar tudo em dia.

 
BUSQUE VÁRIAS OPÇÕES

O segredo para encontrar 
um bom seguro para o seu 
veículo é ter muitas opções. 
Pesquise todas as informa-
ções sobre as coberturas e faça 
cotações para saber o orça-
mento mais compatível com a 
sua renda. Outra dica impor-
tante é reduzir as três melho-
res opções e negociar com as 
seguradoras para descobrir se 
alguma está disposta a cobrir 
a oferta da concorrência.

 
TENHA CALMA PARA 

ESCOLHER
É importante ter calma para 

fazer essa escolha. Leve em 

consideração o seu perfil como 
motorista e o seu estilo de vida. 
O ideal é ter um pacote com 
a maior cobertura de assis-
tências possível, para evitar 
qualquer prejuízo financeiro 
no futuro. Portanto, pese na 
balança as suas necessidades 
e se organize financeiramente 

para a contratação do seguro.
 

REFLITA SOBRE A FRANQUIA
A franquia nada mais é que 

o valor adicional a ser pago 
pelo segurado em situações 
em que ele próprio foi res-
ponsável pelo dano ao carro. 
Pensando nisso, se não for 

segmento de passageiros e a 
segunda que mais avançou 
entre os furgões. Em 2023, 
com o objetivo de continuar 
o crescimento no segmento 

de veículos comerciais, a 
linha será ampliada com a 
elétrica E-Transit, que já está 
rodando em testes com gran-
des frotistas em São Paulo. 

TODA economia é pouca na hora de contratar um seguro para o seu carro
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necessário pagar a franquia, 
o motorista sairá economi-
zando no preço do seguro. 
Tudo depende do quanto você 
utiliza o seu veículo e do seu 
estilo de direção. Afinal, se 
a franquia for necessária em 
algum momento, essa dica não 
irá compensar.

Ford fará dez lançamentos em 2023

Terá também o lançamento 
da Transit Automática, a pri-
meira van automática do mer-
cado, que chega no primeiro 
semestre, e da Transit Chassi 

programada para o segundo 
semestre de 2023, que per-
mitirá à Ford competir em um 
segmento que representa 40% 
do mercado de vans.

A Ford anuncia, dentro da sua agenda de eletrificação, a chegada de três produtos em 2023: a Maverick Hybrid, o Mustang Mach-E e a E-Transit

DIVULGAÇÃO
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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 
AMÓS TAVARES DA SILVA - 
ME, com sede e domicílio na 
Avenida Paraná, 4150, Zona I, 
Umuarama – PR, inscrita no 
CNPJ nº 07.325.925/0001-51, 
comunica para os devidos fins 
o extravio do seu ALVARÁ DE 
LICENÇA com cadastro na pre-
feitura sob nº 49385, com esta 
publicação torna-se sem efeito 
legal e comercial.

Começa a distribuição de calcário aos pequenos produtores

Certificados do curso 
de programador

Os alunos que concluíram 
o curso de programador de 
sistemas oferecido em parce-
ria entre o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial 
(Senac) e a Prefeitura, por meio 
da Agência do Trabalhador, 
receberam os certificados na 
última sexta-feira, 16, e entre-
garam um produto que vai auxi-
liar bastante o funcionamento 
da Sociedade de Amparo aos 
Animais de Umuarama (Saau). 
Durante o curso eles desenvol-
veram um site/aplicativo que 
permitirá à entidade receber 
contribuições e colocar cães e 
gatos para doação.

O App foi criado, aperfei-
çoado e doado para a Saau, na 
ocasião representada pela pre-
sidente Ana Maria Polaquini. 
“É muito gratificante con-
cluir um curso tão bom, como 
este, entregando um produto 
desenvolvido pelos alunos e 
repassado gratuitamente à ins-
tituição que presta um serviço 
tão importante para o meio 
ambiente e a sociedade”, des-
tacou o secretário da Indústria 
e Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva.

O secretário agradeceu a 

A Secretaria Municipal de 
Agricultura iniciou na última 
semana a distribuição gratuita 
de calcário para os pequenos 
produtores de frutas, hortaliças 
e leite do município. Em parceria 
com a Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento 
(Seab),  a Prefeitura de 
Umuarama adquiriu 1.150 
toneladas do insumo, utilizados 
para corrigir a acidez do solo e 
aumentar a produtividade.

As primeiras carretas 
desembarcaram 108 tonela-
das de calcário em um barra-
cão no aterro sanitário muni-
cipal. As próximas cargas serão 
recebidas na semana e no mês 
de janeiro. “Nossa previsão é 
distribuir o insumo a cerca de 
350 agricultores e criadores 
de gado de leite até o final de 
fevereiro próximo, reservando 
uma pequena porcentagem 
para um programa próprio, 
que estamos implementando”, 
informou o secretário Murilo 
Teixeira, da Agricultura.

A distribuição vem sendo feita 
às terças e quintas, das 8h30 às 
11h30 – a exceção é para os fei-
rantes, que retiram o insumo às 
segundas, também de manhã. O 
agricultor deve buscar o calcário 

no aterro sanitário, que fica na 
saída pra Maria Helena – mesma 
entrada da Saau (Sociedade 
de Amparo aos Animais de 
Umuarama). O calcário está fra-
cionado em sacas de 50 quilos e 
cada produtor recebe em média 
12 sacas (600 quilos).

“O município não fará o 
transporte (ou frete) até a pro-
priedade. O produtor deve bus-
car o insumo com veículo pró-
prio e apresentar o seu CadPro 
para receber o calcário e levar 
até sua lavoura ou criação de 
gado”, reforçou o secretário. 
Na primeira semana e nesta 
segunda-feira foram atendidos 
66 agricultores.

Engenheiro agrônomo, 
Murilo Teixeira explica que além 
de neutralizar a acidez do solo o 
calcário é fonte de cálcio e mag-
nésio, que ajudam a promover o 
equilíbrio de bases na química 
do solo e, desta maneira, forta-
lecendo as raízes e melhorando 
sensivelmente a produtividade. 
“A dosagem depende da análise 
do solo, porém, em média, as 12 
sacas distribuídas a cada produ-
tor podem ser espalhadas por 
meio hectare”, ilustrou.

O secretário acrescentou que 
com a aprovação do prefeito 

parceria do Senac, no ato repre-
sentado pelo gerente-executivo 
Tiago Titericz, e destacou a rele-
vância dos cursos na área de tec-
nologia e inovação.

O gerente da Agência do 
Trabalhador, por fim, parabe-
nizou os alunos pela persistên-
cia para chegarem ao final do 
curso – enquanto alguns fica-
ram pelo caminho.

O programador de sistemas 
é o profissional que especifica, 
desenvolve, testa e implanta 
sistemas de informação, con-
templando requisitos de segu-
rança e disponibilidade. Além 
disso, modela dados, docu-
menta e faz a manutenção em 
sistemas. Qualificar esse pro-
fissional é o objetivo do curso, 
que teve duração de 200h.

Hermes Pimentel, o município 
investiu R$ 200 mil na aquisição 
de 450 toneladas de calcário, 
enquanto a Seab investiu mais R$ 
260 mil no restante, totalizando 
1.150 toneladas. “Agradecemos 
ao governo do Estado pela par-
ceria neste programa importante 
para os nossos agricultores. A 
Prefeitura, e a nossa equipe da 
Agricultura, tem se esforçado bas-
tante para criar condições favo-
ráveis para o homem do campo 
aumentar a produtividade, os 
lucros e a qualidade de vida”, 
destacou o prefeito.

Pimentel lembrou que em 
breve haverá distribuição de 
mudas de uvas para a diversi-
ficação da fruticultura, além 
da produção própria de um 

composto fertilizante de grande 
eficiência que em cerca de 30 
dias estará à disposição dos 
pequenos agricultores. “Este 
é um atendimento inédito da 
parte do município. Nunca a 

Prefeitura distribuiu tantos 
insumos para ajudar o produtor 
rural a aumentar a sua produção 
e obter melhores resultados nas 
diversas atividades agropecuá-
rias”, completou.

A distribuição vem sendo feita às terças e quintas, das 8h30 às 11h30 – a exceção é para os 
feirantes, que retiram o insumo às segundas, também de manhã
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Os homens são como os vinhos: a idade 
azeda os maus e apura os bons.

 Cícero

@tribunahojenewsumuarama

FULL TIME
A partir de 9 de janeiro de 2023, a administração municipal terá um novo horário de atendimento ao público. Os contribuin-
tes 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.
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NO NATAL
O cronograma Aciu/Natal de 
Luz terá Desfile de Papais-
-Noéis Motociclistas nesta 

terça (20) e o Desfile de Carros 
Antigos com Papais-Noéis 

Motoristas na quinta (22). As 
praças Hênio Romagnolli e 

Miguel Rossafa figuram como 
endereços oficiais do Papai 
Noel, a praça Arthur Thomas 
também sedia a estação do 

Bondinho Natalino e está deco-
rada, abriga a Feira Natalina, 

apresentações musicais e brin-
quedos recreativos gratuitos.

 REVEILLON
O tradicional Réveillon Country 

Club 2023 está confirmado, 
com animação das bandas Viva 
Noite no palco principal e Dim 
Maia no Salão VIP. Além dessas 

atrações, a noite vai contar 
também com banda de pagode/
samba, sertanejo e DJ’s. Garan-
tia de alegria e muita diversão. 

Reserve sua mesa pelo fone 
(44) 3056-6111

DE VOLTA
O bilionário Elon Musk restabele-
ceu no último sábado as contas 
de jornalistas que foram suspen-
sas no Twitter. Pelo menos nove 
jornalistas de veículos como New 
York Times, CNN e Washington 

Post foram suspensos da rede so-
cial na quinta-feira, provocando 
reações de entidades e setores 

políticos, além de ameaças 
de sanção por parte da União 
Europeia. A motivação por trás 
da suspensão está relacionada à 
determinação de Musk de banir 
contas que tuítam localização 

em tempo real de pessoas. 

Driblar CRISE?
Mais 4 passos da psicóloga l Marce-
la Bezerra Dias -, (1). Faça amizade 
com o tempo: a máxima de que o 

tempo cura tudo é um sinônimo de 
amadurecimento. Faça uma análise 
da crise sofrida, pondere se outras 
pessoas da mesma idade ou mo-

mento de vida geralmente passam 
por isso. Dicas: ouça ou leia histó-
rias de amadurecimento psicológico 
e superação, para se fortalecer no 
outro; tente não se cobrar tanto 
e converse com pessoas mais ex-
perientes; aprenda a ouvir queixas 

e críticas de forma construtiva, 
menos com a emoção e mais com a 
razão. (2) Reveja sua relação com o 
próximo: se alguém em específico 
foi a causa da sua crise emocional, 

esta dica é indispensável. Dica: 
procure refletir se ainda existe 

algum sentimento de rancor pela 
pessoa que te feriu, o quanto ainda 
te machuca e que lições podem ser 
tiradas dessa experiência – escreva 

se achar melhor.

***
(3 Viva mais leve: hábitos simples podem fazer a diferença. Dicas: 
desconecte-se das redes sociais por algumas horas ou dias, tente 
não pensar nos problemas e afazeres por alguns instantes; respire 
e inspire devagar por cinco vezes; escolha uma lembrança, imagem 

ou objeto que te traga paz e foque nela antes de se reconectar. 
(4) Monte a sua receita emocional: pratique todas as dicas acima e 
seja criativo, adapte à sua realidade e veja o que funciona melhor 

para você; assim poderá montar sua própria receita para seguir 
quando surgir outra instabilidade.

ZOOM
O advogado Alexandre Queiroz e a médica psiquiatra Caroline 

Mattos, em  noite vitivinícola no Rancho do Cavalo.

ARQUIVO PESSOAL

Adriana Moro, Eliane Freitas e Lígia Lujam na festa de confra-
ternização da confraria Parceiros do Vinho.

ARQUIVO PESSOAL

O casal Renan Pacheco e Jussara Vendrame, no comando da Vino, um dos points de Umuarama.

ARQUIVO PESSOAL
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