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Secretaria de Educação confirma o
retorno das aulas em 8 de fevereiro
A Secretaria de Educação divulgou ontem o Calendário Escolar 2023, 
indicando as principais datas, eventos e ações planejadas para 200 
dias em dois semestres, em todas as 42 instituições de ensino de Umu-
arama – são 22 escolas e 20 Cmeis. Os mais de 9,5 mil alunos da rede 

retornam às salas de aulas no dia 8 de fevereiro e deixam a escola em 
15 de dezembro. Os feriados e recessos também já foram determinados 
no calendário do próximo ano e são 16 durante 11 meses. Somente em 
março não haverá pausa. 
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DIVULGAÇÃO

1º do ranking da Fifa

Em 1º de fevereiro, às 9h, acontece a abertura do julgamento das propostas do pregão eletrônico que visa 
contratar uma empresa para fornecer à Prefeitura de Umuarama quatro caminhões, uma máquina motoniveladora, 
duas pás carregadeiras e uma fresadora de asfalto. O valor máximo da aquisição foi estabelecido em R$ 
5,34 milhões. O aviso do pregão eletrônico foi publicado ontem no diário oficial do município. Os veículos e 
implementos serão colocados à disposição da Secretaria de Serviços Rodoviários, podendo atender também 
serviços realizados por outras secretarias da administração municipal. 

Profissionais do Núcleo 
de Educação Perma-

nente do Samu ofere-
ceram treinamento aos 

enfermeiros de todas 
as UBSs de Umuarama, 

abordando o tema 
‘Suporte Básico de Vida 

em Cardiologia’. Os 
profissionais receberam 
instruções práticas em 

bonecos com simulação 
de parada cardiorres-

piratória em adultos e 
crianças. l 11 

Investimento
Mercadante
anuncia nova
equipe para
o BNDES

l 2

Orçamento 2023
é aprovado

com mínimo
de R$1.320
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CPF pode ser
único número

de identificação
geral do País
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Palavras cruzadas

Seu lado sonhador fica ainda mais forte hoje! 
Você pode se interessar por algo mais desafia-
dor, inclusive no trabalho, mas procure pensar 
no bem-estar coletivo se quiser se destacar. As 
estrelas indicam que até um contato virtual com 
os amigos pode ajudar você a se dar bem na con-
quista. Uma amizade tem boas chances de evoluir 
para algo mais romântico. 

O dia começa tenso e assuntos do trabalho podem 
exigir atenção redobrada. Pare de ficar sonhando 
acordado especialmente se tiver planos de subir 
na carreira. Alguém que conheceu em uma via-
gem ou em uma rede social pode movimentar a 
paquera. Valorize os momentos descontraídos e 
animados ao lado do seu amor.

Se estiver precisando melhorar a conta bancária, 
pode ser uma boa exercitar seu lado criativo, ano-
tar sugestões que prometem ser lucrativas e pres-
tar atenção ao seu sexto sentido. Problemas na 
convivência com os filhos ou com pessoas mais 
jovens. Um relacionamento que já vinha desgas-
tado corre o risco de chegar ao fim.

Os laços familiares estão em destaque nesta sexta 
e devem se fortalecer e dá pra fazer as pazes se 
perdeu a boa e brigou com alguém de casa. Se 
está solteira (o) há chance de se reaproximar de 
alguém do passado e iniciar um lance escondido. 
Se tem compromisso, controle o ciúme e valorize 
o que vocês dois têm em comum.

Pense duas e até três vezes antes de falar algo que 
pode ser mal interpretado. Se falar o que quer, pode 
ouvir o que não quer e até atrair alguns “haters” no 
meio do caminho. Há chance de revelar um segredo, 
mesmo sem querer, e isso talvez acabe com as suas 
chances na paquera. Diálogo com o parceiro (a) aju-
da superar brigas e mal-entendidos.

As finanças continuam e você precisa ter cuidado 
ao lidar com isso. Talvez não seja o melhor mo-
mento para transformar um sonho em realidade 
(especialmente se custar muito dinheiro). Ao lado 
de quem ama, você vai buscar segurança, mas 
precisa ter cuidado pra não passar dos limites e 
sufocar o parceiro (a). Talvez a paquera não role 
como gostaria. 

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 23 de dezembro em geral, são teimosos, cautelosos, comedidos e adotam 
com firmeza os valores estabelecidos, estudam seus planos com cuidado antes de agir. Não 
admitem serem ignorados e se recusam a ceder às pressões. Não gostam que sua autoridade seja 
desafiada, nem são muito inclinados a ideias diferentes ou radicais (outras que não as próprias, 
claro). Podem parecer frios e distantes. Os homens devem ter cuidado para não assumirem 
atitudes machistas e as mulheres para não serem agressivas ou dominadoras demais.

Horóscopo nascido em 23 de dezembro

Seu esforço pode trazer os resultados que deseja 
desde que coloque a mão na massa. Podem surgir 
mal-entendidos ao longo do dia. Fake news também 
precisa de atenção e podem provocar problemas em 
várias áreas, inclusive na saúde. Pode ser que a vida 
amorosa fique de lado. Pode se dar bem na paquera 
se anda de olho em alguém que encontra sempre ou 
que faz parte dos seus grupos de conhecidos.

Sua atenção estará totalmente focada no trabalho. 
Mas nem tudo vai correr de maneira harmoniosa 
com os colegas nesta sexta, especialmente com 
gente mais velha, chata ou implicante. No amor 
pode ser que a paquera fique em segundo plano 
agora. Críticas e cobranças podem azedar as coi-
sas caso já tenha um relacionamento.

Se dedique aos seus interesses sem atrair muita 
atenção não compartilhe seus planos com qual-
quer um. Seu jeito misterioso deve fazer a dife-
rença na conquista, mas descubra mais sobre o 
seu alvo antes de mergulhar nesse envolvimento. 
Se tiver compromisso, evite esconder coisas im-
portantes do par.

Tente rever algumas atitudes e melhorar sua in-
teração com pessoas mais velhas ou exigentes, 
inclusive com o chefe. Você tende a mergulhar de 
cabeça em projetos e agir por impulso. Isso pode 
atrapalhar seus planos se não souber dosá-lo. Se 
ainda não tem compromisso, há boas chances de 
conhecer alguém novo.

Quem trabalha em home office vai precisar de muita 
paciência pra manter o foco e não se estressar com 
a movimentação em casa. Se quiser fazer as pazes 
com alguém talvez precisa esquecer o passado. O 
romance está em alta, porém tente superar o ciúme. 
Um lance recente pode se tornar mais sério se não 
pegar muito no pé do parceiro (a).

Com a Lua em seu paraíso astral, não dá pra ficar 
reclamando da vida.  Será preciso cautela com o 
excesso de gastos e com as compras de última 
hora. Se está de olho em alguém é hora de se 
aproximar e mostrar todo o seu charme. Precisa 
ter cuidado com a possessividade e ainda que o 
ciúme provoque brigas, terá muito romantismo e 
sintonia com seu amor.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 23/12/2022

Sol

Paranaguá
max 24
min 19

max 29
min 17

Cascavel
max 27
min 17

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 28
min 15

Curitiba
max 21
min 14

FASES 
DA LUA

Sábado 24/12/2022

Muitas nuvens
Domingo 25/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 696
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 03 01 02 05 04 06

Super Sete concurso: 335C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

ABRIL
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Loterias
Megasena

03 05 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 20 21 23 24concurso: 2549Megasena
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Timemania

TIME DO
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1º prêmio
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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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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2407Lotomania

58.657
61.140
51.445
50.818
30.467

14 37 39 42 47 51 78 
JACUIPENSE - BA

12 29 34 55 78
concurso: 6030

01 06 10 30 33 35 

06 19 26 28 29 31 41 59 60 63
68 71 74 78 79 81 85 92 97 99

concurso: 2694Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 3

ACOV
REERGUIDO
VSDEMAIS

COSPEETA
TRAUMAUSA

EPLARP
DANIFICADO

ABALARTONS
OSSEOFT
RCVITIMA
RICOACE
ADAPRIP

ACOVARDADO
HARALVA

FARREARDS

Serin-
gueira

"(?) e Pro-
gresso",
lema da
Bandeira

Pedra-(?):
é usada
na cura
da afta

Levantado
outra vez

Palpite 
em jogo

Choque
emocional

Estraga-
do; dete-
riorado

Agitar;
fazer

tremer 

Pronome
oblíquo da
primeira
pessoa

O proble-
ma como 
a osteo-
porose

O limão, 
pela quanti-
dade de vi-
tamina C

Pintas
redondas
em tecido

Substituto
do video-
cassete

Clara;
límpida

Deborah
Secco,
atriz

Formam
o mês

"(?) Vinga-
dores", filme

Carro de órgãos
públicos

Interjeição
de espanto

Lá;
acolá

Utiliza
(a blusa)
Ato, em
inglês

Em 
excesso

Orifício do
olho (pl.)

Não
continua
A quinta

letra

Consoantes
de "vaso"

Ejeta
saliva

Sufixo de
"acabada"
Amedron-

tado

A hora
decisiva

Fazer
bagunça

Próton
(símbolo)
Recém-
(?): bebê

Dudu
Nobre,

sambista
carioca

Casa (fig.)
Dança

típica do
Nordeste

É puro, no
campo

Antecede
o "S"

Esburacar 

Pessoa
que sofre
acidente

Apelido de
"Priscila"
Medida
agrária

Ponto de
saque
Paraná
(sigla)

Cores; to-
nalidades
Saudação
informal

O antigo 
"ph" (Gram.)
Demorar;
atrasar

3/act — eta. 4/poás. 6/trauma. 7/farrear.
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BANCO15

B A
T A I L A N D I A

T O R T A A L E M Ã
B R A SI L R A
E A T E N I G MA

C O R I N G A I L
R A R I CI N O

I N D I C I A R E I
O R A A D I D O

I T U D E LI R
T I S N E C A P
O D A E V O G RO

B A L T I CO O T
N E S S VE R O N A

A E R O S S OL

(?) 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.

@tribunahojenewsumuarama
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Cheia
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Nova
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29/12 - 22h22

Minguante
14/01 - 23h13

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 +1,78% 23,99 
Vale ON -0,57% 85,75 
ItauUnibanco PN +0,20% 24,80 
Bradesco PN +0,34% 14,88 
Marfrig ON +6,74% 7,44 
IRB Brasil ON -5,94% 0,95

IBOVESPA: +0,11% 107.551 pontos

Iene 132,29
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 174,59

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,3% 5,1850 5,1860 -0,3%

PTAX  (BC) -0,3% 5,1865 5,1871 -2,0%

PARALELO -0,7% 5,0700 5,4700 -0,5%

TURISMO -0,7% 5,0700 5,4500 -0,5%

EURO -0,4% 5,4977 5,5004 +0,9%

R$/m2 OUT NOV %m %ano %12m
Paraná 2.212,71 2.216,33 0,16 10,63 11,05
Norte 2.174,01 2.168,10 -0,31 11,60 2,87
Oeste 2.249,56 2.253,31 0,17 10,41 10,87

DÓLAR 22/12

Iene R$ 0,0392
Libra est. R$ 6,24
Peso arg. R$ 0,030
R$1: 1.407,26 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/12 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. DEZEMBRO

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 1.467,75 -13,25 2,7%
FARELO jan/23 452,00 -4,00 10,6%
MILHO mar/23 660,50 -1,75 0,2%
TRIGO mar/23 762,25 -5,50 -6,0%

SOJA 166,92 -0,1% -0,5% 165,00
MILHO 74,81 0,0% -2,5% 74,00
TRIGO 94,38 0,2% -3,7% 97,00
BOI GORDO 280,74 -0,1% 0,4% 272,00
SUINO 6,96 0,0% 5,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/12 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 22/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 -2,2% -2,2%
SOJA Paranaguá 185,50 -0,3% 0,3%
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..  2200//0011  ffííssiiccaass  1166//0011  ddoommééssttiiccooss  0066//0011

Futuro presidente do BNDES anuncia  
nova equipe de diretores da instituição

O futuro presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
Aloizio Mercadante, anunciou 
os novos diretores da institui-
ção financeira. Entre os nomes, 
estão ex-ministros, empresá-
rios e integrantes do mercado 
financeiro.

Os nomes foram anun-
ciados durante evento para 
empresários em São Paulo. 
Após o evento, Mercadante 
concedeu entrevista coletiva 
em que confirmou os nomes.

Segundo Mercadante, o 
banco de fomento estará 
orientado “para o futuro”. A 
instituição, afirmou, buscará 
financiar a inovação na indús-
tria e revitalizar a atuação em 
projetos sociais e ambien-
tais. Ele também prometeu 
a expansão do crédito para 
micro e pequenas empresas 
e cooperativas de crédito.

O futuro presidente da ins-
tituição também anunciou 
que o BNDES buscará fon-
tes externas de recursos para 
compensar as restrições no 
Orçamento de 2023, como o 
Fundo Amazônia, que tinha 
R$ 1 bilhão parados e que será 
liberado. Mercadante anunciou 
que o banco tentará retomar 
uma parceria com a China para 
criar um fundo com o BNDES 
de US$ 10 bilhões e disse que 
a Europa tem 55 bilhões de 

euros em financiamentos 
socioambientais para ofe-
recer a outros países.

A diretoria financeira será 
de Alexandre Abreu, presi-
dente do Banco do Brasil em 
2015 e 2016 e ex-presidente 
do Banco Original; a direto-
ria de planejamento fica com 
Nelson Barbosa, ex-ministro da 
Fazenda e do Planejamento; a 
diretoria de mercado de capi-
tais será de Natalia Dias, presi-
dente do Standard Bank Brasil. 
José Luis Gordon, ex-presi-
dente da Empresa Brasileira 
de Pesquisa e Inovação 
Industrial (Embrapii) deve 
assumir a diretoria de inova-
ção; Tereza Campello, ex-mi-
nistra do Desenvolvimento 

Social e uma das criadoras 
do Bolsa Família, fica com a 
diretoria social e a diretoria 
de economia verde será de 
Luciana Costa, presidente 
da subsidiária brasileira do 
banco de investimentos fran-
cês Natixis.

Barbosa e Campello partici-
param da equipe de transição. 
O primeiro atuou como coor-
denador do grupo técnico de 
Economia. Campello foi uma 
das coordenadoras do grupo 
de Assistência Social. Durante 
o evento, Mercadante também 
anunciou o ex-ministro da 
Controladoria-Geral da União 
Luíz Navarro para assumir um 
posto no banco, mas não infor-
mou o cargo.

ENTRE os anunciados por Mercadante estão ex-ministros, empresários e integrantes do 
mercado financeiro
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Orçamento é aprovado
com salário mínimo
de R$1.320 para 2023

Um dia após a promulga-
ção da chamada Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
da Transição, que abriu espaço 
no Orçamento para despesas 
por meio da alteração da regra 
do teto de gastos, foi aprovado 
ontem (quinta-feira, 22) na 
Comissão Mista de Orçamento, 
e em seguida no plenário do 
Congresso Nacional, o relató-
rio do senador Marcelo Castro 
(MDB-PI) à proposta orçamen-
tária para 2023.

Entre outros pontos, o texto 
garante a viabilidade de pro-
messas feitas na campanha 
pelo presidente eleito Luiz 
Inácio Lula da Silva, como 
o pagamento de R$ 600 do 
Auxílio Brasil, que voltará a 
se chamar Bolsa Família, em 
2023, além do adicional de R$ 
150 por criança de até 6 anos. 
O salário mínimo em 2023 tam-
bém vai ser um pouco maior 
a partir de 1º de janeiro, R$ 
1.320. A proposta do governo 
Bolsonaro previa R$ 1.302.

Com a revisão dos núme-
ros a partir a promulgação 
da Emenda Constitucional 
da Transição, o espaço fiscal 
foi ampliado para R$ 169,1 
bilhões. O teto de gastos da 

Novos ministros de Lula
O presidente eleito anun-

ciou ontem (22) 16 ministros 
para o próximo governo. Até 
o momento, já tinham sido 
anunciados Fernando Haddad, 
na Fazenda; Rui Costa, na Casa 
Civil; Flávio Dino, na Justiça 
e Segurança Pública; José 
Múcio, na Defesa; Mauro Vieira, 
na Relações Institucionais. A 
cantora Margareth Menezes já 
havia informado que aceitou 
o convite para o Ministério da 
Cultura, que será recriado. Na 
próxima semana serão anun-
ciados outros 16 ministros.

Na Advocacia-Geral da União 
(AGU) estará Jorge Messias (pro-
curador da Fazenda Nacional); 
na Controladoria-Geral da 
União (CGU): Vinícius Marques 
de Carvalho (Advogado e pro-
fessor de direito comercial 

União passou de R$ 1,8 tri-
lhões para R$ 1,95 trilhões. 
Além disso, o valor que será 
destinado para manutenção 
e desenvolvimento do ensino, 
passou de R$ 119,8 bilhões 
para R$ 130,6 bilhões. O mon-
tante mínimo em 2023 é de R$ 
67,3 bilhões.

O substitutivo de Castro 
aprovado hoje prevê a aplica-
ção de R$ 173,1 bilhões para 
ações e serviços públicos de 
saúde. O montante é maior 
que o valor mínimo exigido a 
ser aplicado na área, R$ 149,9 
bilhões. A peça orçamentária 
também manteve a estimativa 
de déficit primário de R$ 231,5 
bilhões. O acréscimo de R$ 
63,7 bilhões, em relação à pro-
posta enviada pelo Executivo, 

é reflexo da ampliação do teto 
de gastos de R$ 145 bilhões e 
pelo espaço fiscal adicional 
de R$ 23 bilhões gerado pela 
exclusão desse teto de despe-
sas com investimentos.

ORÇAMENTO SECRETO
Após o Supremo Tribunal 

Federal (STF) decidir pela 
inconstitucionalidade das 
emendas de relator (RP9), 
conhecidas como orçamento 
secreto, em uma complemen-
tação de voto, Castro redis-
tribuiu os R$ 19,4 bilhões em 
emendas de relator previstas 
para o próximo ano: serão R$ 
9,6 bilhões para emendas indi-
viduais e R$ 9,8 bilhões sob 
controle do governo federal, 
para execução dos ministérios.

da USP. Ex-presidente do 
Cade). O Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação será de 
Luciana Santos (presidente 
do PCdoB). A Cultura fica com 
Margareth Menezes (cantora) e 
o Desenvolvimento, Indústria, 
Comércio e Serviços, será do 
vice eleito, Geraldo Ackmin.

O  M i n i s t é r i o  d o 
Desenvolvimento Social, 
Assistência, Família e Combate 
à Fome será de Wellington 
Dias (ex-governador do Piauí). 
O novo ministro dos Direitos 
Humanos e Cidadania será 
Sílvio Luiz Almeida (Professor da 
Universidade de Columbia (EUA 
e Fundação Getulio Vargas). Já 
o Ministério da Educação estará 
com Camilo Santana (ex-gover-
nador do Ceará) e o Ministério 
da Gestão e Inovação em 

Serviços Públicos será de Ester 
Dweck (Professora do Instituto 
de Economia da Universidade 
Federal do RJ). No Ministério da 
Igualdade Racial: Anielle Franco 
(professora); no Ministério das 
Mulheres: Cida Gonçalves (ex-se-
cretária Nacional da Violência 
contra a Mulher);

Ministério de Portos e 
Aeroportos: Márcio França 
(ex-governador de São Paulo);

Ministério da Saúde: 
Nísia Trindade (presidente 
da Fiocruz); Ministério do 
Trabalho e Emprego: Luiz 
Marinho (ex-prefeito de São 
Bernardo-SP); Secretaria-Geral: 
Márcio Macedo (deputado 
federal PT-SE) e a Secretaria de 
Relações Institucionais, será de 
Alexandre Padilha (deputado 
federal PT-SP).

LEI orçamentária garante Bolsa Família de R$ 600 no ano que vem

DIVULGAÇÃO

Concedido
O presidente Jair Bolsonaro 
editou decreto que renova, 
por 15 anos, a contar 
de outubro de 2022, as 
concessões das outorgas 
de televisão, em tecnologia 
digital, da Rede Globo 
nos municípios do Rio de 
Janeiro, de São Paulo, de 
Brasília, de Belo Horizonte 
e do Recife. Também foram 
renovadas, pelo mesmo 
período, as concessões 
da Rádio e Televisão 
Bandeirantes de Minas Gerais Ltda., no município de Belo 
Horizonte, e da Rádio e Televisão Record S.A., no município 
de São Paulo. Segundo comunicado emitido pela Secretaria-
Geral da Presidência, as emissoras cumpriram uma série 
de requisitos e tanto a área técnica quanto a Consultoria 
Jurídica do Ministério das Comunicações se manifestaram 
favoravelmente às renovações de outorgas.

Mais anúncios
O futuro ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, anunciou 
ontem (22) quatro integrantes 
da sua equipe, que assumirão 
as funções a partir de 2023. 
O economista Rogério Ceron 
será o secretário do Tesouro 
Nacional e o advogado 
Robinson Barreirinhas foi 
anunciado como secretário 
da Receita Federal. Ambos 
trabalharam na gestão de 
Haddad na Prefeitura de SP. 
O advogado Marcos Barbosa 
Pinto ocupará a Secretaria 
de Reformas Econômicas. Ele 
já trabalhou com Haddad no 
Ministério do Planejamento 
e colaborou na redação da 
lei que trata das parcerias 
público-privadas, bem como 
no Ministério da Educação, na 
redação da lei que criou 
o ProUni.

No Paraná...
Deputados aprovaram ontem um aumento salarial de 
37,1% para os deputados estaduais até 2026. A iniciativa 
foi apresentada por meio de emenda ao projeto de lei que 
trata dos salários do governador, vice, secretários e membros 
da Alep, subscrita por 32 parlamentares. O projeto segue 
para sanção de Ratinho Junior. Pelo texto, o salário dos 
deputados vai subir dos atuais R$ 25,3 mil para R$ 34,7 mil, 
de forma escalonada. Em janeiro de 2023, o salário dos 
parlamentares sobe para R$ 29,4 mil; em abril para R$ 30,9 
mil; em fevereiro de 2025 para R$ 33,4 mil, e em fevereiro de 
2026 para R$ 34,7 mil. O salário do governador será mantido 
nos atuais R$ 33,7 mil. Já o do vice-governador passaria a 
ganhar R$ 32 mil. Os secretários terão aumento de R$ 6 mil, 
com os salários passando de R$ 23.634,10 para R$ 29.942,00. 
Atualmente, os secretários recebem R$ 23.634,10.

Futuro de Tebet
O futuro ministro do Desenvolvimento Social, senador 
Wellington Dias (PT-PI), se esquivou de responder sobre o 
futuro da senadora Simone Tebet (MDB-MS) no governo Lula. 
Ele desbancou a emedebista na disputa pelo comando da 
pasta, que abriga o programa Bolsa Família e cifras bilionárias 
do Orçamento. Tebet terminou em terceiro lugar na corrida 
presidencial e, no segundo turno, apoiou a candidatura petista 
contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nova secretaria
Haddad lembrou que haverá 
uma secretaria só para 
tratar de reforma tributária, 
sob o comando de Bernard 
Appy. Barbosa Pinto cuidará 
de outras reformas. O 
economista Guilherme Mello 
será o novo secretário de 
Políticas Econômicas. Além 
de Appy, Haddad também já 
havia anunciado o nome do 
economista Gabriel Galípolo 
para a secretaria-executiva 
da pasta. Ainda, Anelize Lenzi 
ocupará a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. 
O secretário de Assuntos 
Internacionais deverá ser 
nomeado na semana que vem. 
Também estão pendentes os 
nomes que comandarão os 
bancos públicos, como Banco 
do Brasil, Caixa, Banco do 
Nordeste e Banco da Amazônia.

DIVULGAÇÃO



4 GERAL   Sexta-feira, 23 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

Projeto transforma o CPF
no único número de
identificação geral do País

A Câmara dos Deputados 
aprovou proposta que esta-
belece o número do CPF como 
único número do registro geral 
(RG) em todo o País. O pro-
jeto será enviado à sanção 
presidencial.

O CPF deverá constar nos 
cadastros e documentos de 
órgãos públicos, do registro 
civil de pessoas naturais ou 
em documentos de identifica-
ção emitidos pelos conselhos 
profissionais.

Assim, a partir da vigência 
da futura lei, o CPF será usado 
como número em certidões 

Receita abre consulta a lote
residual do Imposto de Renda

A Receita Federal abriu 
ontem (22), consulta ao lote 
residual de restituição do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (IRPF) de dezembro de 
2022. O crédito será feito no 
dia 29 de dezembro para mais 
de 488.637 contribuintes.

Neste lote, o valor das 
restituições é de mais de R$ 
903,37 milhões. Os lotes resi-
duais são de contribuintes 
que caíram na malha fina e 
regularizaram as pendências. 
O valor da restituição é atua-
lizado pela taxa Selic a par-
tir do mês seguinte ao prazo 

(nascimento, casamento e 
óbito), como identificação 
perante o INSS (NIT), na car-
teira de trabalho, na CNH e 
outros.

VIGÊNCIA
A vigência prevista é de 12 

meses a partir da publicação 
para que órgãos e entidades 
realizem a adequação dos sis-
temas e dos procedimentos 
de atendimento aos cidadãos 
para adoção do CPF como o 
número de identificação.

Também haverá prazo de 
24 meses para que os órgãos 

e as entidades façam as 
mudanças para os sistemas 
e bases de dados trocarem 
informações entre si a partir 
do CPF.

CASOS EXCEPCIONAIS
O trecho excluído com a 

emenda do Senado permitia 
a cada ente federativo disci-
plinar situações excepcionais 
em que o documento com CPF 
não valeria como documento 
suficiente para identificação 
do cidadão, dispensando-se 
a apresentação de qualquer 
outro documento.

final de entrega da declara-
ção até o mês anterior ao 
pagamento, mais 1% no mês 
do depósito.

Do total, R$ 235,61 milhões 
serão destinados a contribuin-
tes com prioridade: 4.613 ido-
sos acima de 80 anos, 31.743 
entre 60 e 79 anos, 3.718 com 
alguma deficiência física, men-
tal ou moléstia grave e 11.433 
contribuintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério. 
Foram contemplados ainda 
437.130 contribuintes não 
prioritários.

Para saber se teve a 

declaração liberada, o contri-
buinte deve acessar a página 
da Receita na internet, clicar 
em “Meu Imposto de Renda” 
e, em seguida, em “Consultar a 
Restituição”. No serviço Portal 
e-CAC, também é possível veri-
ficar o extrato da declaração.

A Receita disponibiliza 
ainda aplicativo para tablets e 
smartphones, para consulta à 
declaração e à situação cadas-
tral no CPF. Com o aplicativo, é 
possível verificar diretamente 
nas bases da Receita Federal 
informações sobre a liberação 
das restituições.

O governador Ratinho Junior 
anunciou ontem mais cinco 
nomes que vão compor a sua 
equipe de secretariado no Go-
verno do Paraná nos próximos 
quatro anos. Foram confirmados 
Eduardo Pimentel na Secretaria 
das Cidades, Luciana Casagran-
de Pereira na Secretaria da Cul-
tura, Helio Wirbiski na Secreta-
ria do Esporte, Marcelo Rangel 
na Secretaria de Inovação 
Modernização e Transformação 
Digital e o tenente-coronel 
Sérgio Vieira Benício na Casa 
Militar. Os secretários serão 
nomeados para os respectivos 

cargos após a posse do governador, marcada para 1º de janeiro na Assembleia Legislativa do Paraná. Na 
quarta (21) havia sido anunciado o primeiro nome, na Secretaria de Segurança Pública do Estado, o coronel 
Hudson Leôncio Teixeira, que até então era comandante-geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR). Ontem 
foi confirmado o nome do novo comandante-geral da PMPR, coronel Sérgio Almir Teixeira, e a continuidade 
do delegado Silvio Rockembach no comando da Polícia Civil do Paraná.

AEN

Guto no Planejamento

O governador Ratinho Junior (PSD) deve definir até hoje os 
nomes do secretariado do segundo governo. No entanto, 

alguns estão sendo considerados certos em algumas 
pastas. É o caso do deputado Guto Silva (PP), que já esteve 
no comando da Casa Civil e, no segundo mandato, deve ser 

confirmado como secretário de Planejamento.

Desbloqueio
O presidente do TSE, 
Alexandre de Moraes, 
autorizou nesta semana 
o desbloqueio parcial de 
recursos do PL, no total de 
1,15 milhão, unicamente 
para o pagamento de 
salários de funcionários 
da sigla.

Projeto
A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara 
dos Deputados aprovou 
projeto de lei  de autoria 
do deputado federal 
Paulo Marins (PL-PR) 
que permite que novos 
concessionários de rodovia 
beneficiados pelo Regime 
Especial de Incentivos para 
o Desenvolvimento de 
Infraestrutura optem pelo 
pagamento unificado de 
tributos, equivalente a 4% 
da receita mensal.

Fachinello na 
presidência
O vereador Marcelo 
Fachinello (PSD) foi 
eleito, por unanimidade, 
presidente da Câmara 
Municipal de Curitiba. 
A sessão aconteceu na 
última quarta-feira (21). 

Ele vai substituir Tico 
Kuzma (Pros).

Marcelo Cattani
O ex-secretário de 
Comunicação de Beto Richa 
(PSDB) e Rafael Greca (PSD), 
jornalista e publicitário 
Marcelo Cattani pode ser o 
sucessor de João Debiasi no 
governo do Paraná. Cattani 
tem relacionamento próximo 
com Ratinho Junior desde 
2006 e nutre admiração pelo 
comunicador Ratinho, pai 
do governador.  

Disputa
O deputado federal Paulo 
Martins (PL) e o jornalista 
David Campos, diretor 
de Marketing da Copel, 
também são cotados para 
assumir a comunicação de 
Ratinho Júnior (PSD).

Faltam 18
Lula anunciou mais 16 
ministros do próximo 
governo e, portanto, já 
são 21, faltando mais 
18 indicações. Até agora 
nenhum do Paraná e 
muito menos a definição 
do próximo ministro de 
Minas e Energia e depois, os 
diretores da Itaipu.

DIVULGAÇÃO
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Câmara aprova criação
do Código de Defesa
do Empreendedor

A Câmara dos Deputados 
aprovou projeto de lei que 
cria o Código de Defesa do 
Empreendedor, com normas 
de proteção à livre iniciativa e 
ao livre exercício da atividade 
econômica. A proposta será 
enviada ao Senado Federal.

O texto estipula deveres da 
administração pública, como 
uniformizar critérios e compilar 
regulamentos; realizar consul-
tas públicas e se orientar por evi-
dências científicas e técnicas na 
adoção de processos decisórios; 
definir metas para a redução dos 
custos dos aparatos públicos; e 
assegurar o funcionamento do 
sistema de gestão de riscos e 
controles internos.

O projeto lista também 
dez deveres do poder público 
para garantir a livre iniciativa. 
Desenvolver e operacionalizar 
sistemas integrados em plata-
forma digital para obtenção 
simplificada dos documentos 
necessários aos processos de 
registro, abertura, funciona-
mento, modificação e extin-
ção de empresas; analisar 
e responder em até 30 dias 
a pedido de licenciamento 
para atividades econômicas 
consideradas de médio risco; 
analisar e responder em até 
60 dias a pedido de licencia-
mento para atividades eco-
nômicas consideradas de alto 
risco, ressalvados os casos de 
relevante complexidade, nos 

Governo do Paraná quer a
expansão de novas ferrovias

O governador Ratinho Junior 
sancionou ontem (22) a Lei de 
Autorização Ferroviária. O texto 
foi aprovado na Assembleia 
Legislativa após quase seis 
meses de debates. Esta é a pri-
meira regulamentação para o 
transporte ferroviário de bens 
e passageiros e complementa 
a mudança constitucional que 
permitiu a introdução desse 
modelo no Estado, seguindo 
os mesmos parâmetros do 
governo federal.

O principal objetivo desse 
marco regulatório é estimular 

O texto estipula deveres da administração pública, como uniformizar critérios e compilar 
regulamentos

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

termos de regulamento; e exer-
cer primeiramente fiscalização 
orientadora, e somente após o 
descumprimento desta, a fis-
calização punitiva.

A exceção para este último 
dever aplica-se aos casos de 
dano irreparável ou grave, 
nos termos de regulamento, a 
exemplo de situações de tra-
balho análogo ao de escravo, 
de trabalho infantil, de tráfico 
de pessoas, de iminente dano 
público, bem como de imi-
nente e grave risco de danos 
à saúde, à integridade física e 
à segurança dos cidadãos em 
geral, consumidores, trabalha-
dores e fornecedores.

CONTESTAÇÃO
O texto cria ainda a figura da 

Contestação de Documentação 
Desnecessária (CDD), que 
poderá ser apresentada pelo 
interessado diante de pedido 

de especificação técnica ou 
documentação que julgar des-
necessária para sua atividade 
econômica.

Essa contestação poderá 
ser feita por meio de formu-
lário, preferencialmente em 
formato eletrônico, e gratui-
tamente. O órgão recorrido 
terá o prazo máximo de 30 
dias úteis para emitir decisão 
fundamentada sobre o mérito 
do pedido, sob pena de ele ser 
considerado procedente.

Enquanto a CDD estiver pen-
dente de decisão, o prazo para 
o empreendedor satisfazer a 
requisição recorrida fica sus-
tado. Entretanto, a suspensão 
do prazo e a aprovação tácita 
por decurso de prazo não se 
aplicam no caso de a adminis-
tração pública indeferir a CDD 
em decisão simplificada e fun-
damentada por considerá-la 
manifestamente protelatória.

o desenvolvimento da infraes-
trutura ferroviária no Paraná. 
Com a mudança, os pedi-
dos de novas linhas ferroviá-
rias podem ser encaminha-
dos diretamente à Secretaria 
de Infraestrutura e Logística 
(SEIL), responsável pela aná-
lise dos projetos e o parecer 
final. A solicitação deve conter 
um estudo técnico com aspec-
tos de configuração logística, 
urbanísticos, indicação geor-
referenciada do percurso total 
e da faixa de domínio (espaça-
mentos laterais).

O prazo do contrato deve ter duração de 
25 a 99 anos, cabendo à operadora ferrovi-
ária propor o prazo contratual
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Mesa para dois
As novas mesas do Poder vindouro nos restaurantes de Brasília já 
começam a esboçar os cardápios do que pode vir de afinidades 

para o Judiciário em 2023. Não se sabe ainda qual foi o assunto a 
dois. Fato é que o futuro ministro da Justiça do Governo de Lula da 

Silva, Flávio Dino, e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal, foram vistos em almoço numa mesa de canto ontem no 

restaurante da ASBAC em Brasília.

Aquela forcinha
Logo após o anúncio de Lula, 
os novos ministros receberam 
ainda dentro do auditório os 
primeiros pedidos de “uma 
forcinha” de militantes do PT 
que querem ser nomeados 
em cargos de confiança. “A 
gente precisa estar aqui para 
ser lembrado”, disse um dos 
candidatos a vaga ao deputado 
Márcio Macêdo, que assumirá a 
Secretaria-Geral da Presidência.

Josué deixou lacuna
A definição de Geraldo 
Alckmin como ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio contraria a promessa 
inicial de Lula da Silva, de que 
ele não teria outro cargo além 
da vice-presidência. Petistas 
comemoram o afastamento 
do ex-tucano do núcleo duro 
do Governo. Já auxiliares de 
Alckmin classificam a missão 
como prestígio. Lula brincou 
com a situação: “se não 
arrumo trabalho, ele vai me 
dar dor de cabeça”. A vaga 
seria de Josué Gomes, hoje 
presidente da Fiesp, que 
declinou do convite.

Saidinha paulista 
Com a chegada das festas de 
fim de ano, tem início também 
as “saidinhas” de Natal e ano 
novo de alguns apenados. 
Neste ano, segundo dados da 
Secretaria da Administração 
Penitenciária de São Paulo, o 
poder judiciário autorizou a 
saída temporária de 37.947 
presos entre hoje (23) e 3 de 
janeiro. Em 2021, neste mesmo 
período, 36.688 presos foram 
beneficiados com a “saidinha” e 
cerca de 4,44% não retornaram 
para as celas.

Mesa inflacionada

Alguns itens da ceia de 
Natal podem ficar de fora da 
mesa dos brasileiros neste 
ano por causa da inflação. 
Levantamento da Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas aponta que a 
Cesta aumentou 8,53% em 
2022, ao custo de R$ 375,96. 
A Associação Brasileira de 
Supermercados mapeou 
as regiões do Brasil que 
apresentaram maiores 
variações de preços dos 
principais produtos de Natal 
como aves, azeite, espumante, 
lombo, panetone, pernil, peru, 
sidra e tender. A região Sudeste 
apresentou maior alta com 17%, 
seguida pelas regiões Sul (12,7%), 
Nordeste (12,6%), Centro-Oeste 
(5,2%) e Norte (3,1%).

Quatro roda$ 
A Associação Brasileira das 
Locadoras de Automóveis 
aponta que os preços caros 
das passagens aéreas podem 
ter influenciado o mercado de 
locação de carros para viagens 
domésticas: 15% maior do que 
no verão do ano passado. Ainda 
segundo a ABLA, o turismo 
de lazer e de negócios já são 
responsáveis pela demanda de 
48% da frota total 
das locadoras.

ESPLANADEIRA
# Gisele Venâncio, Caio Leone e Everton Barbosa lançam livro 

“Circuitos Culturais: Histórias”, pela Appris Editora. # CEO da Lance 
365, Antonio Mandarrari anuncia que plataforma vai abrir para 

apostas em basquete, pôquer e lutas. # ONG Visão Mundial recebe 
doações em bitcoin e outras criptomoedas. # Shopping Cassino 
Atlântico abre dia 7 de janeiro exposição ‘Aves do Mundo - série 
Tucanos’, de Eduardo Brettas. # AX-80s lança novo single e clipe 

“Frações de um Mundo”. # Associação Nacional dos Aparistas de 
Papel recebe prêmio “Amigo dos Catadores”.
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Polícias Rodoviárias Estadual e
Federal iniciam Operação Natal

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) iniciou ontem (22) a 
Operação Natal 2022, que 
segue até o próximo domingo 
(25) nas rodovias federais do 
país. Segundo a entidade, o 
objetivo principal é garantir 
a segurança nas estradas, de 
forma a prevenir acidentes e 
preservar vidas nas estradas 
de todo o país.

Entre as ações previs-
tas está o enfrentamento à 
embriaguez ao volante no 
período que, tradicionalmente, 
registra “aumento considerá-
vel no fluxo de veículos nas 
estradas”. A operação atuará 
também na fiscalização da 

velocidade dos veículos, 
ultrapassagens proibidas e 
uso de telefone celular pelos 
motoristas.

As abordagens observarão 
se os ocupantes dos veículos 
usam o cinto de segurança, 
além de cadeirinhas e dispo-
sitivos de retenção para crian-
ças. “Estão previstas também 
atividades de educação para 
o trânsito, inclusive integra-
das com outras instituições, e 
ações de comunicação social 
na imprensa e mídias diversas, 
com informações referentes 
aos eventos realizados e dicas 
de segurança de trânsito”, 
informou a PRF.

NO PARANÁ
A 4ª Companhia de Polícia 

Rodoviária Estadual infor-
mou ontem que, em decor-
rência do Feriado de Natal e 
do grande fluxo de veículos 
esperado nas rodovias do 
Noroeste do Paraná, estará 
operando entre as 0h de hoje 
(23) até as 23h59min do dia 26 
de dezembro com reforço de 
efetivo e viaturas em pontos 
estratégicos das rodovias sob 
sua circunscrição. A intenção 
é aumentar as ações de fiscali-
zação, coibir o cometimento de 
infrações de trânsito e garan-
tir a manutenção da segurança 
pública e viária à população.

RODOVIAS do Noroeste, bem como as estradas do País terão reforço no policiamento 
durante o feriado de Natal

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Mulher de 51 anos morre em
acidente entre Iporã e Altônia

Van furtada em Maringá é
recuperada em Umuarama

Uma Van que havia sido fur-
tada na última segunda-feira 
(19) na cidade de Maringá, foi 
recuperada, na noite da última 
quarta-feira (21), no Parque 
Industrial em Umuarama. O 
veículo foi deixado abando-
nado no pátio de um posto de 
combustíveis às margens da 
rodovia PR-323.

De acordo com o 25º 
Batalhão de Polícia Militar 
(BPM), a ocorrência teve início 
durante um patrulhamento 
pelo pátio do estabelecimento, 
onde os policiais avistaram a 
Fiat Ducato, de cor branca. 
Uma averiguação foi iniciada 

Uma mulher de 51 anos 
morreu, na noite da última 
quarta-feira (21) depois que 
foi atingida por um automó-
vel na rodovia PR-490, entre 
os municípios de Altônia e 
Iporã. De acordo com a Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE), o 
motorista do carro fugiu do 
local após a colisão.

Foi apurado também pelos 
patrulheiros que ambos os veí-
culos trafegavam pela rodovia 
estadual no sentido Altônia à 
Iporã, quando, o condutor do 
GM Astra, com placas de Iporã, 
atingiu a traseira da Honda Biz 
com placas de Altônia que era 
pilotada pela mulher.

junto ao Sistema Integrado de 
Informação da Secretaria de 
Segurança Pública do Paraná 
(Sesp). Através do emplaca-
mento do veículo, foi desco-
berto que se tratava de uma 
Van furtada. O alerta do crime 
indicava que havia sido come-
tido em Maringá.

As equipes tentaram, 
porém não conseguiram loca-
lizar e nem identificar o autor 
do crime, que deixou a Van 
estacionada no local.

O veículo foi recolhido e 
entregue aos cuidados da 
Delegacia de Polícia Civil de 
Umuarama.

Após o acidente, o motorista 
abandonou o veículo no local e 
não foi localizado pelos policiais.

Se identificado, ele poderá 
responder pelo crime de omis-
são de socorro, previsto no 
Artigo 135 do Código Penal 
Brasileiro, com pena de um a 
seis meses e multa, devendo 
ser triplicada pela vítima ter 
entrado em óbito.

O corpo da mulher foi 
recolhido e encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama.

Carvoaria que funcionava ilegalmente
foi descoberta pela Polícia Ambiental

Equipes do Batalhão da 
Polícia Ambiental com sede 
em Umuarama, descobriram 
a existência de uma carvoaria 
que funcionava ilegalmente 
dentro dos limites do municí-
pio de Xambrê.

Segundo os policiais que 
atuaram na ação, o trabalho 
foi desenvolvido durante a 
Operação Hórus e se tratou 
de uma atividade de fiscaliza-
ção na zona rural, após uma 
denúncia.  

As equipes de Policiais 
Ambientais constataram a 

existência da carvoaria que 
operava em desacordo com 
a licença obtida, e ainda 
durante as vistorias foi loca-
lizado uma arma de fogo sem 
o devido registro.

A arma espingarda, marca 
Boito, de calibre 36 foi apreen-
dida, além de dez munições 
intactas e deflagradas. Ainda 
foi lavrado um auto de infra-
ção ambiental no valor de 
R$ 1.200,00 e houve tam-
bém a apreensão de 1.3 qui-
los de carvão vegetal. A ativi-
dade, segundo os policiais, foi 

A atividade foi embargada depois da 
descoberta de que a carvoaria que operava 
em desacordo com a legislação
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embargada. O carvão apreen-
dido será doado para entidades.

HONDA Biz ficou toda distorcida depois 
da colisão traseira que tirou a vida da 

condutora
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Campeã mundial, Argentina é vice
no ranking da Fifa, atrás do Brasil

Mayra Aguiar e Rafael Macedo são
bronze no World Masters de Judô

O Brasil subiu duas vezes ao pódio no 
último dia do World Masters de Judô, a 
segunda competição mais importante do 
circuito – perde apenas para o Mundial. 
Ontem (22), a gaúcha Mayra Aguiar (cate-
goria 78 quilos) e Rafael Macedo (90 kg) 
conquistaram bronze para o país, que 
encerrou a participação na disputa em 
Jerusalém (Israel) com três medalhas, 
a primeira delas de ouro com Daniel 
Cargnin (73 kg).

Número 11 do mundo, Rafael Macedo, 
de 28 anos, assegurou o primeiro bronze 
do dia ao derrotar o georgiano Beka 
Gviniashvili, número dois no ranking 
mundial, com direito a ippon. Antes, nas 
quartas, o brasileiro já vencera o atual 
campeão mundial e número 1 do mundo, 
o uzbeque Daviat Bobonov. Na semi, no 
entanto, ele foi superado pelo japonês 
Sanshiro Murao, e seguiu para a busca do 
bronze contra Gviniashvili.

“Foi uma competição muito dura. 
Aqui só tem os melhores rankeados, 
então só luta duríssima. Essa medalha 
foi muito importante para mim, por-
que coroa e encerra o ano com uma 
medalha em uma grande competição. 
Agora é descansar um pouco e conti-
nuar trabalhando pro ano que vem”, 
analisou Macedo, em depoimento à 
Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Campeã mundial em outubro e 
medalhista olímpica nos Jogos de 

A Fifa atualizou ontem (quinta-feira, 
22) o ranking mundial de seleções 
masculinas de futebol e para surpresa 
de muitos, a atual campeã mundial 
Argentina aparece na vice-liderança, 
e a França na terceira posição da lista. 
Apesar da eliminação nas quartas de 
final da Copa do Catar, o Brasil segue 
no topo do ranking. De acordo com a 
entidade, o escrete canarinho manteve 
o primeiro lugar da listagem devido ao 
total de pontos atribuídos às vitórias 
após o tempo regulamentar – a con-
quista do tri mundial pelos herma-
nos se deu nos pênaltis, após o tempo 
regulamentar.

“A Seleção mantém uma estreita 
vantagem sobre a Albiceleste, que 
teria saltado à frente de seus vizinhos 
e rivais se tivesse vencido a França 
na final da Copa do Mundo do último 
domingo (18), no tempo normal ou 
na prorrogação”, explicou a Fifa em 
comunicado no site oficial.

Ao contrário de Argentina e França, 
que se aproximaram do líder Brasil, 
a Bélgica caiu duas posições: ocupa 

Tóquio, Mayra conquistou um bronze 
inédito no World Masters, pois já soma 
dois ouros e uma prata em edições 
anteriores. Mayara, número dois do 
mundo, estreou com vitória nas oitavas 
contra a britânica Nathalie Powell. Na 
sequência, a gaúcha foi surpreendida 
pela italiana Alice Bellandi, que ven-
ceu nas punições. A brasileira foi para 
a repescagem e se garantiu na disputa 
do bronze ao imobilizar a holandesa 
Karen Stevenson, no primeiro minuto 
de disputa. Depois, na luta pelo bronze, 
Mayra levou a melhor, com Waza-
ari decisivo contra a japonesa Ryka 
Takayama, número três do mundo.

O Brasil encerra a temporada 2022 
do circuito (Mundial, Masters e Grand 
Slam), o primeiro do ciclo para Paris 
2024, com um total de 80 medalhas (32 
ouros, 19 pratas e 29 bronzes).

O primeiro lugar da lista foi devido ao total de pontos em vitórias após o tempo regulamentar. A Argentina venceu nos pênaltis, após o tempo regulamentar
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agora o quarto lugar, seguida da 
Inglaterra, que se manteve em quinto.

As seleções croata e marroquina 

têm muito o que comemorar com a 
nova atualização do ranking: a equipe 
europeia ascendeu cinco posições e 
agora é a sétima colocada. O Leão do 

Atlas foi além: subiu 11 e passou a ocu-
par o 11º lugar na listagem.

O próximo ranking da Fifa sairá em 
abril de 2023.

BRASIL encerra participação em Israel com 3 meda-
lhas, uma delas ouro
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Caos logístico diante da inércia do governo
Desde outubro, a população paranaense enfrenta severos 
desafios quando precisa se deslocar ao Litoral do Estado. 
Seja pela BR-277, BR-376 ou Estrada da Graciosa, interdições 
em função de desmoronamentos exigem paciência extra dos 
motoristas, pois a duração da viagem aumentou significativa-
mente. Há relatos de pessoas que levaram mais de oito horas 
para cumprir os pouco mais de 100 quilômetros entre a capital 
Curitiba e as cidades litorâneas.
A tendência é de que a situação se agrave a partir da segunda 
quinzena de janeiro, quando começa a colheita e o escoamento 
da safra de verão. Isso porque milhares de caminhões carregados 
com soja e milho saídos de todas as regiões do Estado ganharão 
a estrada rumo ao Litoral, para descarregar no Porto de Parana-
guá. Afinal, o Paraná é um importante exportador de grãos para 
diversas partes do mundo.
Essa situação de estradas com interrupção parcial (e, depen-
dendo das chuvas, total) poderia ter sido evitada se o governo 
do Paraná tivesse dado ouvidos ao alerta do setor produtivo. Em 
agosto de 2021, antes do término dos contratos de concessão 
do pedágio, a FAEP e outras entidades alertaram os governantes 
sobre os riscos da interrupção dos serviços prestados pelas con-
cessionárias das rodovias do Anel de Integração.
Mesmo assim, o governo estadual preferiu virar as costas ao 
setor produtivo e optou por abrir as cancelas de pedágio, em uma 
medida eleitoreira de pouca duração e grandes consequências. 
Houve a promessa de que os serviços teriam continuidade. Ledo 
engano! Basta trafegar pelas estradas para constatar os sinais de 
abandono, asfalto em péssimas condições, ausência de serviços 
de socorro e, claro, de monitoramento das encostas.
Uma análise técnica contratada pela FAEP aponta que os recentes 
incidentes geológicos registrados nas rodovias poderiam ter sido 
evitados e/ou seus impactos minimizados se houvesse a continui-
dade do serviço de monitoramento geológico. Ou seja, boa parte 
do caos logístico deve-se à inoperância do governo estadual.
Como “o que não tem remédio, remediado está”, é preciso olhar 
para frente e colocar em prática a solução dos problemas. Há 
trechos das estradas interditados há mais de dois meses, sem 
previsão real de liberação. Sempre que questionado, o governo 
estadual afirma que está providenciando a contratação emergen-
cial de serviços de correção na estrada, sem mais detalhes, limi-
tando-se à retórica populista que cria muito calor e nenhuma luz.
A sociedade e os setores produtivos, principalmente o agronegó-
cio que tem uma safra pela frente para escoar, precisam do fim 
da retórica por parte do governo estadual. É necessário, de forma 
urgente, a desobstrução das estradas. Mais que isso, a contra-
tação de empresas especializadas para o monitoramento das 
encostas, com o propósito de dar segurança a quem trafega.
O Paraná não merece esse descaso!

Ágide Meneguette, presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR

Hora de renovar  
a confiança

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

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

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

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

Boas festas e um 2023 cheio de realizações!

sistemafaep.org.br
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Secretaria de Educação confirma o
retorno das aulas em 8 de fevereiro

A Secretaria Municipal de 
Educação divulgou ontem 
(quinta-feira, 22) o Calendário 
Escolar 2023, indicando as 
principais datas, eventos e 
ações planejadas para 200 dias 
em dois semestres, em todas 
as 42 instituições de ensino de 
Umuarama – são 22 escolas e 
20 CMEIs (Centro Municipal de 
Educação Infantil). As aulas 
começam no dia 8 de feve-
reiro (uma quarta-feira) e ter-
minam dia 15 de dezembro 
(uma sexta-feira).

Para atender aos mais de 
9.500 alunos, a partir do dia 

Quatro UBSs seguem atendendo
população no período de festas

A Secretaria de Saúde comu-
nica à população que apenas 
quatro unidades básicas vão 
oferecer atendimento durante 
o chamado período de festas de 
final de ano, que inclui o Natal 
e o Ano Novo. As UBSs Central, 
Cidade Alta, Guarani/Anchieta 
e Ouro Branco foram as escolhi-
das e ficarão abertas em horá-
rio normal das 7h às 11h30 e das 
13h30 às 17h.

Porém, para vacinação 
contra Covid, o secretário de 

Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, avisa que o horário será 
diferenciado, das 7h30 às 11h 
e das 13h30 às 16h30. “As uni-
dades de saúde vão ficar sem 
atendimento ao público por 10 
dias: 24, 25, 26 e 31 de dezembro 
e 1°, 2, 5, 6, 7 e 8 de janeiro de 2023 
(veja tabela nesta página). Nessas 
datas os cidadãos poderão bus-
car o Pronto Atendimento (PA) 24 
Horas”, explica.

Ele ressalta que durante o 
recesso, as quatro unidades 

que ficarão abertas – mais o PA 
– vão atender às pessoas que 
apresentarem sintomas gripais 
ou de covid. “Nos casos gra-
ves e se houver indicação do 
médico, esses locais vão dispo-
nibilizar os testes. Esperamos 
que nada de ruim aconteça, 
mas pedimos a todas as pes-
soas que não se preocupem, 
pois não vão ficar sem aten-
dimento médico em nenhum 
dia, em nenhum momento”, 
registrou o secretário.

01 de fevereiro, os profissio-
nais de educação passam 
por capacitações constan-
tes. A secretária de Educação, 
Mauriza Gonçalves de Lima 
Menegasso, conta que o pri-
meiro semestre (entre 8 de 
fevereiro e 12 de julho) terá 
103 dias letivos e o segundo 
semestre (de 25 de julho a 15 
de dezembro) terá mais 97, 
totalizando os 200 dias deter-
minados pela Secretaria de 
Estado da Educação (Seed).

Os feriados e recessos já 
determinados no calendá-
rio do próximo ano são 16 

Quase mil pessoas são mantidas em
isolamento domiciliar em Umuarama

(apenas no mês de março 
não há nenhuma pausa). “As 
conhecidas férias escolares 
no meio do ano terão apenas 
13 dias, entre 12 e 24 de julho. 
Também já temos seis dias 
reservados para estudos e pla-
nejamentos dos professores e 
outros profissionais da educa-
ção”, relata Patrícia de Araújo 
Abucarma Stevanato, coorde-
nadora da equipe pedagógica, 
ressaltando que todos os pais 
e responsáveis serão devida-
mente comunicados e terão 
acesso ao calendário escolar 
completo.

O Boletim Covid divulgado 
ontem (quinta-feira, 22) infor-
mou 83 novos casos: 52 mulhe-
res, 30 homens e um menino 
de sete anos, que não tomou 
nenhuma dose de vacina. 
Nestes 22 dias de dezembro, 
1.245 pessoas foram diagnos-
ticadas com a Covid-19, o que 
dá uma média de 56 casos diá-
rios – mulheres representam 
63% do total de casos, homens 
34% e crianças são 3%.

O número de pessoas em 
isolamento domiciliar também 
aumentou e estava ontem em 
947, com 708 casos ativos e 
239 considerados suspeitos. 
Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, 40.950 pes-
soas receberam resultado posi-
tivo para a doença e deste total 
39.903 se recuperaram.

Existem hoje 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 doses de vacina, uma de 
73 anos, que tomou três doses 
de vacina, uma de 83 anos, que 
tomou as quatro doses e uma 

de 93 anos, que tomou duas 
doses da vacina. Oficialmente 
nenhuma morte foi confirmada, 
desta forma o total de óbitos 
segue em 357. O município con-
tinua classificado com bandeira 
verde pela Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa).

OS números de pessoas em isolamento domiciliar aumentaram e estavam ontem em 947, 
com 708 casos ativos e 239 considerados suspeitos
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PARA atender aos mais de 9.500 alunos, a partir do dia 01 de fevereiro, os profissionais de 
educação passam por capacitações constantes
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Palavras cruzadas

Seu lado sonhador fica ainda mais forte hoje! 
Você pode se interessar por algo mais desafia-
dor, inclusive no trabalho, mas procure pensar 
no bem-estar coletivo se quiser se destacar. As 
estrelas indicam que até um contato virtual com 
os amigos pode ajudar você a se dar bem na con-
quista. Uma amizade tem boas chances de evoluir 
para algo mais romântico. 

O dia começa tenso e assuntos do trabalho podem 
exigir atenção redobrada. Pare de ficar sonhando 
acordado especialmente se tiver planos de subir 
na carreira. Alguém que conheceu em uma via-
gem ou em uma rede social pode movimentar a 
paquera. Valorize os momentos descontraídos e 
animados ao lado do seu amor.

Se estiver precisando melhorar a conta bancária, 
pode ser uma boa exercitar seu lado criativo, ano-
tar sugestões que prometem ser lucrativas e pres-
tar atenção ao seu sexto sentido. Problemas na 
convivência com os filhos ou com pessoas mais 
jovens. Um relacionamento que já vinha desgas-
tado corre o risco de chegar ao fim.

Os laços familiares estão em destaque nesta sexta 
e devem se fortalecer e dá pra fazer as pazes se 
perdeu a boa e brigou com alguém de casa. Se 
está solteira (o) há chance de se reaproximar de 
alguém do passado e iniciar um lance escondido. 
Se tem compromisso, controle o ciúme e valorize 
o que vocês dois têm em comum.

Pense duas e até três vezes antes de falar algo que 
pode ser mal interpretado. Se falar o que quer, pode 
ouvir o que não quer e até atrair alguns “haters” no 
meio do caminho. Há chance de revelar um segredo, 
mesmo sem querer, e isso talvez acabe com as suas 
chances na paquera. Diálogo com o parceiro (a) aju-
da superar brigas e mal-entendidos.

As finanças continuam e você precisa ter cuidado 
ao lidar com isso. Talvez não seja o melhor mo-
mento para transformar um sonho em realidade 
(especialmente se custar muito dinheiro). Ao lado 
de quem ama, você vai buscar segurança, mas 
precisa ter cuidado pra não passar dos limites e 
sufocar o parceiro (a). Talvez a paquera não role 
como gostaria. 

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 23 de dezembro em geral, são teimosos, cautelosos, comedidos e adotam 
com firmeza os valores estabelecidos, estudam seus planos com cuidado antes de agir. Não 
admitem serem ignorados e se recusam a ceder às pressões. Não gostam que sua autoridade seja 
desafiada, nem são muito inclinados a ideias diferentes ou radicais (outras que não as próprias, 
claro). Podem parecer frios e distantes. Os homens devem ter cuidado para não assumirem 
atitudes machistas e as mulheres para não serem agressivas ou dominadoras demais.

Horóscopo nascido em 23 de dezembro

Seu esforço pode trazer os resultados que deseja 
desde que coloque a mão na massa. Podem surgir 
mal-entendidos ao longo do dia. Fake news também 
precisa de atenção e podem provocar problemas em 
várias áreas, inclusive na saúde. Pode ser que a vida 
amorosa fique de lado. Pode se dar bem na paquera 
se anda de olho em alguém que encontra sempre ou 
que faz parte dos seus grupos de conhecidos.

Sua atenção estará totalmente focada no trabalho. 
Mas nem tudo vai correr de maneira harmoniosa 
com os colegas nesta sexta, especialmente com 
gente mais velha, chata ou implicante. No amor 
pode ser que a paquera fique em segundo plano 
agora. Críticas e cobranças podem azedar as coi-
sas caso já tenha um relacionamento.

Se dedique aos seus interesses sem atrair muita 
atenção não compartilhe seus planos com qual-
quer um. Seu jeito misterioso deve fazer a dife-
rença na conquista, mas descubra mais sobre o 
seu alvo antes de mergulhar nesse envolvimento. 
Se tiver compromisso, evite esconder coisas im-
portantes do par.

Tente rever algumas atitudes e melhorar sua in-
teração com pessoas mais velhas ou exigentes, 
inclusive com o chefe. Você tende a mergulhar de 
cabeça em projetos e agir por impulso. Isso pode 
atrapalhar seus planos se não souber dosá-lo. Se 
ainda não tem compromisso, há boas chances de 
conhecer alguém novo.

Quem trabalha em home office vai precisar de muita 
paciência pra manter o foco e não se estressar com 
a movimentação em casa. Se quiser fazer as pazes 
com alguém talvez precisa esquecer o passado. O 
romance está em alta, porém tente superar o ciúme. 
Um lance recente pode se tornar mais sério se não 
pegar muito no pé do parceiro (a).

Com a Lua em seu paraíso astral, não dá pra ficar 
reclamando da vida.  Será preciso cautela com o 
excesso de gastos e com as compras de última 
hora. Se está de olho em alguém é hora de se 
aproximar e mostrar todo o seu charme. Precisa 
ter cuidado com a possessividade e ainda que o 
ciúme provoque brigas, terá muito romantismo e 
sintonia com seu amor.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 23/12/2022

Sol

Paranaguá
max 24
min 19

max 29
min 17

Cascavel
max 27
min 17

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 28
min 15

Curitiba
max 21
min 14

FASES 
DA LUA

Sábado 24/12/2022

Muitas nuvens
Domingo 25/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 696
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 03 01 02 05 04 06

Super Sete concurso: 335C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

ABRIL

01 05 09 19 20 24 29

Loterias
Megasena

03 05 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 20 21 23 24concurso: 2549Megasena

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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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2407Lotomania

58.657
61.140
51.445
50.818
30.467

14 37 39 42 47 51 78 
JACUIPENSE - BA

12 29 34 55 78
concurso: 6030

01 06 10 30 33 35 

06 19 26 28 29 31 41 59 60 63
68 71 74 78 79 81 85 92 97 99

concurso: 2694Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 3

ACOV
REERGUIDO
VSDEMAIS

COSPEETA
TRAUMAUSA

EPLARP
DANIFICADO

ABALARTONS
OSSEOFT
RCVITIMA
RICOACE
ADAPRIP

ACOVARDADO
HARALVA

FARREARDS

Serin-
gueira

"(?) e Pro-
gresso",
lema da
Bandeira

Pedra-(?):
é usada
na cura
da afta

Levantado
outra vez

Palpite 
em jogo

Choque
emocional

Estraga-
do; dete-
riorado

Agitar;
fazer

tremer 

Pronome
oblíquo da
primeira
pessoa

O proble-
ma como 
a osteo-
porose

O limão, 
pela quanti-
dade de vi-
tamina C

Pintas
redondas
em tecido

Substituto
do video-
cassete

Clara;
límpida

Deborah
Secco,
atriz

Formam
o mês

"(?) Vinga-
dores", filme

Carro de órgãos
públicos

Interjeição
de espanto

Lá;
acolá

Utiliza
(a blusa)
Ato, em
inglês

Em 
excesso

Orifício do
olho (pl.)

Não
continua
A quinta

letra

Consoantes
de "vaso"

Ejeta
saliva

Sufixo de
"acabada"
Amedron-

tado

A hora
decisiva

Fazer
bagunça

Próton
(símbolo)
Recém-
(?): bebê

Dudu
Nobre,

sambista
carioca

Casa (fig.)
Dança

típica do
Nordeste

É puro, no
campo

Antecede
o "S"

Esburacar 

Pessoa
que sofre
acidente

Apelido de
"Priscila"
Medida
agrária

Ponto de
saque
Paraná
(sigla)

Cores; to-
nalidades
Saudação
informal

O antigo 
"ph" (Gram.)
Demorar;
atrasar

3/act — eta. 4/poás. 6/trauma. 7/farrear.
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BANCO15

B A
T A I L A N D I A

T O R T A A L E M Ã
B R A SI L R A
E A T E N I G MA

C O R I N G A I L
R A R I CI N O

I N D I C I A R E I
O R A A D I D O

I T U D E LI R
T I S N E C A P
O D A E V O G RO

B A L T I CO O T
N E S S VE R O N A

A E R O S S OL

(?) 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.

(44)3056-6050

SAIBA MAIS

@CINEVIPUMUARAMA

@CINEVIPOFICIAL

WWW.CINEVIP.COM.BR

Aqui tem lançamento toda
semana por um valor único

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) confirmou na 
última quarta-feira (21) mais 
dois casos de Mpox no Paraná. 
Os novos casos foram registra-
dos em Curitiba.

Ao todo, o Estado soma 283 
diagnósticos positivos da doença, 
1.035 descartados, 136 suspeitos 
e nenhum óbito. Dentre os casos 
confirmados, 268 são homens e 
15 são mulheres. A faixa etária 
da maioria das confirmações 
abrange dos 20 aos 39 anos.

12ª RS suspeita de caso de Mpox em Cruzeiro do Oeste
A 12ª Regional de Saúde de 

Umuarama tem 8 casos descar-
tados e 1 suspeito de MPox. Os 
casos descartados foram registra-
dos em Umuarama (3), Cruzeiro 
do Oeste (2) e Alto Piquiri, Cafezal 
do Sul e Douradina (1 em cada 
cidade). O caso suspeito é de 
Cruzeiro do Oeste.

SINTOMAS
A Mpox é uma doença viral, 

e a transmissão entre humanos 
ocorre principalmente por meio 

de contato com lesões de pele 
de pessoas infectadas. A infec-
ção causa erupções que geral-
mente se desenvolvem pelo 
rosto e depois se espalham para 
outras partes do corpo. Os prin-
cipais sintomas envolvem febre, 
dor de cabeça, dores muscula-
res, dores nas costas, linfadeno-
patia, calafrios e fadiga.

BOLETIM
Devido à redução no número 

de casos e a estabilização 

do perfil epidemiológico da 
doença, a Sesa passará a 

divulgar o boletim epidemioló-
gico mensalmente.
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Automóvel parado nas férias
também precisa de cuidados

Rankings dos sedãs semi-
novos mais buscados no 
Brasil em novembro:
1º) Honda Civic
2º) Toyota Corolla
3º) Volkswagen Jetta
4º) BMW 320i
5º) Honda City
6º) Chevrolet Cruze
7º) Chevrolet Prisma 
8º) Volkswagen Voyage
9º) Ford Fusion
10º) Hyundai HB20s 

Para o consumidor que 
procura por um veículo com, 
ao mesmo tempo, espaço e 
comodidade, os sedãs são 
uma ótima opção no mercado. 
Entre os preferidos dos brasi-
leiros estão o Honda Civic, na 
categoria de seminovos, e o 
Toyota Corolla, entre os mode-
los zero quilômetro. É o que 
aponta um levantamento iné-
dito sobre os carros mais bus-
cados em novembro realizado 
pela Webmotors, maior ecos-
sistema automotivo do Brasil 
e principal portal de negócios 

Civic e Corolla são os sedãs preferidos dos brasileiros

Rankings dos sedãs 
0Km mais buscados no 
Brasil em novembro:
1º) Toyota Corolla
2º) BMW 320i
3º) Fiat Cronos
4º) Chevrolet Onix
5º) Honda City
6º) Volkswagen Jetta
7º) Audi A5
8º) Mercedes-Benz S 680 
9º) Hyundai HB20s 
10º)  Chevrolet Cruze  

e soluções para o segmento.
Além da preferência pelos 

representantes das marcas 
japonesas, que ocorre pelo 
segundo mês consecutivo na 
plataforma online, aparecem 
na pesquisa realizada pelo 
Webmotors Autoinsights o 
Volkswagen Jetta e o BMW 320i 
em terceiro e quarto lugares, 
respectivamente. O top 2 é 
ocupado pelo Toyota Corolla. 

Já entre os 0Km, na 
segunda e terceira posições 
estão o 320i, da BMW, e o 
Cronos, da Fiat, nessa ordem. 

Uma novidade no ranking 
de novembro é a entrada do 

luxuoso Mercedes-Benz S 680, 
na oitava posição.

Com a proximidade das 
férias, o veículo pode estar 
em vias de enfrentar um longo 
período de inatividade. Um 
carro parado por muito tempo 
pode desenvolver falhas em 
sistemas e peças devido à falta 
de uso. Entre os principais pon-
tos de atenção estão a condi-
ção da bateria, calibragem dos 
pneus, nível do óleo e com-
bustível, e a limpeza interna e 
externa do automóvel. 

“Diante desse cenário, 
ações preventivas como ligar 
o veículo de tempos em tem-
pos para recarregar a bateria, 
circular fluidos e fazer funcio-
nar bombas e engrenagens, 
assim como trocar o óleo 
degradado e realizar a limpeza 
para preservação da lataria e, 
ao mesmo tempo, evitar a pro-
liferação de micro-organismos 
ajudam a conservar o veículo 
em ótimo estado durante as 
férias”, explica Danilo Silva, 
engenheiro de Aplicação da 
Motul, multinacional especiali-
zada em lubrificantes e fluidos 
de alta tecnologia. 

COMPONENTES 
PREJUDICADOS

Mesmo com o carro em 
desuso, a bateria continua 
funcionando para sistemas 
periféricos, porém itens como 
alarme, LEDs de alerta e siste-
mas eletrônicos influenciam 
no consumo do componente. O 
descarregamento se intensifica 
em carros modernos visto que 
possuem um número maior 
de sistemas eletrônicos. “A 
bateria de um veículo parado 
pode perder sua carga rapida-
mente, principalmente, bateria 
com alguns anos de uso. Para 
prevenir um impacto maior no 
componente o motorista deve 
ligar o veículo sempre que for 
possível.”, aconselha Silva. 

Parado, o carro também 
tende a perder pressão e ade-
rência nos pneus. Por isso, é 
indicado calibrá-los um pouco 
a mais antes da viagem para 
compensar essa perda. A des-
pressurização natural pode 
afetar a sua forma arredon-
dada, desencadeando uma tre-
pidação ao volante até voltar 
ao formato correto novamente 

- o que ocorre com a calibração 
do pneu.

PERÍODO PARADO
“Na primeira utilização do 

veículo depois de um extenso 
período sem uso, é importante 
não colocá-lo em condições de 
alta exigência logo nos primei-
ros quilômetros, já que alguns 
conjuntos, como o sistema de 

freios, podem apresentar mau 
funcionamento”, alerta Silva. 
“O motorista precisa estar 
atento às respostas e aos fun-
cionamentos inadequados ou 
inesperados e promover todas 
as verificações apontadas por 
meio de uma revisão com pro-
fissionais qualificados.”

Com o passar do tempo, 
o combustível perde as suas 

propriedades e acaba por gerar 
uma reação de decantamento 
no tanque, criando borras que 
acabam entupindo os bicos 
injetores e a bomba. “Nesses 
casos, a Motul indica o adi-
tivo Stabilizer, que prolonga 
a vida útil da gasolina em até 
24 meses, protege o combus-
tível contra a oxidação, evita 
a formação de goma, facilita 

a partida depois de períodos 
de desuso, impede o acú-
mulo de depósitos, câmaras 
de combustão e válvulas, e 
limpa as válvulas para recu-
perar o desempenho ideal do 
motor”, lista Silva. “Esse pro-
duto torna, enfim, a partida 
mais fácil após períodos de 
desuso”, conclui o especia-
lista da Motul. 

ENTRE os principais pontos de atenção após dias com o carro parado, estão a condição da bateria, calibragem dos pneus, nível do óleo e combustível, e a limpeza interna e externa do automóvel
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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
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 102.900,00
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

Enfermeiros treinados para lidar com o
socorro em paradas cardiorrespiratórias

Profissionais do Núcleo 
de Educação Permanente do 
Samu ofereceram treinamento 
aos enfermeiros de todas as 
UBSs de Umuarama, abor-
dando o tema ‘Suporte Básico 
de Vida em Cardiologia’. A 
capacitação é uma parceria 
com a Secretaria de Saúde e 
teve duração de três horas, 
com aulas teóricas e práticas.

Os profissionais de saúde 
receberam instruções práticas 
em bonecos com simulação de 
parada cardiorrespiratória em 
adultos e crianças, aprendendo 
sobre reanimação cardiopul-
monar (RCP), obstrução de 
vias aéreas por corpo estranho 
(OVACE), também em adultos e 
crianças, avaliações de cenas e 
tomadas de atitudes diante de 
uma vítima que apresente qua-
dros de PCR ou OVACE.

Segundo a enfermeira 
Rafaela Hassegawa Misse, 
coordenadora de Programas 
na Atenção Primária em 
Saúde (APS), o treinamento 
desses profissionais é fun-
damental para salvar vidas. 
“De acordo com os médicos 
socorristas que ministraram 
a capacitação, existem alguns 
fatores que são associados à 

melhora na sobrevivência de 
pacientes com paradas car-
diorrespiratórias: o treina-
mento dos profissionais de 
saúde, a simulação de PCR 
com treinamento na prática 
e reconhecer rapidamente as 
situações de PCR”, relata.

Nas avaliações de cenas de 
uma pessoa com PCR, segundo 
os capacitadores, é preciso defi-
nir qual a situação do paciente, 
para onde pode evoluir e como 
controlar essa situação. “Ao se 
deparar com uma vítima caída, 
devemos primeiramente veri-
ficar se ela está responsiva, ou 
seja, se responde aos chama-
dos e avaliar o nível de cons-
ciência. Caso ela esteja incons-
ciente, solicitar apoio e socorro 
médico”, indica.

Entre os pontos importan-
tes na instrução, está o fato 
de que em uma situação de 
PCR, a língua pode bloquear a 
via aérea superior, o que pode 
ser aliviado pela manobra de 
abertura, que se dá com a incli-
nação da cabeça e elevação do 
queixo do paciente. “Os enfer-
meiros também aprenderam 
a realizar manobras de reani-
mação cardiopulmonar, que 
são as compressões fortes 

e rápidas feitas no peito do 
paciente, com uma frequên-
cia de 100 a 120 por minuto 
(cerca de 5 compressões a 
cada 3 segundos), em uma 
profundidade de no mínimo 5 
cm. Eles destacam que é muito 
importante não parar com as 
compressões até a chegada do 
atendimento profissional, a não 
ser que a vítima volte a se mexer 
ou respirar”, detalha Rafaela, 
acrescentando que novas capa-
citações já estão agendadas 
para o próximo ano.

A capacitação é uma parceria com a Secretaria de Saúde e teve duração de três horas, com 
aulas teóricas e práticas
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