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Aprovação de obras em Umuarama
ficou acima dos 20 mil m² mensais
A Diretoria de Planejamento Urbano da Prefeitura fechou na sex-
ta-feira (23) o relatório anual de projetos liberados para obras em 
Umuarama e os resultados foram bem positivos, na avaliação do 
prefeito Hermes Pimentel. Foram mais de 250 mil m² de obras apro-
vadas neste ano, o que deu a ótima média de 20.866 m² liberados 

para construção a cada mês. Além de todos os efeitos positivos que 
os números representam para a economia, também mostram a con-
fiança da população e dos investidores na cidade, com perspectivas 
de futuro diante das ações administrativas desenvolvidas nos mais 
diversos setores. 
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ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

300 mil 
visitas
contra a 
dengue

O Governo do Paraná disponibilizou um helicóptero para atender o Verão Maior Paraná nos municípios do 
Noroeste. A aeronave da Casa Militar chegou ontem e ficará à disposição da PM até o término das festividades 
de Ano Novo. O helicóptero será utilizado para rondas aéreas na área, em especial pelos municípios de Porto 
Rico, distrito de Porto São José (São Pedro do Paraná) e Porto Maringá (Marilena), principais pontos turísticos 
da região Noroeste.

Patrulhamento aéreo

IPCA sobe em
dezembro e

fecha 2022 com
alta de 5,9%
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Decreto do
indulto de Natal

é publicado
no Diário Oficial
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Investimento
na conservação
de rodovias foi
de R$ 922 mi
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Veja na Coluna
Viva Bem os
benefícios de

uma boa viagem
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Para viver muitos anos
prósperos, cultive gente.

Diz um provérbio antigo que, se você quiser ter prosperidade
por um ano, cultive grãos. Por dez, cultive árvores.
Por muito mais tempo, cultive gente.
Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra.
E os anos só comprovam: gente que cultiva gente, cresce.
Um feliz e próspero 2023!
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Quem sabe não é agora que rola aquele curso de 
especialização para dar uma turbinada na sua car-
reira em 2023? Não misture amizade com dinheiro. 
Pare de fantasiar demais na paquera. Na vida a dois, 
não leve tudo a ferro e fogo, aprenda a relaxar!

Momento positivo para quem lida com alimentação, arti-
gos domésticos, produtos e serviços para mulheres. 
No amor terá um estresse. Na paquera, cuidado com 
um papo sedutor demais e caso secreto. Compro-
metidos podem se enroscar num triângulo amoroso. 

Cuidado para não se enrolar com dinheiro nessa 
semana. Boas energias ao lado das suas amizades, 
principalmente as mais recentes. Na vida a dois, o 
romantismo impera. É provável que uma paquera, 
mesmo que seja virtual, evolua para algo mais sério.

Ainda não será um período favorável para lucrar. O 
jeito é se segurar para não abusar do cartão de cré-
dito. No amor cuidado com desilusões na paquera 
ou saudade repentina de uma ex-paixão. Quem tem 
lance firme pode se mostrar mais emotivo e intui-
tivo do que o normal.

Se tiver interesse em se associar a um (a) amigo (a) 
para formar sociedade, a parceria está favorecida. 
No amor, você vai demonstrar mais ousadia. Quem 
tem relacionamento firme pode esperar sintonia e 
cumplicidade durante a semana.

Percepção apurada para fazer bons negócios e 
mudar o que for preciso na vida profissional. Aten-
ção redobrada ao lidar com dinheiro. Convém ser 
mais realista na paquera. É possível que a lem-
brança de ex-amor mexa com suas emoções 

Horóscopo semanal 

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

Novo rumo para a carreira e interesse pelos estu-
dos. Reciclagem na sua área de atuação é sinônimo 
de oportunidade, com remuneração à altura dos 
seus conhecimentos. Sedução e magnetismo fora 
do comum no romance e na paquera. 

No trabalho, atenção com a comunicação porque é 
possível que ocorram desencontros na hora de falar 
ou enviar mensagens. No setor profissional terá capa-
cidade de se adaptar aos novos tempos. No amor você 
vai se mostrar muito fiel às suas escolhas. Quem esti-
ver só pode sentir saudade de ex-amor.

Seu temperamento vai estar mais retraído do que 
o normal e exigindo sacrifícios, inclusive com 
relação a grana. Se estiver só, tome cuidado com 
paquera envolvendo pessoa amiga para não mis-
turar amizade com amor. Se já vive um relaciona-
mento não deixe a rotina atrapalhar a união.

Emoções ainda mais reservadas. Leia bem qualquer 
documento relacionado a transação comercial. Sim-
patia, carisma e charme deixam as abordagens na 
paquera bem mais originais. Tenha prudência em 
lance proibido e é grande a possibilidade de traição.

Bom período para garantir uma graninha extra. Terá 
muito entrosamento com família, sejam os paren-
tes ou os amigos. Quem mantém romance à dis-
tância precisa ter cuidado com desilusão. Se você 
já tem uma relação, é bom dosar a dependência 
emocional.

Horóscopo nascido em 24 de dezembro

Horóscopo nascido em 25 de dezembro

Horóscopo nascido em 26 de dezembro

Tem facilidade com música e dança. Gostam de assumir riscos, são exigentes e perfeccio-
nistas. É importante que aprendam a saborear o momento e se descontrair um pouco, talvez 
às vezes, até mesmo a desfrutar de suas realizações.

Os nascidos no dia 24 de dezembro se colocam em situações de estresse e aflição desneces-
sárias. Seus relacionamentos exigentes e difíceis podem aumentar mais ainda o ambiente de 
incerteza do seu estilo de vida. O que outras pessoas podem não gostar nelas é sua maneira 
muito franca de criticar uma determinada situação ou produto que, por vezes, pode pecar por 
falta de diplomacia e tato, por isso precisam aprender a cultivar a paciência e a não desanimar.

Podem ser rotulados de criadores de problemas. Têm por natureza uma atitude desafiadora, 
são corajosos críticos e sinceros. Odeiam bajulação. Aprender a dar carinho, gentileza e amor 
incondicional ao parceiro é seu grande desafio.

Se estiver sem emprego é possível que uma ami-
zade influente consiga te indicar para uma vaga. Na 
paquera, alta probabilidade de um lance recente 
virar algo mais sério, mas cuidado com a passivi-
dade, saiba se impor e fazer valer suas vontades.
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4/boom — name. 6/açoite. 9/desavença — vazamento.
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R C V I T I M A
R I C O A C E
A D A P R I P

A C O V A R D A D O
H A R A L V A

F A R R E A R D S

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
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porose

O limão, 
pela quanti-
dade de vi-
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redondas
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do video-
cassete
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Secco,
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o mês
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(a blusa)
Ato, em
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típica do
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que sofre
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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.

   

Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 24/12/2022

Muitas nuvens

Paranaguá
max 24
min 20

max 30
min 18

Cascavel
max 28
min 17

Foz do Iguaçu
max 32
min 21

max 29
min 16

Curitiba
max 21
min 14

FASES 
DA LUA

Domingo 25/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 26/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 697
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

DEZEMBRO

06 16 18 20 25 29 31

Loterias
Megasena

01 02 08 09 10 11 12 13 
15 17 20 21 23 24 25concurso: 2549Megasena
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania
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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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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

23/11 a 23/12 0,7103 0,7103 0,2093
24/11 a 24/12 0,7102 0,7102 0,2092
25/11 a 25/12 0,6821 0,6821 0,1812
26/11 a 26/12 0,6447 0,6447 0,1440
27/11 a 27/12 0,6827 0,6827 0,1818

Ações % R$
Petrobras PN +4,71% 25,12 
ItauUnibanco PN +1,57% 25,19 
Bradesco PN +1,75% 15,14 
Magazine Luiza ON +3,08% 2,68 
B3 S/A ON +8,57% 13,35 
3R Petróleo ON +8,34% 35,86

IBOVESPA: +2,00% 109.697 pontos

Iene 132,85
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 174,88

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,1650 5,1660 -0,7%

PTAX  (BC) -0,8% 5,1439 5,1445 -2,8%

PARALELO -0,2% 5,0600 5,4600 -0,7%

TURISMO -0,2% 5,0600 5,4400 -0,7%

EURO -0,7% 5,4582 5,4609 +0,1%

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 23/12

Iene R$ 0,0387
Libra est. R$ 6,20
Peso arg. R$ 0,029
R$1: 1.420,86 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/12 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 1.479,00 11,25 3,0%
FARELO jan/23 455,30 3,30 11,1%
MILHO mar/23 666,25 5,75 0,0%
TRIGO mar/23 776,00 13,75 -4,6%

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 23/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 -2,2% -2,8%
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

IPCA-15 sobe em dezembro e
fecha 2022 com alta de 5,9%

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
15, que funciona como prévia 
da inflação oficial, fechou 2022 
com elevação de 5,9%, após 
subir 0,52% em dezembro.

O percentual desse ano é 
mais baixo que o registrado em 
2021, quando atingiu 10,42%, 
o maior para um ano desde 
2015. Em dezembro do ano 
passado, o IPCA-15 tinha sido 
de 0,78%.

Os dados foram divulga-
dos ontem (23) pelo IBGE, que 
apresentou ainda o resultado 
do IPCA-E, que é o IPCA-15 
acumulado trimestralmente. 
De outubro a dezembro deste 
ano, o índice acumulado atin-
giu 1,21%.

Dos nove grupos de pro-
dutos e serviços pesquisados, 
sete avançaram em dezem-
bro. Os maiores impactos no 
mês partiram de Transportes 
(0,85%) e de Alimentação e 
bebidas (0,69%), com 0,17 
ponto percentual (p.p) e 0,15 
p.p. respectivamente. A maior 
variação, no entanto, ficou 
com o item Vestuário (1,16%), 
que provocou a maior alta acu-
mulada (18,39%) entre os gru-
pos no fechamento do ano.

O grupo Saúde e cuidados 
pessoais teve alta de 0,4%, 

Regiões
Todas as regiões pesquisadas tiveram alta em dezembro. Influen-
ciada pelas altas da gasolina (2,74%), da energia elétrica (4,13%) 
e do tomate (33,75%), a maior variação foi em Goiânia (0,89%). 
O menor resultado ocorreu em Salvador (0,36%), onde pesou a 

queda de 3,5% nos preços da gasolina.

Alimentos
O indicador mostrou que o grupo Alimentação e bebidas, 

ficou no topo da lista dos maiores impactos de 2022 com 2,47 
p.p.. No ano, a alta atingiu 11,96%. Os preços dos alimentos 

para consumo no domicílio avançaram 0,78% na passagem de 
novembro para dezembro, influenciados pelas altas da cebola 

(26,18%) e do tomate (19,73%). Nos últimos três meses do ano, 
as variações acumuladas desses dois produtos foram de 52,74% 
e 49,84%, respectivamente. Outras contribuições no mesmo gru-
po partiram das altas em dezembro dos preços do arroz (2,71%) 
e das carnes (0,92%). Em movimento contrário, pelo quarto mês 
consecutivo houve queda nos preços do leite longa vida, dessa 

vez de 6,10%. Ainda assim, o produto fechou 2022 com aumento 
de 25,42%. A alimentação fora do domicílio registrou resultado 
próximo ao de novembro (0,40%). O lanche teve alta de 0,88%, 

enquanto a refeição subiu 0,28%.

mas o resultado representa 
desaceleração em relação a 
novembro, quando atingiu 
0,91%. Já Habitação (0,40%), 
teve variação semelhante à do 
mês anterior (0,48%). Artigos 
de residência tiveram queda 
de 0,46% e Despesas pessoais 
alta de 0,39%.

A alta de 0,49% em novem-
bro para 0,85% em dezembro, 
no grupo dos Transportes, foi 
causada principalmente pelo 
reajuste nos preços das pas-
sagens aéreas (0,47%), que no 

mês anterior recuaram quase 
10%. Os preços dos combus-
tíveis subiram 1,79% e segui-
ram em alta, apesar de ter 
sido abaixo do observado em 
novembro (2,04%).

O maior impacto indivi-
dual (0,07 p.p.) ficou por conta 
da gasolina, que aumentou 
1,52%. Já a maior variação 
entre os combustíveis pesqui-
sados foi o do etanol (5,44%). 
Óleo diesel (-1,05%) e gás vei-
cular (-1,33%) tiveram queda 
de preços em dezembro.
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Decreto do indulto de Natal 
é publicado no Diário Oficial

O presidente Jair Bolsonaro 
beneficiou, no indulto de natal 
concedido em 2022, milita-
res das Forças Armadas e 
agentes do Sistema Único de 
Segurança Pública (Susp). A 
medida vale para alguns casos 
específicos, conforme deta-
lhado em decreto publicado 
no Diário Oficial da União de 
ontem (23).

O decreto beneficia tam-
bém condenados que tenham 
sido acometidos por paraple-
gia, tetraplegia ou cegueira, 
posteriormente à prática do 
delito ou dele consequente; 
por doença grave perma-
nente, que, simultaneamente, 
imponha severa limitação de 
atividade e exija cuidados con-
tínuos que não possam ser 
prestados no estabelecimento 
penal; ou por doença grave, 
como neoplasia maligna ou 
síndrome da deficiência imu-
nológica adquirida (aids), em 
estágio terminal.

Em todas essas situações, 
faz-se necessária a comprova-
ção por meio de laudo médico 
oficial, ou, na sua falta, por 

médico designado pelo juízo 
da execução.

No caso dos agentes públi-
cos do Susp, a medida vale 
para aqueles que até 25 de 
dezembro de 2022 – seja no 
exercício da sua função ou em 
decorrência dela –, tenham 
sido condenados por crime na 
hipótese de excesso culposo; 
por crime culposo, desde que 
tenham cumprido pelo menos 
um sexto da pena; e para os 
casos em que o agente tenha 
sido condenado por “ato 
cometido, mesmo que fora 
do serviço, em razão de risco 
decorrente da sua condição 
funcional ou em razão do seu 
dever de agir”.

Será concedido ainda 
indulto natalino aos agentes 
públicos dos órgãos de segu-
rança que, no exercício de 
sua função ou em decorrên-
cia dela, tenham sido conde-
nados, ainda que provisoria-
mente, por fato praticado há 
mais de 30 anos, desde que, no 
momento de sua prática, não 
tenha sido considerado crime 
hediondo.

No caso do indulto nata-
lino concedido a militares das 
Forças Armadas, ele poderá ser 
aplicado nas situações em que 
a prática delituosa tenha sido 
cometida durante operações 
de Garantia da Lei e da Ordem, 
resultando em condenação por 
crime na hipótese de excesso 
culposo, conforme descrito no 
Código Penal Militar.

O decreto concede também 
indulto natalino a pessoas com 
mais de 70 anos, condenadas 
à pena privativa de liberdade, 
que tenham cumprido pelo 
menos um terço da pena.

Ainda segundo o docu-
mento, o indulto não abrange 
crimes considerados hedion-
dos (ou a eles equiparados), 
nem aqueles praticados 
mediante grave ameaça ou 
violência contra a pessoa.

A medida não será apli-
cada em casos estabelecidos 
por lei, relativos a crimes de 
tortura; lavagem ou ocultação 
de bens, direitos e valores; 
violência doméstica e fami-
liar contra a mulher; organi-
zação criminosa; terrorismo; 

Valorizar idosos é condição para
avanço da sociedade, diz ministra

A ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos, Cristiane Britto, 
comemorou os resultados 
registrados pela Secretaria 
Nacional de Promoção e 
Defesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa (SNDPI) e disse que a 
sociedade brasileira não vai 
conseguir avançar se não 
começar a valorizar os idosos. 

Cristiane lamentou que 
ainda ocorram no Brasil situa-
ções como a da casa de aco-
lhimento particular de Crato 
(CE), onde boa parte das 
mulheres internadas com 
problemas mentais tinha sido 
abandonada pelas famílias e 
se encontrava em cárcere pri-
vado e, mesmo depois da pri-
são do gestor da unidade, 75% 
das famílias não quiseram res-
gatá-las. “As famílias devem 
valorizar os idosos”, afirmou a 
ministra. Para isso, defendeu 
a convivência entre crianças e 

jovens com os idosos da famí-
lia, para que possam apren-
der com suas experiências e 
vivências.

O secretário Nacional 
de Promoção e Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa, 
Antônio Costa, salientou os 
avanços da Política Nacional 
da Pessoa Idosa desde 2019, 
entre os quais o Pacto Nacional 
de Implementação dos Direitos 
da Pessoa Idosa em 22 esta-
dos, por meio de parceria com 
nove universidades brasileiras. 
“O mais importante é que as 
matrizes vão ficar nos estados 

e conselhos municipais, para 
que vocês deem sequência”, 
destacou.

Costa citou também a 
Política Nacional de Cuidados, 
elaborada pelo ministério 
em conjunto com os minis-
térios da Saúde, Educação, 
Cidadania, o Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS), 
sociedade civil, secretarias de 
Saúde e de Assistência Social. 
O programa está pronto, foi 
repassado para o próximo 
governo e deverá ser implan-
tado em todo o país, disse o 
secretário. 

DECRETO beneficia militares das Forças Armadas e agentes do Sistema Único de Segu-
rança Pública

DIVULGAÇÃO

ou a integrantes de facções 
criminosas.

Também não será conce-
dido nos casos que envolvam 
violação sexual mediante 
fraude; assédio sexual; sedu-
ção; estupro de vulnerável; 
corrupção de menores; satis-
fação de lascívia mediante 
presença de criança ou adoles-
cente; favorecimento da pros-
tituição ou de outra forma de 

exploração sexual de criança, 
adolescente ou vulnerável; 
divulgação de cena de estupro, 
sexo ou pornografia; peculato; 
concussão; ou corrupção (ativa 
ou passiva).

Por fim, o decreto esclarece 
que o indulto natalino não se 
estende a penas restritivas de 
direitos; a penas de multa; ou a 
pessoas beneficiadas pela sus-
pensão condicional do processo.

Envelhecimento
Antonio Costa disse que torce para que o Brasil dê certo. “O meu sonho 
é que o próximo presidente, que vai começar no dia 1º [de janeiro] com 
sua equipe, possa criar, nos quatro anos que ele vai ficar, um programa 
de Estado brasileiro para o enfrentamento do envelhecimento no nosso 
país que, infelizmente, ainda não caiu na ficha do nosso Congresso Na-

cional. As pessoas ainda não estão crendo que o país está envelhecendo. 
O maior desafio que eu vejo é a expectativa de vida, quando os homens 
vão viver até 88, 89 anos, e as mulheres mais de 100, e nada vai se fazer, 

porque a aposentadoria ocorre aos 65 anos”.

Prêmios
O ministério também entregou o 1º Prêmio Literário de Redações 

e o 2º Prêmio Literário de Crônicas, promovidos pelo Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI). O primeiro prêmio é 

voltado para alunos do ensino médio da rede de escolas públicas do 
Brasil, enquanto o segundo abrange crônicas produzidas por pessoas 

idosas, com idade igual ou acima dos 60 anos. Ambos os prêmios 
tiveram como tema “O papel da pessoa idosa no século XXI”. Foram 
premiados os autores das cinco melhores redações e crônicas. Os 

vencedores do 1º Prêmio Literário de Redações foram Nycolas Verly 
da Silva, Laiza Vitoria Batista Castanho, Yasmim Thainara Sena de 

Oliveira, Debora Letícia Silva Campos e Ruanne de Jesus Pereira. Já o 
2º Prêmio Literário de Crônicas teve como vencedores Luiz Claudio 
Machado de Santana, Ronaldo Carvalho de Sousa, Ney de Freitas 

Filho, Angela Maria Rocha e Fátima Soares Rodrigues.

CRISTIANE Britto comemorou resultados de secretaria

DIVULGAÇÃO
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Helicóptero do governo
atuará na Operação Verão
na região Noroeste

O Governo do Paraná dispo-
nibilizou um helicóptero para 
atender o Verão Maior Paraná 
nos municípios do Noroeste. A 
aeronave da Casa Militar che-
gou ontem (quinta-feira, 22) 
e fica à disposição da Polícia 
Militar até o término das festi-
vidades de Ano Novo.

O acordo foi feito pelo 
Comando-Geral da Polícia 
Militar, 3º Comando Regional 
de Polícia Militar, Batalhão 
de Operações Aéreas e Casa 
Militar da Governadoria.

O helicóptero será utili-
zado para rondas aéreas na 
área, em especial aos muni-
cípios de Porto Rico, distrito 
de Porto São José (São Pedro 
do Paraná) e Porto Maringá 
(Marilena), principais pontos 
turísticos da região Noroeste.

O Corpo de Bombeiros 
também poderá utilizar a 
aeronave para operações 
de salvamento aquático, 
se necessário, lançando os 
guarda vidas para resgate de 
vítimas na água.

O comandante da 3ª CIPM, 

A aeronave será também empregada em operações de salvamento aquático, se necessário, 
lançando os guarda vidas para resgate de vítimas na água

SESP

As estradas cheias e o trânsito complicado, comuns na alta 
temporada de verão, exigem do motorista a atenção redobrada. 
Para evitar problemas, o delegado da Polícia Civil do Paraná 
(PCPR), Edgar Dias Santana, orienta os motoristas para os cui-
dados a serem tomados. E eles começam antes mesmo de pegar 
a estrada. “Os preparativos que antecedem a viagem devem ser 
iniciados com a revisão preventiva do veículo. Os motoristas de-
vem verificar freios, faróis, motor e pneus para prevenir acidentes, 
falhas mecânicas ou elétricas”, afirma.   Os policiais civis atuam 
em investigações de alta complexidade com o foco na elucidação 

e inibição de delitos de trânsito. Além disso, realizam ações com outras forças de segurança a fim de reforçar a segu-
rança no trânsito. O trabalho inclui vistoria na documentação e inspeção nas condições mecânicas dos veículos - com 
foco na prevenção de acidentes e crimes. Além dos riscos fatais, o Código de Trânsito define que dirigir embriagado 
é crime. O delito é tratado como perigo real, já que o fato do indivíduo dirigir após ingerir bebida alcoólica expõe o 
condutor e demais pessoas que estão ao seu redor a perigo iminente.

Gabinete de Intervenção Federal
é prorrogado por mais seis meses

O Gabinete de Intervenção 
Federal no Rio de Janeiro teve 
seu funcionamento prorro-
gado por mais seis meses, 
segundo decreto presidencial 
publicado na edição de ontem 
(23) do Diário Oficial da União.

A intervenção federal na 
segurança pública do Rio de 
Janeiro foi decretada em 16 de 
fevereiro de 2018, pelo então 
presidente da República, Michel 
Temer, a pedido do governo flu-
minense, com prazo para durar 

major Alexandro Marcolino 
Gomes, disse que a aeronave 
vai ajudar muito nos servi-
ços na região. “O emprego da 
aeronave auxiliará nos traba-
lhos desenvolvidos durante o 
Verão Maior Paraná. O envio 
de um equipamento desses 
demonstra a importância que 
nossa região tem alcançado, 
pois milhares de pessoas visi-
tam as cidades e praias de 
água doce durante o período 
de férias”, afirmou.

VERÃO MAIO PARANÁ
O Verão Maior Paraná tem 

ações voltadas aos veranistas e 
comunidade local, com ativida-
des esportivas e de lazer, aulas 
de ginástica, dança, caminha-
das, recreação infantil, torneios 
e eventos esportivos, além 
de uma série de outras práti-
cas relacionadas ao entrete-
nimento. As ações acontecem 
nos municípios do Litoral, além 
de Porto Rico e São Pedro do 
Paraná, no Noroeste do Paraná.

até dezembro daquele ano.
Nesse período, os órgãos 

de segurança pública esta-
duais ficaram subordinados 
ao Gabinete de Intervenção 
Federal. A justificativa para a 
intervenção foi o comprome-
timento da ordem pública no 
estado naquela ocasião.

Mesmo depois do fim da inter-
venção, encerrada em dezembro 
de 2018, o Gabinete foi mantido 
com parte dos cargos, com o obje-
tivo de fazer entregas contratuais. 

Com a nova prorrogação, a estru-
tura, que deixaria de funcionar 
ontem (23), continuará existindo 
até 30 de junho de 2023.

“O ato assinado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro prorroga 
o prazo para encerramento 
das atividades do Gabinete de 
Intervenção Federal, para que 
possam ser concluídas entre-
gas contratuais. O governo 
espera viabilizar a conclusão 
dos trabalhos”, informa nota da 
Presidência da República.

GERALDO BUBNIAK/AEN

Interdição
O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná 
(DER) informou que, a partir 
de janeiro, haverá interdição 
total de trecho da BR-369, 
no acesso a Bandeirantes, 
no Norte Pioneiro, onde está 
em construção a passarela 
do Santuário São Miguel 
Arcanjo. A interdição terá 
início às 8h do dia 9 de 
janeiro, devendo prosseguir 
por 60 dias.

Obras nos municípios
O Governo do Estado 
entregou quatro editais 
que autorizam recursos 
para obras nos municípios 
de Verê, Coronel Vivida e 
Pato Branco. Os editais vão 
viabilizar a pavimentação 
asfáltica e a construção 
de ciclofaixas nesses 
municípios. O recurso 
destinado para esses 
municípios soma mais de R$ 
13,5 milhões.

Missão
O governador Ratinho Júnior 
nomeou o vice-prefeito de 
Curitiba, Eduardo Pimentel, 
à secretário das cidades. A 
principal missão de Pimentel 
será o aprimoramento de 
programas de financiamento 
e liberação de recursos aos 
municípios, que nos últimos 
quatro anos envolveram 
um montante de R$ 3,8 
bilhões em obras nos 399 
municípios.

Na cultura
A cascavelense Luciana 
Casagrande Pereira, filha 
do ex-governador Mário 
Pereira, foi escalada pelo 
governador Ratinho Junior 
para o cargo de secretária 
de Cultura. Arquiteta e 
urbanista de formação, 
com especialização feita 
na França, mas extensa 
experiência no setor 
cultural, Luciana já integra o 

Favoritismo
O trabalho que fez na liderança da Assembleia Legislativa 

do Paraná entre 2019 a março de 2022 continua 
rendendo bons frutos para Hussein Bakri (PSD) na Alep. 
O deputado estadual, com base em União da Vitória, é 

favorito para ser o líder do governo Ratinho Júnior (PSD) a 
partir de 1º de fevereiro de 2023.

governo atual comandando 
a Superintendência Estadual 
de Cultura.

Duas faixas
A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) liberou mais uma faixa 
para passagem de veículos 
no quilômetro 669 da 
BR-376, em Guaratuba, no 
litoral do Paraná. Conforme 
a PRF, agora são duas faixas 
sentido Santa Catarina e 
uma no sentido Curitiba. 
A instituição informou que 
se as condições climáticas 
continuarem favoráveis, a 
pista continuará aberta.

LOA Paraná
Deputados estaduais do 
Paraná aprovaram a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
de 2023.  A Lei Orçamentária 
Anual prevê uma receita 
total de R$ 60,5 bilhões, 
com a garantia de R$ 750 
milhões para o pagamento 
de reajuste aos servidores 
públicos estaduais.

Recesso
Os deputados voltam a se 
reunir no dia 1º de janeiro, 
para a posse do governador 
reeleito Carlos Massa Ratinho 
Júnior (PSD), e, depois, 
apenas em fevereiro, para 
o início da nova Legislatura, 
já com uma configuração 
diferente do plenário, com 
os parlamentares eleitos em 
outubro.  

Orçamento
O Congresso Nacional 
aprovou o Orçamento 
de 2023, que garante a 
manutenção do Auxílio Brasil 
em R$ 600 e o acréscimo 
de um valor de R$ 150 para 
cada filho menor de 6 anos. 
Além disso, o salário mínimo 
deverá passar de R$ 1.212 
para R$ 1.320, um reajuste 
de quase 9%, quando a 
inflação estimada para este 
ano é de 5,8%.
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Investimentos em serviços de tráfego e 
conservação foram de R$ 922 milhões

O Governo do Paraná inves-
tiu R$ 922.773.826,53 em con-
servação e serviços de tráfego 
em 2022. São melhorias que 
englobam conservação de 
pavimento e faixa de domínio, 
segurança viária, operação 
de guinchos, central de aten-
dimentos, melhorias no ferry 
boat, obras emergenciais, 
entre outros. O investimento 
é feito pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR).

“Superamos o investi-
mento de 2021 em conserva-
ção e serviços em quase R$ 300 
milhões, o que mostra a preo-
cupação do Governo do Paraná 
com a infraestrutura. Com o 
fim dos pedágios, por exemplo, 
criamos o programa Integra 
Paraná para atender todo o 
antigo Anel de Integração até 
que o novo projeto de con-
cessões seja desenvolvido 
pelo governo federal”, afirma 
o secretário de Infraestrutura 
e Logística, Fernando Furiatti.

“Temos contratos firma-
dos de dois anos para todas 
as rodovias que antes eram 
pedagiadas, o que garante a 
manutenção das mesmas pelo 
menos até dezembro de 2023”, 
complementa Furiatti.

SEGURANÇA
O Integra Paraná está 

dividido em cinco regionais 
(Campos Gerais, Norte, Oeste, 
Leste e Noroeste) e contempla 
uma malha de 964,52 quilôme-
tros das rodovias estaduais e 
federais. Nele, já foi investido 
R$ 36.765.455,68 de um total 
de R$ 93.491.447,26 licitados.

Outro importante projeto 

colocado em prática pelo DER/
PR é o Programa de Segurança 
Viária das Rodovias Estaduais 
(Proseg Paraná), que tem como 
objetivo reduzir o número de 
acidentes fatais nas estradas 
através do reforço de sinali-
zação viária e instalação de 
dispositivos de segurança. Ao 
todo, o Proseg está dividido 
em oito lotes, que contem-
plam 9.965,43 quilômetros, e 
já contou com investimento 
de R$ 51.641.851,28 neste ano. 
Estão previstos R$ 412 milhões 
neste programa.

Mais um investimento 
importante foi realizado atra-
vés do Proconserva. O pro-
grama, que conta com 10 con-
tratos para atender 2.645,97 
quilômetros, visa garantir a 
conservação e boas condições 
de segurança das rodovias 
estaduais intermediárias em 
todas as regionais do DER/PR, 
enquanto o próximo programa 
de conservação está em elabo-
ração. Já foram aplicados R$ 
95.570.645,61 no programa. 

RECUPERAÇÃO
Neste ano, o DER/PR tam-

bém deu continuidade em 
outros três programas seme-
lhantes: Conservação de 
Pavimentos (COP), Conservação 
e Recuperação com Melhorias 
do Estado do Pavimento 
(CREMEP) e Conservação de 
Faixa de Domínio.

O COP contempla cerca de 
6.000 quilômetros de rodovias 
estaduais, cujo pavimento não 
recebe um volume tão ele-
vado de tráfego, e com menor 
número de veículos pesados. 
O valor investido em 2022 

COI e Guinchos
Desde o fim das concessões de pedágios, o DER/PR se estrutu-

rou para realizar o atendimento ao usuário através da Operação 
de Tráfego Rodoviário e do Centro de Operações Integradas 

(COI), atuando em 100% das rodovias do Anel de Integração. Fo-
ram investidos R$ 55.110.677,48 em guinchos com serviços para 

prestação de socorro em casos de panes mecânica e elétrica, 
problemas com pneus, remoção de veículos e objetos da pista. 

Para o funcionamento e agilidade do atendimento, também 
foi criado o COI, com investimento aplicado em tecnologia de 
R$ 8.302.673,77. A central de atendimentos gratuito funciona 
através do telefone 0800-400-0404, tanto para solicitação de 

socorro como para informar incidentes nas rodovias. O funcio-
namento é 24 horas por dia, 7 dias da semana, inclusive feria-

dos. Além disso, as equipes do DER/PR percorrem toda a malha 
prevista ao menos três vezes por dia.

alcançou R$ 269.508.071,63. 
O CREMEP, que atende 4.000 
quilômetros de rodovias esta-
duais, em sua maioria com-
posta por corredores de trans-
porte, recebeu a aplicação 

de R$ 138.322.646,85. Para 
a Conservação de Faixa de 
Domínio, foram empregados 
R$ 88.682.464,86. Além disso, 
as rodovias não pavimenta-
das receberam serviços que 

totalizaram R$ 16.212.429,01. 
Com os períodos prolongados 
de chuvas nos últimos meses, 
o DER/PR também garantiu 
obras emergenciais para aten-
der trechos atingidos por desli-
zamentos de terra e danos em 
aterros. Serviços estão em anda-
mento na região Sudoeste, Sul, 
Noroeste e Litoral.

O Integra Paraná foi dividido em cinco regionais, contemplando uma malha de 964,52 kms de rodovias estaduais e federais

AEN
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e Boas 
Festas 

Feliz Natal Q U E  O  A M O R ,  A  P A Z  E  A
S A B E D O R I A  E S T E J A M

E M  N O S S A S  V I D A S  D U R A N T E
O  P R O X I M O  A N O

Balanço da dengue destaca mais de
300 mil visitas a imóveis em 2022

O serviço de Vigilância em 
Saúde Ambiental, responsá-
vel pelas ações de prevenção, 
fiscalização e combate à den-
gue no município, divulgou o 
boletim semanal de acompa-
nhamento da doença ontem 
(sexta-feira, 23). Foram con-
firmados dois novos casos, o 
que eleva para 64 o total acu-
mulado desde 1º de agosto. Há 
ainda 104 suspeitas em investi-
gação, aguardando resultado, 
e 567 foram descartadas do 
total de 735 notificações regis-
tradas no mesmo período.

Conforme o relatório, há 
pessoas contaminadas pela 
dengue em 43 localidades da 
sede e nos distritos de Lovat 
e Roberto Silveira. As regiões 
do Conjunto Ouro Branco e do 
Jardim São Cristóvão perma-
necem em estado de alerta, 
devido à incidência de casos 
– os bairros próximos às UBS 
Guarani/Anchieta e Vitória 
Régia também apresentam 
volumes expressivos. Desde 
agosto não houve casos gra-
ves da doença nem óbitos 

Um motociclista de 20 anos sofreu uma 
queda de moto após passar por uma 
mancha de óleo na pista da PR-323, 
no perímetro urbano de Umuarama. O 
acidente aconteceu por volta das 11h50 
da  sexta-feira (23). A motocicleta é 
uma Twister e o piloto trabalha como 
entregador – ele estava trabalhando no 
momento da queda. O rapaz trafegava 
entre o trevo do Parque de Exposições e 
o viaduto de acesso à cidade. O aciden-
te aconteceu em frente a obra do centro 
de eventos. O motociclista escorregou 

e caiu no asfalto. Ele e a moto pararam no gramado do canteiro lateral da pista. Bombeiros prestaram atendimento 
ao jovem, que sofreu apenas escoriações e depois o encaminharam ao Pronto Atendimento Municipal para análise 
médica. A moto teve alguns danos e foi recolhida por familiares da vítima. O Corpo de Bombeiros sinalizou o local 
com cones e depois cobriu a mancha de óleo com pó de serra.

confirmados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa).

Por meio da Vigilância 
Ambiental, a Secretaria da 
Saúde divulgou um balanço 
do trabalho realizado ao longo 
do ano no combate à dengue. 
Houve várias ações integradas, 
envolvendo agentes de com-
bate a endemias, estudantes 
de diversas instituições de 
ensino, Tiro de Guerra, agentes 
de saúde, fiscais de postura, 
Vigilância Sanitária, Defesa 
Civil, secretarias municipais, 
equipes esportivas, Sesc, 
Senac, Corpo de Bombeiros e 
Polícia Ambiental.

“Tivemos o ‘Dia D’ de com-
bate à dengue, ações de lim-
peza de rios, praças e bosques, 
terrenos baldios e orientações 
à população em diversas oca-
siões. Nossos agentes reali-
zaram 309.574 visitas a imó-
veis residenciais e comerciais 
e 2.199 pontos estratégicos. 
Realizamos 6.924 tratamen-
tos de imóveis com inseticida 
e foram eliminados 267.746 
possíveis focos de reprodução 

do mosquito transmissor da 
doença”, informou a coordena-
dora da Vigilância Ambiental, 
Renata Ferreira.

Durante as vistorias reali-
zadas nos imóveis, os agen-
tes recolheram 2.366 pneus 
velhos e coletaram 2.370 tubi-
tos com larvas de mosquito 
enviadas para análise, a fim 
de identificar a presença do 
Aedes aegypti.

LEVANTAMENTO
Ao longo do ano as equipes 

realizaram, ainda, seis levan-
tamentos de índice rápido 
para infestação pelo mos-
quito da dengue (o chamado 
Liraa), que dimensionaram a 
evolução das infestações. Em 
janeiro 0,7% dos imóveis visi-
tados apresentaram larvas. 
O número aumentou para 
2,8% em março e recuou para 
2,3% em maio, ambos acima 
do limite recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que é de até 1%. 

Com o trabalho de enfren-
tamento intensificado pelos 

Boletim do Estado
A Sesa também divulgou nesta semana o último boletim epide-

miológico de 2022. O Paraná registrou 126 novos casos de dengue 
e mais 2.190 notificações em relação à semana anterior. Desde o 

início do período sazonal de 2022, o Estado soma três mortes, 2.002 
casos confirmados, 6.024 em investigação e 28.279 notificações. 

Dos 348 municípios com notificações, 191 tiveram casos confirma-
dos. “Todos devem seguir as medidas conhecidas, como remoção 
de água parada e destinação correta de resíduos. Profissionais de 

saúde e a população precisam estar atentos aos sintomas da doen-
ça, como febre, dores no corpo, dores de cabeça, dor no fundo do 
olho, entre outros, e procurar atenção médica”, explicou o secretá-

rio de Estado da Saúde, Beto Preto.

agentes de combate a ende-
mias, as ações integradas e 
o programa Bairro Limpo, 
que atendeu diversas locali-
dades com uma série de ser-
viços públicos – incluindo a 
coleta de entulhos e materiais 

recicláveis –, o índice de infes-
tação predial baixou para 
0,7% em junho e para 0,3% 
em agosto, registrando uma 
pequena elevação no último 
levantamento em novembro, 
quando fechou em 0,8%.

RELATÓRIO mostra que há pessoas contaminadas em 43 localidades da sede e nos distri-
tos. Alguns bairros seguem em alerta, devido à incidência de casos
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FELIZ
NATAL

Q U E  O  N A S C I M E N T O  D E
J E S U S  A C E N D A  E M  S E U
C O R A Ç Ã O  A  C H A M A  D A
E S P E R A N Ç A  D E  D I A S

M E L H O R E S .  
 

C O N T E  C O M  A  G E N T E !
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Nós do Hospital Cemil desejamos a você e toda sua família um
Feliz Natal, e que 2023 seja repleto de saúde, paz e muito

Feliz Natal

Amor Pela Vida.

Aprovação de obras em Umuarama  
ficou acima dos 20 mil m² mensais

A Diretoria de Planejamento 
Urbano da Prefeitura fechou 
na sexta-feira, 23, o relatório 
anual de projetos liberados 
para obras em Umuarama e os 
resultados foram bem positi-
vos, na avaliação do prefeito 
Hermes Pimentel. “A Secretaria 
de Obras aprovou mais de 250 
mil m² de obras neste ano, o 
que deu a ótima média de 
20.866 m² liberados para cons-
trução a cada mês”, informou.

Além de todos os efeitos 
positivos que esses números 
representam para a economia, 
continua o prefeito, “eles mos-
tram a confiança da população 
e dos investidores na cidade, 
com ótimas perspectivas de 
futuro diante das ações admi-
nistrativas que temos realizado 
nos mais diversos setores”, 
pontuou.

Em números absolutos 
foram aprovados 250.397,30 
m², com o bom desempenho 
apresentado no último mês do 
ano – dezembro fechou com 
35.032 m² de obras liberadas. 
“Importante destacar que esse 
volume representa as obras do 
setor privado, pois nos cálcu-
los não consideramos as obras 

A vacina contra Covid-19 evita internamentos e mortes
O secretário de Saúde de 

Umuarama, Herison Cleik da 
Silva Lima, chama a atenção da 
população para a necessidade 
de todos se vacinarem contra 
a Covid-19. Com o aumento 
dos casos nos últimos dias, a 
imunização é indispensável 
para reduzir a transmissão, 
em particular para enfrentar 
uma doença com ciclos ines-
perados e o surgimento de 
novas variantes. Ele comunica 
também que as vacinações 
não serão interrompidas no 

públicas”, lembra o secretário 
de Obras, Gleison Alves de 
Andrade.

Ou seja, “mais uma vez a 
construção civil contribuiu 
bastante para a geração de 
empregos, movimentação 
do comércio de materiais de 
construção, elétricos, hidráu-
licos, pintura e acabamentos, 
além de móveis planejados, 
decoração e até eletrodomés-
ticos”, completou.

O diretor de Planejamento 
Urbano do município, Antônio 
Carlos Lavagnini, disse que 
o desempenho do setor em 
dezembro foi o segundo 
melhor do ano. “Apenas o 
mês de maio teve um resul-
tado superior – quando apro-
vamos 49.274 m² de constru-
ções. Entre meses com volume 
um pouco mais baixo e outros 
mais positivos, fechamos o 
ano com uma média exce-
lente”, avaliou.

O maior volume de obras 
aprovadas engloba os edifícios 
residenciais, sendo alguns de 
grande porte, os salões e bar-
racões comerciais e as residên-
cias de médio e alto padrão, 
que estão prevalecendo sobre 

as moradias mais populares 
nos últimos meses.

“Embora seja uma quanti-
dade menor, o tamanho das 
residências ajudou a elevar a 
média de projetos aprovados. 
Vale lembrar que essas casas 
estão sendo construídas em 
várias regiões da cidade, desde 
as imediações do shopping 
até os diversos condomínios 

residenciais existentes no 
município”, detalhou o secre-
tário Gleison Andrade.

Para Pimentel, o mais 
importante é ver a cidade 
crescer. “Esta é uma ótima 
notícia para alegrar o nosso 
Natal, pois além de demons-
trar o nosso potencial de cres-
cimento a movimentação da 
construção civil gera empregos 

O maior volume de obras aprovadas engloba os edifícios residenciais, alguns de grande porte, salões, barracões comerciais e as residências 
de médio e alto padrão
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período de festas de final de 
ano.

Segundo Herison, a vacina 
é uma alternativa real de con-
trole e prevenção de desfechos 
graves da doença. “A vacina 
associou-se à elevada eficácia 
na prevenção da covid-19, não 
só nos estudos clínicos contro-
lados, como também em expe-
riências de mundo real, com 
efetividade contra a doença e 
hospitalizações para todos os 
públicos, de todas as idades. 
E mais: a vacina pode até não 

deter a contaminação, mas 
quem é vacinado com o ciclo 
completo, caso se contamine, 
os efeitos são infinitamente 
menores”, declara.

Das pessoas de Umuarama 
que precisaram passar por 
internamentos nas unidades 
hospitalares locais – principal-
mente as que necessitaram de 
ficar em UTIs –, a maioria não 
havia tomado nenhuma dose 
de vacina, ou, no máximo, uma 
só dose. “Vale registrar que as 
pessoas com comorbidades 

também têm piores agra-
vamentos na covid-19, mas 
mesmo assim, as que com-
pletaram o ciclo vacinal tive-
ram recuperação em menor 
tempo”, analisa.

Vacinar interfere tam-
bém na proteção indireta da 
população, já que aumenta 
a cobertura vacinal e diminui 
a circulação do SARS-CoV-2 e 
suas variantes e, como explica 
o secretário, pessoas que 
não podem se vacinar, seja 
pela idade (crianças muito 

pequenas) ou por questões 
de saúde (os que têm restri-
ções médicas), também ficam 
mais protegidas. “A pandemia 
não acabou. É claro que tive-
mos uma melhora na ‘situação 
geral’, mas, voltamos a frisar, 
graças às ações conjuntas para 
deter a circulação do vírus, que 
inclui principalmente a vacina-
ção, além do uso de máscaras 
em ambientes de saúde (como 
nos postos, clínicas, hospitais, 
farmácias etc.). Vacinar é pre-
ciso!”, finaliza.

(mais qualidade de vida) e 
arrecadação para o município, 
que consolida sua autonomia 
para investimentos em servi-
ços e obras públicas, melho-
rando as condições gerais da 
cidade a atraindo ainda mais 
investidores, principalmente 
nas áreas da indústria, comér-
cio e prestação de serviços”, 
completou o prefeito.



9Sábado 24 e domingo 25 de dezembro de 2022   COLUNA VIVA BEM@tribunahojenewsumuarama

11Sábado 24 e domingo 25 de dezembro de 2022   VARIEDADES@oparana hojenews

Palavras cruzadas

Solução anterior

Quem sabe não é agora que rola aquele curso de 
especialização para dar uma turbinada na sua car-
reira em 2023? Não misture amizade com dinheiro. 
Pare de fantasiar demais na paquera. Na vida a dois, 
não leve tudo a ferro e fogo, aprenda a relaxar!

Momento positivo para quem lida com alimentação, arti-
gos domésticos, produtos e serviços para mulheres. 
No amor terá um estresse. Na paquera, cuidado com 
um papo sedutor demais e caso secreto. Compro-
metidos podem se enroscar num triângulo amoroso. 

Cuidado para não se enrolar com dinheiro nessa 
semana. Boas energias ao lado das suas amizades, 
principalmente as mais recentes. Na vida a dois, o 
romantismo impera. É provável que uma paquera, 
mesmo que seja virtual, evolua para algo mais sério.

Ainda não será um período favorável para lucrar. O 
jeito é se segurar para não abusar do cartão de cré-
dito. No amor cuidado com desilusões na paquera 
ou saudade repentina de uma ex-paixão. Quem tem 
lance firme pode se mostrar mais emotivo e intui-
tivo do que o normal.

Se tiver interesse em se associar a um (a) amigo (a) 
para formar sociedade, a parceria está favorecida. 
No amor, você vai demonstrar mais ousadia. Quem 
tem relacionamento firme pode esperar sintonia e 
cumplicidade durante a semana.

Percepção apurada para fazer bons negócios e 
mudar o que for preciso na vida profissional. Aten-
ção redobrada ao lidar com dinheiro. Convém ser 
mais realista na paquera. É possível que a lem-
brança de ex-amor mexa com suas emoções 

Horóscopo semanal 

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

Novo rumo para a carreira e interesse pelos estu-
dos. Reciclagem na sua área de atuação é sinônimo 
de oportunidade, com remuneração à altura dos 
seus conhecimentos. Sedução e magnetismo fora 
do comum no romance e na paquera. 

No trabalho, atenção com a comunicação porque é 
possível que ocorram desencontros na hora de falar 
ou enviar mensagens. No setor profissional terá capa-
cidade de se adaptar aos novos tempos. No amor você 
vai se mostrar muito fiel às suas escolhas. Quem esti-
ver só pode sentir saudade de ex-amor.

Seu temperamento vai estar mais retraído do que 
o normal e exigindo sacrifícios, inclusive com 
relação a grana. Se estiver só, tome cuidado com 
paquera envolvendo pessoa amiga para não mis-
turar amizade com amor. Se já vive um relaciona-
mento não deixe a rotina atrapalhar a união.

Emoções ainda mais reservadas. Leia bem qualquer 
documento relacionado a transação comercial. Sim-
patia, carisma e charme deixam as abordagens na 
paquera bem mais originais. Tenha prudência em 
lance proibido e é grande a possibilidade de traição.

Bom período para garantir uma graninha extra. Terá 
muito entrosamento com família, sejam os paren-
tes ou os amigos. Quem mantém romance à dis-
tância precisa ter cuidado com desilusão. Se você 
já tem uma relação, é bom dosar a dependência 
emocional.

Horóscopo nascido em 24 de dezembro

Horóscopo nascido em 25 de dezembro

Horóscopo nascido em 26 de dezembro

Tem facilidade com música e dança. Gostam de assumir riscos, são exigentes e perfeccio-
nistas. É importante que aprendam a saborear o momento e se descontrair um pouco, talvez 
às vezes, até mesmo a desfrutar de suas realizações.

Os nascidos no dia 24 de dezembro se colocam em situações de estresse e aflição desneces-
sárias. Seus relacionamentos exigentes e difíceis podem aumentar mais ainda o ambiente de 
incerteza do seu estilo de vida. O que outras pessoas podem não gostar nelas é sua maneira 
muito franca de criticar uma determinada situação ou produto que, por vezes, pode pecar por 
falta de diplomacia e tato, por isso precisam aprender a cultivar a paciência e a não desanimar.

Podem ser rotulados de criadores de problemas. Têm por natureza uma atitude desafiadora, 
são corajosos críticos e sinceros. Odeiam bajulação. Aprender a dar carinho, gentileza e amor 
incondicional ao parceiro é seu grande desafio.

Se estiver sem emprego é possível que uma ami-
zade influente consiga te indicar para uma vaga. Na 
paquera, alta probabilidade de um lance recente 
virar algo mais sério, mas cuidado com a passivi-
dade, saiba se impor e fazer valer suas vontades.
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4/boom — name. 6/açoite. 9/desavença — vazamento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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A C O V
R E E R G U I D O
V S D E M A I S

C O S P E E T A
T R A U M A U S A

E P L A R P
DA N I F I C A D O

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

A C O V A R D A D O
H A R A L V A

F A R R E A R D S

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.

   

Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 24/12/2022

Muitas nuvens

Paranaguá
max 24
min 20

max 30
min 18

Cascavel
max 28
min 17

Foz do Iguaçu
max 32
min 21

max 29
min 16

Curitiba
max 21
min 14

FASES 
DA LUA

Domingo 25/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 26/12/2022

Sol

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 697
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

DEZEMBRO

06 16 18 20 25 29 31

Loterias
Megasena

01 02 08 09 10 11 12 13 
15 17 20 21 23 24 25concurso: 2549Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2407Lotomania

58.657
61.140
51.445
50.818
30.467

03 10 13 36 40 68 79
BAHIA-BA

42 55 69 73 78
concurso: 6031

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: 2695Lotofácil

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Viajar faz bem para o corpo e para a alma
Novas experiências aumen-

tam o nosso leque de refe-
rências mentais. Quando o 
assunto é viagem, já sabemos 
o quanto vale a pena investir 
em momentos agradáveis em 
lugares diferentes ao lado de 
pessoas queridas. Mas você 
já pensou sobre os benefí-
cios que a viagem traz para a 
saúde? Então prepare-se, por-
que você vai se surpreender!

REDUZ O ESTRESSE
Reduz o stress, e muito! 

Esse fato talvez não seja tanta 
surpresa para você, mas é 

cientificamente comprovado 
que viajar aumenta sua feli-
cidade, combate a depressão 
e eleva sua autoestima. Um 
estudo descobriu que três dias 
após uma viagem, as pessoas 
se sentem mais descansadas, 
menos ansiosas e de bom 
humor. Além disso, esse estado

de espírito e disposição não 
desaparecem logo ao retorna-
rem para casa, podem durar 
até algumas semanas depois.

DIMINUI O SEDENTARISMO
Para quem não tem o 

hábito de praticar atividades 

físicas, a viagem é um ótimo 
estímulo para começar. Afinal, 
quem não gosta de caminhar 
em meio a uma paisagem 
diferente que atrai a atenção? 
Quando você percebe, já cami-
nhou um bom trecho...

MELHORA O HUMOR
Ao tirar um tempo para você 

e/ou para sua família e sair da 
rotina, você reduz seu nível de 
estresse, um dos responsáveis 
por afetar a saúde física e men-
tal. As lembranças de uma via-
gem agradável continuarão 
trazendo à tona sentimentos 

positivos, sempre que você se 
lembrar da experiência vivida.

AUMENTA A CRIATIVIDADE
Viajar favorece as habilidades 

cognitivas. Com todos os benefí-
cios que já apresentamos, melho-
rar as habilidades cognitivas é 
uma consequência. Se a mente 
funciona de forma mais criativa, 
você está menos estressado, mais 
bem-humorado, disposto e, com 
isso, aprenderá mais.

NOVAS HISTÓRIAS
O ser humano é feito de his-

tórias. São as histórias de nossas 

vidas que dizem quem somos. 
Por isso, criar histórias é dar 
mais vida à nossa vida, mais 
sonho aos nossos sonhos, mais 
esperanças aos nossos dias.
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Antes de viajar de férias, confira
quatro ações preventivas no carro

Os últimos dias do ano 
reservam momentos espe-
ciais: as viagens de Natal e 
Ano Novo, além do recesso. 
É uma tradição do brasileiro 
pegar a estrada e visitar fami-
liares, amigos ou até mesmo 
curtir o período para descan-
sar. Segundo dados da PNAD 
Contínua Turismo, divulgados 
pelo IBGE, no ano de 2021, 
cerca de 57,2% das viagens no 

Atenção ao óleo: mineral, sintético ou semi sintético?
O tipo de óleo a ser utilizado não é um fator primor-
dial em relação à distância a ser percorrida com o 
veículo. Cada motor tem sua especificação e deve 
ser atendido de forma plena. No momento da troca 
é essencial seguir as recomendações descritas no 
manual de cada veículo e nunca por conta própria 
fazer alterações quanto a base do lubrificante.

Problemas no cabeçote e fervura do motor inter-
ferem no óleo lubrificante?
Isso acarreta diversos problemas para o motor, prin-
cipalmente por questões de contaminação no óleo 
lubrificante; caso contaminado,  ele não atenderá aos 
requisitos de lubrificação ideal, sendo necessário um 
reparo em mecânica especializada.
“A mistura de qualquer substância com o óleo lubri-
ficante ocasiona na ineficácia do produto, invali-
dando sua atividade e prejudicando o funcionamento 

correto do motor. Um problema que deve ser anali-
sado por um mecânico profissional”, afirma Bueno.
Caso o motor “ferva”, será necessário efetuar a troca 
do óleo. O aquecimento do seu motor pode impactar 
nas características do lubrificante, ocasionando uma 
diminuição em seus aditivos de proteção, principal-
mente na viscosidade do produto.

É normal baixar o nível do óleo lubrificante durante 
o trajeto?
“Por mais que pareça estranho, isso é uma caracte-
rística do óleo lubrificante. O que não é normal é um 
nível de evaporação elevado. Não é recomendado o 
famoso “completar o óleo”, frase falada em muitos 
postos de combustível. Essa mistura pode trazer pro-
blemas para o motor”, diz o engenheiro mecânico.
Essa prática pode ocasionar uma perda nas funcio-
nalidades dos aditivos presentes nos lubrificantes 
em relação a proteção necessária do motor, além de 

prejudicar a viscosidade do óleo, que muitas vezes é 
diferente. A melhor recomendação é verificar cons-
tantemente o nível do lubrificante e caso esteja baixo,  
ou com constantes diminuições, substitua por lubri-
ficantes de melhor qualidade.

O óleo do câmbio também precisa de cuidados 
antes de viajar?
É muito importante verificar o óleo de transmissão. 
Esse lubrificante também necessita de troca em 
períodos determinados pelo manual do proprietá-
rio. A substituição evita contaminações que podem 
danificar o sistema de transmissão.
“Seja a troca de óleo do motor, ou a substituição do 
lubrificante de transmissão, ambos procedimentos 
precisam estar no checklist do condutor antes de via-
jar. Esses cuidados evitam a quebra ou mal funcio-
namento do veículo, e podem prevenir acidentes”, 
finaliza Pablo.

país foram feitas de carro.
Para quem for viajar num 

veículo automotor, é funda-
mental levá-lo até uma oficina 
de confiança e fazer a tradicio-
nal revisão para checar se está 
em boas condições para a via-
gem. O ideal é que esta revisão 
seja feita com, pelo menos, 
uma semana de antecedência.

“São vários os cuidados 
que temos que ter com o carro, 

principalmente neste período 
de festas. Não queremos que 
nada atrapalhe o passeio, por 
isso é necessário verificar freio, 
pneus, fluido de arrefecimento 
e principalmente o óleo lubrifi-
cante que está no motor e nas 
transmissões do veículo. São 
cuidados essenciais para que 
tenhamos uma boa viagem”, 
comenta Pablo Bueno, enge-
nheiro mecânico da YPF Brasil.

O óleo lubrificante é um 
ítem fundamental para o bom 
funcionamento do veículo. Ele 
possui funções importantes 
para o motor e transmissão, 
como permitir a plena função 
das peças, evitando atrito ou 
travamento e manter a tempe-
ratura adequada de onde esti-
ver inserido.

Caso o condutor seja res-
ponsável e consciente com a 

manutenção preventiva do veí-
culo, e faça constantemente as 
trocas de óleo, não será neces-
sário a troca antes de pegar a 
estrada; caso o motorista não 
cuide bem do carro, alguns cui-
dados serão necessários.

Confira quatro ações pre-
ventivas que não podem ser 
ignoradas antes de pegar 
estrada:

TROCA de óleo do motor e substituição de lubrificante de transmissão estão na lista de cuidados para viagens de fim de ano e as férias de janeiro
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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

Horários
A programação natalina 
de Umuarama, que tanto 
encantamento proporciona a 
moradores e visitantes, bem 
como o cronograma especial 
de atendimento do varejo, 
estão na reta final. Anote na 
agenda. Neste Sabadão (24), 
véspera de Natal, as lojas 
estarão abertas das 9h às 
16h. No domingo (25), Natal, 
não teremos expediente e, 
na segunda (26), o comércio 
atenderá das 13h às 18h.

Sorteios
Os ganhadores dos dez IPhone 
13 da promoção Natal de Luz 
receberão os aparelhos no 
dia 5 de janeiro, às 17h, na 
Aciu. Oito aparelhos serão 
sorteados no próximo dia 
30, às 17h, contemplando 
sete consumidores e um 
associado participante da 
campanha. Dois aparelhos 
foram sorteados na primeira 
quinzena de dezembro.

Intercâmbio
O presidente Miguel Fuentes 
Romero Neto recebeu, na manhã 
desta quinta (22), o presidente da 
Associação Comercial e Industrial 
de Maringá (Acim), Michel 
Felippe Soares. Uma das maiores 
entidades do gênero do país, a 
Acim atingiu a marca histórica 
de 5 mil empresas associadas. 
No total, os filiados respondem 
por mais de 200 mil empregos 
formais.

Juntos pelo Natal
A Aciu é uma das entidades 
apoiadoras da campanha 
Juntos Pelo Natal, 
desenvolvida em parceria pelo 
Sesc e a RPC. Os brinquedos 
entregues na entidade 
foram repassados para a 
unidade do Serviço Social do 
Comércio nesta quarta (21). 
A ação especial é uma grande 
mobilização solidária, que 
destina os itens arrecadados 
aos pequenos paranaenses 
que vivem em situação 
de vulnerabilidade social, 
levando a alegria desta época 
repleta de encanto e afeto.

Desfecho
O ciclo de desfiles coordenado pela Aciu encantou as noites 
de Umuarama nos últimos dias. O Desfile de Carros Antigos 
com Papais Noéis Motoristas encerrou, nesta quinta (22), a 

programação do Natal de Luz. Reeditando o sucesso de 2019, 
o evento percorreu a avenida Paraná, deu uma passadinha na 
praça Hênio Romagnolli - um dos endereços oficiais do Papai 

Noel - e foi concluído na Praça da Bíblia.

Lembrete importante
As seladinhas 
contempladas com vales-
compra correspondem 
necessariamente a dinheiro, 
ou seja, podem ser utilizadas 
para pagamento em qualquer 
unidade do varejo que 
participa da promoção 
Natal de Luz. De posse dos 
vales-compra, as empresas 
recebem posteriormente na 
Aciu. Eis uma informação 
essencial que deve ser 
disseminada ao máximo 
entre os colaboradores dos 
estabelecimentos do varejo 
que participam da campanha.

Pesquisa
O Procon de Umuarama 
divulgou uma pesquisa de 
preços de produtos típicos 
das festas de final de ano. 
O consumidor que quiser 
economizar deve ficar 
bastante atento, pois há 
diferenças importantes – de 
até 150,4% –, caso da azeitona 
com 200 gramas, encontrada 
a R$ 3,59 e a R$ 8,99, e da 
sidra (espumante), encontrada 
a R$ 9,98 e a R$ 24,99.

Critério
Mais do que nunca, uma boa 
pesquisa antes de comprar 
é essencial. Em comparação 
com o ano passado, os 
produtos estão com preços 
mais lineares, ou seja, com 
diferenças menores. Acesse 
https://bit.ly/3PSFbFd para 
conferir a pesquisa completa, 
realizada entre os dias 14 
e 19 de dezembro em doze 
supermercados da cidade. 
Foram consideradas marcas 
similares – nem as mais 
baratas e nem as líderes de 
mercado.

“Nasci em tempos rudes. 
Aceitei contradições, lutas e 
pedras como lições de vida 
e delas me sirvo. Aprendi a 
viver” - Cora Coralina

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do 
Empresário!

Saúde registra novos 
74 casos de Covid

Mais 74 novos casos de 
covid-19 foram anuncia-
dos na manhã da sexta (23) 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama, sendo 
45 mulheres, 25 homens e 
quatro crianças, todos meni-
nos: um de 3 e um de seis anos, 
ambos sem nenhuma dose da 
vacina, além de um de 9 anos, 
que tomou uma dose de vacina 
e outro de 10 anos, que tomou 
duas doses do imunizante.

O total de pessoas em iso-
lamento domiciliar passou de 
mil, segundo o Boletim Covid, 

com 779 casos ativos e 278 
suspeitos, indicando que exis-
tem hoje 1.057 afastamentos. 
Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, 41.024 
pessoas foram diagnosticadas 
com covid e deste total 39.906 
se recuperaram. Como não 
houve o comunicado oficial 
de novas mortes pela doença, 
o total de óbitos nesse período 
de 33 meses é de 357.

Não houve alteração no 
quadro de ocupações de 
leitos para tratamento de 
Covid-19 e cinco pessoas de 

Umuarama seguiam inter-
nadas 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. 
O município continua classi-
ficado com bandeira verde 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa).
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “É tempo de transformações, de deixar para 
trás o que não agrega e abrir as portas para os 

sonhos. Desejo um  Feliz Natal!

HORARIOS
A programação natalina de Umuarama, que tanto encantamento proporciona a moradores e visitantes, bem como o cronograma especial 
de atendimento do varejo, estão na reta final. Anote na agenda. Neste Sabadão (24), véspera de Natal, as lojas estarão abertas das 9h às 
16h. No domingo (25), Natal, não teremos expediente e, na segunda (26), o comércio atenderá das 13h às 18h.
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S!

VOLTA OU NÃO?
Em uma das primeiras mudanças sugeridas 
pelo novo governo federal a assumir em 
2023 está o possível retorno do horário 
de verão. O presidente eleito Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) postou esta semana 
no Twitter uma enquete para sondar a 

opinião dos internautas. Ao encerramen-
to da votação, no dia seguinte, o sim 

venceu com mais de 66,2% entre 2,3 mi-
lhões de votos. O maior aproveitamento 
da luz natural é o objetivo do horário 
de verão, extinto em 2019 por decreto 
pelo atual presidente Jair Bolsonaro. 

Mas, defende-se  a tese de que o horário 
de verão ultrapassa a questão do setor 
de energia e tem impacto importante 
no setor de turismo e lazer com mais 

vendas no varejo e nos bares...   

INSPIRAÇÃO
Independentemente da sua 

religião, se você acredita no 
verdadeiro espírito de Natal, na 
solidariedade entre as pessoas, 

ignorando as diferenças, na 
união entre parentes queridos, 
no amor entre todos os seres e 
em todos os outros significados 

para este momento tão belo, 
você sabe o quanto é impor-

tante este período. É uma fase 
de reflexão coletiva que pode 
ser especial para unir mais 

as pessoas, mas o ideal é que 
isso seja uma inspiração para 
o ano inteiro que está por vir. 
Para que todo esse simbolismo 
não seja esquecido durante os 
outros dias do ano, assim será 
possível ter esperança em um 
mundo melhor e o Natal não 

terá acontecido em vão, e sim 
como uma grande possibilidade 

de transformação humana.

ESPERANÇA
Na festa e com o espírito natali-
no formam-se nuvens de esperan-
ça num céu de bondade, em cada 
coração há uma enorme desejo 
de felicidade e alegria. Lares se 
iluminam numa magia sem qual-
quer maldade, Iniludível, apenas 
o amor engrandece este lindo e 

peculiar dia.. Zelando totalmente 
pela nossa total paz e harmonia. 

No íntimo de cada um de nós 
está o sentimento mais puro, 

Aquele que norteia o significa-
do verdadeiro da comemoração, 

Todos sabem que Jesus é o nosso 
salvador e o porto seguro onde 
depositamos nossas esperanças, 
aquarela de todas as emoções 

num só bondoso coração, liberan-
do em todos nós as bênçãos da 

confraternização.

É NATAL…
Paz na terra, entre todos os homens de boa vontade. Paz àquele que anseia crescer, evoluir, entender. Paz àquele que deseja 

em cada pensamento, em cada atitude, se melhorar. Paz àquele que mergulha, dentro do próprio ser, a busca de entendimento, 
de aceitação.Paz àquele que estende a mão a procura de bênçãos. Paz àquele que abençoa com alegria e pureza de coração. 
Paz àquele que em um sorriso traz calma, tranqüilidade, equilíbrio. Paz àquele que procura ensinamentos e que através do 

pensamento, neste momento único em que todos os homens se irmanam, ao dobrar dos sinos, esteja em oração. Paz àqueles 
que abrem seus corações em luzes puras, amorosas, magneticamente salutares, que envolvem a terra e permitem, neste raro 
momento, que ela brilhe, suspensa no espaço, girando em tons azuis, iluminando todo o infinito, abrandando aflitos. Paz 

enfim Senhor, a todos os seres que habitam este universo e que rimam amor e dor. Que a luz se faça e que refaça em todos 
os homens a fé renovadora, a força e a coragem, a inteligência, a razão. Que os homens se irmanem na escalada da perfeição. 

Que se unam em pensamento todos os de boa vontade. E que nesta noite busquem a Paz.
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