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Comissão Processante fez a primeira
reunião um dia após sua instauração
Com a previsão de notificar o prefeito afastado Celso Pozzobom na próxima 
sexta-feira, membros da Comissão Processante que analisam a denúncia, 
se reuniram ontem, um dia após a instauração na Câmara Municipal. Os 

vereadores João Paulo Rodrigues ‘Sorrisal’ (presidente), Cris das Frutas 
(relatora) e Antonio ‘Pé Duro’, deram início a fase de estudo do documento 
protocolado por Jorge Vieira, que pede novamente pela cassação. 
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DIVULGAÇÃO

F1 sem 
política

O Procon Umuarama divulgou pesquisa de preços de produtos típicos das festas de final de ano. O consumidor 
que quiser economizar deve ficar bastante atento, pois há diferenças importantes que superam os 150,4%, entre 
as empresas pesquisadas. O chocotone de 500 gramas, por exemplo, pode ser encontrado a R$ 15,95 em um 
estabelecimento e a R$ 32,90 em outro, uma diferença de 106,3%. O preço do vinho tinto nacional, garrafa com 
um litro, também apresentou grande diferença, pois custa R$ 11,95 em um supermercado e R$ 23,49 em outro, 
uma variação de 96,6%. 

Para oferecer aos 
consumidores a opor-

tunidade de adquirir 
produtos frescos e de 
primeira qualidade, a 
Prefeitura coordena a 
realização da ‘Mega-

feira do Produtor’, com 
mais de 200 feirantes 

nos dias 23 e 30 de 
dezembro a partir das 
16h, na avenida Padre 

José Germano Neto 
Junior, em frente à 
Guarda Municipal. 

Diferença de 150%
Dólar sobe

para R$ 5,30
após decisões
do Supremo
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Piso da
Enfermagem
é aprovado
no Senado

l 3

Ratinho Jr
prevê nova
gestão com

grandes ações
l 4

     

Verão no PR
terá máximas

de 30ºC e
chuvas intensas
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Megafeiras
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Você atravessa uma fase muito favorável para as 
finanças e deve ficar atenta (o) ao que acontece 
à sua volta, pois pode identificar boas oportuni-
dades de aumentar seus ganhos. Capaz até de 
recuperar uma grana que já considerava perdida. 
Sol e Vênus na Casa das Transformações também 
anunciam mudanças importantes.

A Lua na Casa 12 indica que você vai trabalhar 
melhor sozinha (o), se possível bem longe de 
barulho e agitação. Confie na sua intuição e siga 
seus instintos para vencer desafios e virar um 
jogo a seu favor. No início da tarde, o Sol jogará 
luz na sua Casa do Trabalho e você mostrará ainda 
mais energia e disciplina para cumprir as tarefas.

Trabalhar em equipe continua sendo uma boa op-
ção para você. Lua e Netuno estimulam as parce-
rias e indicam que você pode buscar a colabora-
ção dos amigos para o que precisar. A tecnologia 
também será uma importante aliada, ainda mais 
se puder agilizar as tarefas. 

A Lua na Casa dos Relacionamentos ajuda você 
a se entender com os colegas. Estimule a troca 
de ideias e trabalhem juntos para conquistar bons 
resultados no emprego. Só não vale ser egoísta 
e querer que tudo seja feito do seu jeito: saiba 
negociar e ceder.

Trabalhar e ganhar dinheiro estarão entre as suas 
prioridades nesta quarta e você tem mais é que 
arregaçar as mangas, pois os astros darão um bom 
apoio para engordar o bolso. Só não vale assumir 
mais tarefas do que aguenta cumprir, senão, pode 
comprometer sua saúde e até sua autoestima.

Seu dia deve começar bem animado. A Lua no 
seu paraíso astral renova seu entusiasmo, au-
menta sua criatividade, seu carisma e faz tudo 
parecer mais prazeroso. No fim da manhã, Vê-
nus em movimento contrário pode causar al-
guns atritos em suas parcerias de trabalho ou 
em suas amizades. 

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 no dia 21 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Gême-
os. São lúcidos, espertos e inteligentes. Possuem excelente comunicação e simpatia e fazem 
amizades com grande facilidade. Seu número principal, do dia do nascimento é o 30, formado 
de 3, número de Júpiter e de zero. Júpiter que é símbolo de cultura, estudos e conhecimentos, 
sabedoria, filosofia, direito, psicologia, teologia etc. Revela cultura e ligações profissionais 
com a justiça. Mas que a nível pessoal, pode provocar duplicidade amorosa e conjugal con-
turbada ou mais de um casamento.

Horóscopo nascido em 21 de dezembro

Você pode ter boas notícias hoje sobre um con-
curso ou assunto de justiça. No trabalho, vai mos-
trar muito interesse e disposição para aprender 
coisas novas, além de fazer bons contatos ou 
acordos. Mas Vênus em movimento retrógrado 
pode trazer à tona um assunto delicado que ficou 
mal resolvido.

Você vai encarar o trabalho com muita determi-
nação, além de mostrar muita disposição para 
aprender, o que deve agradar chefes e colegas 
mais experientes. Pode somar forças com os co-
legas para cumprir metas e tarefas em comum, 
mas esteja preparada para lidar com algumas ri-
validades também.

Lua e Netuno incentivarão você a trabalhar em 
equipe e conversar bastante com os colegas para 
resolver qualquer problema no trabalho. Você vai 
se comunicar bem e terá muita facilidade para 
negociar, vender e convencer pessoas. Além do 
mais, Sol e Vênus iluminam a Casa do Conheci-
mento e te convidam a retomar os estudos. 

O período da manhã pode exigir que você priorize 
alguns assuntos de casa ou família. À tarde, o Sol 
entra na Casa 10 e inaugura uma fase muito posi-
tiva para a sua carreira. Ao mesmo tempo, Vênus 
inicia movimento contrário no mesmo setor, indi-
cando que será preciso repensar alguns planos e 
objetivos que você tem buscado.

Os astros aconselham você a acordar bem cedo e 
aproveitar o período da manhã para agilizar as coi-
sas no trabalho, cumprir tarefas e compromissos 
mais importantes. É que, próximo ao horário de 
almoço, você pode ter algum imprevisto relacio-
nado à sua casa ou família.

A energia da mudança continua em curso e pode 
influenciar seu emprego e os assuntos do lar. 
Você pode aproveitar para trocar alguns objetos 
de lugar, organizar armários e se desfazer de coi-
sas que só ocupam espaço, sem serventia.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 21/12/2022

Sol

Paranaguá
max 24
min 20

max 28
min 17

Cascavel
max 26
min 16

Foz do Iguaçu
max 30
min 20

max 27
min 16

Curitiba
max 21
min 14

FASES 
DA LUA

Quinta 22/12/2022

Sol
Sexta 23/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 695
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 04 05 00 07 00 07 06

Super Sete concurso: 334C 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 03 04 06 08 09 11 
13 14 15 20 21 22 24concurso: 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.
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Dupla sena
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2406Lotomania

58.657
61.140
51.445
50.818
30.467

09 11 17 47 55 67 72 
VOLTA REDONDA/RJ

13 19 42 58 64
concurso: 6028

01 06 10 30 33 35 

05 07 11 15 19 26 28 32 53 54
62 69 72 75 76 80 81 82 93 95

concurso: 2692Lotofácil
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BANCO 10

SP
PINACOTECA

MENINAMOÇA
DALTONMANA
ALTOHISAN
LIONELMESSI

AZNICOTTO
DACOTAARU

MAÇÃEBANANA
OSISNOE

BOINAVERDEHC
TARAESCOL
EURAPALI

ENTELULAMP
TIRADENTES
ACARRETATSE

Cantor
mineiro 

de "Férias
na Índia"

Dramatur-
go de

"Cordélia
Brasil"

Parte da
bota que
envolve a

perna

Setor do
Museu do

Louvre

Desejou
com vee-
mência
(fig.)

Alimento
divino do

Êxodo
(Bíblia)

Constituin-
te do gás
natural
(Quím.)

Dois frutos
aprecia-
dos em

vitaminas
Museu do 
(?), institui-
ção de So-
bral (CE)

Soldado
das Forças
Especiais
dos EUA 

A década
da guerra
Irã-Iraque

(Hist.)

Sherlock
(?),

detetive
(Lit.)

Howard
Carter,

egiptólogo
britânico

(?)
Supremo:

Deus
(Rel.)

Primo e
genro de
Maomé
(Rel.)

(?) à dorê,
iguaria

empanada 

Torquato
Tasso,
poeta

italiano

Patrono
das

polícias
militares

Traz como 
conse-
quência

(fig.)

Instância
máxima

da Justiça
Eleitoral

"Minha Mãe é uma
(?)", filme brasileiro
Serra onde nasce o
rio São Francisco

Ondas
Médias
(abrev.)

Filosofia escolástica
de São

Tomás de
Aquino

Utilidade da boia
e do farol (Mar.)

(?) fiscal, manobra
contábil do Executivo

Garota em
idade

púbere

Perversão
sexual

A minha
pessoa

Gênero
musical
Errar, 

em inglês

Dele, em
inglês

Diástole
(Gram.)

Antigo
indígena
norte-

americano

Craque
argentino
do Barce-
lona (fut.)

(?) Vigh,
ator

O galalau,
por sua
estatura

Sapo 
amazônico
Habitat do

condor

Rudolf (?),
teólogo
Tipo de

camarão

Bom senso
Que está

muito
cheia

Elite
Faz 

rápida
menção a

3/err — his. 6/dacota — éctase. 7/tomismo. 11/nilton césar.
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F L O R E S C E R
F R A C A S S A D O

O RA S P A R M
D C E O T U BO

P I A N I S T A S
E S M E R A L D A S

I A A S E D U
A A S O C A S
C A Ç A B A R T

C O L I D E E D O
U E N A D E

I N D U Z I D A S

C O N S E R T A R
M E S A R G O L A

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.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quarta

29 19

Quarta

21 14 20 14
QuintaQuinta

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h
h
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PREVISÃO DO TEMPO

SolSol 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

20/11 a 20/12 0,6825 0,6825 0,1816
21/11 a 21/12 0,7103 0,7103 0,2093
22/11 a 22/12 0,7103 0,7103 0,2093
23/11 a 23/12 0,7103 0,7103 0,2093
24/11 a 24/12 0,7102 0,7102 0,2092

Ações % R$
Petrobras PN +3,08% 23,07 
ItauUnibanco PN +1,07% 24,65 
Bradesco PN +3,59% 14,71 
Magazine Luiza ON +8,05% 2,82 
Via ON +10,81% 2,46 
Gol PN +11,18% 6,96

IBOVESPA: +2,03% 106.864 pontos

Iene 131,40
Libra est. 0,82
Euro 0,94
Peso arg. 173,93

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,9% 5,2060 5,2070 +0,1%

PTAX  (BC) -1,4% 5,2421 5,2427 -1,0%

PARALELO -1,6% 5,1100 5,5200 +0,4%

TURISMO -1,6% 5,1100 5,5000 +0,4%

EURO -0,8% 5,5765 5,5793 +2,3%

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 20/12

Iene R$ 0,0399
Libra est. R$ 6,34
Peso arg. R$ 0,030
R$1: 1.380,45 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/12 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 1.478,50 17,75 3,5%
FARELO jan/23 452,40 3,30 10,2%
MILHO mar/23 652,00 4,75 -2,7%
TRIGO mar/23 750,50 2,00 -8,7%

SOJA 169,12 -0,3% -1,3% 167,00
MILHO 74,83 -0,2% -3,6% 74,00
TRIGO 94,23 0,0% -4,8% 95,00
BOI GORDO 279,90 -0,2% 0,3% 272,00
SUINO 6,84 1,2% 2,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 20/12 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 20/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 20/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 0,0% -1,1%
SOJA Paranaguá 186,00 -0,5% -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

Dólar apresenta alta e sobe para
R$ 5,30 após decisões do STF

As decisões do Supremo 
Tribunal Federal (STF) relati-
vas ao Bolsa Família e ao orça-
mento secreto fizeram o dólar 
fechar em leve alta, na contra-
mão da queda da moeda no 
mercado internacional. A bolsa 
de valores subiu quase 2% e 
recuperou-se parcialmente das 
quedas recentes.

O dólar comercial fechou a 
última segunda-feira (19) ven-
dido a R$ 5,309, com alta de R$ 
0,015 (+0,28%). A cotação ini-
ciou o dia em alta, chegando a 
R$ 5,34 nos primeiros minutos 
de negociação, mas desacele-
rou ao longo do dia.

Com o desempenho do 
dia, a moeda norte-ameri-
cana acumula alta de 2,06% 
em dezembro. Em 2022, a 

divisa cai 4,79%.
O mercado de a ções 

teve um dia mais tranquilo. 
O índice Ibovespa, da B3, 
fechou aos 104.740 pontos, 
com alta de 1,83%. O indica-
dor subiu durante quase toda 
a sessão, impulsionado por 
ações de bancos.

O mercado financeiro ini-
ciou o dia sob tensão após 
o ministro do STF Gilmar 
Mendes conceder liminar que 
autoriza o presidente eleito 
Luiz Inácio Lula da Silva a 
retirar o Bolsa Família do teto 
de gastos em 2023.

No início da tarde, após 
o plenário do Supremo con-
siderar inconstitucional o 
orçamento secreto, os inves-
tidores ficaram em compasso 

de espera, enquanto aguar-
dam os desdobramentos das 
decisões sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
da Transição.

No exterior, o dólar caiu 
levemente perante as prin-
cipais moedas do planeta, 
devolvendo as fortes altas do 
fim da semana passada, após 
o Federal Reserve (Fed, Banco 
Central norte-americano) 
elevar os juros básicos dos 
Estados Unidos em 0,5 ponto 
percentual. As bolsas norte-a-
mericanas, porém, caíram pela 
quarta vez seguida, refletindo 
declarações recentes de diri-
gentes do Fed de que o órgão 
vai continuar o aperto mone-
tário para segurar a inflação na 
maior economia do planeta.

Governo gaúcho faz leilão na B3
para alienação de ações da Corsan

O consórcio Aegea, repre-
sentado pela corretora Necton 
Investimentos, foi o vence-
dor do leilão para a aliena-
ção de ações da Companhia 
Riograndense de Saneamento 
(Corsan), com uma proposta de 
R$ 4,1 bilhões, lance mínimo 
permitido para o certame.

O leilão foi realizado ontem 
(20) em lote único, que englobava 
630.050.221 ações de propriedade 

do estado, pela Secretaria de Meio 
Ambiente e Infraestrutura (Sema) 
do Rio Grande do Sul, na sede da 
B3, na capital paulista.

Com sede em Porto Alegre, 
a Corsan, era uma sociedade 
de economia mista, de capital 
aberto, com controle acioná-
rio exercido pelo estado do Rio 
Grande do Sul. A companhia 
atua em 317 municípios por 
meio da realização de estudos, 

projetos, construções, opera-
ções, exploração e ampliação 
dos serviços públicos de abas-
tecimento de água potável e de 
esgotamento sanitário.

De acordo com o governador 
do Rio Grande do Sul, Ranolfo 
Vieira Júnior, a decisão de pri-
vatização ocorreu por conta do 
marco legal de saneamento e da 
necessidade de universalização 
nos próximos 10 anos.



3Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022  POLÍTICA@tribunahojenewsumuarama

Piso da enfermagem é
aprovado no Senado e
segue para promulgação

O plenário do Senado apro-
vou, por unanimidade, ontem 
(20), a proposta de emenda à 
Constituição que viabiliza o 
pagamento do piso da enfer-
magem (PEC 42/2022). Na 
semana passada, o texto foi 
aprovado em dois turnos na 
Câmara dos Deputados.

Pela Lei 14.434, de 2022, os 
enfermeiros e enfermeiras têm 
direito a um piso de R$ 4.750. O 
valor é a referência para o cálculo 
dos vencimentos de técnicos 
(70%), auxiliares de enfermagem 
(50%) e das parteiras (50%).

A PEC direciona recursos do 
superávit financeiro de fundos 
públicos e do Fundo Social para 
financiar o piso salarial nacio-
nal da enfermagem no setor 
público, nas entidades filantró-
picas e de prestadores de servi-
ços com um mínimo de atendi-
mento de 60% de pacientes do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

SUPREMO
Atualmente, o pagamento do 

piso está suspenso pelo Supremo 
Tribunal Federal por decisão 
liminar do ministro Luís Roberto 
Barroso. O ministro determinou 
que a União, entes públicos e 

Lula conversa com o presidente russo Putin
O presidente eleito, Luiz 

Inácio Lula da Silva, conver-
sou ontem (20), por telefone, 
com o presidente da Rússia, 
Vladimir Putin. Em publica-
ção no Twitter, contou que o 
russo o cumprimentou pela 
vitória eleitoral, desejou um 
bom governo e manifestou 

interesse em fortalecer a rela-
ção entre os dois países.

“O Brasil voltou, buscando 
o diálogo com todos e empe-
nhado na busca de um mundo 
sem fome e com paz”, escreveu.

Após o segundo turno 
das eleições, Putin já havia 
reconhecido a vitória e 

cumprimentado Lula. O presi-
dente russo não virá à posse, 
em 1º de janeiro, mas a Rússia 
enviará um representante.

A Rússia é um importante par-
ceiro comercial do Brasil. Junto 
com Índia, China e América do 
Sul, os dois países integram o 
Brics, bloco de países emergentes.

privados se manifestassem sobre 
o impacto financeiro da medida 
na qualidade dos serviços presta-
dos na rede de saúde.

À época Barroso acatou o 
argumento das entidades pri-
vadas de que o Legislativo e 
Executivo aprovaram e san-
cionaram o projeto sem tomar 
providências que viabilizariam a 
sua execução, como o aumento 
da tabela de reembolso do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
à rede conveniada.

Com a PEC aprovada no 
Senado, o presidente da Casa, 
senador Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), espera ter pacifi-
cado o impasse. Na avaliação 
de Pacheco, o impacto do piso 
nacional da enfermagem para 
a União é muito pequeno.

O senador reconheceu, no 
entanto, que há um impacto 
severo para estados, municí-
pios e hospitais filantrópicos, 
mas que a questão foi resol-
vida com uma série de inicia-
tivas tomadas para compensar 
estados, municípios e hospi-
tais filantrópicos para atender 
a decisão do Supremo Tribunal 
Federal e viabilizar o piso.

“Nada impede que, ao 

promulgarmos essa emenda à 
Constituição, o Supremo Tribunal 
Federal levante essa decisão cau-
telar para o estabelecimento do 
piso nacional da enfermagem e 
que, no caso da iniciativa privada, 
possa este Congresso Nacional 
examinar já com o novo governo”, 
ressaltou Pacheco.

Para ele, a decisão do 
Supremo não precisa estar 
atrelada à suspensão do piso 
nacional para todos no Brasil, 
inclusive para entes públicos, 
em função do impacto para a 
iniciativa privada, que, segundo 
ele, pode ter uma solução cons-
truída em 60, 90 dias.

Segundo Pacheco, a viabili-
zação do piso para profissionais 
da iniciativa privada foi pauta de 
uma conversa recente entre ele 
e o futuro ministro da Economia, 
Fernando Haddad. “Ele se com-
prometeu, já em janeiro, a deli-
berar a respeito do espaço fiscal 
e dos recursos necessários para 
as medidas compensatórias 
para a iniciativa privada, que 
viriam, a princípio, por uma 
desoneração da folha de paga-
mentos. Assim como existem 
para 17 setores da economia 
nacional”, disse Pacheco.

PELA Lei 14.434, enfermeiros têm direito a um piso de R$ 4.750
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Impasse
Diante do impasse, a negociação envolve agora um acordo 
para ratear o dinheiro. O futuro ministro da Economia, 
Fernando Haddad, se reuniu pela manhã com Lira para 
negociar a votação da PEC, após uma conversa separada 
com Lula. O presidente eleito insiste na aprovação da 
PEC para garantir recursos ao tomar posse, no dia 1º 
de janeiro. Aliados do presidente eleito afirmam que 
os recursos do orçamento secreto que voltarão para o 
guarda-chuva do Executivo podem inicialmente ficar 
vinculados às emendas de comissão do Congresso e, no 
próximo ano, serem remanejados para programas e obras 
em municípios, sob a coordenação dos ministérios.

Carimbo
Após o julgamento do Supremo, o relator-geral do 
Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), aliado de 
Lula, propôs a transferência dos recursos para as emendas 
de comissão, carimbadas com o código RP-8. Esses recursos 
são indicados pelas comissões permanentes da Câmara e 
do Senado, grupo formado por parlamentares para discutir 
propostas em áreas específicas, como Saúde, Educação e 
Infraestrutura. O plano ganhou a simpatia do presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Reserva
Antes da decisão do 
Supremo, estavam 
reservados R$ 19,4 bilhões 
para as emendas de 
relator (RP9), a base do 
orçamento secreto em 
2023. Agora, Lula e líderes 
do Congresso negociam 
o futuro desses recursos 
no Orçamento do ano que 
vem. O acordo costurado, é 
que metade seja destinada 
às emendas individuais, 
que contemplam todos os 
deputados e senadores de 
forma igualitária, e a outra 
metade fique vinculada aos 
ministérios do governo. 
Se o acordo prosperar, o 
valor que cada deputado 
e senador terá direito 
por meio das emendas 
individuais em 2023 subirá 
de R$ 19,7 milhões para 
R$ 36 milhões, atingindo 
uma quantidade histórica 
para esse tipo de recurso. 
As emendas individuais 
são impositivas pela 
Constituição, ou seja, o 
governo é obrigado a bancar 
e direcionar os recursos para 
onde o parlamentar definir.

Negociação
O presidente eleito e o Congresso Nacional negociaram 
um pagamento extra de R$ 16,3 milhões em emendas 

parlamentares para cada deputado e senador em troca da 
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da 
Transição ainda ontem (20). O valor é o preço colocado por 

líderes do Centrão para aprovar a PEC e deve vir dos recursos 
que estavam reservados ao orçamento secreto, após o 

Supremo Tribunal Federal derrubar o mecanismo. Na prática, 
a negociação mantém domínio dos congressistas sobre ao 
menos parte dos repasses mesmo após a decisão da Corte.

Herança
A “herança” do orçamento 
secreto virou condição 
exigida pelo grupo do 
presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), para 
aprovar a PEC da Transição, 
prevista para ser votada na 
Câmara ainda ontem. Os 
líderes da Casa fecharam 
um acordo com a equipe 
de Lula para aprovar a 
proposta, mas reduzindo a 
validade da medida de dois 
para um ano. Inicialmente, 
a equipe de Lula queria usar 
os recursos do orçamento 
secreto para pôr R$ 9,7 
bilhões em ações de saúde, 
educação e assistência 
social e outros R$ 9,7 
bilhões em investimentos 
de infraestrutura, obras e 
compra de equipamentos. 
A intenção de Lula é 
controlar o direcionamento 
desses repasses, mesmo 
admitindo a negociação com 
parlamentares. O Centrão 
não abre mão do poder 
sobre a verba, reservada 
ao orçamento secreto e 
considerada intocável pelo 
grupo de Lira.



4 GERAL   Quarta-feira, 21 de dezembro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

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

R$ 2,1 milhões aos
projetos da Lei de
Incentivos Fiscais

O Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) anunciou os 41 pro-
jetos contemplados pela Lei de 
Incentivos Fiscais, em seleção 
realizada para o ano de 2022-
2023 no Paraná. São 22 sele-
cionados para Lei de Incentivo 
à Cultura, oito do Esporte, 
quatro pelo Fundo do Idoso 
e sete do Fundo da Infância e 
Adolescência, totalizando cerca 
de R$ 2,1 milhão em repasses.

Na cerimônia, foram entre-
gues aos proponentes contem-
plados o certificado de parceria 
entre BRDE e os representantes 
das entidades apoiadas com 
seus projetos, como forma sim-
bólica de firmar o contrato via 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

O presidente do banco, 
Wilson Bley Lipski, falou sobre o 
novo momento do BRDE, como 
o maior banco de fomento do 
Sul, e seu papel de desenvolvi-
mento social e econômico.

“É um dia muito feliz para 
nós, receber todos com essa pos-
sibilidade de construir junto uma 
política social muito mais ade-
quada, responsável e transpa-
rente. Aquilo que nos direciona 
como cidadãos e que é um dever 
de todos”, analisou. “Essa não 
é uma atribuição exclusiva do 
Poder Público, mas sim uma cor-
responsabilidade de todos para 
poder alcançar os resultados que, 
nós sabemos, vocês muito bem 
fazem no seu dia a dia”.

O resultado de todos os 
projetos contemplados, vai 
ser divulgado oficialmente 
em 15 de janeiro no Portal de 
Incentivos Fiscais.

APOIO
O Quarteto Iguaçu, que 

se apresentou no evento, é 
apoiado pelo BRDE e nova-
mente foi contemplado. 
Formado por professores, o 
Projeto Orquestra Cordas do 
Iguaçu tem por objetivo forne-
cer formação como músico ins-
trumentista a crianças e jovens 
de 5 a 17 anos, com aulas de vio-
lino, violoncelo e viola clássica. 
A formação é integrada pelos 
violinistas Caik Rodrigues da 
Silva, Fernanda Boaventura e 
Romildo Weingartne, o violon-
celista, violista e diretor do quar-
teto, Matheus Magalhães Silva.

A Associação Nariz Solidário, 
com o projeto “De Nariz para 
Nariz”, também contribui com 
o evento, interagindo com os 

convidados. O grupo está entre 
os selecionados deste ano. O 
objetivo do projeto é democra-
tizar o acesso de intervenções 
cênicas de palhaçaria em uni-
dades hospitalares do SUS de 
Curitiba e Região, tendo como 
principal foco a saúde mental.

A primeira edição, que teve 
também o BRDE como um dos 
apoiadores, foi premiada três 
vezes pelas práticas realizadas 
em contexto pandêmico, sendo 
uma das únicas atividades artís-
ticas dentro dos hospitais no país, 
durante a pandemia da Covid-19.

Agora, a segunda edição 
prevê atendimentos em uni-
dades pouco atendidas por 
práticas artísticas na região e 
também promoverá ação for-
mativa para lideranças de gru-
pos de palhaços voluntários 
pelo Brasil. O projeto prevê 100 
intervenções artísticas, capa-
citação para 200 lideranças 
nacionais e oito oficinas aber-
tas ao público.

Ratinho Junior previu nova
gestão com grandes ações

O TRE-PR realizou na 
segunda-feira (19) a soleni-
dade de diplomação do gover-
nador Ratinho Junior e de seu 
vice, Darci Piana, que coman-
darão o Executivo Paranaense 
por mais quatro anos. A ceri-
mônia aconteceu no Grande 
Auditório do Teatro Positivo, 
em Curitiba, e serviu para que 
a Justiça Eleitoral ratificasse o 
resultado das eleições de 2022.

A diplomação é o último dos 
ritos da Justiça Eleitoral antes 
da posse dos eleitos e serve 
para reforçar a lisura de todo 

o processo envolvendo as elei-
ções. Ela confirma a aptidão dos 
candidatos para ocuparem os 
cargos para os quais foram elei-
tos, pois só ocorre após a apro-
vação do registro das candida-
turas e da aprovação das contas 
de campanha dos candidatos.

O governador aproveitou 
o momento para agradecer 
novamente à maior parte da 
população paranaense que o 
reelegeu com a maior votação 
total da história do Estado. “O 
19 de dezembro marca o dia da 
emancipação política do nosso 

Estado, é um motivo de muito 
orgulho, é também um dia 
para comemorar e agradecer 
toda a população por nos dar 
a oportunidade de governar o 
Paraná por mais quatro anos, 
nos dando a maior votação que 
algum governante já recebeu, o 
que me honra, mas também me 
entrega mais responsabilidade”, 
disse Ratinho Junior, lembrando 
algumas marcas alcançadas e 
garantiu que vai continuar tra-
balhando para que o Estado 
seja um protagonista em níveis 
nacional e internacional.

O Quarteto Iguaçu, que se apresentou no evento, é apoiado pelo BRDE e novamente foi 
contemplado

AEN

Orçamento
Os deputados estaduais votam nesta quarta-feira, 21, o 

orçamento para 2023 que prevê receita total de R$ 60,5 bilhões. 
Também estarão em pauta os projetos de lei que tratam da 

gestão dos hospitais regionais e universitários do Estado.

Remotas
As sessões desta semana 
(quarta, quinta e sexta) serão 
realizadas de forma 100% 
remota a partir das 9h30 e 
podem ser acompanhadas 
através da TV Assembleia 
(canal 10.2 em TV aberta e 16 
pela Claro/Net), site e redes 
sociais do legislativo. 

Melhorias urbanas
As cidades de Ivaiporã (Vale do 
Ivaí), Salgado Filho, Pranchita, 
Realeza, Mangueirinha, 
São João, Santa Izabel do 
Oeste e Chopinzinho, no 
Sudoeste do Paraná, vão 
realizar melhorias urbanas 
que somam investimentos 
de R$ 26,37 milhões. Os oito 
editais de licitação e um 
edital de homologação foram 
assinados pelo secretário 
estadual do Desenvolvimento 
Urbano e Obras Públicas, 
Augustinho Zucchi.

Melhor fase
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ademar 
Traiano (PSD), disse, ao ser 
diplomado pelo TRE-PR que esse 
é o marco mais importante de 
sua história política. “É a nona 
diplomação que participo. É a 
consagração de um processo 
político que construímos ao 
longo dos 40 anos e cada eleição 
é uma história nova. Essa, de 
todas, foi a melhor da minha 
história. Por essa razão, é um 
momento para comemorar 
e agradecer a todos aqueles 
que ao longo da caminhada 
estiveram com a gente e 
valorizaram nosso trabalho”.

Caminhada
O primeiro secretário da 
Assembleia, Luiz Claudio 
Romanelli (PSD), falou do 
desafio que é cada eleição. 
“Cada eleição é um desafio e 
o fato concreto é que hoje se 
encerra todo um longo período 
do processo eleitoral, dessa 
vez com 101.175 votos. Uma 
demonstração de confiança 
dos eleitores e uma grande 
responsabilidade. Um dia 
importante, alguns minutos 
que se recebe o diploma, 
mas para chegar até aqui é 

uma longa caminhada. A 
diplomação nos habilita para 
a posse que será no dia 1º 
de fevereiro”.

13º salário
De acordo com o Dieese 
do Paraná, 2,6 milhões 
trabalhadores das 40 maiores 
cidades do Paraná estão 
recebendo neste fim de ano R$ 
8,9 bilhões de 13º salário. Esse 
montante está concentrado 
principalmente nas três 
maiores cidades, cerca de 
48,9% do total. Curitiba tem 
39,1%, enquanto Londrina 
5,2% e Maringá 4,7%.

Com ressalvas
Sete dos deputados eleitos 
pelo Paraná não estão com 
a situação regular na Justiça 
Eleitoral. Dois deputados 
federais e cinco estaduais 
eleitos tiveram a prestação 
final de contas desaprovada 
pelo Tribunal Regional 
Eleitoral. Um oitavo futuro 
deputado ainda não teve as 
contas julgadas. A maioria das 
contas dos deputados eleitos 
foi aprovada com ressalvas 
pelo TRE, muitas delas, com a 
determinação para que algum 
recurso fosse devolvido ao 
Tesouro Nacional.

Unila
O Ministério da Educação liberou 
R$ 3 milhões à Unila – recursos 
que foram bloqueados no final 
de novembro. A suspensão dos 
valores atingiu universidades 
e institutos federais de todo o 
país. A universidade sediada em 
Foz do Iguaçu informou que, 
além disso, o governo federal 
liberou o dinheiro para pagar 
“as contas relativas até o mês de 
novembro”.

Restrições
Polícia Rodoviária Federal no 
Paraná duas portarias que 
dispõem sobre os trechos 
afetados das rodovias federais 
pelas obras de recuperação 
dos danos causados pelos 
deslizamentos. Pelas portarias, 
será proibido o trânsito de 
veículos de carga articulados 
(carretas, bitrens etc) nos 
horários de maior movimento.
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Verão no PR terá dias
com máximas acima de
30°C e chuvas intensas

O verão tem início às 
18h48 de hoje (21), e termina 
em 23 de março de 2023, às 
18h25. Segundo a previsão 
do Sistema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambiental do 
Paraná (Simepar), no primeiro 
dia da estação, o sol predo-
mina na maioria das regiões 
do Estado, com tempo par-
cialmente nublado na Região 
Metropolitana de Curitiba, 
Litoral, Sudeste e Campos 
Gerais, que registraram chu-
vas intensas nos últimos dias.

O cenário climático global 
indica que o fenômeno La Niña 
permanece ativo com intensi-
dade moderada, perdendo 
força ao longo da estação. 
Alguns períodos poderão ser 
mais secos ou mais úmidos, 
apresentando temperaturas 
mais ou menos elevadas do 
que o habitual.

“A temperatura média 
do ar tende a ficar dentro da 
normal climatológica, mas 
estão previstos períodos de 
dias consecutivos de calor 
intenso, podendo gerar des-
conforto térmico”, explica o 
meteorologista do Simepar, 
Fernando Mendes. “É provável 
que o tempo fique mais seco e 
quente em alguns dias, aumen-
tando a evapotranspiração”.

As temperaturas mais altas 
devem ocorrer com mais fre-
quência no Oeste, Sudoeste, 
Norte e Litoral. Segundo o 
Simepar, nos últimos anos, 
no verão, as temperatu-
ras ultrapassaram 31ºC no 
Oeste em janeiro e 30ºC no 
Norte em março. As mínimas 

Estação mais quente do ano será
propícia para agricultura no Estado

Na avaliação do campo, o 
prognóstico é favorável para 
as plantações de soja, milho, 
feijão, mandioca, cana-de-
-açúcar, café e frutíferas. Já as 
hortaliças demandam cuidado 
intensivo, pois podem ser afe-
tadas por altas temperaturas e 
chuvas intensas de curta dura-
ção. As condições meteoroló-
gicas previstas também favo-
recem as pastagens.

“Se as previsões se confir-
marem, as culturas agrícolas 

Histórico
De acordo com a série de dados históricos existente no Simepar, 
entre 1997 a 2022, as chuvas variaram, por exemplo, entre 281 e 

458 mm no Litoral no mês de janeiro, entre 263 e 374 mm no Lito-
ral, entre 129 e 203 mm no Norte e 104 e 207 mm na região central 
no mês de fevereiro e entre 65 e 154 mm na região Oeste no mês 
de março, que encerra a estação. No site do Simepar estão dispo-
níveis informações atualizadas sobre as condições do tempo no 

quadro “Palavra do Meteorologista”. Também pode ser consultada 
a previsão do tempo para até quinze dias por município e região do 
Paraná. Além disso, podem ser visualizadas imagens de satélite, ra-
dar, raios, modelo numérico e telemetria. Informações também são 
divulgadas diariamente pelo Simepar nas redes sociais, no podcast 

Simepar Informa e no mapa tempo.

AS temperaturas mais altas devem ocorrer com mais frequência no Oeste, Sudoeste, Norte 
e Litoral

ALESSANDRO VIEIRA/SEDEST

aconteceram no Sul (região 
de Guarapuava e União da 
Vitória), em torno de 16ºC em 
março.

CHUVAS
O regime de chuvas deve se 

aproximar progressivamente da 
média climatológica, com distri-
buição irregular no tempo e no 
espaço, a exemplo dos eventos 
dos últimos meses, com tem-
pestades intensas e rápidas.

O verão é a estação mais 
chuvosa no Paraná. Fatores cli-
matológicos favorecem as pan-
cadas de chuvas localizadas e 
de curta duração, com raios, 
trovoadas, granizo e ventanias, 
que podem provocar alaga-
mentos e deslizamentos. São 
comuns as sequências de dias 
com chuvas entre as tardes e 
as noites. Em alguns casos, as 
chuvas são fortes e bastante 
volumosas.

terão bom desempenho e 
ótima produtividade, pois 
estão em pleno desenvolvi-
mento devido às chuvas ocor-
ridas na primavera”, afirma 
a agrometeorologista do 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural - Iapar-Emater (IDR 
Paraná), Heverly Morais.

“Para reduzir  as per-
das por erosão causadas 
por eventuais períodos de 
chuvas intensas, é muito 
importante fazer o manejo 

adequado do solo com práti-
cas conservacionistas, como 
cultivo em faixas, sistema de 
plantio direto, uso de terra-
ços e proteção de rios e nas-
centes”, recomenda a pes-
quisadora. Também devem 
ser evitadas condutas que 
provocam compactação do 
solo. Tais medidas melhoram 
os atributos físicos da terra, 
aumentando a infiltração e o 
armazenamento da água em 
profundidade.

Povo sem assento
Os donos das empresas de 
coletivos do DF não querem 
colocar os veículos nas ruas 
para a posse de Lula da 
Silva dia 1º, e comunicaram 
a decisão ao Governo de 
Transição. A preocupação é 
com depredação dos veículos 
e agressão a funcionários, 
diante das tensões nas ruas 
entre os grupos políticos. O 
ex-ministro do PT Gilberto 
Carvalho está envolvido 
pessoalmente nos esforços 
para alugar mil ônibus 
particulares para transportar a 
militância das satélites para a 
festa da Esplanada.

Desafio do delegado
Embora já fosse considerada 
a escolha mais provável de 
Lula, a definição do delegado 
Andrei Rodrigues como 
novo diretor-geral da Polícia 
Federal gera desconfiança 
interna. As principais críticas 
são à suposta inexperiência 
do delegado, que nunca 
foi superintendente, e sua 
proximidade com Lula como 
chefe de segurança durante 
a campanha eleitoral e a 
transição. Andrei terá de 
mostrar articulação para 
conter insatisfações internas, 
também, da ala bolsonarista 
dentro da PF.

Uma por dia!
A Covid-19 ainda é um ponto 
de grande preocupação da 
população e autoridades 
brasileiras. Segundo dados 
do Ministério da Saúde 
analisados pela equipe do 
Observa Infância da Fundação 
Oswaldo Cruz, 314 crianças 

Casa em condomínio 
Jair Bolsonaro, a esposa dona 

Michelle e uma filha menor vão 
morar numa casa alugada dentro 
de um condomínio no Park Way 
em Brasília. Havia sugestões de 
assessores e familiares também 

para ele descansar por uns 
meses numa casa em Miami ou 
numa ilha em Angra dos Reis. 
A decisão sobre a casa no DF 

foi tomada há poucos dias, e só 
então a administração acionou 
a empresa de transportes que 

tem contrato com o Governo federal para a mudança. Mas 
esta empresa, segundo fontes, não conseguiu atender a alta 

demanda dos objetos pessoais do clã nos Palácios da Alvorada 
e Planalto, e está fazendo a trajeto a granel. Para evitar ser 

seguido por curiosos, os motoristas estão levando móveis para 
um depósito da empresa numa cidade satélite do DF.  

entre 6 meses e 5 anos de 
idade, diagnosticadas com o 
vírus, morreram entre janeiro 
e outubro de 2022. E pior, 
esses são os dados oficiais. 
O Brasil registrou uma morte 
de criança por dia dentro do 
período de 1° de janeiro a 
11 de outubro.

Cliente sem paz
“Sede” do melhor PIB per 
capita do País, Brasília 
vira alvo dos golpistas. Os 
moradores do DF lideraram 
o ranking de consumidores 
que mais sofreram tentativas 
de fraude de identidade em 
outubro deste ano. Segundo 
levantamento do Serasa 
Experian, ao todo foram 
2.326 tentativas para cada 1 
milhão de habitantes. Mato 
Grosso aparece em 2º lugar 
da colocação, com 1.689 
tentativas. DF e MT têm 
números acima da média 
nacional. O Brasil finalizou o 
mês com 1.382 tentativas 
de fraude.

Tiros nos jovens
De 2017 a 2022 a faixa etária 
mais vitimada em homicídios 
por armas de fogo foi a de 20 a 
24 anos – a grande maioria de 
homens – com 48.145 registros. 
Esse é um dos recortes do 
levantamento feito pela Coluna 
com dados do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade 
do Ministério da Saúde. Houve 
queda considerável de óbitos 
por armas de fogo nos últimos 
seis anos no Brasil. O número 
de homicídio de jovens de 15 
a 29 anos por armas de fogo 
no País apresentou queda 
desde 2017.
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Instalador de rede de fibra óptica
morre eletrocutado na rua Anhumaí

Jorge Luis Leal, de 36 anos 
de idade, instalador de rede 
externa de fibra óptica, mor-
reu na manhã de ontem, ele-
trocutado, enquanto fazia a 
instalação na região da Praça 
Tamoyo, em Umuarama.

O homem trabalhava para 
uma empresa de telecomuni-
cações e, a princípio, estava ins-
talando um cabo de fibra óptica 
quando aconteceu o incidente.

O caso foi registrado pouco 
antes das 11h no entroncamento 

das ruas Anhumaí, Tupi e ave-
nida dos Tamoios, perto da 
Praças Tamoyo. Equipes do 
Corpo de Bombeiros e do Samu 
estiveram no local, onde chega-
ram a realizar manobras de res-
suscitação, mas Leal não resis-
tiu aos ferimentos e entrou em 
óbito.

Assim que a notícia da 
morte se espalhou, profissio-
nais que atuam na mesma área 
que Leal, correram até o local. 
Lá, eles revelaram que são o 

colega de profissão residia em 
uma propriedade rural perto 
do distrito de Lovat. Ele deixa 
esposa e um casal de filhos.

Segundo o que foi verifi-
cado no local, Leal estava arre-
messando os fios com apoio de 
um alicate. A ferramenta bateu 
na chave de manobra da rede 
de alta tensão e a vítima foi 
eletrocutada.

O Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama foi acio-
nado para recolher o corpo.

SOCORRISTAS do Samu e do Corpo de Bombeiros tentaram reanimar o trabalhador, mas 
ele não resistiu aos ferimentos
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Caminhoneiro levava eletrônicos
contrabandeados na cama da cabine

Um homem de 34 anos foi 
preso, na manhã de ontem 
(terça-feira, 20), durante 
uma abordagem na rodovia 
PR-323, no trecho compreen-
dido entre os municípios de 
Iporã e Cafezal do Sul. Ele 
foi abordado pela Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE) 
e flagrado transportando 
vários celulares e outros ele-
trônicos contrabandeados do 
Paraguai.

De acordo com os patru-
lheiros, a apreensão acon-
teceu por volta das 7h. O 
caminhão Mercedes Benz/LS 
1938 trafegava pela rodovia 
no sentido Francisco Alves 
à Iporã, quando recebeu a 
ordem de parada dos poli-
ciais, que verificaram que ele 
transportava várias caixas de 
papelão na cabine do veículo.

Quando questionado, ele 
confessou que se tratava de 
celulares. Decididos por che-
car o restante do veículo, os 

MERCADORIA apreendida estava na cabine do caminhão e tinha como destino, o muni-
cípio de Maringá
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policiais encontraram outras 
caixas em cima e embaixo da 
“cama” da cabine, todas carre-
gadas com celulares e diversas 
marcas, além de receptores de 
satélite, relógios e Macbooks.

Em conversa com os 
policiais, o condutor, que 
é morador de Sarandi, afir-
mou que adquiriu os eletrô-
nicos em Mundo Novo (MS) 

e os entregaria na cidade de 
Maringá, recebendo R$ 15 por 
cada aparelho entregue.

O homem recebeu voz de 
prisão em flagrante por con-
trabando e foi conduzido até 
a Delegacia da Polícia Federal 
em Guaíra. Já o automóvel e a 
mercadoria foram entregues 
na sede da Receita Federal, 
também em Guaíra.

Skunk avaliado em cerca de R$ 12 mil é 
apreendido na Rodoviária de Umuarama

Po l i c i a i s  d o  B P Fr o n 
(Batalhão de Operações de 
Fronteira) prenderam uma 
passageira, de 25 anos, que 

foi flagrada transportando 
mais de 3 quilos de Skunk – 
uma espécie de versão mais 
potente da maconha – durante 
uma abordagem a um ônibus 
de passeio em Umuarama.

De acordo com os policiais, 
a ação aconteceu durante uma 
averiguação de rotina na Nova 
Estação Rodoviária.

Um ônibus da Viação 
Garcia, que seguia na linha 
Dourados/MS a São Paulo/
SP, foi averiguado. O cão de 
faro que atende pelo nome de 

Nero, foi acionado e passou 
pelo corredor entre os passa-
geiros, apontando que uma 
mulher estaria provavelmente 
transportando entorpecentes. 
Ao ser questionada sobre a 
descoberta inicial do cão de 
faro, ela confessou que estava 
levando 3.1 quilos de Skank 
presos ao corpo.

Ao entregar a mercadoria 
ilícita, a mulher recebeu voz de 
prisão e foi encaminhada junto 
com a droga para a Delegacia 
de Polícia Civil de Umuarama.

NERO, cão farejador do Batalhão de Poli-
ciamento de Fronteira (BPFron) descobriu a 
droga que estava com uma passageira
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã de ontem (ter-
ça-feira, 20), um total de 2.390 quilos de maconha em Assis Chateau-
briand (município situado a cerca de 90 quilômetros de Umuarama). Os 
patrulheiros rodoviários localizaram a droga ao vistoriar um carregamento de 
farinha que tinha como destino a cidade de Goiânia/GO. O condutor 
afirmou ter carregado a mercadoria ilícita em Foz do Iguaçu, e que teria ainda 
se utilizado do carregamento de farinha para encobrir a droga e dificultar a 
fiscalização. O caminhoneiro, que já possui antecedentes criminais por tráfico 
de drogas, foi novamente detido pelo mesmo crime. Ele foi encaminhado à 
Polícia Judiciária para registro do flagrante.

DIVULGAÇÃO
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Pilotos da F1 são proibidos de fazer
declarações políticas sem aprovação

Horner reafirma 
seu posto na 

Red Bull
 A chamada silly season, 

na tradução literal tem-
porada de besteiras, tem 
tomado conta do paddock 
nas últimas semanas, mas 
não com o foco nos pilotos 
e sim nas movimentações 
entre os chefes de equipe. 

Tudo começou com 
a saída oficial de Mattia 
Binotto da Ferrari no final 
de novembro. Assim, no 
dia 13 deste mês, a equipe 
de Maranello anunciou a 
contratação de Frederic 
Vasseur, que deixou o cargo 
livre na Alfa Romeo. 

No mesmo dia, Andreas 
Seidl saiu da McLaren rumo 
ao Grupo Sauber como 
CEO e Andrea Stella entrou 
em seu lugar na equipe de 
Woking. Ainda, Jost Capito 
encerrou seus trabalhos 
com a Williams. 

Com toda a movimenta-
ção, Christian Horner afir-
mou que segue firme e forte 
na Red Bull: “Está mais agi-
tado do que o mercado de 
pilotos no momento, vimos 
algumas mudanças lá. No 
entanto, tenho certeza de 
que vou ficar onde estou”, 
disse o britânico à ServusTV.

Balanço no Corinthians aponta dívida
de R$ 945 mi, mas número real é maior

A dívida real do Corinthians 
é maior do que os R$ 945,5 
milhões informados em 
balanço patrimonial. O valor 
total do passivo é de R$ 1,3 
bilhão. Isso inclui tudo o que 
o Corinthians precisa pagar a 
seus credores, independente 
do prazo.

A diferença é uma questão 
de interpretação. No balanço, 
o Corinthians desconta da 
dívida o ativo circulante (R$ 
357 milhões), o dinheiro que 
o clube tem ou pretende rece-
ber. Também desconta o que 
espera ganhar a longo prazo, 
por exemplo na Justiça ou em 
porcentagem de jogadores 
(R$ 58,3 milhões). O critério 
é relativamente comum em 

outros clubes.
A dívida deve aumentar 

3,6% neste ano, segundo pro-
jeção do Corinthians. O clube 
está satisfeito com a estabi-
lidade da dívida, que está no 
mesmo patamar de dezem-
bro de 2020. Há otimismo 
porque a receita l íquida 
vem subindo: foi de R$ 475 
milhões em 2021, deve ser 
R$ 690 milhões neste ano 
e está orçada em R$ 746 
milhões em 2023.

Todos estes números 
estão no orçamento de 2023, 
aprovado pelos conselheiros 
do Corinthians na semana 
passada. Os valores referen-
tes a 2022 são uma projeção 
atualizada feita pelo próprio 

clube, pois o balanço com-
pleto só deve ser publicado 
em abril, como é praxe.

Entenda melhor Passivo 
é a soma de todas as obriga-
ções financeiras do clube, ou 
seja, tudo o que precisa pagar 
para alguém, seja quem for o 
prazo. A fatia gasta dentro 
de um ano é chamada pas-
sivo circulante, já o gasto a 
longo prazo é chamado pas-
sivo não circulante. Ativo cir-
culante é o dinheiro que o 
clube tem nas mãos ou con-
sidera garantido de alguma 
forma. Isso inclui o caixa (R$ 
18 milhões), as receitas futu-
ras de contratos já assinados 
(R$ 280 milhões) e até o que 
o clube tem em produtos 

em estoque (R$ 1,1 milhão), 
além de outros créditos não 
especificados.

Se o Corinthians toma 
algum calote, como no caso 
da Taunsa, o valor que era 
considerado garantido nunca 
chega. Além disso, os “outros 
créditos” podem incluir per-
mutas e material esportivo, 
por exemplo, que não servem 
para pagar dívidas. Receita 
líquida é o dinheiro que o 
clube ganha, já desconta-
dos os impostos, comissões 
de empresários e outras 
p o s s í v e i s  d e d u ç õ e s .  O 
Corinthians prevê aumento 
de 8% na receita líquida do 
ano que vem, na compara-
ção com 2022.

Os pilotos de Fórmula 
1 precisarão de permissão 
prévia por escrito do órgão 
regulador do esporte para 
fazer “declarações políticas” 

a partir da próxima tem-
porada, após uma atuali-
zação do Código Esportivo 
Internacional. A versão 2023 
do código, que se aplica a 
todas as categorias regidas 
pela Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA), foi 
publicada no site do órgão 
regulador com as mudanças 
destacadas. A FIA acrescentou 
uma nova cláusula sobre “a 
realização e exibição geral de 
declarações ou comentários 
políticos, religiosos e pessoais, 
notadamente em violação do 
princípio geral de neutralidade 
promovido pela FIA sob seus 
estatutos”.

Os pilotos que fizerem tais 
declarações agora estarão 

violando as regras, a menos 
que a FIA, cujo presidente é 
Mohammed Ben Sulayem, 
dos Emirados Árabes Unidos, 
tenha concedido aprovação 
prévia por escrito. A moda-
lidade não tinha anterior-
mente tais restrições específi-
cas. O artigo 1.2 dos estatutos 
da FIA promete promover a 
proteção dos direitos huma-
nos e “abster-se de manifes-
tar discriminação” em uma 
série de questões, incluindo 
“opinião política”.

A temporada de 2023 
começa no Bahrein em 5 de 
março.

A temporada de 2023 começa em 5 de 
março começa com o GP do Bahrein
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Comissão Processante fez a primeira
reunião um dia após sua instauração

Após a abertura, na noite 
da segunda-feira (19), de 
uma segunda Comissão 
Processante que analisa um 
segundo pedido de cassação 
do prefeito afastado Celso 
Pozzobom, membros se reu-
niram no dia seguinte (terça-
-feira, 20) pela manhã.

Segundo o presidente da 
Comissão, vereador João 
Paulo Rodrigues ‘Sorrisal’, 
os primeiros passos já foram 
dados. “Nós já estamos anali-
sando qual a melhor maneira 
de notificarmos Pozzobom, 
para que ele receba o comu-
nicado do prazo para apre-
sentar sua defesa à Comissão 
Processante”, comunica.

Sorrisal reforça também 
que a intenção é de que até 
na próxima sexta-feira, 23, 
Pozzobom seja notificado. 
“Caso não o encontremos, 
vamos publicar no sábado a 
notificação no Diário Oficial 
do Município, fato que dá iní-
cio à abertura do prazo para 
que o prefeito afastado possa 
entregar sua defesa ao Poder 
Legislativo”.

Ainda de acordo com o pre-
sidente da CP, na mesma reu-
nião, que aconteceu ontem Saúde vai levar vacinas contra a 

Covid para a praça Miguel Rossafa
O aumento no número de 

casos de covid em Umuarama 
faz com que a Secretaria de 
Saúde amplie as estratégias 
para vacinação de um número 
maior de pessoas, desta forma, 
hoje (21) uma operação espe-
cial será montada na Praça 
Miguel Rossafa. Equipes do 
setor de imunizações vão dis-
ponibilizar vacinas para todos 
os públicos das 19h às 22h.

Segundo o secretário 
Herison Cleik da Silva Lima, 
pesquisas apontam que existe 
uma queda consistente e forte 
tanto nos internamentos quanto 
no número de óbitos entre as 
pessoas que completam o ciclo 
vacinal. “Estudos comprovam 
não só a efetividade da vacina 
contra covid-19, mas também 
a importância do seu uso opor-
tuno e massivo. A mortalidade 
pela doença aumenta entre 
pessoas que não foram vacina-
das”, relata.

Na Miguel Rossafa serão 
disponibilizadas a Dose 1 para 

(20) pela manhã na Câmara 
Municipal de Umuarama, 
foram deliberados vários 
assuntos e foi iniciada a aná-
lise ao documento protoco-
lado há cerca de duas sema-
nas, com detalhes da denúncia 
contra Pozzobom.

“Constam informações 
colhidas pelo Ministério 
Público, que foram entregues 
e aceitas pela Justiça Criminal, 
fato que transformou o pre-
feito, agora apenas afastado, 
em réu no processo que inves-
tigou a construção de algumas 
pontes e também o asfalta-
mento da estrada Jaborandi, 
este último, alvo de investiga-
ção da Polícia Federal”, lem-
brou o parlamentar.

Ainda nesta semana, 
Sorrisal se reúne com a rela-
tora, vereadora Cris das Frutas 
e com o terceiro membro da 
Comissão, vereador Antonio 
‘Pé Duro’.

“Ainda estamos em fase de 
análise do documento, mas em 
breve estaremos prontos para 
convocar oitivas de testemu-
nhas, pois não iremos parar o 
andamento do processo, ape-
sar de o recesso parlamentar 
já ter sido iniciado”, concluiu.

RECURSO
Sorrisal lembrou ainda 

que a decisão que suspen-
deu o decreto de cassação de 
Pozzobom, por parte de uma 
desembargadora, agora apo-
sentada, do Tribunal de justiça 
do Paraná, é liminar. “A procu-
radoria jurídica da Câmara já 
protocolou um recurso junto 

ao Tribunal de Justiça, na 
tentativa de ‘derrubar’ a deci-
são da desembargadora. A 
Comissão segue trabalhando, 
apesar de estarmos aguar-
dando uma decisão do TJ, 
que pode analisar a decisão, 
tomada de forma monocrática, 

por um colegiado de desem-
bargadores. Acreditamos que 
o recurso deve ser acatado. 
Sendo assim, a Comissão 
Processante perde o objeto, 
tendo em vista que o decreto 
de cassação volte a vigorar”, 
salienta.

Sessenta e sete mulheres e 29 homens receberam o diagnóstico positivo para Covid-19, totalizando 96 novos casos 
na cidade. O Boletim de ontem (20) informou ainda que nenhuma criança foi contaminada e que, oficialmente, 
nenhuma morte foi confirmada, desta forma o total de óbitos segue em 357. Quatro pessoas de Umuarama estão 
internadas em enfermarias com leitos exclusivos para tratamento da doença: um homem de 74 anos, que tomou três 
doses da vacina, e mais três mulheres: uma de 72 anos, com duas doses, uma de 83 anos, que tomou quatro doses, 
e uma de 93 anos, que tomou duas doses do imunizante. O número de pessoas em isolamento domiciliar está em 
806, com 564 casos ativos e mais 242 suspeitos. De 1° de janeiro de 2022 até agora 20.328 pessoas tiveram 
Covid. Mesmo com os números de casos tendo aumentado nos últimos dias, o município continua classificado com 
bandeira verde pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

pessoas com idade acima de 
12 anos, a Dose 2 da Pfizer para 
pessoas com 12 anos ou mais 
que fizeram a primeira dose 
dia 30 de novembro ou em 
datas anteriores, 1º Reforço 
para pessoas com 12 anos que 
fizeram a segunda dose com 
a Astrazeneca, Coronavac ou 
Pfizer dia 21 de agosto ou em 
datas anteriores e também as 
pessoas que fizeram a dose 
única de Janssen em 21 de 
outubro.

A campanha levará também 
doses para 2º Reforço a todas 
as pessoas com 18 anos ou 
mais que fizeram o 1º reforço 
em 21 de agosto ou em datas 
anteriores com as vacinas 
Janssen, Pfizer, Astrazeneca ou 
Coronavac, além de doses para 
3° Reforço para pessoas com 
18 anos ou mais que exclusi-
vamente fizeram a dose única 
Janssen mais 1° reforço mais 
2° reforço em 21 de agosto com 
as vacinas Astrazeneca, Pfizer, 
Janssen ou Coronavac.

PELA segunda vez presidente de Comissão Processante que analisa pedido de cassação de Pozzobom, Sorrisal se reunirá diariamente com 
os membros da CP
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Palavras cruzadas

Você atravessa uma fase muito favorável para as 
finanças e deve ficar atenta (o) ao que acontece 
à sua volta, pois pode identificar boas oportuni-
dades de aumentar seus ganhos. Capaz até de 
recuperar uma grana que já considerava perdida. 
Sol e Vênus na Casa das Transformações também 
anunciam mudanças importantes.

A Lua na Casa 12 indica que você vai trabalhar 
melhor sozinha (o), se possível bem longe de 
barulho e agitação. Confie na sua intuição e siga 
seus instintos para vencer desafios e virar um 
jogo a seu favor. No início da tarde, o Sol jogará 
luz na sua Casa do Trabalho e você mostrará ainda 
mais energia e disciplina para cumprir as tarefas.

Trabalhar em equipe continua sendo uma boa op-
ção para você. Lua e Netuno estimulam as parce-
rias e indicam que você pode buscar a colabora-
ção dos amigos para o que precisar. A tecnologia 
também será uma importante aliada, ainda mais 
se puder agilizar as tarefas. 

A Lua na Casa dos Relacionamentos ajuda você 
a se entender com os colegas. Estimule a troca 
de ideias e trabalhem juntos para conquistar bons 
resultados no emprego. Só não vale ser egoísta 
e querer que tudo seja feito do seu jeito: saiba 
negociar e ceder.

Trabalhar e ganhar dinheiro estarão entre as suas 
prioridades nesta quarta e você tem mais é que 
arregaçar as mangas, pois os astros darão um bom 
apoio para engordar o bolso. Só não vale assumir 
mais tarefas do que aguenta cumprir, senão, pode 
comprometer sua saúde e até sua autoestima.

Seu dia deve começar bem animado. A Lua no 
seu paraíso astral renova seu entusiasmo, au-
menta sua criatividade, seu carisma e faz tudo 
parecer mais prazeroso. No fim da manhã, Vê-
nus em movimento contrário pode causar al-
guns atritos em suas parcerias de trabalho ou 
em suas amizades. 

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 no dia 21 de dezembro são do signo de Sagitário com a personalidade de Gême-
os. São lúcidos, espertos e inteligentes. Possuem excelente comunicação e simpatia e fazem 
amizades com grande facilidade. Seu número principal, do dia do nascimento é o 30, formado 
de 3, número de Júpiter e de zero. Júpiter que é símbolo de cultura, estudos e conhecimentos, 
sabedoria, filosofia, direito, psicologia, teologia etc. Revela cultura e ligações profissionais 
com a justiça. Mas que a nível pessoal, pode provocar duplicidade amorosa e conjugal con-
turbada ou mais de um casamento.

Horóscopo nascido em 21 de dezembro

Você pode ter boas notícias hoje sobre um con-
curso ou assunto de justiça. No trabalho, vai mos-
trar muito interesse e disposição para aprender 
coisas novas, além de fazer bons contatos ou 
acordos. Mas Vênus em movimento retrógrado 
pode trazer à tona um assunto delicado que ficou 
mal resolvido.

Você vai encarar o trabalho com muita determi-
nação, além de mostrar muita disposição para 
aprender, o que deve agradar chefes e colegas 
mais experientes. Pode somar forças com os co-
legas para cumprir metas e tarefas em comum, 
mas esteja preparada para lidar com algumas ri-
validades também.

Lua e Netuno incentivarão você a trabalhar em 
equipe e conversar bastante com os colegas para 
resolver qualquer problema no trabalho. Você vai 
se comunicar bem e terá muita facilidade para 
negociar, vender e convencer pessoas. Além do 
mais, Sol e Vênus iluminam a Casa do Conheci-
mento e te convidam a retomar os estudos. 

O período da manhã pode exigir que você priorize 
alguns assuntos de casa ou família. À tarde, o Sol 
entra na Casa 10 e inaugura uma fase muito posi-
tiva para a sua carreira. Ao mesmo tempo, Vênus 
inicia movimento contrário no mesmo setor, indi-
cando que será preciso repensar alguns planos e 
objetivos que você tem buscado.

Os astros aconselham você a acordar bem cedo e 
aproveitar o período da manhã para agilizar as coi-
sas no trabalho, cumprir tarefas e compromissos 
mais importantes. É que, próximo ao horário de 
almoço, você pode ter algum imprevisto relacio-
nado à sua casa ou família.

A energia da mudança continua em curso e pode 
influenciar seu emprego e os assuntos do lar. 
Você pode aproveitar para trocar alguns objetos 
de lugar, organizar armários e se desfazer de coi-
sas que só ocupam espaço, sem serventia.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09
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Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2406Lotomania

58.657
61.140
51.445
50.818
30.467

09 11 17 47 55 67 72 
VOLTA REDONDA/RJ

13 19 42 58 64
concurso: 6028

01 06 10 30 33 35 

05 07 11 15 19 26 28 32 53 54
62 69 72 75 76 80 81 82 93 95

concurso: 2692Lotofácil
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BANCO 10
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PINACOTECA
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DALTONMANA
ALTOHISAN
LIONELMESSI

AZNICOTTO
DACOTAARU

MAÇÃEBANANA
OSISNOE

BOINAVERDEHC
TARAESCOL
EURAPALI

ENTELULAMP
TIRADENTES
ACARRETATSE

Cantor
mineiro 

de "Férias
na Índia"

Dramatur-
go de

"Cordélia
Brasil"

Parte da
bota que
envolve a

perna

Setor do
Museu do

Louvre

Desejou
com vee-
mência
(fig.)

Alimento
divino do

Êxodo
(Bíblia)
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te do gás
natural
(Quím.)

Dois frutos
aprecia-
dos em

vitaminas
Museu do 
(?), institui-
ção de So-
bral (CE)
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das Forças
Especiais
dos EUA 

A década
da guerra
Irã-Iraque

(Hist.)

Sherlock
(?),

detetive
(Lit.)

Howard
Carter,

egiptólogo
britânico

(?)
Supremo:

Deus
(Rel.)

Primo e
genro de
Maomé
(Rel.)

(?) à dorê,
iguaria

empanada 

Torquato
Tasso,
poeta

italiano

Patrono
das

polícias
militares

Traz como 
conse-
quência

(fig.)

Instância
máxima

da Justiça
Eleitoral

"Minha Mãe é uma
(?)", filme brasileiro
Serra onde nasce o
rio São Francisco

Ondas
Médias
(abrev.)

Filosofia escolástica
de São

Tomás de
Aquino

Utilidade da boia
e do farol (Mar.)

(?) fiscal, manobra
contábil do Executivo

Garota em
idade

púbere

Perversão
sexual

A minha
pessoa

Gênero
musical
Errar, 

em inglês

Dele, em
inglês

Diástole
(Gram.)

Antigo
indígena
norte-

americano

Craque
argentino
do Barce-
lona (fut.)

(?) Vigh,
ator

O galalau,
por sua
estatura

Sapo 
amazônico
Habitat do

condor

Rudolf (?),
teólogo
Tipo de

camarão

Bom senso
Que está

muito
cheia

Elite
Faz 

rápida
menção a

3/err — his. 6/dacota — éctase. 7/tomismo. 11/nilton césar.
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A T T AM

F L O R E S C E R
F R A C A S S A D O

O RA S P A R M
D C E O T U BO

P I A N I S T A S
E S M E R A L D A S

I A A S E D U
A A S O C A S
C A Ç A B A R T

C O L I D E E D O
U E N A D E

I N D U Z I D A S

C O N S E R T A R
M E S A R G O L A

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.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

O tratamento começa sem-
pre com uma consulta, onde 
através da radiestesia utiliza-
mos a mesa radiônica (figura) 
para identificar todos os pro-
cessos internos.

Na consulta é possível avaliar 
os campos emocional, mental, 
espiritual e físico da sua vida, 
trazendo do inconsciente para 
o consciente os registros impor-
tantes que estão te desequili-
brando para que você saiba com 
o que está lidando.

Conheça hoje na coluna Viva Bem a Mesa Radiônica
Após o diagnóstico da con-

sulta, inicia-se o tratamento que 
terá 6 etapas: Humanometria, 
Táquions-Tock, TDR (Terapia 
de Desbloqueio Emocional e 
Reprogramação Energética), 
Regressão com Reprogramação, 
Baralho Terapêutico. Cada 
etapa é essencial e conta com 
o número de sessões indicado 
para seu caso específico.

Para a evolução do seu trata-
mento e você será acompanhado 
por mim a todo momento.

TRATAMENTO 
TERAPÊUTICO

É um tratamento completo, 
que vai te ajudar a combater a 
ansiedade, depressão, os pen-
samentos negativos, além de 
te auxiliarem a melhorar suas 
relações, equilibrar seu emo-
cional e consequentemente 
melhorar o sono, diminuir os 
sintomas físicos como dor de 
cabeça, dores musculares.

Durante o tratamento você 
fará uso de técnicas altamente 

eficazes que irão reprogramar 
a sua maneira de enfrentar 
qualquer situação, emocional 
e mentalmente.

No tratamento terapêu-
tico vamos identificar a raiz 
do problema, indo no ponto 
inicial onde tudo começou e 
assim conseguimos fazer o 
levantamento das técnicas 
necessárias para tratar espe-
cificamente seu caso, tratando 
a causa e não somente os 
sintomas.
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Viajou nas férias, tenha cuidado
com o veículo a retorna da praia

Para muitas pessoas, o fim 
do ano é sinônimo de viagem, 
e a praia é um dos destinos 
mais conhecidos dos brasi-
leiros nesse período de calor 
e comemorações. Para quem 
viaja com o próprio veículo, 
é importante considerar os 
impactos que a região litorâ-
nea e todos os seus elemen-
tos, como sol e seus raios 
UVs, maresia e areia, trazem e 
saber o que pode ser feito para 
minimizá-las.

Marcelo Xavier, Gerente 
Operacional da Wash Me - star-
tup especializada em gestão 
de lavagem ecológica, higieni-
zação e estética automotiva - 
explica que os cuidados come-
çam antes mesmo de descer a 
serra. “O ideal seria fazer uma 
lavagem ecológica e aplicar 
um selante de vitrificação, o 
que ajudaria a evitar riscos 
ocasionados pela areia, além 
de impedir que as seivas de 
árvores danifiquem a pintura 
(já que é comum que os carros 
sejam estacionados embaixo 
de árvores)”. 

“Realizar uma lavagem téc-
nica de motor e aplicar uma 
proteção, tanto no motor 
como no chassi, para impedir 
que a corrosão provocada pela 
maresia danifique fios, cabos 
de bateria, também é impor-
tante. Hidratar pneus também 
devem ser considerado”, com-
pleta o especialista. 

Na volta do litoral, outros 
cuidados devem ser tomados 
visando a preservação do seu 
veículo. Confira as dicas.  

LAVE O VEÍCULO O 
QUANTO ANTES

Idealmente o automóvel 
deve ser lavado nos primei-
ros dias após o retorno e, no 
máximo,  em duas semanas. 

“A maresia provoca estra-
gos a diversos componentes 
veiculares”, informa Xavier. 
“Isso porque os sais do mar 
potencializam a corrosão em 
todo tipo de metal, diminuindo 
a vida útil dos equipamentos 
e até afetando sua funciona-
lidade, em alguns casos. Por-
tanto, uma lavagem adequada 

é necessária rapidamente, 
para evitar que os efeitos se 
prolonguem”.

REALIZE UMA LAVAGEM 
COM PRODUTOS 
APROPRIADOS

“Não é qualquer produto 
que vai livrar o carro inteira-
mente dos resíduos do mar 
e da areia”, afirma o gerente 
operacional. “E nem é acon-
selhável usar os mesmos pro-
dutos para diferentes partes do 
veículo. Os profissionais que 
realizam esse tipo de limpeza 
devem conhecer as particulari-
dades de cada elemento”.

A maresia, bem como a 
areia, estará em todos os luga-
res possíveis, seja dentro, na 
lataria ou na parte de baixo do 
veículo. A areia, inclusive, pode 
riscar a lataria até mesmo 
durante o enxágue. Por isso, 
os cuidados de especialistas 
são altamente recomendados.

HIGIENIZE O MOTOR
Sim, até mesmo o motor 

deve ser limpo atenciosa-
mente. Isso é especialmente 
indicado em carros antigos, 
que estão mais suscetíveis à 
oxidação.

“É perigoso subestimar o 
alcance dos danos, principal-
mente nas áreas mais impor-
tantes para o funcionamento 
correto do automóvel. Assim 
como as pessoas que moram 
no litoral precisam lavar seus 
carros com maior frequência — 
uma vez por semana é o ideal 
—, os turistas devem averiguar 
o status geral ao voltar para 
casa”, Xavier explica.

OBSERVE OS EFEITOS 
DO SOL E CONSIDERE 

POLIMENTO
Polir o carro não é sempre 

uma necessidade, mas pode 
ser uma solução adequada 
no caso de muito sol. Se não 
foi possível estacionar o carro 
sempre na sombra, é essencial 
verificar se a pintura foi com-
prometida, ou mesmo o acaba-
mento interno, como o painel 
ou os bancos.

“O polimento tem como 

objetivo restaurar a pintura 
e eliminar pequenos riscos, o 
que também é positivo caso 
a areia tenha causado arra-
nhões. Posteriormente, é pos-
sível manter o aspecto reno-
vado por mais tempo com 
um enceramento”, indica o 
especialista.

FAÇA UM CHECK-UP
Para ter certeza que tudo 

está funcionando apropriada-
mente, um check-up é deter-
minante. Principalmente 
nas seguintes áreas: Sistema 

elétrico (note que fios e conec-
tores podem ser oxidados pela 
maresia); Filtros de ar e de 
cabine; Freios e suspensão; 
Radiador (em especial o nível 
e coloração da água); Pneus e 
rodas (no caso de viagens lon-
gas); Sistema de alimentação.

“Um bom check-up é sem-
pre recomendado de tempos 
em tempos, e o retorno da 
viagem pode ser o momento 
mais oportuno para realizá-lo”, 
indica Xavier.

O gerente operacional tam-
bém ressalta que a prevenção 

é parte fundamental do pla-
nejamento de viagem para 
a praia. “Por mais que todas 
essas dicas ajudem a manter 
o veículo em bom estado, os 
cuidados durante a viagem 
são muito importantes, como 
o uso de combustíveis de boa 
procedência ou estacionar em 
locais fechados e com som-
bra. Com o combo de antes, 
durante e depois, o carro cer-
tamente estará bem cuidado 
para o dia a dia e para ser com-
panheiro de muitas outras via-
gens no futuro”, conclui.

ESPECIALISTA revela as melhores técnicas para manter o carro em boas condições depois da viagem para o litoral

É ideal o automóvel ser lavado no máximo duas semanas após o retorno da praia

FOTOS: 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 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 91.900,00
ETIOS XPLUS AT 20/21 PRATA COMPLETO, AUT R$ 79.900,00
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 1.0 LT 21/22 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX 1.4 LTZ 16/17 PRATA COMPLETO R$ 66.900,00
ONIX 1.4 ACTIV 18/19 LARANJA COMPLETO, AUT R$ 76.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO AT LTZ 19/20 VERMELHO COMPLETO, AUT R$ 84.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO AT LTZ 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 92.900,00
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
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 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Abatedor de gado
 Açougueiro
 Ajudante de eletricista
 Analista de pcp (programação e
controle da produção)
 Assistente de vendas
 Atendente balconista
 Atendente de balcão
 Atendente de lojas
 Atendente de lojas e mercados
 Atendente de mesa
 Auxiliar administrativo
 Auxiliar de corte (preparação da
confecção de roupas)
 Auxiliar de cozinha
 Auxiliar de estoque
 Auxiliar de expedição
 Auxiliar de limpeza
 Auxiliar de linha de produção
 Auxiliar de marceneiro
 Auxiliar de mecânico de autos
 Auxiliar de padeiro
 Balconista de crediário
 Cabeleireiro
 Caseiro
 Contabilista
 Coordenador de rh
 Copeiro de hospital
 Costureiro, a máquina na
confecção em série
 Cuidador de idosos
 Eletricista
 Eletricista de instalações
comerciais e residenciais
 Eletrotécnico
 Embalador, a mão
 Empregado doméstico nos
serviços gerais
 Enfermeiro
 Estoquista
 Garçom
 Gerente comercial
 Instalador fotovoltaico
 Instrutor de auto-escola
 Jardineiro
 Magarefe
 Manicure

DE EMPREGO  VAGA

Agência do Trabalhador de Umuarama 
Avenida Rio Branco, 4211 - Centro 

CEP 87501-130 - Umuarama/PR 
Fone/Fax: (44) 3621 1100

 170 Vagas disponíveis para o dia 21/12/2022, sujeito a
alteração a qualquer momento. Interessados a concorrer as
vagas comparecer na agência do trabalhador com carteira
de trabalho e CPF, não e necessário fazer o agendamento
para as vagas.

 Mecânico de automóveis e
caminhões
 Mecânico de automóvel
 Mecânico de manutenção de
caminhão a diesel
 Monitor agrícola
 Motorista de ônibus rodoviário
 Motorista de ônibus urbano
 Motorista entregador
 Office-boy
 Oficial de serviços gerais na
manutenção de edificações
 Operador de caldeira
 Operador de sala de máquinas
(embarcações)
 Professor de artes no ensino médio
 Professor de biologia no ensino
médio
 Professor de educação física no
ensino médio
 Professor de filosofia no ensino
médio
 Professor de física no ensino médio
 Professor de geografia no ensino
médio
 Professor de história no ensino
médio
 Professor de inglês
 Professor de língua portuguesa
 Professor de matemática no ensino
médio
 Professor de química no ensino
médio
 Professor de sociologia no ensino
médio
 Repositor de mercadorias
 Serrador - em serrarias
 Serralheiro
 Soldador
 Tapeceiro de móveis
 Técnico de enfermagem
 Técnico de manutenção elétrica
 Técnico em segurança do trabalho
 Trabalhador rural
 Vendedor interno
 Vendedor pracista
 Vigia noturno

EXTRAVIO DE ALVARÁ
RONALDO PEREIRA DE LUCENA 
& CIA LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
08.246.531/0001-70, estabele-
cido na Avenida Paraná, 3420, 
Camelódromo Box 07, Zona 1, 
CEP 87501-030, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins o 
extravio de seu alvará. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

O Procon Umuarama divul-
gou ontem pesquisa de preços 
de produtos típicos das festas 
de final de ano. O consumidor 
que quiser economizar deve 
ficar bastante atento, pois há 
diferenças importantes – de 
até 150,4% –, caso da azeitona 
com 200 gramas, encontrada a 

Procon encontra diferença de 150% 
no preço dos produtos da ceia de Natal

R$ 3,59 e a R$ 8,99, e da sidra 
(espumante), encontrada a R$ 
9,98 e a R$ 24,99.

O chocotone de 500 gra-
mas pode ser encontrado a 
R$ 15,95 e a R$ 32,90 – uma 
diferença de 106,3% –, o 
vinho tinto nacional, gar-
rafa com um litro, é o ter-
ceiro colocado quando se 
fala em diferença de preços, 
pois custa R$ 11,95 em um 
supermercado e R$ 23,49 
em outro, uma variação de 
96,6%. Em quarto lugar está 
a lentilha, embalagem com 
500 gramas, que foi encon-
trada a R$ 7,49 e a R$ 13,89, 
uma diferença de 85,5%. Em 
quinto lugar vem o azeite de 
oliva com 500 ml, encontrado 

a R$ 17,99 e a R$ 30,99, uma 
variação de 72,3%.

Há outros produtos que 
apresentaram diferenças de pre-
ços importantes entre um super-
mercado e outro, como o pane-
tone de 500 gramas (encontrado 
a R$ 15,95 e a R$ 26,99, variação 
de 69,2%), as nozes (que tanto 
pode custar R$ 95 quanto R$ 
159,90 o quilo, uma diferença 
de 68,3%), o amendoim, pacote 
com 500 gramas (encontrado a 
R$ 4,99 e a R$ 8,39, diferença de 

68,1%), o garrafão de vinho (que 
custa R$ 49,90 em um mercado e 
R$ 82,99 em outro, variação de 
66,3%), as uvas passas (que 
custam R$ 6,99 e a R$ 11,54, 
diferença de 65,1%) e o ches-
ter (encontrado a R$ 17,99 e 
a R$ 29,89 o quilo, diferença 
de 66,1%).

D e y b s o n  B i t e n co u r t , 
secretário do Procon, reforça 
a necessidade de pesquisar 
antes de comprar. “No caso 
desta pesquisa, realizada 

entre os dias 14 e 19 de dezem-
bro em 12 supermercados da 
cidade, foram consideradas 
marcas similares – nem as 
mais baratas e nem as líde-
res de mercado. Observamos 
também, em comparação 
com o ano passado, os pro-
dutos estão com preços mais 
lineares, ou seja, com diferen-
ças menores – em 2021, por 
exemplo, a variação entre os 
preços ultrapassava os 260%”, 
observou.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Alguns têm coragem nos prazeres; outros, nas dores; 
alguns, no desejo; outros, nos medos; e alguns são 

covardes sob as mesmas condições.
Sócrates

@tribunahojenewsumuarama

DECIFRAR!
O Google está desenvolvendo um novo recurso que permitirá decifrar grafias difíceis de entender, como as letras de médico. Durante uma 
conferência anual na Índia, a gigante da tecnologia anunciou que trabalha com farmacêuticos para criar um modelo utilizando inteligên-
cia artificial que será incorporado ao Google Lens, ferramenta que já permite interpretar imagens. Quando estiver disponível, os usuários 
poderão fotografar a receita ou carregar fotos da galeria do celular. O recurso ainda não tem data de lançamento. (Olhar Digital)

A
PL

AU
SO

S

Além de uma vasta – e variada – pro-
gramação musical diária em três praças 
da área central da cidade, o Natal de 
Luzes e Flores, preparado pela Prefeitura 
de Umuarama, oferece também diversos 
espetáculos de dança e de teatro. Na 
próxima quarta-feira (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 monta-
do na Praça Santos Dumont.

       POESIA & NATAL!
Esta é a magia da poesia.Os poetas 

têm algo especial no cérebro, que lhes 
permite “sentir” as coisas de outra ma-
neira, e sem fazer besteira, vivem mais 
lindamente a vida.Onde se vê tristeza, 
o poeta vê beleza. Onde se vê dor, o 
poeta sente amor.Nem sempre somos 
compreendidos, mas assim somos e 

assim vivemos... Quem não nos enten-
de, diz que vivemos fora da realidade, 
mas na verdade, dizemos as ilusões 

da maneira mais verdadeira possível...
Assim somos os poetas, nem sempre 
rimamos, mas poetamos com amor e 

amizade no coração, sempre desejando 
que todos tenham UM LINDO DIA... 
Natal é muito mais que presentes, 

família e festas. É o momento de lem-
brarmos, mais que nunca, do grande 

amor que Deus nos tem, enviando seu 
próprio Filho, seu amado Filho, a este 
mundo. E por que Ele o fez? Certamen-
te desejando mostrar a todos nós que 
podemos sempre desfrutar de UM LIN-
DO DIA, desde que realmente façamos 
por merecê-lo, sempre levando na alma 
sentimentos de luz, paz, amor, amiza-

de, como Ele assim o deseja. 
(Marcial Saladerry)

Entre os MELHORES!
O espumante Salton Prosecco ficou entre 

os 10 melhores do mundo no Effervescents 
Du Monde, concurso realizado na cidade de 
Dijon, na região da Borgonha, na França. 
Uma das mais tradicionais avaliações do 

mundo premiou a vinícola gaúcha com três 
medalhas ao todo. Os espumantes Salton 
Prosecco e Salton Brut levaram a medalha 
de ouro, e o Salton Moscatel recebeu a 
distinção de prata. O Salton Prosecco já 

figurou no ranking dos 10 melhores espu-
mantes do mundo em 2018 neste mesmo 
famoso concurso francês, sendo o único 
e primeiro brasileiro da lista, e repete em 

2022 o desempenho.

 ***

Elaborado com a uva prosecco, o espu-
mante é leve, refrescante, fácil de beber 
e de harmonizar, sendo ideal para qual-

quer ocasião. A Família Salton, inclusive, 
foi pioneira ao trazer as primeiras mudas 
dessa uva para o sul do país, nos anos 

1990, e incentivar seu cultivo com mais 
força nos anos 2000.  O reconhecimento 
dos espumantes brasileiros em concursos 

internacionais, ao lado de rótulos do 
mundo todo, chancela a qualidade dos 
nossos produtos. A Salton, que é uma 
vinícola centenária, sempre se desta-

cou na produção de espumantes. E esse 
prosecco, além do prêmio, também tem 
um ótimo custo-benefício . A lista dos 
melhores ainda inclui rótulos da França, 
da Espanha, do Canadá e da Moldávia.

SERVIÇO:
Um Presente Para o Noel Grupo Sou Arte
20h Praça Santos Dumont

ARQUIVO PMU

Praça Santos Dumont será palco de espetáculo teatral nesta quarta-feira!

A peça aborda a movimentação da fábrica 
do Papai Noel, onde sempre é Natal. “Nos 
preparativos para o dia mais feliz do ano, 
toda ajuda é muito bem-vinda. Os profissio-
nais que trabalham na fábrica são escolhidos 
a dedo pelo próprio Papai Noel, cada um com 
uma história bela e emocionante que mere-
cem 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 história da Dona Banofe, Senhora Overlin-
da, Gabriel, Rafael e outros personagens que 
auxiliam o Papai Noel a entregar a magia e o 
encantamento na noite de Natal para todas 
as crianças do mundo. “É um período de 
muita felicidade para o velho Noel, que vê 
nesta época os sentimentos mais nobres se-
rem evidenciados. Distribuir presentes o faz 
muito feliz, mas neste ano, especialmente, 
é ele quem manda uma carta para a fábrica 
com um pedido muito especial, endereçada a 
Carretel, um duende estagiário, com caráter 
maldoso, asqueroso, impiedoso”, detalha.
Edilaine acrescenta que a peça vai deixar 

todo o público se questionando porque 
Carretel, o estagiário mais novo da fábri-
ca e com caráter duvidoso foi o escolhi-
do 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 nes-
te Natal? São os segredos de Natal que 
serão revelados no fantástico espetáculo 
‘Um Presente Para o Noel’”, relata.
A secretária municipal de Cultura, Rosa-
na Palhoto Dias, faz questão de destacar 
que o espetáculo é gratuito e terá início 
às 20h. “Temos certeza de que será um 
apresentação que vai impressionar as 
crianças e todas as famílias. A trupe 
de artistas que compõe o Sou Arte é 
responsável por grandes espetáculos, 
vencedores de prêmios Brasil afora. É 
realmente imperdível”, finaliza.

HOJE TEM TEATRO!
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