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Ladrões que furtaram gado em Imbituva
são alvos de ação policial em Umuarama
A Polícia Civil de Imbituva, com apoio de policiais civis de Ponta Grossa e de 
Umuarama, cumpriu ontem pela manhã, sete mandados judiciais, dentro de 
uma investigação que apura o furto de 67 cabeças gados. O crime aconteceu 

em uma propriedade rural de Imbituva (a mais de 400 quilômetros de Umu-
arama) e causou um prejuízo para a vítima de cerca de R$ 300 mil. Telefones 
celulares e uma arma de fogo foram apreendidos na ação policial. 
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GILSON ABREU/AEN

Ponte terminada

Com gorros vermelhos, dezenas de “Papais Noéis” motociclistas chamaram a atenção na noite iluminada de 
Umuarama. O penúltimo atrativo do cronograma coordenado pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama reeditou o sucesso de 2019. O desfile começou na Praça Miguel Rossafa e percorreu todo o 
centro comercial da cidade. A programação de desfiles será complementada hoje, com o Desfile de Carros 
Antigos com Papais Noéis Motoristas. 

Moradores e trabalha-
dores de empresas 

localizadas no Parque 
San Tiago e Residencial 

Viena já contam com 
uma nova ligação para 
o centro da cidade. A 
Secretaria de Obras 

colocou a capa asfáltica 
na extensão da Rua 
Jamil Hellu, paralela 

à marginal da rodovia 
PR-323, nas imediações 

do Jardim Aeroporto. 
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“Noéis 
de moto”

Pix superou
100 milhões

de transações
em um dia
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Federação
quer cassar
Moro por

‘caixa dois’
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PR é referência
em eficiência
da máquina

pública
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Definidos
adversários de
Atlético-MG
e Fortaleza
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2 GERAL  Quinta-feira, 22 de dezembro de 2022

Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Seu signo tem o dom da comunicação e, com a 
Lua na Casa 3, você estará ainda mais persuasiva 
(o) do que nunca. Vai convencer as pessoas do 
que quiser, o que deve ajudar em todos os seto-
res. No trabalho, terá uma habilidade incrível de 
negociar, seja para vender, pechinchar ou fechar 
acordos vantajosos.

A Lua em Leão realça todos os pontos fortes do 
seu signo e com Marte no paraíso astral, você fará 
o que estiver ao seu alcance para chamar aten-
ção das pessoas e conquistar o seu espaço. Fará 
questão de mostrar seu talento e suas habilida-
des, e também pode usar a sua criatividade para 
impressionar as pessoas.

Ainda que os astros realcem a sua simpatia, você 
é naturalmente discreta (o) e vai preferir cumprir 
seu trabalho no seu canto, sem chamar muita 
atenção. No fim da tarde, pode se desconcentrar 
um pouco ou ter dificuldade para aprender algo, 
seja persistente.

Sabe aquele assunto ou problema que você colo-
cou embaixo do tapete, mas vive te incomodan-
do? Pois o céu avisa que chegou a hora de encarar 
os desafios e cortar o mal pela raiz. A presença da 
Lua na Casa 8 indica que você pode mudar o rumo 
das coisas e virar o jogo a seu favor.

É um bom dia para você se unir aos colegas e tra-
balhar em equipe para conquistar seus objetivos. 
A Lua incentiva as parcerias, sociedades e a união 
entre pessoas com metas em comum. Ao mesmo 
tempo, Marte te ajuda a identificar bons aliados 
e ainda acentua a sua habilidade para liderar os 
colegas em busca dos seus ideais.

Você vai encarar o trabalho com muita disposição 
e responsabilidade. Se por um lado a Lua garante 
mais disciplina para cumprir as tarefas, por outro 
Marte aumenta sua determinação, coragem e von-
tade de brilhar. Isso incentivará você a lutar com 
toda força pelos seus objetivos, vai querer provar 
seu valor e fará tudo para alcançar o sucesso.

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 22 de dezembro são do signo de Capricórnio com a personalidade de 
Leão. Levam a vida de forma séria e responsável. Estão sempre ligados à sua profissão e ao 
seu trabalho, com dedicação e responsabilidade. Seu número principal, do dia do nasci-
mento é o 32, formado de 3, Júpiter e de 2, Lua. Júpiter que é símbolo de cultura, estudos e 
sabedoria. Faz gostar de Filosofia, Magistério e Direito. A lua que simboliza a mãe, a família 
e o lar em que nasceu. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que confere simpatia, inteligência, 
comunicação e muitos amigos.

Horóscopo nascido em 22 de dezembro

A Lua na Casa do Sucesso e Marte na Casa do 
Dinheiro deixam você muito ambiciosa (o). Além 
de querer se destacar e crescer no trabalho, você 
ficará de olho nas oportunidades de aumentar 
seus ganhos e vai lutar com unhas e dentes para 
conquistar uma promoção, um aumento e o reco-
nhecimento dos chefes.

Marte incentiva você a cumprir as tarefas com 
garra e determinação, o que pode render uma 
grana a mais para o seu bolso. Pode até sobrar 
algum para garantir os presentinhos de Natal 
para as pessoas queridas, só não exagere nos 
gastos. O céu também aconselha você a evitar 
empréstimos ou negócios com amigos, pois 
pode sair no prejuízo.

Mudanças em casa ou no local de trabalho devem 
agitar a sua manhã, mas você terá prazer em reor-
ganizar e dar outra “cara” às coisas. Pode ter uma 
boa oportunidade de apresentar aos chefes uma 
antiga ideia ou projeto que está engavetado há 
tempos à espera de uma chance. Mostre sua ex-
periência e defenda a ideia com bons argumentos.

A Lua no seu paraíso astral faz tudo parecer 
mais fácil e prazeroso, até mesmo as tarefas 
mais chatas ou complicadas. O astro também 
acentua seu carisma e seu bom humor, o que 
pode contagiar os colegas e deixar o trabalho 
ainda mais animado hoje.

A Lua anuncia um ótimo dia para você investir nos 
seus projetos para o futuro. Olhe bem à sua volta 
e busque aliados, veja quem pode colaborar com 
seus ideais. Trabalhe em equipe e estimule a troca 
de ideias, pois ótimas soluções podem surgir de 
uma conversa de rotina. Mas saiba que algumas 
parcerias podem decepcionar no fim da tarde.

O desejo de ler, aprender e estudar será enorme 
e pode incentivar você a buscar cursos e orienta-
ções que ajudem no seu crescimento profissional. 
Você também pode aprender muito com uma pes-
soa mais experiente, alguém que você considere 
um mestre. Todos os seus esforços podem trazer 
mais grana para o bolso: vá à luta!
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 22/12/2022

Sol

Paranaguá
max 24
min 19

max 28
min 17

Cascavel
max 27
min 17

Foz do Iguaçu
max 30
min 21

max 27
min 16

Curitiba
max 20
min 14

FASES 
DA LUA

Sexta 23/12/2022

Sol
Sábado 24/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
16/12 - 05h59

concurso: 696
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

ABRIL
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Lotofácil
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Timemania

TIME DO
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5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:
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INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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 09 10 13 30 35 47

concurso: 2458

concurso: 1875

01 09 20 28 40 49

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 ♥
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58.657
61.140
51.445
50.818
30.467

14 37 39 42 47 51 78 
JACUIPENSE - BA

05 07 23 75 79
concurso: 6029
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05 07 11 15 19 26 28 32 53 54
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concurso: 2693Lotofácil
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BA
TAILANDIA

TORTAALEMÃ
BRASILRA
EATENIGMA

CORINGAIL
RARICINO

INDICIAREI
ORAADIDO

ITUDELIR
TISNECAP
ODAEVOGRO

BALTICOOT
NESSVERONA

AEROSSOL

(?) de 
guia, nó
feito por

escoteiros

Óleo
sobre tela
de Henri
Matisse

Ninfa das
fontes e
dos rios
(Mit.)

Habitante
do meio

rural

Máquina de
códigos da
Alemanha 
(2ª Guerra)

O alfabeto
usado na
Rússia e
na Sérvia

Vilão das
histórias
de Bat-

man (HQ)

Sacerdo-
tes dos
rituais
celtas

Óleo
extraído

da
mamona 

Submeterei
(alguém) a
inquérito
policial 

Hortaliça 
homônima
de ritmo
cubano

Abertura
no casco

de um
navio

Município
paulista

do Parque
do Varvito

Saint-Jean-
(?)-Ferrat,

cidade
francesa

Matéria
preta do

interior de
chaminés
Mar (?):
banha

Suécia e
Finlândia

Ser como
o Shrek
(Cin.)

A Cidade
do Amor,

no NE
da Itália

Embala-
gem de

inseticida

Abracei (uma ideia
ou uma campanha)
Banda de rock de
"Believer" (EUA)

Não permitir a
entrada de (pop.)
Primeiro parque

nacional do Brasil

Frase mais famosa
de

"Hamlet"
(inglês)

Doce à
base de

manteiga

País
asiático

da ilha de
Phuket

Lago escocês 
conhecido pelas

alegadas aparições
de um monstro

Comer,
em inglês

Único país
que dispu-
tou todas
as Copas
do Mundo

(fut.)

Apagar
(fig.)
Rede, 

em inglês

Incorpo-
rado a

Forma de
piercings

Macho da
corça

Em (?): a 
uma só voz

3/cap — eat — itu — net. 6/maloio. 7/druidas — portaló. 14/imagine dragons.
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S P
P I N A C O T E C A

M E N I N A M O Ç A
D A L T ON M A N A
A L T O H IS A N
L I O N E L M E S SI

A Z N I C O T T O
D A C O T A A R U

M A ÇÃ E B A N A N A
O S I S N O E

B OI N A V E R DE H C
T A R A E S C O L
E U R A P A L I

E N T E LU L A M P
T I R A D E N T E S
A CA R R E TA T S E

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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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

30 19

Quinta

20 14 21 14
SextaSexta
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com pancadas de chuva

h
h

h
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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 +2,17% 23,57 
Vale ON +0,57% 86,24 
ItauUnibanco PN +0,41% 24,75 
Bradesco PN +0,82% 14,83 
Magazine Luiza ON -7,45% 2,61 
IRB Brasil ON +24,69% 1,01

IBOVESPA: +0,53% 107.433 pontos

Iene 132,01
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 174,26

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,2020 5,2030 0,0%

PTAX  (BC) -0,8% 5,2025 5,2031 -1,7%

PARALELO -0,2% 5,1000 5,5100 +0,2%

TURISMO -0,2% 5,1000 5,4900 +0,2%

EURO -1,0% 5,5219 5,5236 +1,3%

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 21/12

Iene R$ 0,0394
Libra est. R$ 6,30
Peso arg. R$ 0,030
R$1: 1.398,60 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/12 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 1.481,00 2,50 3,1%
FARELO jan/23 456,00 3,60 10,8%
MILHO mar/23 662,25 10,25 -0,2%
TRIGO mar/23 767,75 17,25 -6,2%

SOJA 167,05 -1,2% -1,7% 165,00
MILHO 74,82 0,0% -3,6% 74,00
TRIGO 94,19 0,0% -4,9% 95,00
BOI GORDO 280,89 0,4% 0,5% 272,00
SUINO 6,96 1,8% 4,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 21/12 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 21/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 21/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 178,00 0,0% 0,0%
SOJA Paranaguá 186,00 -0,5% -2,6%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% -2,4%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Pix bateu recorde e superou 100
milhões de transações em um dia

Sistema de transferências 
instantâneas do Banco Central 
(BC), o Pix bateu novo recorde 
na última terça-feira (20). Pela 
primeira vez, a modalidade 
superou a marca de 100 milhões 
de transações em 24 horas.

Somente na terça, foram 
feitas 104,1 milhões de trans-
ferências via Pix para usuários 
finais. O volume coincidiu com 
a data limite para o pagamento 

da segunda parcela do décimo 
terceiro salário.

A alta demanda não com-
prometeu o funcionamento do 
Pix. Segundo o BC, os sistemas 
funcionaram com estabilidade 
ao longo de todo o dia.

O recorde anterior tinha 
sido registrado em 30 de 
novembro, com 99,4 milhões 
de transações em apenas 
um dia. Naquela data, tinha 

acabado o prazo de paga-
mento da primeira parcela do 
décimo terceiro.

Criado em novembro de 
2020, o Pix acumula 143,3 
milhões de usuários, dos quais 
131,6 milhões são pessoas 
físicas e 11,7 milhões, pes-
soas jurídicas. Em setembro 
deste ano, o sistema superou 
a marca de R$ 1 trilhão movi-
mentados por mês.

Contas externas tiveram saldo
negativo de US$ 60 milhões

As contas externas tiveram 
saldo negativo de apenas US$ 
60 milhões em novembro, 
informou ontem (21) o Banco 
Central (BC). No mesmo mês 
de 2021, o déficit havia sido 
de US$ 8,509 bilhões nas 
transações correntes, que são 
as compras e vendas de mer-
cadorias e serviços e trans-
ferências de renda do Brasil 
com outros países.

A diferença na comparação 
interanual se deve ao saldo 
da balança comercial, que 
aumentou US$ 7,5 bilhões, 
enquanto os déficits em servi-
ços e renda primária (lucros e 
dividendos) recuaram US$ 212 
milhões e US$ 665 milhões, 
respectivamente.

O chefe do Departamento 
de Estatísticas do BC, Fernando 
Rocha, destaca que o resul-
tado comercial é o maior da 
série histórica para os meses 
de novembro e foi o principal 
responsável pela melhora nas 
transações correntes do mês. 
Segundo ele, isso deve ao 
aumento das exportações no 
mês passado, que cresceram 
39,3%, enquanto as importa-
ções cresceram apenas 3%.

“ N o  m e s m o  m ê s  d e 
novembro as importações 
ficaram praticamente para-
das enquanto as exportações 
continuaram a crescer”, disse, 
explicando que o resultado foi 
específico em novembro, já 
que, de janeiro a novembro, 

exportações e importações 
cresceram em patamares simi-
lares, em média 21%.

Em 12 meses, encerrados 
em novembro, o déficit em 
transações correntes é de 
US$ 52,357 bilhões, 2,78% do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços pro-
duzidos no país), ante o saldo 
negativo de US$ 60,805 bilhões 
(3,26% do PIB) em outubro de 
2022 e déficit de US$ 47,511 
bilhões (2,89% do PIB) no 
período equivalente encerrado 
em novembro de 2021.

Já no acumulado do ano, o 
déficit é de US$ 44,616 bilhões, 
contra saldo negativo de US$ 
38,617 bilhões de janeiro a 
novembro de 2021.
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Federação quer cassar
Moro por ‘caixa dois’
na pré-campanha

A Federação Brasil da 
Esperança do Paraná (PT, PV e 
PCdoB) apresentou um pedido 
de investigação judicial elei-
toral do senador eleito Sérgio 
Moro (União Brasil).  Na ação, a 
aliança dos partidos pede que 
o Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE-PR) notifique 
o Podemos e o União Brasil 
para que apresentem todos 
os recursos arrecadados e 
despesas empregadas por 
Sérgio Moro em sua pré-cam-
panha, mas não declarados 
até o momento para a Justiça 
Eleitoral.

Conforme documentos 
apresentados, desde que se 
filiou ao Podemos e depois 
mudou para o União Brasil, 
o ex-juiz federal Sergio Moro 
montou uma complexa estru-
tura de campanha, com asses-
soria de imprensa, staff pes-
soal, gerenciamento de redes 
sociais, além de ter feito deze-
nas de viagens para construir 
sua imagem política e sagrar-
-se vencedor das eleições de 
2022. A federação argumenta, 
ainda, que não foram apre-
sentadas justificativas plausí-
veis para que o 1º suplente de 
Moro tenha recebido cerca de 
R$ 1 milhão de reais por duas 
empresas que é proprietário, o 
que pode configurar um ‘caixa 
dois’ de campanha.

Segundo o advogado 

Deputados do Paraná têm contas  
reprovadas pela Justiça Eleitoral

Um grupo de cinco depu-
tados estaduais e dois fede-
rais paranaenses, eleitos em 
outubro último e diplomados 
na segunda-feira (19), tiveram 
as contas da campanha eleito-
ral reprovadas pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-PR).

Ao todo, 30 deputados 
federais foram eleitos e apenas 
dois tiveram as contas apro-
vadas diretamente: Giacobo 
(PL) e Leandre (PSD). Já Felipe 
Francischini e Geraldo Mendes, 
ambos do União Brasil, tiveram 
as contas reprovadas

Para o deputado federal 

da federação, Luiz Eduardo 
Peccinin, a situação de Moro é 
muito similar à que levou à cas-
sação da ex-senadora ‘Selma 
Arruda’, conhecida como ‘Moro 
de Saias’. “O contexto é muito 
parecido, ambos anteciparam 
contratos e despesas de cam-
panha eleitoral sem qualquer 
declaração à Justiça Eleitoral. 
a diferença aqui é que os 
valores envolvidos são muito 
maiores. Além disso, o próprio 
Podemos já havia dito que 
Moro exigia o pagamento de 
despesas pessoais com recur-
sos do fundo partidário, o que, 

se realmente aconteceu, deve 
ser esclarecido”.

ESPECULAÇÕES 
FANTASIOSAS

Por outro lado, a assesso-
ria de imprensa de Sergio Moro 
classificou as acusações como 
“especulações fantasiosas”. “A 
ação do PT é mero choro de 
perdedor e reflete o medo do 
partido de enfrentar uma opo-
sição inteligente e democrática 
no Senado. Nada tememos, pois 
especulações fantasiosas não 
afetam a regularidade de nossas 
ações”, diz Moro, em nota.

Felipe Francischini, o TRE-PR 
determinou a devolução de 
mais de R$ 1,2 milhão ao 
Tesouro Nacional. A defesa 
de Felipe Francischini disse 
que tem anexado a documen-
tação ao processo. Já a de 
Geraldo Mendes ainda não se 
manifestou.

Em relação aos 54 deputa-
dos estaduais, não foram apro-
vadas as contas dos deputa-
dos Delegado Tito Barichello 
(União), Flávia Francischinhi 
(União), Ney Leprevost (União), 
Cloara Pinheiro (PSD) e Denian 
Couto (Podemos).

As questões envolvem atraso 
na prestação de contas, omissão 
de despesas ou doações, utiliza-
ção de recursos não identifica-
dos, entre outros fatores.

As defesas dos deputados 
Tito Barrichelo e Ney Leprevost 
não se manifestaram. Já a 
defesa de Flávia Francischini, 
Cloara Pinheiro e Denian Couto 
informaram que já estão ane-
xando os documentos neces-
sários ou preparando recursos 
para o processo.

A reprovação das contas 
não impede que eles tomem 
posse em fevereiro de 2023.

A federação argumenta a falta de justificativas para que o 1º suplente de Moro tenha recebi-
do cerca de R$ 1 milhão por empresas que é proprietário

DIVULGAÇÃO

Destino de Mesquita
O delegado de Polícia Federal 
Wagner Mesquita de Oliveira 
estaria deixando o cargo de 
secretário da Segurança Pública 
do Paraná. O motivo da saída 
ainda é desconhecido, mas 
circulam informações de que 
o próprio governador Ratinho 
Junior (PSD) comunicou a 
decisão de mudança na pasta 
ao secretário. Especula-se 
que o comandante-geral da 
Polícia Militar do Paraná (PMPR), coronel Hudson Leôncio 
Teixeira, pode ser o substituto, mas também há informações 
de que um general do Exército pode ocupar a secretaria. 
Mesquita já foi secretário da Segurança Pública de 2015 a 2018, 
atuou no Ministério da Justiça e Segurança Pública e dirigiu o 
Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR).

Transição
A PEC da Transição foi 
aprovada pelos Deputados em 
primeiro turno na terça (20). 
Dos 331 votos favoráveis, dez 
são do PL. Líder do partido 
do presidente Bolsonaro, 
o deputado Altineu Côrtes 
(PL-RJ) orientou voto contra 
a PEC. Ou seja, deputados 
da legenda que ajudaram 
na aprovação do texto 
contrariaram a orientação 
partidária. São necessários 
308 votos “sim” para 
aprovação de uma emenda 
constitucional. A proposta 
voltou a ser analisada em 
segundo turno ontem (21), 
depois, com a aprovação, 
segue para reanalise do 
Senado. O texto amplia o teto 
de gastos e libera orçamento 
para o governo pagar os R$ 
600 do Bolsa Família em 2023.

Novo rejeitado
O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou ontem 
(quarta-feira, 21), um pedido feito pelo Partido Novo, para 
que fosse retirada da PEC da Gastança artigo que permite a 
revogação do teto de gastos por meio de lei complementar 
– sem necessidade de nova emenda constitucional – a 
partir de 2023. O Partido Novo havia apresentado um 
destaque supressivo, com apoio de PSDB e Cidadania. 
Na proposta apresentada pelo partido, a intenção era a 
de tentar impedir com que governo Lula apresentasse, 
até agosto, uma proposta de um novo regime fiscal em 
substituição ao teto de gastos.

Salário de R$ 46,4 mil
A Câmara aprovou ontem um projeto que reajusta em 18% o 
salário de ministros do Supremo Tribunal Federal. O texto agora 
segue para o Senado. Ele prevê um aumento escalonado em 
três parcelas. Caso o projeto avance, o salário dos ministros do 
STF chegará a R$ 46,4 mil em fevereiro de 2025. Atualmente, 
o valor é de R$ 39,3 mil. O salário de ministros da corte é o 
teto do funcionalismo público. Dessa forma, seu reajuste gera 
um efeito cascata sobre outros vencimentos. Para 2023, o 
impacto orçamentário estimado é de R$ 910,3 mil em relação 
aos ministros do STF e de R$ 255,4 milhões em relação aos 
demais membros do Poder Judiciário da União.Ainda ontem, os 
deputados aprovaram um reajuste escalonado para a Defensoria 
Pública da União. O salário do defensor público-geral federal, 
que atualmente é de R$ 34.694, poderá chegar a R$ 37,6 mil em 
fevereiro de 2025.

Orçamento secreto
O texto da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC 
da Transição) foi modificado 
pelo relator, deputado Elmar 
Nascimento, após decisão do 
STF que derrubou o modelo 
atual de distribuição das 
emendas de relator. A Corte 
entendeu que as emendas 
de relator (RP9), ‘orçamento 
secreto’, são ilegais e não 
previstas na Constituição. 
Com isso, o Congresso e o 
governo eleito fecharam 
um acordo para dividir os 
R$ 19,4 bilhões das RP9. 
Metade, R$ 9,7 bilhões, irá 
para os ministérios por meio 
de emendas para políticas 
públicas de execução 
discricionária pelo Executivo. 
A outra metade irá para 
as emendas individuais 
impositivas.

DIVULGAÇÃO
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PR fecha 2022 como
referência em eficiência
da máquina pública

O Governo do Paraná fecha 
o ano de 2022 com a segunda 
máquina pública mais efi-
ciente do País, de acordo com 
o Ranking de Competitividade 
dos Estados, divulgado neste 
semestre pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP). Com 
nota de 99,6, houve um salto 
de quatro posições em rela-
ção ao ranking anterior, de 
2021. Apenas Santa Catarina 
aparece na frente e somente 
os estados do Sul têm pon-
tuação acima de 80.

O ranking é composto 
por equilíbrio de gênero na 
remuneração e no emprego 
público, oferta de serviços 
digitais, qualidade da infor-
mação contábil  e fiscal, 
índice de transparência, cus-
tos do Executivo, Judiciário 
e Legislativa versus PIB, efi-
ciência do Poder Judiciário e 

produtividade dos magistra-
dos. No indicador de transpa-
rência, a evolução foi de 12 
posições em relação ao de 
2021. Equilíbrio de gênero 
teve salto de 14 posições.

Segundo o ranking, a 
melhoria da eficiência da 
máquina do aparato gover-
namental é condição cen-
tral para o reforço da legi-
timidade das organizações 
democráticas, atributo fun-
damental para a construção 
de uma ordem virtuosa para 
o desenvolvimento. Esse 
pilar tem peso de 8,2% no 
ranking final, que apresen-
tou o Paraná como terceiro 
estado mais competitivo do 
Brasil, melhor posição na 
série histórica.

“Essa posição demons-
tra o quanto o Governo do 
Estado tem se preocupado 

com a busca por uma melhor 
qualidade de vida, propor-
cionando desenvolvimento 
econômico, social e ambien-
tal para o Paraná”, destaca o 
Secretário da Fazenda, Renê 
Garcia Júnior.

PROTAGONISTA
O Ranking de Competitividade 

dos Estados identifica, dentro de 
dez pilares temáticos, quais são 
os pontos fortes e fracos de 
todas as unidades federativas 
do País. O Paraná é o terceiro 
estado mais competitivo do 
Brasil e o líder em sustentabi-
lidade ambiental. Outras posi-
ções de destaque são em ino-
vação (3º), segurança pública 
(3º) e educação (5º) – nesse 
caso, engloba também a edu-
cação infantil, sob responsa-
bilidade dos municípios.

Coronel Hudson Teixeira é o novo
secretário de Segurança Pública

O governador Ratinho 
Junior anunciou ontem (21) 
que o coronel Hudson Leôncio 
Teixeira, comandante-geral 
da Polícia Militar do Paraná 
(PMPR), será o novo secre-
tário de Segurança Pública 
do Estado. Ele comanda a 
PM desde fevereiro de 2021 
e ocupará o cargo de Wagner 
Mesquita, que assumiu o posto 
em abril de 2022.

Hudson Leôncio Teixeira 
é curitibano e tem 51 anos. 
Em 1990, ingressou na PMPR 
como soldado e foi declarado 
aspirante à oficial em 1992 
após a conclusão do Curso 
de Formação de Oficiais. 
Virou capitão em 2006, major 
em 2010, tenente-coronel 
em 2014, e coronel em 2019. 
Antes de comandar a corpo-
ração também foi subcoman-
dante-geral. Ele é formado 
pelo Curso Superior de Polícia 
e possui pós-graduação em 
Gestão de Pessoas.

Em sua carreira, Teixeira 
serviu a Companhia de Polícia 
de Choque, o Comando do 
Policiamento da Capital, 

o Batalhão de Operações 
Especiais e a Casa Militar da 
Governadoria. O coronel tam-
bém comandou a Rone, a Força 
Samurai da Capital, a Divisão 
de Operações e Segurança 
e o 1º Comando Regional 
(Curitiba), além de diversos 
batalhões e companhias.

“O coronel Hudson tem 
a qualificação necessária 
para comandar a segurança 
pública paranaense. Ele tem 
ampla experiência em logís-
tica, na área administrativa e 
também em gerenciamento de 
crises, e vai nos ajudar muito 
nos próximos anos a continuar 
diminuindo os índices de vio-
lência e modernizando as for-
ças de segurança”, afirmou o 
governador.

Ele também agradeceu 
Wagner Mesquita, que volta 
a ser delegado da Polícia 
Federal. “Nos últimos anos 
conseguimos trabalhar a 
segurança pública de maneira 
muito organizada e integrada. 
Ampliamos as contratações, a 
valorização dos profissionais e 
resolvemos diversos passivos. 

Esse é um trabalho coletivo e 
que contou com uma grande 
coordenação do secretá-
rio Mesquita”, disse Ratinho 
Junior.

Ratinho Junior ainda anun-
ciará o novo comandante-geral 
da PMPR.

COMANDANTE da Polícia Militar 
assumirá a Secretaria de Segurança Pública 
do Paraná
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No PP
O deputado Toninho Wandscheer assinou a ficha de filiação ao 
PP. A filiação na Câmara dos Deputados contou com a presença 

do líder do partido, André Fufuca e do tesoureiro nacional e 
líder do governo Ricardo Barros. Com a filiação a bancada do 

PP Paraná terá cinco deputados federais na próxima legislatura.

Novo centro de 
operação
A Copel entregou nesta 
semana as novas instalações 
do Centro de Operação 
de Geração e Transmissão 
em Curitiba. O centro é 
responsável por comandar de 
forma remota e centralizada, 
24 horas, as dezenas de 
usinas e subestações e 
milhares de km de linhas de 
transmissão de energia da 
empresa.

Sicredi 120 anos
O Sicredi, cooperativa 
financeira com mais de seis 
milhões de associados em 
todos os estados, celebra os 
120 anos do cooperativismo 
de crédito no Brasil neste 
mês. A data é marcada pela 
constituição da Caixa Rural, 
atual Sicredi Pioneira, na 
comunidade de Linha Imperial 
em 1902 na cidade de Nova 
Petrópolis.

Ecoparque
Foz do Iguaçu terá um 
parque urbano na Vila A 
com trilhas, projetos de 
educação ambiental, ações 
de melhoria da saúde física e 
mental dos frequentadores e 
uma estrutura completa de 
atendimento ao público. Um 
concurso nacional vai escolher 
o projeto do Ecoparque 
Itaipu. As inscrições serão 
abertas em 10 de janeiro e 
poderão ser feitas até 27 de 
fevereiro, com premiação 
total de R$ 120 mil.

Wifi no parque
O novo parque ficará em 
uma área de 114 hectares 
pertencente à Itaipu e 
hoje circundada por uma 
ciclovia com 4.800 metros 
de extensão. Entre as 
tecnologias previstas para 
o local estão wi-fi gratuito, 
reconhecimento facial e 
medição de temperatura 
corporal. Também haverá 
torres de observação, pontes 
e espelhos d’água, trilhas 

sensoriais e de ciclismo, com 
experiências diferentes para 
públicos diversos – como 
idosos e PcDs. A atual Trilha 
do Vietnã será readequada.

Petrobras
A Petrobras anunciou, no 
início da semana, a suspensão 
do processo de venda da 
Araucária Nitrogenados, 
fábrica de adubos instalada 
na região metropolitana de 
Curitiba. A venda, segundo 
o comunicado oficial da 
Petrobras, havia sido iniciada 
em outubro de 2020, e 
o chamado “processo 
competitivo” encontrava-se 
na fase vinculante.

Estrada Graciosa
O DER-PR reabriu 
parcialmente a Estrada da 
Graciosa (PR-410) com a 
operação pare-e-siga na 
altura do km 7, onde estão 
em andamento obras de 
recuperação do aterro, 
danificado pelas chuvas e 
quedas de barreira.O objetivo 
é garantir o trânsito de 
moradores e usuários que 
tenham grande necessidade 
de circular pela rodovia para 
acessar outras localidades.

Mortes por dengue
O Paraná é o terceiro estado 
do Brasil com mais mortes por 
dengue em 2022, segundo o 
Ministério da Saúde. O estado 
registrou 108 mortes causadas 
pela doença e ficou atrás 
apenas de São Paulo, com 276 
registros, e Goiás, com 154.

Concurso público
A prefeitura de Londrina 
divulgou nesta semana 
o edital de um concurso 
público com 41 vagas para 
profissionais de saúde. As 
inscrições para o processo 
abrem em 3 de janeiro de 
2023, pela internet. A taxa 
varia de R$ 33 até R$ 252, 
a depender do cargo. Os 
salários variam entre R$ 
2.248,85 e R$ 12.906,88.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Governador Ratinho Jr
faz última vistoria
na Ponte da Integração

O governador Ratinho 
Junior vistoriou a obra da 
Ponte da Integração Brasil-
Paraguai, em Foz do Iguaçu, na 
região Oeste, que está finali-
zada. A nova ponte é um marco 
emblemático que desafogará o 
tráfego da Ponte da Amizade, 
já que a nova ligação será uti-
lizada para concentrar todo o 
transporte de cargas entre os 
dois países, enquanto a atual 
irá atender prioritariamente 
turistas e passageiros.

A Ponte da Integração foi 
construída sobre o Rio Paraná, 
no bairro Porto Meira, próximo 
à Tríplice Fronteira (Brasil, 
Paraguai e Argentina). No lado 
paraguaio, a obra fará ligação 
com o município de Presidente 
Franco, vizinho de Cidade 
de Leste, onde fica a Ponte 
Internacional da Amizade.

O projeto, iniciado em 2019, 
mas pleiteado há algumas déca-
das, é fruto de uma parceria 
entre o Governo do Estado, 
o governo federal e a Itaipu 
Binacional, responsável pelos 
recursos financeiros. O inves-
timento deve chegar a R$ 
373 milhões ao término dos 
serviços. 

“Essa é uma obra esperada 
há 30 anos. Nós tiramos do 
papel para entregá-la à popu-
lação do nosso Estado e do 
nosso País. Ela vai fazer com 
que o Paraná se torne ainda 
mais protagonista na América 
do Sul. Isso é geração de 
emprego para a nossa gente, 
vai facilitar a vida de quem 
transita na Ponte da Amizade, 
e transformar o comércio exte-
rior no Mercosul”, destacou 
Ratinho Junior.

IDR-Paraná começa projeto com placas
solares para geração da própria energia

O Polo de Pesquisa Paranavaí 
do IDR-Paraná (Instituto de 
Desenvolvimento Rural do 
Paraná – Iapar-Emater) serviu de 
modelo para um projeto de ener-
gias renováveis que foi idealizado 
por servidores da entidade. 
Claudemir da Silva Rodrigues 
e Paulo Alexandre Correa são 
técnicos da área de engenharia 

RATINHO Junior vistoriou a obra da Ponte que está 100% concluída e se transforma em 
um marco emblemático que desafogará o tráfego da Ponte da Amizade
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O secretário estadual de 
Infraestrutura e Logística, 
Fernando Furiatti, explicou que 
ela representa um salto logístico 
para o Paraná, mas também um 
novo ponto turístico para Foz do 
Iguaçu. “A ponte está estrutural-
mente 100% concluída. Foi um 
esforço de engenharia gigan-
tesco e conseguimos entre-
gar dentro do prazo. Ainda há 
alguns detalhes que estão sendo 
finalizados, como questões da 
iluminação cênica, que não 
estava prevista originalmente, 
mas nós incluímos. Teremos 
aquela iluminação colorida 
para a noite. É um marco para 
a cidade”, disse.   

O diretor-geral brasileiro da 
Itaipu Binacional, Anatalício 

Risden, comemorou a par-
ceria com os governos esta-
dual e federal, e também com 
o Paraguai. Segundo ele, o 
envolvimento de todas as par-
tes foi primordial para dar a 
Foz do Iguaçu essa nova alter-
nativa de locomoção.

ESTRUTURA
A construção é do tipo 

estaiada e conta com duas torres 
de sustentação com 120 metros 
de altura cada. A ponte tem 760 
metros de comprimento e um 
vão-livre de 470 metros, sendo 
o maior da América Latina. São  
duas pistas simples com 3,6 
metros de largura, acostamento 
de três metros e calçada de 1,7 
metro nas laterais.

e manutenção e trabalham em 
Londrina. Eles fizeram o projeto 
e instalaram 17 placas solares 
para geração própria de energia 
na sede do Noroeste.

O investimento total nas 
placas foi de R$ 25 mil. Como 
a mão de obra foi da equipe 
coordenada pelos técnicos, a 
economia chegou a 50%. As 

placas instaladas em Paranavaí 
devem atender todo o gasto de 
energia da unidade.

A geração deve chegar a 
1.500 kW por mês, o que atende 
100% do gasto do prédio onde 
foram instaladas, que gasta 
cerca de 800 kw por mês. O 
saldo será repassado para as 
outras unidades.

Liberação do tráfego
A liberação do fluxo de veículos é a segunda parte do projeto. A 

nova rodovia de acesso à Ponte da Integração, do lado brasileiro, 
está em andamento. Haverá uma ligação da cabeceira da ponte 

com a BR-277 e o trevo de acesso para a Argentina, por onde será 
desviado o tráfego dos veículos pesados que circulam entre os dois 

países. O destaque na rodovia de acesso vai para os avanços no 
viaduto da BR-277, onde foi realizada a concretagem da primeira 

viga longarina.

Processando dinheiro
Tem pouca gente ganhando 
muito no Serpro, o poderoso 
serviço de processamento de 
dados da União. O orçamento 
para a estatal em 2023 
prevê distribuição de R$ 4 
milhões em salários para os 
diretores, e R$ 710 mil para os 
conselheiros da administração 
no ano. Já os fornecedores 
terceirizados vão fazer a festa 
com R$ 327 milhões
em serviços. 

Poder dos MEIs 

Um levantamento do 
MaisMei aponta que a 
região Sudeste lidera 
números de micro 
empreendedores individuais 
no Brasil, com 51,12% de 
ativos em 2022. Em seguida 
neste ‘ranking’ surgem 
as regiões Sul (17,89%), 
Nordeste (17,05%), 
Centro-Oeste (8,86%) e 
Norte (5,08%). Segundo a 
pesquisa, os segmentos que 
representam maior interesse 
de profissionais autônomos 
são vestuários e acessórios; 
cabeleireiros, manicures e 
pedicures; e promoção e 
vendas.

Cerrado na mira
Quem assumir o Ministério 
do Meio Ambiente terá 
muito trabalho pela frente 
para preservar o cerrado, o 
bioma comprovadamente 
mais desmatado para 

Autofagia silenciosa
O apetite do PT por espaço no 1º escalão e por estatais de peso 
tem surpreendido até mesmo integrantes do próprio partido. 

O Ministério das Comunicações, que é cobiçado por várias 
siglas e importante moeda de troca do presidente eleito Lula 

da Silva, virou um problema porque os petistas não abrem 
mão de presidir os Correios. O ex-ministro Paulo Bernardo, 

a propósito, apesar de não compor o futuro Governo, desde 
o início da Transição desfila como um especialista na estatal 

que já controlou. Já tem quem considere que Lula da Silva tem 
tido mais trabalho com o seu partido do que com os outros 

dispostos a formar a base.

fins de agronegócio e 
investimentos imobiliários. 
O Sistema de Alerta de 
Desmatamento do Cerrado 
registrou que, entre 
outubro e novembro, houve 
perda de 115.694 hectares 
da vegetação nativa. A área 
perdida é equivalente ao 
território de Palmas (TO). 
O destaque negativo ficou 
com o município de 
Balsas (MA).

Bolso apertado
A população da Região 
Centro-Oeste do Brasil 
pretende fazer menos 
compras neste fim de ano, 
revela a pesquisa RADAR 
Febraban. Segundo o 
levantamento, os moradores 
dessa região vão reduzir 
em 49% suas despesas em 
comparação ao mesmo 
período de 2021. O 
percentual da população 
de outras regiões mostra 
o Norte e o Sul com 45% 
e o Sudeste com 43%. Em 
geral, 46% dos brasileiros 
pretendem economizar no 
fim de ano.
 
Carga elétrica
Cerca de 46% do valor pago 
por brasileiros na conta 
de luz são destinados a 
encargos e tributos da 
Federação como União, 
Estados e municípios, 
aponta levantamento da 
PwC Brasil e do Instituto 
Acende Brasil. A pesquisa 
foi realizada com dados 
de 2021 fornecidos por 45 
empresas que representam 
70% do mercado nacional de 
energia, e mostra pequena 
queda no percentual da 
carga tributária da conta 
de luz. Nos dados de 2020 
a porcentagem ficou em 
49,1%, contra os 46% 
apresentados em 2021.
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Ladrões que furtaram gado em Imbituva
são alvos de ação policial em Umuarama

A Polícia Civil de Imbituva, 
com apoio de policiais civis de 
Ponta Grossa e de Umuarama 
cumpriu, na manhã de ontem 
(quarta-feira, 21) sete man-
dados judiciais, dentro de 
uma investigação que apura 
o furto de 67 cabeças gados. 
O crime aconteceu em uma 
propriedade rural de Imbituva 
(cidade que fica localizada a 

mais de 400 quilômetros de 
Umuarama).

De acordo com os levanta-
mentos dos policiais civis, o 
furto aconteceu no último mês 
de novembro último e causou 
um prejuízo para a vítima de 
cerca de R$ 300 mil.

As investigações levaram a 
polícia aos municípios de Ponta 
Grossa e Umuarama e, durante 

o cumprimento das ordens judi-
ciais de busca, um homem aca-
bou preso em flagrante pela prá-
tica do crime de posse irregular 
de arma de fogo.

De acordo com o delegado 
Luis Gustavo Timossi, há sus-
peitas de que o grupo investi-
gado tenha formado uma asso-
ciação criminosa para a prática 
de crimes desta natureza.

O FURTO
A Polícia Militar de Imbituva 

atendeu a ocorrência de furto 
de cabeças de gado na madru-
gada da sexta-feira (11). O 
pecuarista informou que, 
ao chegar na propriedade 
rural pela manhã, percebeu 
que havia rastros de cami-
nhão e que as porteiras, e 
as cercas de arame estavam 

arrombadas. Na ocasião, 
foram furtados 67 animais.

De acordo com a polícia, 
uma informação havia che-
gado aos militares, que no iní-
cio da noite anterior ao fato, 
dois caminhões do tipo boia-
deiro teriam sido vistos pas-
sando próximo a um posto na 
rodovia BR-373, seguindo sen-
tido a Guarapuava.

Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná se torna independente
A Assembleia Legislativa do 

Paraná (Alep) promulgou a PEC 
que garante autonomia finan-
ceira e administrativa do Corpo 
de Bombeiros. A mudança foi 
proposta pelo Governo do 
Estado e está em consonância 
ao movimento de emancipa-
ção de todas as corporações 
do Brasil.

Com a mudança, a Polícia 
Militar do Paraná deixa de ser 
responsável pelas atividades 
de gestão de recursos huma-
nos, aquisição de materiais e 
equipamentos do Corpo de 
Bombeiros. A iniciativa estava 
prevista no Plano de Governo 
para a próxima gestão.

A mudança visa a melhoria 
na execução do orçamento 

para a compra de equipa-
mentos e a preparação ofi-
cial, que seguirá com carreira 
sob regulamentação própria 
da corporação. O CBMPR 
passará a operar exclusiva-
mente no cumprimento de 
suas missões constitucio-
nais, cabendo à instituição a 

coordenação e a execução de 
atividades de Defesa Civil, o 
exercício do poder de polícia 
referente à prevenção e com-
bate a incêndios, pânico e 
desastres, prevenção de afo-
gamentos na orla marítima 
e fluvial, buscas, salvamen-
tos, socorros e atendimento 

pré-hospitalar.
A mudança não altera o 

número de emergências para 
o atendimento, que conti-
nua 193, com funcionamento 
24 horas, todos os dias da 
semana. Todo o quadro pró-
prio de bombeiros que era vin-
culado à PM agora passa para 

a estrutura própria.
À PM, permanece a incum-

bência de polícia ostensiva, 
preservação da ordem pública, 
policiamento de trânsito 
urbano e rodoviário, de flores-
tas e de mananciais, além de 
outras formas e funções defi-
nidas em lei.

Ossada encontrada em Mariluz
pode ser de idoso desaparecido

Uma ossada foi encontrada 
em uma fazenda no município 
de Mariluz. A Polícia Militar 
registrou a ocorrência e foi 
informada de que o cadáver 
pode ser de um idoso que está 
desaparecido desde o mês de 
setembro.

Conforme foi verificado 
pelos policias, por volta das 
14h30 da segunda-feira (19) a 
equipe foi acionada para dar 
atendimento a uma ocorrência 
de achado de cadáver na área 
rural do município de Mariluz, 
próximo a Fazenda São Luiz.

A pessoa que acionou a 
central de atendimento da PM 
acompanhou a equipe e indi-
cou o local exato onde estava 
o cadáver. Tratava-se de uma 
área de mata ciliar nas pro-
ximidades de uma represa. O 
corpo já estava em avançado 
estado de decomposição e 

praticamente só restaram os 
ossos, partes das vestimentas 
e um par de calçados.

A mulher acredita que o 
corpo possa ser de um parente 
de 83 anos, morador do distrito 
de São Luiz, no município de 
Mariluz que está desaparecido 
desde setembro deste ano.

Depois que a polícia 
fez a localização e consta-
tou que realente se tratava 
de uma ossada aparente-
mente humana, acionou o 
Instituto Médico Legal (IML) de 
Umuarama, que recolheu os 
restos mortais, que deverão 
agora, ser submetidos a exames 
para confirmar a identidade da 
vítima, bem como outros fatores 
referentes ao fato.

RESTOS mortais podem ser de um 
homem de 83 anos de idade, morador 

no distrito de São Luiz

OBEMDITO

O Corpo de Bombeiros de Umuarama atendeu uma ocorrência, na manhã 
de ontem (21), envolvendo uma colisão entre três veículos na rodovia 
PR-323. Dois carros e um caminhão bateram no trevo de acesso à Estrada 
Bomfim, perto do Parque de Exposições Dario Pimenta da Nóbrega. O 
caminhão Mercedez Benz, modelo 7.90S, seguia pela PR-323 no sentido 
Cruzeiro do Oeste a Umuarama, ao lado de um Mitsubishi Outlander, que 
estava a sua esquerda. Quando os dois veículos chegaram ao trevo, foram 
interceptados por um Fiat Uno, que seguia da Estrada Bomfim para PR-323 
na tentativa de chegar ao acesso que liga Umuarama a Cruzeiro do Oeste, 
fazendo o contorno do trevo, mas invadiu a pista de rolamento e foi colido 
pelo Caminhão. Por sua vez, o Mercedes Bens colidiu na lateral direita do 
Outlander. Somente o condutor do Uno sofreu ferimentos médios e foi 
levado pelo Siate do CB ao Hospital Cemil.

ALEX MIRANDA
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Conmebol definiu ontem adversários de
Atlético-MG e Fortaleza na Libertadores

A Conmebol sorteou ontem 
(quarta-feira, 21) os confrontos 
das três etapas da fase preli-
minar da Copa Libertadores 
2023, que reúne ao todo 19 
times. Destes, apenas quatro 
se classificarão à fase de gru-
pos, a principal da competi-
ção. O Atlético-MG (7º lugar no 
Campeonato Brasileiro deste 
ano) e o Fortaleza (8º) estrearão 
na segunda etapa, entre 22 de 
fevereiro (jogo de ida) e 1º de 
março (volta). O Galo terá pela 
frente na primeira partida o 

Carabobo (Venezuela) e o Leão 
de Pici enfrentará o Deportivo 
Maldonado (Uruguai).

Se ganharem na estreia, as 
equipes brasileiras avançam a 
terceira etapa da fase preliminar. 
Os mineiros pegarão os vence-
dores do confronto Universidad 
Catolica (Equador) x Millonarios 
(Colômbia). Já os cearenses 
medirão forças com o ganhador 
de Curicó Unido (Chile) x Cerro 
Porteño (Paraguai).  

A fase de grupos da 
Libertadores 2023, cujo sorteio 

dos jogos será em 22 de março, 
reunirá os quatro classificados 
na fase preliminar e mais 28 
times, entre eles os seis primei-
ros colocados no Brasileirão 
deste ano: Palmeiras, Inter, 
Fluminense, Corinthians e 
Flamengo e Athletico-PR. 

FASE PRELIMINAR
A primeira etapa terá início 

no dia 8 de fevereiro de 2023 
com três confrontos: Sport 
Huancayo/Peru  x Nacional/
Paraguai (E1), Nacional Potosí/

“Para mim, ele é o melhor”, diz
Guardiola sobre Lionel Messi

O técnico do Manchester 
City, Pep Guardiola, não tem 
dúvidas de que Lionel Messi é o 
maior jogador de todos os tem-
pos e sua opinião não muda-
ria mesmo se o atacante não 
tivesse liderado a Argentina 
ao título da Copa do Mundo no 
Catar, disse o espanhol ontem 
(quarta-feira, 21). Messi mar-
cou dois gols e converteu sua 
cobrança na disputa de pênal-
tis, levando a Argentina a uma 
vitória emocionante por 4 a 
2 nos pênaltis sobre a França 
no domingo (18), com a final 
terminando em 3 a 3 após 120 
minutos de tirar o fôlego.

O jogador de 35 anos, que 
teve uma passagem repleta 
de troféus sob o comando de 
Guardiola no Barcelona, tam-
bém ganhou o prêmio Bola de 
Ouro de melhor jogador, com 
os torcedores dizendo que seu 
desempenho elevou ainda 
mais seu status.

“Todo mundo tem [uma] 
opinião, mas ninguém pode 
duvidar que ele está lá como 
o maior de todos os tempos”, 

disse Guardiola a repórteres 
antes do confronto da Copa 
da Liga contra o Liverpool hoje 
(22). “Para mim ele é o melhor, 
é difícil entender que um joga-
dor pode competir com o que 
ele tem feito”. “As pessoas que 
viram Pelé, Alfredo Di Stefano 
ou Diego Maradona... as opi-
niões são sentimentais, mas 
por outro lado, se ele [Messi] 
não tivesse ganhado a Copa 
do Mundo, a opinião geral 
e a minha não mudariam”, 

completou.
Guardiola disse que os 16 

jogadores do City que dispu-
taram a Copa do Mundo pelas 
seleções de seus países estão 
voltando aos poucos para o 
clube.

“Hoje, seis jogadores volta-
ram. Eles tiveram uma expe-
riência incrível e única. Espero 
que voltem e trabalhem bem 
e em quatro anos possam ter 
outra experiência no Canadá, 
México e Estados Unidos”, 

BRASILEIROS estreiam na Copa Liber-
tadores 2023 a partir de 22 de fevereiro na 

fase preliminar

DIVULGAÇÃO

Bolívia x El Nacional/Equador 
(E2) e Boston River/Uruguai x 
Zamora/Venezuela (E3).

As três equipes classificadas 
se juntarão a outros 13 times 
na segunda fase eliminató-
ria ( jogos de ida e volta). Na 
sequência, quem avançar dis-
putará uma das quatro vagas 
da fase de grupos da competi-
ção continental.

afirmou Guardiola. “Os joga-
dores que estiveram na Copa 
do Mundo estão em melhores 
condições do que os jogadores 

que estavam aqui... O calendá-
rio de janeiro é exigente então 
nós os queremos de volta o 
mais rápido possível”.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) condenou o abuso 
racista online dirigido a seus jogadores e prometeu agir 
depois que eles foram atacados quando o time perdeu para a 
Argentina nos pênaltis a final da Copa do Mundo no Catar, 
no domingo (18). A BBC informou na segunda-feira (21) 
que o atacante francês Kingsley Coman e o meio-campista 
Aurelien Tchouameni foram alvo de insultos racistas online de-
pois de perderem seus pênaltis na final. O goleiro argentino 
Emiliano Martínez defendeu a cobrança de Coman, enquan-
to Tchouameni chutou para fora. A França não conseguiu 
manter o título conquistado em 2018. Antes, o clube 
de Coman, o Bayern de Munique, também postou uma 
mensagem de apoio ao jogador de 26 anos, condenando os 
comentários racistas feitos a ele.

DIVULGAÇÃO

TÉCNICO do 
Manchester 
City exaltou 
desempenho do 
atacante na Copa

DIVULGAÇÃO
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Umuarama recebe nova escavadeira
hidráulica e caminhão poliguindaste

O prefeito Hermes Pimentel 
recebeu a entrega técnica 
de dois veículos na manhã 
de ontem (quarta-feira, 21) 
no pátio de máquinas da 
Prefeitura, ao lado de verea-
dores e secretários munici-
pais. O município incorpo-
rou à frota uma escavadeira 
hidráulica adquirida por meio 
de convênio com o Ministério 
da Agricultura e Pecuária e um 
caminhão poliguindaste rece-
bido do governo do Estado.

Outro caminhão que já 
pertencia ao município rece-
beu o equipamento Munck, 
para auxiliar no transporte 
de materiais pesados. Na 
entrega, o prefeito estava 
acompanhado dos vereadores 

Famílias têm menos de um mês para
recadastramento no Lixo Que Vale

Mais de 500 famílias de seis 
grandes bairros de Umuarama 
fazem parte do Lixo Que Vale, 
um dos mais importantes 
programas da Prefeitura para 
garantia da segurança alimen-
tar em atividade no Paraná. 
E para que continuem parti-
cipando, além de assegurar 
novos benefícios, os respon-
sáveis precisam atualizar seus 
cadastros junto à Secretaria de 
Meio Ambiente até no máximo 
dia 16 de janeiro.

O alerta é direto: quem 
não atualizar o cadastro, 

101 novos casos de Covid
Os novos casos de Covid-19 
continuam aumentando em 
Umuarama. Segundo o Boletim 
Covid de ontem (quarta-feira, 
21), são mais 107 – 71 mulheres, 
32 homens e quatro crianças, 
todas meninas: uma de três anos, 
que tomou uma dose da vacina, 
uma de oito anos, que não foi 
imunizada, uma de nove e outra 
de 11 anos, ambas tomaram 
duas doses de vacina. Este é o 
maior número desde o início de 
março de 2022.
De 1 a 21 de dezembro, 1.162 
pessoas já foram diagnosticadas 
com covid-19 na cidade, sendo 
729 mulheres (62,8%), 396 
homens (34%) e 37 crianças 
(3,2%). O número de pessoas em 
isolamento domiciliar também 
aumentou e hoje está em 879, 
com 637 são casos ativos e 242 
considerados suspeitos. Desde o 
início da pandemia, em março de 
2020, 40.867 pessoas receberam 
resultado positivo para a 
doença e deste total 39.891 se 
recuperaram.
Existem cinco pessoas de 
Umuarama internadas em 
enfermarias: um homem 
de 74 anos que tomou três 
doses da vacina, e mais quatro 
mulheres – uma de 72 anos, 
que tomou duas vacina, uma de 
83 anos, que tomou as quatro 
doses, uma de 93 anos, que 
tomou duas doses, e uma de 
73 anos, que tomou três doses 
do imunizante. Oficialmente 
nenhuma morte foi confirmada, 
desta forma o total de óbitos 
segue em 357. O município 
continua classificado com 
bandeira verde pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa).

apresentando todos os docu-
mentos necessários até essa 
data limite, ficará de fora do 
programa em 2023, segundo a 
chefe da Divisão de Controle 
Ambiental, Fernanda Periard 
Mantovani. “Todos os anos 
os  part ic ipantes  de vem 
regularizar os dados cadas-
trais, pois desta forma certi-
ficam que estão dentro das 
normas e regras estabeleci-
das na lei que regula o pro-
grama”, relata.

Ela afirma que para rea-
lizar a atualização é um 

processo muito simples. 
“Basta ir até a Secretaria de 
Meio Ambiente, que fica no 
prédio da Prefeitura, levando 
RG, CPF, comprovante de 
endereço recente (no máximo 
três meses) e a carteirinha 
do projeto. O desligamento 
é imediato caso o beneficiá-
rio não compareça”, indica, 
acrescentando que essa ação 
é para identificar se algum 
morador deixou o bairro ou 
a cidade e, desta forma, os 
coordenadores do programa 
estudam a possibilidade 

de abrir vagas para novos 
participantes.

Rubens Sampaio, secretário 
municipal de Meio Ambiente, 
explica que no programa 
Lixo que Vale, as famílias tro-
cam materiais recicláveis por 
‘moeda verde’, que pode ser 
utilizadas na compra de hor-
taliças, vegetais, carnes, ovos, 
pães, bolachas, geleias e mel, 
entre outros itens adquiridos 
de pequenos produtores da 
agricultura familiar também 
cadastrados em outros pro-
gramas da Prefeitura.

Fernando Galmassi, presi-
dente da Câmara Municipal, 
Newton Soares, Cris das 
Frutas e Pé Duro, e dos secre-
tários municipais de Gabinete 
e Gestão Integrada, André 
Rodrigues dos Santos, e de 
Serviços Rodoviários, Osvaldo 
Borborema Marto.

Pimentel agradeceu o apoio 
da Câmara e dos representan-
tes políticos de Umuarama, 
cuja atuação tem permitido 
importantes aquisições ao 
município. “A escavadeira 
hidráulica foi um pedido do 
vereador Newton Soares que 
teve o apoio do deputado 
federal Filipe Barros, com uma 
emenda parlamentar de R$ 
330 mil junto ao governo fede-
ral (liberados pelo Ministério 
da Agricultura) e R$ 470 mil em 
recursos do município, totali-
zando R$ 800 mil”, destacou.

Já o caminhão poligui-
daste, que chegou com cinco 
caçambas metálicas com 5 
m³ de capacidade cada uma, 
com um custo estimado em 
R$ 321 mil, foi repassado pelo 
Instituto Água e Terra (IAT) 
do governo do Estado, com o 
empenho pessoal do deputado 
estadual Márcio Nunes. “Esta 
também foi uma conquista 
com o apoio importante dos 
vereadores Newton Soares 
e Ronaldo Cruz Cardoso, a 
quem somos muito gratos. 
Essa união e apoio é impor-
tante para o crescimento da 
cidade”, atestou o prefeito.

O caminhão entregue 
recentemente pelo governo 
do Estado dentro do convê-
nio do Programa Paraná Sem 
Lixões”, da ‘Patrulha Ambiental 
– Resíduos não recicláveis’, 
atenderá aos projetos da 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente. Ele será utilizado 
na coleta de resíduos da cons-
trução civil, que poderão ser 
destinadas aos ecopontos 
que serão instalados na área 
urbana, para entrega voluntá-
ria de pequenos volumes, e de 

lá transportados para proces-
samento no aterro sanitário 
municipal.

Os pontos – uma espécie 
de área de transbordo – serão 
implantadas em locais onde 
hoje ocorre a descarga irregu-
lar de resíduos. Os conjuntos 
servirão, ainda, para retirada 
de entulhos em vias públicas, 
descarte de materiais sólidos, 
limpeza de obras públicas em 
geral, restos de podas e cortes 
de árvores, dentre outros resí-
duos, permitindo opção para 

o descarte ideal de materiais 
inservíveis beneficiando a lim-
peza urbana.

Já o caminho equipado com 
o Munck recebeu um investi-
mento aproximado de R$ 135 
mil em recursos próprios e nos 
próximos dias deve receber uma 
carroceria de madeira. “Este vai 
para a Secretaria Municipal de 
Obras e poderá também aten-
der outras áreas do município”, 
lembrou Pimentel. O equipa-
mento tem capacidade para 
até 16 toneladas.

ESCAVADEIRA hidráulica foi adquirida com recursos dos governos estadual e federal, com R$ 470 mil, já o poliguidaste foi repassado 
pelo Instituto Água e Terra

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Seu signo tem o dom da comunicação e, com a 
Lua na Casa 3, você estará ainda mais persuasiva 
(o) do que nunca. Vai convencer as pessoas do 
que quiser, o que deve ajudar em todos os seto-
res. No trabalho, terá uma habilidade incrível de 
negociar, seja para vender, pechinchar ou fechar 
acordos vantajosos.

A Lua em Leão realça todos os pontos fortes do 
seu signo e com Marte no paraíso astral, você fará 
o que estiver ao seu alcance para chamar aten-
ção das pessoas e conquistar o seu espaço. Fará 
questão de mostrar seu talento e suas habilida-
des, e também pode usar a sua criatividade para 
impressionar as pessoas.

Ainda que os astros realcem a sua simpatia, você 
é naturalmente discreta (o) e vai preferir cumprir 
seu trabalho no seu canto, sem chamar muita 
atenção. No fim da tarde, pode se desconcentrar 
um pouco ou ter dificuldade para aprender algo, 
seja persistente.

Sabe aquele assunto ou problema que você colo-
cou embaixo do tapete, mas vive te incomodan-
do? Pois o céu avisa que chegou a hora de encarar 
os desafios e cortar o mal pela raiz. A presença da 
Lua na Casa 8 indica que você pode mudar o rumo 
das coisas e virar o jogo a seu favor.

É um bom dia para você se unir aos colegas e tra-
balhar em equipe para conquistar seus objetivos. 
A Lua incentiva as parcerias, sociedades e a união 
entre pessoas com metas em comum. Ao mesmo 
tempo, Marte te ajuda a identificar bons aliados 
e ainda acentua a sua habilidade para liderar os 
colegas em busca dos seus ideais.

Você vai encarar o trabalho com muita disposição 
e responsabilidade. Se por um lado a Lua garante 
mais disciplina para cumprir as tarefas, por outro 
Marte aumenta sua determinação, coragem e von-
tade de brilhar. Isso incentivará você a lutar com 
toda força pelos seus objetivos, vai querer provar 
seu valor e fará tudo para alcançar o sucesso.

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 22 de dezembro são do signo de Capricórnio com a personalidade de 
Leão. Levam a vida de forma séria e responsável. Estão sempre ligados à sua profissão e ao 
seu trabalho, com dedicação e responsabilidade. Seu número principal, do dia do nasci-
mento é o 32, formado de 3, Júpiter e de 2, Lua. Júpiter que é símbolo de cultura, estudos e 
sabedoria. Faz gostar de Filosofia, Magistério e Direito. A lua que simboliza a mãe, a família 
e o lar em que nasceu. Juntos formam o 5, de Mercúrio, que confere simpatia, inteligência, 
comunicação e muitos amigos.

Horóscopo nascido em 22 de dezembro

A Lua na Casa do Sucesso e Marte na Casa do 
Dinheiro deixam você muito ambiciosa (o). Além 
de querer se destacar e crescer no trabalho, você 
ficará de olho nas oportunidades de aumentar 
seus ganhos e vai lutar com unhas e dentes para 
conquistar uma promoção, um aumento e o reco-
nhecimento dos chefes.

Marte incentiva você a cumprir as tarefas com 
garra e determinação, o que pode render uma 
grana a mais para o seu bolso. Pode até sobrar 
algum para garantir os presentinhos de Natal 
para as pessoas queridas, só não exagere nos 
gastos. O céu também aconselha você a evitar 
empréstimos ou negócios com amigos, pois 
pode sair no prejuízo.

Mudanças em casa ou no local de trabalho devem 
agitar a sua manhã, mas você terá prazer em reor-
ganizar e dar outra “cara” às coisas. Pode ter uma 
boa oportunidade de apresentar aos chefes uma 
antiga ideia ou projeto que está engavetado há 
tempos à espera de uma chance. Mostre sua ex-
periência e defenda a ideia com bons argumentos.

A Lua no seu paraíso astral faz tudo parecer 
mais fácil e prazeroso, até mesmo as tarefas 
mais chatas ou complicadas. O astro também 
acentua seu carisma e seu bom humor, o que 
pode contagiar os colegas e deixar o trabalho 
ainda mais animado hoje.

A Lua anuncia um ótimo dia para você investir nos 
seus projetos para o futuro. Olhe bem à sua volta 
e busque aliados, veja quem pode colaborar com 
seus ideais. Trabalhe em equipe e estimule a troca 
de ideias, pois ótimas soluções podem surgir de 
uma conversa de rotina. Mas saiba que algumas 
parcerias podem decepcionar no fim da tarde.

O desejo de ler, aprender e estudar será enorme 
e pode incentivar você a buscar cursos e orienta-
ções que ajudem no seu crescimento profissional. 
Você também pode aprender muito com uma pes-
soa mais experiente, alguém que você considere 
um mestre. Todos os seus esforços podem trazer 
mais grana para o bolso: vá à luta!
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3/cap — eat — itu — net. 6/maloio. 7/druidas — portaló. 14/imagine dragons.
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3/err — his. 6/dacota — éctase. 7/tomismo. 11/nilton césar.
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SAIBA MAIS

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

Aqui tem lançamento toda
semana por um valor único

Noéis motociclistas roubam a cena na noite de Umuarama
Com gorros vermelhos por 

cima dos capacetes, dezenas 
de papais noéis motociclistas 
chamaram a atenção na noite 

da última terça-feira (20), na 
área central de Umuarama. 
O penúltimo atrativo do 
cronograma coordenado 
pela Associação Comercial, 
Industrial  e Agrícola de 
Umuarama (Aciu) reeditou o 
sucesso de 2019.

O desfile deixou a praça 
Miguel Rossafa por volta das 
20h, percorreu diversas qua-
dras da avenida Paraná e 
entrou na avenida Rio Branco 
após contornar parte da praça 

Santos Dumont.
Em seguida, contornou a 

praça Hênio Romagnolli - um 
dos endereços oficiais do ‘bom 
velhinho’ na cidade, retornou 
para a avenida Paraná, contor-
nou a Praça da Bíblia e seguiu 
pela avenida Celso Garcia Cid 
até as proximidades da praça 
Paulo VI (Catedral), ponto de 
dispersão.

A programação de desfi-
les será complementada hoje 
(quinta-feira, 22), com o Desfile 

de Carros Antigos com Papais 
Noéis Motoristas.

PAPAIS e Mamães Noel desfilaram de 
moto e triciclos pelo centro da cidade 
iluminada
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Ford GT ganha nova versão 
exclusivamente para as pistas

O Ford GT ganhou recen-
temente a última série espe-
cial feita para as ruas e, agora, 
teve apresentada nos Estados 
Unidos a sua versão final pre-
parada exclusivamente para as 
pistas. Considerado o modelo 
mais radical já criado na linha, 
o Ford GT Mk IV 2023 tem 
motor EcoBoost biturbo espe-
cialmente projetado, com mais 
de 800 cv, transmissão de cor-
rida, carroceria alongada de 
fibra de carbono e suspensão 
exclusiva Adaptive Spool Valve 
(ASV), da Multimatic.

“Assim como o modelo 
original, novo Ford GT Mk IV 
foi criado para desempenho 
máximo na pista”, diz Mark 
Rushbrook, diretor global da 
Ford Performance Motorsports. 
“Com um nível ainda mais alto 
de engenharia e carroceria de 
fibra de carbono impressio-
nante, completamente nova 
e funcional, ele é uma despe-
dida digna do supercarro de 
terceira geração.”

As 67 unidades do Ford GT 
Mk IV serão construídas arte-
sanalmente nas instalações 
da Multimatic em Ontário, no 
Canadá. Esse número é uma 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

homenagem ao ano em que 
o carro original venceu as 24 
Horas de Le Mans. O modelo 
tem preço a partir de US$ 
1,7 milhão e os interessados 
podem se inscrever pelo site 
(https://www.ford.com/perfor-
mance/gt/mk-iv/). O anúncio 
dos clientes selecionados será 
feito no primeiro trimestre de 
2023, assim como o início das 
primeiras entregas.

“O pedido que recebemos 
foi criar a versão mais extrema 
do Ford GT, e o Mk IV é o resul-
tado”, diz Larry Holt, vice-pre-
sidente executivo do Grupo 
de Operações de Veículos 
Especiais da Multimatic. “Ele 
tem um motor exclusivo de 
maior cilindrada, câmbio de 
competição, distância entre-
-eixos alongada e carroceria 
verdadeiramente radical para 
entregar um desempenho sem 
precedentes. Estamos orgulho-
sos de fazer parte da terceira 
geração do GT desde o seu iní-
cio até este incrível modelo, 
que é um capítulo significativo 
na história da Multimatic.”

HISTÓRIA DE AVANÇOS
O Ford GT Mk IV 1967 foi 

redesenhado do zero, com o 
estado da arte da tecnologia 
e engenharia da época, inspi-
rado na vitória avassaladora 
do Ford GT Mk II, que conquis-
tou os três primeiros lugares 
do pódio nas 24 Horas de Le 
Mans de 1966.   

Aproveitando os avan-
ços no desenvolvimento de 
materiais, os engenheiros da 
Ford e da Kar Kraft criaram 
um novo chassi leve, usando 
uma construção de alumí-
nio do tipo casa de abelha e 
uma carroceria mais aerodi-
nâmica, que foi batizado de 
“J-Car”, por ser construído 
dentro das novas regras do 
Apêndice J da FIA.

Combinado com o famoso 
motor Ford V8 427, de 7 litros, 
e uma transmissão especial 
com sistema próprio de res-
friamento que despejava a 
potência nas rodas traseiras, 
o Ford GT Mk IV 1967 era 9 
polegadas mais longo e cons-
truído especificamente para 
dominar as corridas globais 
de resistência. E cumpriu a 
missão, voltando a vencer em 
Le Mans naquele ano, assim 
como em 1968 e 1969. 
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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
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Copa Amizade distribuiu premiação em dinheiro
A Copa Amizade, uma com-

petição de futebol amador pro-
movida pelo município que 
vem atraindo crescente inte-
resse de equipes varzeanas 
da sede e distritos, chegou 
ao final no último sábado, 17, 
coroando a dedicação e qua-
lidade técnica dos atletas da 
localidade Carboneira nas 
duas categorias disputadas – 
aspirantes e titulares.

A disputa foi iniciada em 9 
de outubro, reunindo a par-
ticipação de 12 equipes, seis 
em cada categoria. A orga-
nização e realização foram 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Smel), com 
premiação em dinheiro do 1º 
ao 3º lugar, troféus e meda-
lhas até o quarto colocado e 
troféus também para os atle-
tas de maior destaque.

“Nosso objetivo foi envol-
ver equipes dos bairros e dis-
tritos de nosso município, e 
conseguimos. Durante toda a 
copa percebemos a força que a 
nossa cidade tem dentro e fora 
de campo. Atletas já consagra-
dos e outros que ainda estão 
em busca do sucesso fizeram 
a diferença na competição”, 
disse a coordenadora, profes-
sora Karina Moraes.

Já o secretário Jeferson 
Ferreira, de Esporte e Lazer, 
disse que “a Copa Amizade faz 
parte das iniciativas da Smel 
para aumentar os níveis de 

Moradores e trabalhadores de empresas localizadas no Parque San Tiago e 
Residencial Viena, bem como em chácaras localizadas próximo do Sítio de 
Recreio Morada do Sol, já contam com uma nova ligação para o centro da 
cidade. A Secretaria de Obras colocou a capa asfáltica extensão da rua 
Jamil Hellu, paralela à marginal da rodovia PR-323, nas imediações do 
Jardim Aeroporto. O prefeito Hermes Pimentel e o secretário de Gabinete 
André Rodrigues dos Santos, visitaram a obra ontem (21). Por conta da 
duplicação da PR-323, entre o trevo do Gauchão e o entroncamento com 
a rodovia PR-468 (Mariluz), o acesso ao perímetro urbano ficou compli-
cado devido à distância do retorno sentido centro. A pavimentação foi 
executada com mão de obra e equipamentos do município, sob a condução 
do secretário Gleison Alves de Andrade. “A extensão aproximada é de 
240 metros e a obra conta com galerias pluviais e bocas de lobo, adequa-
ção e compactação do solo, base em solo-cimento, meio-fio, capa asfáltica 
e talude gramado”, explicou.

cidadãos fisicamente ativos 
na cidade. Quanto mais pes-
soas praticando esportes e 
atividades físicas, melhor será 
a saúde e qualidade de vida da 
população”, afirmou.

O prefeito Hermes Pimentel 
parabenizou a organização 
pelo sucesso da copa e des-
tacou que “o elemento prin-
cipal foi a integração, o entre-
tenimento e a busca de uma 
melhor qualidade de vida 
de nossa população, pois 
somente através do esporte 
podemos alcançar as necessi-
dades dos atletas, dirigentes e 
torcedores”, pontuou.

A premiação para os melho-
res colocados, neste ano, foi de 
R$ 1 mil para o campeão, R$ 
500 para o vice e R$ 300 para 
o terceiro colocado, em cada 
categoria, além de troféu e 
medalhas do 1º ao 4º lugar e 
troféus para os artilheiros e 
goleiros menos vazados.

CLASSIFICAÇÃO
Na categoria  Titular, 

o campeão foi o time de 
Carboneira, seguido por Serra 
dos Dourados (vice), Esporte 
Santa Cruz (3º lugar), Afau 
(4º), Três Placas (5º colocado) 
e Lovat em 6º lugar. O artilheiro 
foi o atleta Lucas Henrique 
Aranha Deo, da equipe cam-
peã, com cinco gols marcados 
e o melhor goleiro foi Gean 
Godinho.

J á  n o s  A s p i r a n t e s , 
Carboneira ficou com o título 
seguida por Três Placas (vice-
-campeã), Serra dos Dourados 
(3º lugar), Afau (4º colocado), 
Esporte Santa Cruz (5º) e Lovat 
em sexto. Os artilheiros foram 
Lucas Henrique Aranha Deo 
(Carboneira) e João Paulo 
Pereira Vasconcelos (Serra 
dos Dourados), com cinco 
gols cada, e o melhor goleiro 
foi Edilson Leão Santos.

Na rodada final, Carboneira 
venceu Três Placas por 4 a 0 na 
categoria aspirante e derrotou 
Serra dos Dourados por 4 a 1, 
conquistando o título também 
entre os titulares. “Neste ano 
todo o valor arrecadado com a 

taxa de inscrição foi revertido 
em premiação para as equi-
pes. Esperamos que no ano 
que vem tenhamos uma parti-
cipação ainda melhor devido 

à aprovação da lei que isenta 
as equipes da taxa de inscrição 
e garante ainda a premiação 
aos participantes”, informou o 
secretário Jefinho.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

A organização e realização foram da Smel, com premiação em dinheiro do 1º ao 3º lugar, 
troféus e medalhas até o quarto colocado e troféus também aos atletas destaque

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Zélia Casoni “Vivemos apenas uma vez, mas, se fazemos 
da forma certa, essa única vez é o suficiente.”   

(Mae West)

@tribunahojenewsumuarama

VAMOS VER?
Neste dia 22, quinta-feira, tem desfile de Carros Antigos com Papais-Noéis Motoristas, descendo do Shopping 
Palladium e seguindo pela Avenida Paraná. Às 19h30.
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CANTA, CANTE!
Graças ao streaming, que levou 
a música a celulares e aparelhos 

domésticos, o consumo de canções 
no Brasil vive um crescimento sem 

precedentes, segundo dados do 
Escritório Central de Arrecadação 

de Direitos Autorais (Ecad). A cada 
segundo, diz a entidade, 100 mil 
músicas nacionais e estrangeiras 
são ouvidas nas mais diferentes 
plataformas, o que perfaz oito 

bilhões de execuções em um dia. 
Parece um número absurdo, mas, 
na verdade, é como se cada bra-
sileiro ouvisse 37 canções em um 

dia. (UOL)

CURTA, CURTA!
Quatro anos depois, a foto de 

um ovo perdeu o posto de mais 
curtida do Instagram. Segundo a 
rede social, a imagem do atacan-
te argentino Messi com a taça da 
Copa do Mundo se tornou a mais 
popular de todos os tempos na 
plataforma. A foto do ovo, pos-
tada em janeiro de 2019, atingiu 
mais de 57 milhões de likes até a 

última terça-feira. (g1)

VENCEDORA!
“Esperança” foi eleita a palavra do ano 

de 2022 por brasileiros ouvidos por 
uma pesquisa da consultoria Cause e 

do Instituto de Pesquisa Ideia — 23% 
dos entrevistados escolheram a pala-
vra. Decepção” e “dificuldade” ficaram 
empatadas com 4% cada na segunda 
posição nas preferências dos entrevis-
tados. Na edição de 2021, a palavra 
escolhida foi “vacina”, ano marcado 
pelo avanço da vacinação contra a 

Covid-19. 

PROIBIR?
A ditadura islâmica do Talibã anun-

ciou ontem o fechamento das univer-
sidades para mulheres no Afeganis-
tão. Meses atrás, a milícia religiosa 

que controla o país já havia vedado 
a participação feminina em cursos 
como medicina veterinária, enge-
nharia, economia e agricultura, 

além de impor restrições às aulas 
de jornalismo. (BBC)

ZOOM
Em dia de comemoração de 

1 ano de sucesso da Luá Concept 
e lançamento de nova grife -,  Val 
Pugas, Carina Previato (presidente 

do Conselho da Mulher Aciu, Mi-
guel Fuentes  Romero (presidente 

da Aciu) e Juliana Lucas 
(luá Concept) num clique especial 

para a Coluna ZC.

ZOOM
Gisela Trovo e Cássio Trovo, com a 
filha Maria Valentina, em dia de festa 
e alegria, no Country Club.

 VIA INSTAGRAM

ARQUIVO PESSOAL
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