
Edição 4048 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,27/12/2022

Comissão processante notifica Celso
Pozzobom e abre prazo para a defesa
A Comissão Processante instaurada na Câmara Municipal para ana-
lisar a segunda denúncia feita contra Celso Pozzobom, o notificou 
na última semana. A partir de então, foram oficialmente abertos os 
prazos para que o prefeito afastado apresente sua defesa prévia (10 

dias) e para o encerramento dos trabalhos da comissão, que é de 90 
dias. O segundo pedido foi baseado na denúncia do Ministério Público 
à Justiça. A intenção é impedir um possível retorno de Pozzobom à 
cadeira de prefeito, pois o cargo ele já conseguiu reaver. 
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DANILO AVANCI/SESA

Legado 
do Samu

O Natal de Luzes e Flores entrou para a história de Umuarama. Foram 23 dias de festa com espetáculos 
culturais, apresentações musicais, desfiles, atividades recreativas gratuitas e a chegada triunfal do Papai 
Noel no Lago Aratimbó, um dos momentos que mais encantaram crianças e adultos. Trechos das principais 
ruas e avenidas foram iluminados por 318 portais e as praças transformaram-se em pontos de encontro das 
famílias. Pela primeira vez, Papai Noel ganhou duas casas, por onde passaram milhares de crianças. 

Natal que entrou para a história

Mercado
financeiro

projeta inflação
de 5,23%
para 2023
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Ministério Público
autoriza CEF a

administrar fundo 
do DPVAT
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Em mais uma parceria de sucesso com o Sebrae, a Casa do Empreendedor de Umuarama entregou o certificado de participação no curso 
‘Marketing Digital Para Empreendedores’ para 35 alunos.                                                                                                                 l6 
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ROBERTO DZIURA JR/AEN

Orçamento 
do Paraná para 
2023 será de 

R$ 60,5 bilhões
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Você vai se interessar por projetos grandiosos 
e estará com a mente aberta para embarcar em 
algo diferente no trabalho. Seu sexto sentido 
pode ajudar a identificar boas oportunidades de 
uma promoção ou até de encontrar uma nova 
vaga. O astral é favorável para mudanças no vi-
sual ou para abandonar velhos hábitos. Amigos 
podem dar apoio na conquista.

Vai sobrar disposição para cuidar das tarefas e, 
se for preciso, até encarar horas extras no ser-
viço. Se você está atrás de um emprego, peça 
ajuda a alguém da família. Boas energias para 
a convivência com os filhos. Ótimas vibrações 
para o romance e há chance de se envolver com 
um crush de outra cidade.

Vai sobrar criatividade, boas ideias e carisma. 
É hora de tentar algo diferente na decoração, 
organizar melhor o cantinho do home office, 
fazer uma faxina nos armários e doar o que não 
usa mais. O desejo tem tudo para movimentar 
a paquera então prepare-se para ganhar muitos 
admiradores!

Se a família precisar de ajuda, esqueça as dife-
renças, dê uma ajuda. E, com Lua e Urano em 
sintonia, há sinal de romantismo e bons mo-
mentos na vida amorosa. Reforce os laços, evite 
o ciúme e deixe as coisas correrem sem fazer 
muito drama. A paquera pode surpreender se 
você abrir o coração e confiar no destino.

Quem trabalha em casa pode ganhar uma vanta-
gem sobre os colegas, especialmente se conse-
guir um cantinho sossegado para não atrapalhar 
a concentração. Mostre seu charme, saia da ro-
tina e não perca nenhuma chance de puxar papo 
com quem despertar seu interesse. 

Aposte na criatividade para encontrar maneiras 
diferentes de matar a saudade do pessoal e co-
locar o papo em dia. Pode até rolar uma boa 
oportunidade de paquera graças à interferência 
do pessoal. Você e o seu par podem encontrar 
novos interesses em comum, o que ajuda a es-
pantar a mesmice. Não deixe a rotina atrapalhar 
o romance, Peixes!

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

São generosos e sinceros, se preocupam com as necessidades da família e dos amigos. 
A intensidade de suas emoções faz com que se sintam rejeitadas, e podem sofrer em 
silêncio. Um dos maiores problemas que enfrentam é o auto sacrifício.

Horóscopo nascido em 27 de dezembro

Você começa o dia com mais disposição nas 
tarefas que podem trazer uma grana extra para o 
seu bolso. O diálogo pode resolver problemas 
e abrir novas oportunidades, inclusive no tra-
balho. Uma declaração de amor ajuda a firmar 
o romance.

A saúde pode pedir alguns cuidados extras. 
Você pode se importar mais com as aparên-
cias - aproveite para melhorar a imagem. Deixe 
seu lado ambicioso se destacar, mas saiba que 
nada cai do céu. Será preciso ralar muito, mas 
a boa notícia é que o trabalho duro tem mais 
chance de ser reconhecido agora. 

Desejo de matar a saudade de quem está longe. 
Favorecimento para sociedade ou parceria com 
alguém próximo. Pode ser necessário escon-
der algumas coisas se sentir que alguém por 
perto não merece sua confiança. Pode ser que 
alguém saia por aí espalhando seus segredos. 

Ficar no seu canto e evitar o estresse pode ser 
um sonho distante, em compensação, Vênus e 
Saturno se entendem e garantem que as mu-
danças e surpresas dessa terça devem ter resul-
tados melhores do que imaginava. A entrada de 
Vênus em Sagitário promete boas novas tanto 
no romance quanto na conquista.

Assuntos domésticos ganham mais destaque 
nesta terça. Aproveite para cuidar de alguns as-
suntos do dia a dia e para organizar as contas de 
casa. Passeio ou viagem rápida. Bom momento 
para cultivar seus relacionamentos na vida pes-
soal e colocar o papo em dia com as pessoas 
queridas que andam afastadas. 

Finanças ganham destaque e podem surgir 
novas oportunidades para lucrar. Faça contato 
com amigos e familiares para matar a saudade. 
Pode viver momentos eletrizantes com alguém 
que conhece há pouco tempo, basta tomar a 
iniciativa. 

8 VARIEDADES   Terça-feira 27 de dezembro de 2022 @oparana hojenews

   

Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 27/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 26
min 23

max 29
min 20

Cascavel
max 29
min 19

Foz do Iguaçu
max 32
min 22

max 29
min 20

Curitiba
max 25
min 18

FASES 
DA LUA

Quarta 28/12/2022

Sol
Quinta 29/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
14/01 - 23h13
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2408Lotomania

72.654
18.306
80.593
89.718
36.951

06 13 14 36 62 72 74
SAMPAIO CORREA/MA-BA

04 13 16 17 24
concurso: 6033

01 06 10 30 33 35 

04 07 11 23 27 30 33 40 52 65
68 70 71 72 76 78 79 85 90 00

concurso: 2697Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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TCCA
SONOLENTO

VILPASTOR
MEDIARIML

ABREAVCA
COESASIOB

LVIVENCIA
ELOGIASEB

QUASEPS
SUARLACRO

IRCEIDOL
AMIDOROEU

ITNEONT
CASTIGADO

MOSCAALAS

Como fica
o bebê ao

mamar

(?) de se-
gurança:
becape

(Inform.)

A parte
branca do

ovo

(?) metal:
o dinheiro

(?)-bumbá,
festa

popular
brasileira

Forma do
decote 
pronun-
ciado

Plenos;
completos 

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Tamanho
pequeno

de camisa
(abrev.)

A tecla
"apagar"
de calcu-
ladoras

Pó para
engrossar
mingaus

Daniel Al-
ves, lateral

direito
(fut.)

Divisões
da escola
de samba

Suporte;
aguente
O do alu-
mínio é Al

Intervir 
(o árbitro)

Retira
(a tampa)

Louva;
enaltece 
Por um

triz

Punido
Uma das 

categorias
do boxe 

Gás usado 
em letreiros
Consoantes
de "saco"

Fecho
(a carta)
Operação 
matemática

Experi-
ência

Abrigos de
sentinelas

Deixar o
local

Transpirar

Ligadas;
unidas
Litro

(símbolo)
Sergipe
(sigla)
Aquele
homem

Psiu!

Comeu
feito ratos

Ídolo, em
inglês

Suplica;
implora

Derrame
(pop.)

Roupa fe-
minina (pl.)

Sacerdote 
protestante
Mudar a
direção

Local de
autópsias
Tira estrei-
ta de pano

(?) Jobim,
músico

Beira;
margem

Remédio para evitar
gravidez

A letra
sinuosa

Gire 
(o pião)

4/idol — néon. 5/amido. 6/coesas — elogia.
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P N Z R
V A Z A M E N T O

G E L E I A R E A L
I A P R O L F
A P E R O B A

E S S A A I O C
C E A R A T O P O

A U T O N O M I A
A R D E A C N L

T O A M E A Ç A
D E S A V E N Ç A

R A T O T O G
I U M O I D A

M A L A P O S T A L
S A L A S E I A

Dois tipos
de vaso

sanguíneo

Parte do
boné que
protege
os olhos

Cada um
dos sím-
bolos do
baralho

Problema
reparado
pelo en-
canador

Alta da
Bolsa de
Valores

Instru-
mento 

essencial 
na cirurgia

Chicote
feito com
tiras de
couro

Traje
para sole-
nidades

Pedra
para

amolar
(pl.)

De + aí 
(Gram.)

Objeto para
transportar

cartas

Cômodo
de visitas

(pl.)

Interjei-
ção para
animar o
cavalo

Sua capital
é Fortaleza
Indepen-
dência

Consome-se
em chamas 

Estou
(pop.) 

Discórdia;
inimizade
Roedor

doméstico
A vogal
do pingo
A 6a nota
musical

Intimi-
dação

Recente

Madeira
nobre

Cheia de
saudade

A favor
de

Pedaço;
porção

Reduzida
a pó

Ferramenta
para cavar

Ana Caroli-
na, cantora

Mãe do
pai

Pico; 
cume
Nome,

em inglês

Suporte de ataduras

Ligação gratuita 
para uso de

consumidores

Criado de 
companhia

Vogais
de "calo"

Classe
(?): elite
(?) coisa:

isso

Alimento
da abelha-

rainha

A última
letra

Na (?): 
à força

Símbolo da
primavera
Mamífero 
australiano

4/boom — name. 6/açoite. 9/desavença — vazamento.
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sol Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Cheia
06/01 - 20h09

Nova
23/12 - 07h17

Crescente
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

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 -0,72% 24,94 
Vale ON +0,92% 87,11 
ItauUnibanco PN -1,98% 24,69 
Bradesco PN -2,38% 14,78 
Magazine Luiza ON -0,75% 2,66 
Lojas Renner ON -5,35% 20,71

IBOVESPA: -0,87% 108.737 pontos

Iene 132,94
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 175,80

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 5,2080 5,2090 +0,1%

PTAX  (BC) +0,8% 5,1866 5,1872 -2,0%

PARALELO +1,3% 5,1200 5,5300 +0,5%

TURISMO +1,3% 5,1200 5,5100 +0,5%

EURO +1,0% 5,5118 5,5145 +1,1%

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 26/12

Iene R$ 0,0390
Libra est. R$ 6,26
Peso arg. R$ 0,030
R$1: 1.410,04 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/12 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%
*Ontem (26/12) foi feriado nos EUA

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 26/12 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

Mercado financeiro projeta
inflação de 5,23% para 2023

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial 
do país, caiu de 5,76% para 
5,64% para este ano. Para 
2023, a projeção da inflação 
ficou em 5,23% contra 5,17% 
na semana passada. Para 
2024 e 2025, as previsões são 
de inflação em 3,6% e 3,2%, 
respectivamente.

A estimativa consta na edi-
ção de ontem (26) do Boletim 
Focus, pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco 
Central (BC) com a expecta-
tiva de instituições financeiras 
para os principais indicadores 
econômicos.

A previsão para 2022 está 
acima do teto da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. Definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, de 3,5% 
para este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. O 
limite inferior seria de 2% e o 
superior, de 5%.

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

limites são 1,75% e 4,75%.
Puxado pelo aumento de pre-

ços de combustíveis e alimentos, 
em novembro, a inflação subiu 
0,41%. Com o resultado, o IPCA 
acumula alta de 5,13% no ano e 
5,90% em 12 meses, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

TAXA DE JUROS
Para alcançar a meta de 

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

A próxima reunião do 
Copom está marcada para 31 
de janeiro e 1° de fevereiro de 
2023. Para o mercado finan-
ceiro, a expectativa é que a 
Selic seja mantida nos mesmos 
13,75% ao ano nessa primeira 
reunião do ano. Mas para o fim 
de 2023, a estimativa é de que 

a taxa básica fique em 12% ao 
ano, contra 11,75% ao ano pre-
vistos na semana passada. Já 
para 2024 e 2025, a previsão é 
de Selic em 9% ao ano e 8% ao 
ano, respectivamente.

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

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

PIB e câmbio
A projeção das instituições financeiras para o crescimento da eco-
nomia brasileira este ano foi ajustada para 3,04%, frente a 3,05% 
na semana passada. Para 2023, a expectativa de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços 
produzidos no país – foi mantida em 0,79%. Para 2024 e 2025, o 

mercado financeiro revisou a expectativa de crescimento do PIB de 
1,67% para 1,5% e de 2% para 1,9%, respectivamente. Já a projeção 
para a cotação do dólar, a expectativa está em R$ 5,25 para o final 

deste ano. Para o fim de 2023, a previsão é que a moeda americana 
fique em R$ 5,27, contra R$ 5,26 na semana passada.
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Café
A qualidade do café do 
Paraná cresce pela mão das 
mulheres, escrevendo uma 
nova história nas lavouras 
do Estado. É o que revela a 
trajetória de ganhadoras da 
20ª edição do concurso Café 
Qualidade Paraná, organizado 
pelo Governo do Paraná, 
que incentiva a produção de 
cafés especiais. O Paraná era 
o maior produtor do Brasil 
até a grave geada de 1975. 
Ao longo dos anos seguintes, 
a cafeicultura foi renovada, 
passando a ocupar menor 
área de plantio, mas com 
índices de produtividade mais 
expressivos. Hoje, a qualidade 
da bebida é a protagonista da 
cafeicultura do Estado, e as 
mulheres produtoras deram 
reforço a esse status.

Café II
O Norte Pioneiro é referência 
para os cafés especiais. Dos 
dez primeiros colocados do 
concurso deste ano, oito são 
da região cafeeira. “Foi muita 
emoção. Fiquei sem acreditar 
até o dia seguinte”, diz Sirlene 
Soares dos Santos Souza, 
de Pinhalão, que recebeu 
o prêmio na solenidade de 
encerramento do concurso, 
em Apucarana (Vale do Ivaí), 
no dia 24 de novembro. 
Foi a primeira vez que ela 
participou. Ela tem 12 mil pés 
de café. “Mandei a amostra 
achando que não ia dar em 
nada e veio a surpresa com o 
anúncio. É o reconhecimento 
do trabalho de um ano inteiro 
e um incentivo para fazer cada 
vez melhor”.

Reforma tributária
O líder do Podemos, senador 
Oriovisto Guimarães, 
protocolou uma nova PEC para 
a reforma tributária no País. 
Em sua justificativa, o senador 
paranaense disse: “Esse é um 
tema essencial e um dos mais 
desafiadores que o Congresso 
Nacional precisa enfrentar” .

Comissão Processante 
notifica Pozzobom e 
abre prazo para defesa

Vereadores integrantes da 
Comissão Processante que ana-
lisa a segunda denúncia feita 
contra Celso Pozzobom, o notifi-
caram na última semana. A par-
tir de então, foram oficialmente 
abertos os prazos para que o 
prefeito afastado apresente sua 
defesa prévia. Os prazos para o 
encerramento dos trabalhos da 
comissão Processante também 
foram abertos com o ato da 
notificação.

De acordo com o pro-
curador jurídico do Poder 
Legislativo Municipal, a noti-
ficação foi realizada na última 
quinta-feira, 22. “O prazo para 
que Pozzobom apresente sua 
defesa prévia já está em con-
tagem e é de 10 dias corridos”, 
explica Diemerson Castilho.

Da mesma forma, desde o 
ato da notificação, o prazo de 90 
dias para que a comissão con-
clua os trabalhos – desde que 
dê o devido andamento, após 
análise ao conteúdo da defesa 
–, é de 90 dias, também corridos.

“Os vereadores integrantes 
da Comissão Processante tam-
bém terão um prazo de 10 dias, 
após o encaminhamento da 
defesa previa por Pozzobom, 
para apresentar um parecer 
apontando se dão andamento 
ao processo de cassação, 
ou arquivarão a denúncia”, 
salienta o procurador.

O processo de notificação 

é considerado o momento da 
oficialização do comunicado 
ao prefeito, de que ele está 
novamente sendo alvo de um 
processo de cassação.

O pedido foi feito, pela 
segunda vez, pelo ex-prefeito 
de Umuarama, Jorge Vieira 
e tem como base a denúncia 
feita pelo Ministério Público 
à Justiça. A intenção é impe-
dir um possível retorno de 
Pozzobom à cadeira de pre-
feito, pois o cargo ele já con-
seguiu reaver.

Uma decisão monocrática 
da desembargadora Regina 
Helena Afonso de Oliveira, da 
4ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Paraná, suspendeu, 
de forma liminar, o decreto de 
cassação assinado em janeiro 
deste ano, pelo presidente da 
Câmara, Fernando Galmassi.

Com isso, conseguiu de volta 

o cargo, apesar de ainda estar 
afastado por decisão judicial. 
Ainda conseguiu ter direitos a 
receber seus vencimentos, ou 
seja, tem direito a receber o salá-
rio de prefeito de Umuarama.

Paralelamente a toda esta 
tramitação, o procurador jurí-
dico da Câmara entrou com 
um recurso no Tribunal de 
Justiça, na intenção de que 
um colegiado analise a decisão 
tomada de forma monocrática 
pela desembargadora.

Pozzobom ainda é alvo da 
denúncia feita pelo Ministério 
Público, aceita pela Justiça, 
que gerou a abertura do 
segundo processo de cassa-
ção. O procedimento ainda 
está em andamento. Neste, 
Pozzobom foi denunciado por 
envolvimento em crimes de 
corrupção, organização crimi-
nosa e lavagem de dinheiro.

MP autoriza CEF a administrar
o fundo do DPVAT em 2023

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) editou medida provisória 
que legaliza a atuação da Caixa 
Econômica Federal (CEF) na 
gestão do seguro que indeniza 
vítimas de acidentes de trânsito.

De acordo com a Medida 
Provisória, a Caixa vai poder 
administrar, entre 1º de janeiro e 
31 de dezembro de 2023, o fundo 
que reúne os valores arrecadados 
com o seguro DPVAT, que existe 
desde 1974, além de operaciona-
lizar os pedidos das indenizações.

No ano passado, a Caixa 
substituiu a Seguradora 
Líder nessa função, por 
meio de um contrato com a 
Superintendência dos Seguros 

ASSESSORIA

Privados (Susep), órgão do 
governo que fiscaliza os mer-
cados de seguro, previdência 
complementar aberta e capita-
lização. A contratação, sem lici-
tação, é alvo de questionamento 
na Justiça Federal.

Pela Medida, a Caixa rece-
berá uma remuneração pelas 
atividades exercidas. A forma e 
o valor da remuneração serão 
definidos em ato do Conselho 
Nacional de Seguros Privados 
(CNSP), após proposta apre-
sentada pela Caixa.

Além de legalizar a atuação 
da Caixa na gestão do fundo 
e dos seguros, a MP também 
autoriza o uso da conta do tipo 

poupança social digital para 
receber as indenizações do 
DPVAT relacionadas aos sinis-
tros ocorridos entre 1º de janeiro 
e 31 de dezembro de 2023.

De acordo com o Executivo, 
a escolha da Caixa na gestão 
do fundo do DPVAT decorre do 
porte, capilaridade e exper-
tise da instituição em opera-
ções de pagamentos de maior 
complexidade.

Publicada na edição do Diário 
Oficial da União (DOU) em 22 de 
dezembro, a Medida será anali-
sada nos plenários da Câmara dos 
Deputados e do Senado. O prazo 
para apresentação de emendas 
vai até o dia 3 de fevereiro de 2023.

COMISSÃO processante é formada pelos vereadores João Paulo Rodrigues ‘Sorrisal’ (pre-
sidente), Cris das Frutas, (relatora) e Antonio ‘Pé Duro’

Obras e serviços
O equilíbrio fiscal, as contas em dia e o status de bom pagador 
garantido pela Secretaria do Tesouro Nacional deram ao Paraná 

ao longo de quatro anos a condição de captar recursos nacionais 
e internacionais vantajosos para financiar o desenvolvimento de 
programas de infraestrutura e modernização da gestão. Desde 

2019 foram captados ou estão em fase final cerca de R$ 5,4 
bilhões. Os recursos foram destinados a obras nos municípios e 

incremento de tecnologias no serviço público.

Reforma II
Endossada por 37 senadores, 
a PEC foi apresentada 
para simplificar o sistema 
tributário, atendendo tanto 
o setor produtivo como os 
cidadãos. O princípio básico 
da proposta é a unificação das 
leis estaduais e municipais 
que regem os impostos sobre 
o consumo (ICMS e ISS). 
Com isso, as quase seis mil 
legislações existentes hoje 
serão substituídas por apenas 
duas de caráter nacional, uma 
para cada imposto.

Rumo a 2023
Cerca de 90 mil pessoas 
devem movimentar a 
rodoviária de Curitiba até 
sábado (31) para deixar a 
cidade na semana do Ano 
Novo. A maior movimentação 
deve ser na sexta-feira (30), 
quando cerca de 21 mil 
passageiros devem embarcar 
em 660 ônibus. 40% dos 
passageiros que devem passar 
pela Rodoviária de Curitiba 
devem buscar o litoral do 
Paraná.

Em queda
Segundo dados parciais do 
Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) e Nascidos 
Vivos (Sinasc), até setembro 
deste ano foram registrados 
31 óbitos maternos em todo 
o Paraná, contra 178 ao longo 
de todo o ano de 2021, uma 
queda de 82,5%.

Medidas
As ações implementadas 
e direcionadas pela 
Secretaria Estadual de 
Saúde refletiram na queda 
de mortes maternas no 
Paraná. A atualização da 
Linha de Cuidado Materno-
Infantil, a compra de novos 
equipamentos, o aumento 
no repasse para parto e a 
qualificação dos profissionais 
que atuam nessa área foram 
algumas das iniciativas 
realizadas desde 2019.
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Orçamento do Paraná para o ano
de 2023 será de R$ 60,5 bilhões

O governador Ratinho 
Junior  sancionou a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) para 
2023, que define a estimativa 
da receita e fixa a programação 
das despesas do ano. A peça 
prevê uma receita total de R$ 
60,5 bilhões para o próximo 
exercício, um crescimento de 
10,8% na comparação com as 
receitas do orçamento fiscal 
deste ano. 

A  l e i  co m p re e n d e  o 
Orçamento Fiscal (referente 
aos Poderes do Estado, seus 
fundos, órgãos e entidades da 
administração direta e indi-
reta, inclusive fundações ins-
tituídas e mantidas pelo Poder 
Público), o Orçamento do 
Regime Próprio de Previdência 
Social do Estado do Paraná 
(RPPS) e o Orçamento de 

Investimento das Empresas 
Públicas e das Sociedades de 
Economia Mista.

O texto autoriza os Poderes 
E x e c u t i v o ,  L e g i s l a t i v o , 
Judiciário, Ministério Público 
e Defensoria Pública a abrir 
créditos suplementares nos 
Orçamentos Fiscal, do Regime 
Próprio de Previdência Social 
(RPPS) e de Investimentos até 
o limite máximo de 10% do 
valor da receita consolidada 
total estimada para o exercício. 

A abertura dos crédi-
tos  nos orçamentos do 
Legislativo,  Judiciário e 
Ministério Público será de 
acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira e 
no caso de obrigação super-
veniente derivada de emenda 
constitucional ou lei federal 

que importe em incremento 
de despesa de pessoal.

As despesas somam mais 
de R$ 4 bilhões em investimen-
tos, R$ 33 bilhões com pessoal 
e encargos e R$ 16 bilhões de 
outras despesas correntes. 
Segundo a peça, há recursos 
reservados para reestruturação 
de carreiras e no caso de receita 
extraordinária as verbas serão 
direcionadas para a constru-
ção de um Batalhão da PM em 
Londrina, de um viaduto em 
Cambé, de uma trincheira em 
Mandaguari e elaboração de 
um projeto para construir uma 
ponte no Rio Tibagi.

“O orçamento permite veri-
ficar a realidade econômica do 
Estado, apontando perspecti-
vas orçamentária futuras, bem 
como seus riscos fiscais. Ainda 

temos uma situação complexa, 
mas conseguimos construir 
um orçamento equilibrado e 
que permite um bom 2023 ao 
Paraná”, afirma o secretário da 
Fazenda, Renê Garcia Junior.

PODERES
Os orçamentos dos Poderes 

Legislativo, Judiciário e do 
Ministério Público obedece-
rão aos seguintes limites per-
centuais da Receita Geral do 
Tesouro Estadual: Legislativo, 
5% (dos quais 1,9% para o 
Tribunal de Contas); Judiciário, 

9,5%; Ministério Público, 
4,2%, estabelecidos na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 
2023 (Lei nº 21.228, de 06 de 
setembro de 2022).

Já a Defensoria Pública do 
Paraná terá como limite para 
elaboração de sua proposta 
orçamentária e fixação de des-
pesas com Recursos Ordinários 
do Tesouro Estadual o mon-
tante de R$ 76,2 milhões, 
podendo receber aportes de 
R$ 20 milhões, conforme alte-
ração aprovada na LDO solici-
tada pelo Executivo.

Vinculações constitucionais
Os valores mínimos destinados à Saúde (12%), Educação Básica 

(25%) e Ensino Superior (5%) seguem dentro dos limites constitu-
cionais. Estão previstos para aplicação total R$ 6,73 bilhões em Saú-
de, R$ 9,29 bilhões em Educação Básica e R$ 3,79 bilhões no Ensino 

Superior. Para Segurança Pública será destinado R$ 4,76 bilhões.

Abertura de empresas 
cresceu mais de 20% no 
Paraná entre 2019 e 2022

O número de empresas 
abertas no Paraná de janeiro a 
novembro de 2022 representa 
um aumento de 20,7% em rela-
ção ao mesmo período 2019. 
A evolução tem como base o 
saldo entre abertura e fecha-
mento de empreendimentos 
nos dois anos. Os dados são 
da Junta Comercial do Paraná 
(Jucepar).

Em 2019 o saldo positivo foi 
de 117.688 empresas (194.090 
aberturas e 76.402 baixas) 
estabelecimentos e, em 2022, 
o número saltou para 142.107 
empresas (foram abertas 

252.359 e encerradas 110.252). 
Atualmente, o Estado tem 1,56 
milhão de empresas ativas, um 
dos números mais altos da 
história.

Do total de empresas abertas 
até novembro de 2022, a maio-
ria corresponde a MEIs, com 
75,34%; outras 21,38% são LTDA 
e 2,75% têm como Natureza 
Jurídica Empresário. Os outros 
segmentos têm percentual de 
abertura abaixo de 1%, sendo 
Eireli (0,13%), S/A (fechada) 
(0,22%), S/A (aberta) (0,06%), 
Cooperativa (0,09%), Consórcio 
(0,03%) e outros (0,01%).

ATUALMENTE, o Estado tem 1,56 milhão de empresas ativas, um dos números mais altos 
da história

AEN

Polícia Rodoviária prende motoristas
por embriaguez na Operação Natal

Na Operação Natal, reali-
zada pelo Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv), entre os 
dias 23 e 25 de dezembro, qua-
tro pessoas foram presas em 
flagrante por dirigirem embria-
gadas. O objetivo da operação 
foi combater a embriaguez ao 
volante e o excesso de veloci-
dade nas rodovias estaduais. 
Houve participação de equi-
pes policiais atuantes no Verão 
Maior Paraná.

Ao todo, foram realizados 
610 testes com os etilômetros 
por suspeita de embriaguez. 
Além disso, foram registradas 
4.620 imagens de radar por 
excesso de velocidade e mais 
1.225 autos de infração de trân-
sito por irregularidades como 
faróis queimados, ausência de 
cadeirinha para crianças, não 
uso de cinto de segurança, entre 
outras. Foram atendidos 59 aci-
dentes, que resultaram em 10 
mortes e 67 pessoas feridas.

“A operação visou garantir 
a segurança dos motoristas, 
passageiros e pedestres nas 
rodovias estaduais ao longo do 
feriado de Natal. São números 
que demonstram a atuação fun-
damental das equipes durante 
esse tempo”, frisou o coman-
dante do BPRv, tenente-coronel 
Wellenton Joserli Selmer.

O BPRv também desenvolveu 
ações contra o crime com as equi-
pes da Rondas Ostensivas Tático 
Móvel (Rotam) e de Operações 
com Cães, com abordagens a 
automóveis, ônibus intermunici-
pais e interestaduais para evitar 
o tráfico de drogas, de armas e 
de produtos contrabandeados. 
Foram feitas 1.557 abordagens a 
veículos durante o período.

VERÃO MAIOR
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 práticas relaciona-
das ao entretenimento. Acesse o 
site http://www.verao.pr.gov.br 
e confira a programação com-
pleta das atrações promovidas 
pelo Governo do Estado. As 
ações acontecem nos municí-
pios do Litoral, além de Porto 
Rico e São Pedro do Paraná, no 
Noroeste do Paraná.

O objetivo da operação foi combater a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade nas 
rodovias estaduais

A
E
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Natal de Luzes e Flores, a festa que
entrou para a história de Umuarama

O Natal de Luzes e Flores, realizado 
pela Prefeitura de Umuarama em 2022, 
vai ficar na história: foram 23 dias de 
festa com espetáculos culturais, apre-
sentações musicais, desfiles, atividades 
recreativas gratuitas e a chegada triun-
fal do Papai Noel no Lago Aratimbó, um 
dos momentos que mais encantaram 
crianças e adultos.

Trechos das principais ruas e aveni-
das da cidade foram iluminados por 318 
portais e as praças transformaram-se em 
pontos de encontro das famílias. Pela 
primeira vez, Papai Noel ganhou duas 
casas (nas praças Hênio Romagnolli e 
Miguel Rossafa), por onde passaram 
milhares de crianças em 15 dias. Artistas 
de Umuarama e região se revezaram em 
apresentações nesses locais e também 
na Arthur Thomas, onde foi instalada a 
Estação do Bondinho de Natal, em refe-
rência ao primeiro terminal rodoviário e 
a primeira praça de Umuarama.

Todo o projeto ‘Natal de Luzes e Flores’ 
foi idealizado e supervisionado pelo pre-
feito Hermes Pimentel e incluiu a ação 
“Papai Noel nos Distritos”, outro sucesso da 
programação – Serra dos Dourados, Lovat, 
Vila Nova União e Santa Eliza receberam a 
visita do Bom Velhinho, com pipoca e algo-
dão-doce de graça, além de shows musi-
cais e passeios com o bondinho.

Os visitantes ainda tiveram brinque-
dos infláveis gratuitos para as crianças 
na Miguel, praça de alimentação na 
frente da Prefeitura e a feira do artesa-
nato com cama elástica e brinquedos 
também na Arthur Thomas.

ATRAÇÕES
As atrações artísticas agradaram a 

todos os gostos – teve samba e pagode, 

MPB, rock, grupos vocais, música 
gospel, corais, orquestras e a ‘cereja 
do bolo’ foi a Banda Municipal 26 de 
Junho, reativada por determinação do 
prefeito Pimentel, que realizou show 
nas praças da sede e distritos, além do 
desfile natalino que foi recorde de atra-
ções e participação popular. A parceria 
com a Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama (Aciu) rendeu 
desfiles de caminhões, carros antigos, 
papais noéis ciclistas e motociclistas, 
e a Fundação Cultural realizou um 
grande show com o grupo Sou Arte, 
que encantou centenas de pessoas na 
Praça Santos Dumont.

Além da iluminação especial e dos 
cuidados com as flores, a transforma-
ção da cidade foi observada nos servi-
ços de limpeza e pintura de meio-fio, de 
sinalizações de trânsito especiais (por 
equipes da Umutrans), na segurança 
dos cidadãos em locais de movimento 
(com apoio da Guarda Municipal), na 
atenção aos idosos e pessoas neces-
sitadas (contemplados com almoços 
e reuniões recreativas especiais) e na 
programação cultural descentralizada, 
dando às famílias a oportunidade de 
escolher quais passeios realizar no 
período de festas.

OBJETIVO ALCANÇADO
A campanha produzida pela 

Prefeitura destacava que “Aqui as famí-
lias se reúnem e renovam suas amiza-
des”, e foi exatamente assim. O que 
se viu foram famílias saindo às ruas 
e aproveitando os espaços públicos 
onde havia algum evento. “Faço ques-
tão de reconhecer e agradecer o traba-
lho e o empenho dos servidores, sejam 

estatutários ou comissionados, que se 
empenharam para que tudo ocorresse 
da melhor forma. O investimento do 
poder público valeu cada tostão, diante 
da alegria das crianças e dos adultos. 
Só registramos comemoração, o que, 
também, nos emociona”, disse Hermes 
Pimentel.

De fato, centenas de profissionais, 

Parceria
“Com o apoio dos nossos servidores e a parceria que estabelecemos com a Aciu, tenho 

certeza de que alcançamos o objetivo de levar uma mensagem de paz a todas as famílias. 
Agradeço a cada um que dedicou seu tempo para, juntos, transformarmos a Capital da 
Amizade na Capital do Natal”, declarou. A alegria de Umuarama está de volta. “O Natal 

deste ano mostrou que nossa população está animada e confiante. Que 2023 seja um ano 
ainda melhor, com crescimento, saúde e paz, e que continuemos apostando e investindo 

em nossa cidade. A administração municipal tem novidades para o próximo ano, que que-
remos que seja o melhor de nossas vidas”, completou Pimentel.

de diversas secretarias, se envolveram 
e se dedicaram na realização do Natal 
de Luzes e Flores, fato reforçado por 
Pimentel. “Nossa intenção sempre foi 
oferecer às famílias da cidade e distri-
tos a oportunidade de vivenciar com 
emoção esse período tão importante 
do Natal, quando comemoramos o nas-
cimento de Jesus”, disse.

ABERTURA da festa lotou o Lago Aratimbó. Umuaramenses aguardaram a chegada do Papai Noel que veio de barco

JOSÉ A. SABINO/SECOM



Palavras cruzadas

Você vai se interessar por projetos grandiosos 
e estará com a mente aberta para embarcar em 
algo diferente no trabalho. Seu sexto sentido 
pode ajudar a identificar boas oportunidades de 
uma promoção ou até de encontrar uma nova 
vaga. O astral é favorável para mudanças no vi-
sual ou para abandonar velhos hábitos. Amigos 
podem dar apoio na conquista.

Vai sobrar disposição para cuidar das tarefas e, 
se for preciso, até encarar horas extras no ser-
viço. Se você está atrás de um emprego, peça 
ajuda a alguém da família. Boas energias para 
a convivência com os filhos. Ótimas vibrações 
para o romance e há chance de se envolver com 
um crush de outra cidade.

Vai sobrar criatividade, boas ideias e carisma. 
É hora de tentar algo diferente na decoração, 
organizar melhor o cantinho do home office, 
fazer uma faxina nos armários e doar o que não 
usa mais. O desejo tem tudo para movimentar 
a paquera então prepare-se para ganhar muitos 
admiradores!

Se a família precisar de ajuda, esqueça as dife-
renças, dê uma ajuda. E, com Lua e Urano em 
sintonia, há sinal de romantismo e bons mo-
mentos na vida amorosa. Reforce os laços, evite 
o ciúme e deixe as coisas correrem sem fazer 
muito drama. A paquera pode surpreender se 
você abrir o coração e confiar no destino.

Quem trabalha em casa pode ganhar uma vanta-
gem sobre os colegas, especialmente se conse-
guir um cantinho sossegado para não atrapalhar 
a concentração. Mostre seu charme, saia da ro-
tina e não perca nenhuma chance de puxar papo 
com quem despertar seu interesse. 

Aposte na criatividade para encontrar maneiras 
diferentes de matar a saudade do pessoal e co-
locar o papo em dia. Pode até rolar uma boa 
oportunidade de paquera graças à interferência 
do pessoal. Você e o seu par podem encontrar 
novos interesses em comum, o que ajuda a es-
pantar a mesmice. Não deixe a rotina atrapalhar 
o romance, Peixes!

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

São generosos e sinceros, se preocupam com as necessidades da família e dos amigos. 
A intensidade de suas emoções faz com que se sintam rejeitadas, e podem sofrer em 
silêncio. Um dos maiores problemas que enfrentam é o auto sacrifício.

Horóscopo nascido em 27 de dezembro

Você começa o dia com mais disposição nas 
tarefas que podem trazer uma grana extra para o 
seu bolso. O diálogo pode resolver problemas 
e abrir novas oportunidades, inclusive no tra-
balho. Uma declaração de amor ajuda a firmar 
o romance.

A saúde pode pedir alguns cuidados extras. 
Você pode se importar mais com as aparên-
cias - aproveite para melhorar a imagem. Deixe 
seu lado ambicioso se destacar, mas saiba que 
nada cai do céu. Será preciso ralar muito, mas 
a boa notícia é que o trabalho duro tem mais 
chance de ser reconhecido agora. 

Desejo de matar a saudade de quem está longe. 
Favorecimento para sociedade ou parceria com 
alguém próximo. Pode ser necessário escon-
der algumas coisas se sentir que alguém por 
perto não merece sua confiança. Pode ser que 
alguém saia por aí espalhando seus segredos. 

Ficar no seu canto e evitar o estresse pode ser 
um sonho distante, em compensação, Vênus e 
Saturno se entendem e garantem que as mu-
danças e surpresas dessa terça devem ter resul-
tados melhores do que imaginava. A entrada de 
Vênus em Sagitário promete boas novas tanto 
no romance quanto na conquista.

Assuntos domésticos ganham mais destaque 
nesta terça. Aproveite para cuidar de alguns as-
suntos do dia a dia e para organizar as contas de 
casa. Passeio ou viagem rápida. Bom momento 
para cultivar seus relacionamentos na vida pes-
soal e colocar o papo em dia com as pessoas 
queridas que andam afastadas. 

Finanças ganham destaque e podem surgir 
novas oportunidades para lucrar. Faça contato 
com amigos e familiares para matar a saudade. 
Pode viver momentos eletrizantes com alguém 
que conhece há pouco tempo, basta tomar a 
iniciativa. 
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 27/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 26
min 23

max 29
min 20

Cascavel
max 29
min 19

Foz do Iguaçu
max 32
min 22

max 29
min 20

Curitiba
max 25
min 18

FASES 
DA LUA

Quarta 28/12/2022

Sol
Quinta 29/12/2022

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 698
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 04 06 04 05 01 04 00

Super Sete concurso: 336C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

OUTUBRO
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Loterias
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Timemania

TIME DO
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3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Quina

Timemania

TIME DO
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5º prêmio

Dia da Sorte
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NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 15 19 24 44 45 50
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2408Lotomania

72.654
18.306
80.593
89.718
36.951

06 13 14 36 62 72 74
SAMPAIO CORREA/MA-BA

04 13 16 17 24
concurso: 6033

01 06 10 30 33 35 

04 07 11 23 27 30 33 40 52 65
68 70 71 72 76 78 79 85 90 00

concurso: 2697Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 7

TCCA
SONOLENTO

VILPASTOR
MEDIARIML

ABREAVCA
COESASIOB

LVIVENCIA
ELOGIASEB

QUASEPS
SUARLACRO

IRCEIDOL
AMIDOROEU

ITNEONT
CASTIGADO

MOSCAALAS

Como fica
o bebê ao

mamar

(?) de se-
gurança:
becape

(Inform.)

A parte
branca do

ovo

(?) metal:
o dinheiro

(?)-bumbá,
festa

popular
brasileira

Forma do
decote 
pronun-
ciado

Plenos;
completos 

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Tamanho
pequeno

de camisa
(abrev.)

A tecla
"apagar"
de calcu-
ladoras

Pó para
engrossar
mingaus

Daniel Al-
ves, lateral

direito
(fut.)

Divisões
da escola
de samba

Suporte;
aguente
O do alu-
mínio é Al

Intervir 
(o árbitro)

Retira
(a tampa)

Louva;
enaltece 
Por um

triz

Punido
Uma das 

categorias
do boxe 

Gás usado 
em letreiros
Consoantes
de "saco"

Fecho
(a carta)
Operação 
matemática

Experi-
ência

Abrigos de
sentinelas

Deixar o
local

Transpirar

Ligadas;
unidas
Litro

(símbolo)
Sergipe
(sigla)
Aquele
homem

Psiu!

Comeu
feito ratos

Ídolo, em
inglês

Suplica;
implora

Derrame
(pop.)

Roupa fe-
minina (pl.)

Sacerdote 
protestante
Mudar a
direção

Local de
autópsias
Tira estrei-
ta de pano

(?) Jobim,
músico

Beira;
margem

Remédio para evitar
gravidez

A letra
sinuosa

Gire 
(o pião)

4/idol — néon. 5/amido. 6/coesas — elogia.
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BANCO6

P N Z R
V A Z A M E N T O

G E L E I A R E A L
I A P R O L F
A P E R O B A

E S S A A I O C
C E A R A T O P O

A U T O N O M I A
A R D E A C N L

T O A M E A Ç A
D E S A V E N Ç A

R A T O T O G
I U M O I D A

M A L A P O S T A L
S A L A S E I A

Dois tipos
de vaso

sanguíneo

Parte do
boné que
protege
os olhos

Cada um
dos sím-
bolos do
baralho

Problema
reparado
pelo en-
canador

Alta da
Bolsa de
Valores

Instru-
mento 

essencial 
na cirurgia

Chicote
feito com
tiras de
couro

Traje
para sole-
nidades

Pedra
para

amolar
(pl.)

De + aí 
(Gram.)

Objeto para
transportar

cartas

Cômodo
de visitas

(pl.)

Interjei-
ção para
animar o
cavalo

Sua capital
é Fortaleza
Indepen-
dência

Consome-se
em chamas 

Estou
(pop.) 

Discórdia;
inimizade
Roedor

doméstico
A vogal
do pingo
A 6a nota
musical

Intimi-
dação

Recente

Madeira
nobre

Cheia de
saudade

A favor
de

Pedaço;
porção

Reduzida
a pó

Ferramenta
para cavar

Ana Caroli-
na, cantora

Mãe do
pai

Pico; 
cume
Nome,

em inglês

Suporte de ataduras

Ligação gratuita 
para uso de

consumidores

Criado de 
companhia

Vogais
de "calo"

Classe
(?): elite
(?) coisa:

isso

Alimento
da abelha-

rainha

A última
letra

Na (?): 
à força

Símbolo da
primavera
Mamífero 
australiano

4/boom — name. 6/açoite. 9/desavença — vazamento.
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Empreendedores recebem certificado de marketing digital
Em mais uma parceria 

de sucesso com o Sebrae, a 
Casa do Empreendedor de 
Umuarama entregou o cer-
tificado de participação no 
curso ‘Marketing Digital Para 
Empreendedores’ para 35 alu-
nos, que tiveram a oportuni-
dade de ter aulas gratuitas 
com a professora Andressa 
Castro, especialista em pro-
dução e marketing de negó-
cios. Para se ter uma ideia, no 

decorrer do ano foram reali-
zados seis cursos de marke-
ting digital, contando com um 
total de nada menos que 300 
inscrições, o que é um reco-
nhecimento de que o tema é 
de grande relevância na gestão 
dos negócios.

De acordo com Thiago 
Rangel Siqueira, coordenador 
do Casa do Empreendedor, 
o curso teve duração de 14 
horas e abordou temas como 

‘Humanologia e Comunicação 
– As moedas do século’, ‘Passo 
a passo de um funil de ven-
das que converge’, ‘O que 
move os desejos de compra 
do ser humano e como fazê-
-lo desejar a sua marca’ e 
‘Domine no Digital – De usuá-
rio a criador de conteúdo’. 
“A Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio contra-
tou seis cursos de marketing 
digital para empreendedores, 

todos realizados com grande 
sucesso por meio da Casa do 

Empreendedor em parceria 
com o Sebrae”, detalha.
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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
EQUINOX 2.0T PREMIER 19/20 CINZA COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 179.900,00
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 1.4 ACTIV 18/19 BRANCO COMPLETO 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

Atendimento do Samu a 100% do
PR é legado da saúde em 4 anos

Com quase 18 anos de 
operação,  o Ser viço de 
At e n d i m e n t o  M ó v e l  d e 
Urgência (Samu) tem sua 
cobertura disponível em todos 
os 399 municípios do territó-
rio paranaense. A conquista 
se deu após uma série histó-
rica de investimentos realiza-
dos pelo Governo do Estado 
nos últimos quatro anos, com 
quase R$ 300 milhões para seu 
fortalecimento.

“Pensar a rede de urgên-
cia e emergência do Estado 
seria impossível sem o Samu, 
e é justamente por essa quali-
dade imprescindível de aten-
dimento que temos fortalecido 
e expandido toda sua capaci-
dade”, destacou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

“Em 2019, o Samu con-
templava uma cobertura de 
68%, num crescimento gra-
dativo de 4,8% ao ano. Com 
as orientações do governa-
dor Ratinho Junior, elevamos 
esse crescimento para 10,6%, 
o que nos permitiu levar sua 
cobertura para todo o Paraná”, 
acrescentou.

Criado em 2014, o Samu 
atendia, inicialmente, apenas 
os municípios de Curitiba e 
São José dos Pinhais. Hoje, o 
serviço conta com 12 centrais 
de Regulação de Urgência, que 
mobilizam 186 ambulâncias de 
suporte básico e outras 57 de 
suporte avançado, além de 
cinco helicópteros e um avião 
para atendimento e remoção 
em locais de difícil acesso.

“Embora a frota terrestre 

seja sua principal frente de 
operação, o Samu também 
está equipado com serviço 
aeromédico, o que permite 
maior eficiência para atendi-
mentos de grande urgência, 
sobretudo em locais isolados. 
Sabemos como a agilidade é 
fundamental nesses casos 
e por isso nos certificamos 
de ter todas as ferramentas 
disponíveis para atender os 
paranaenses que necessita-
rem de assistência”, acrescen-
tou Beto Preto.

INVESTIMENTOS
Além de fortalecer a Rede 

de Urgência e Emergência 
com investimentos em capa-
citações, medicamentos, 
transporte de pacientes e 
ampliações de serviços, a Sesa 
também implantou, neste ano, 
a linha de cuidado com priori-
dade para complicações car-
diovasculares, cerebrovas-
culares e traumatismos. A 
pasta divulga e disponibiliza 
seus protocolos para todas 
as unidades do Samu, per-
mitindo a padronização nos 
atendimentos para ocorrên-
cias deste tipo.

Em 2019, o Governo do 
Estado repassou R$ 69,4 
milhões para a rede. Em 
2 0 2 0 ,  o s  i n ve s t i m e n to s 
foram expandidos, somando 
R$ 72 milhões. Já em 2021, 
o valor destinado alcançou 
R$ 74,9 milhões. Neste ano, 
o repasse em 2022 alcançou, 
até o momento, um montante 
de R$ 78,8 milhões.

Atendimentos
De acordo com os registros da Sesa, o Samu tem expandi-
do consistentemente sua média anual de operações. Em 
2019, 520.502 pessoas foram atendidas pelo serviço, so-

mando cerca de 1.637 pacientes por dia e 49.097 por mês. 
Esse número de atendimentos dobrou no ano seguinte, 

que contou com 1.055.448 pacientes no ano, sendo 2.932 
a média diária e 87.954 ao mês. Em 2021, o Samu seguiu 

aumentando suas atividades, desta vez com 1.118.961 
atendimentos, sendo 3.128 a média/dia e 93.832 a média 
mensal. Já neste ano, dados preliminares revelam um ce-

nário constante, com 1.198.447 ocorrências até novembro, 
o que representa uma média diária de 3.631 e 108.949 ao 

mês. “É preciso conferir um destaque especial ao Samu 
também pela sua atuação durante a pandemia, sobretudo 
no deslocamento de pacientes acometidos pelo vírus. Este 
é um serviço que salva vidas diariamente e é nosso dever 

fortalecê-lo”, afirmou Beto Preto.

A conquista se deu após uma série histórica de investimentos realizados pelo Governo do Estado, com quase R$ 300 milhões para seu fortalecimento

DANILO AVANCI/SESA
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Quanto mais você sabe, mas você 
percebe que nada sabe”

Sócrates

REVEILLON  
O UMUARAMA COUNTRY CLUB acena com uma festa fantástica -, 3 ambientes completamente equipados para uma experiência única e 
atrações de tirar o fôlego. Palco principal, Salão Vip e Camarote Isla, Tradicional queima de fogos e Shows com: Dj Ferx, Banda Viva a 
Noite, Dimy e Denis, Banda Semse e outras atrações. Comece 2023 em grande estilo Mais detalhes na secretaria do UCC.

TR
A

D
IÇ

Ã
O

INGREDIENTES
6 postas de robalo sem pele (cerca de 150 
g cada)
3 tomates
1 pimentão amarelo grande
1 pimentão verde grande
1 ½ cebola
2 dentes de alho pequenos
2 pimentas dedo-de-moça pequenas
1 pimenta de cheiro
8 ramos de coentro (folhas e talos)
200 ml de leite de coco
¼ de xícara (chá) de azeite de dendê
2 colheres (sopa) de azeite
Sal a gosto
Folhas de coentro a gosto para servir

MODO DE PREPARO
Lave e seque os pimentões, os tomates, as 
pimentas e o coentro. Corte os pimentões 
ao meio, descarte as sementes e corte cada 
metade em quadrados de 3 cm. Corte os 
tomates em quartos, descarte as sementes 
e corte cada quarto ao meio na diagonal. 
Descasque e corte a cebola em cubos de 2 
cm. Descasque e pique fino o alho. Fatie a 
pimenta de cheiro em rodelas. Corte a pi-
menta dedo-de-moça ao meio, raspe as se-
mentes com a ponta da faca e pique fino 
as metades. Dica: para evitar acidentes com 
dedos apimentados nos olhos, passe óleo ou 
azeite nas mãos depois de cortar as pimen-
tas — a gordura dissolve a capsaicina, subs-
tância responsável pelo ardor. Depois, lave 

 VIRADA
No dia 31 de dezembro, às 12h30, o Band 
Esporte Clube, ancorado por Cris Dias, faz 
uma retrospectiva dos eventos esporti-
vos de 2022. A noite, às 22h30, a Band 

transmite o Festival Virada Salvador direto 
da Arena Daniela Mercury, em Salvador, 
sob o comando das apresentadoras da 
Band Bahia Pâmela Lucciola e Juliana 

Guimarães. A festa reunirá grandes nomes 
da música brasileira, como Léo Santana, 
Wesley Safadão, João Gomes, Zé Vaquei-
ro, Lincoln e Thiago Aquino. A contagem 
regressiva ficará a cargo de Claudia Leitte. 
No domingo (1), às 13h, o público acom-
panha todos os detalhes da cerimônia de 
posse de Luiz Inácio Lula da Silva como 

presidente da República. 

CASAR?
Com  a retomada dos eventos, um novo le-
vantamento da plataforma  iCasei apontou 
que os casais estão mais propensos a fazer 
casamentos maiores -- 41,1% dos entre-

vistados disseram que irão fazer uma festa 
para mais de 150 convidados. 33,9% dos 
noivos ouvidos pela pesquisa sinalizaram 
que convidaram entre 100 e 150 pessoas. 
22,6% afirmaram ter entre 40 e 100 con-
vidados, enquanto apenas 2,4% disseram 
ter menos de 40 pessoas em sua lista de 
convites.  Em 2021, a plataforma de sites 
dos noivos e listas de presentes iCasei re-
gistrou mais de 63 mil eventos, sendo que 
30,5% foram realizados no primeiro semes-

tre e 69,5% a partir da segunda metade 
do ano. No entanto, em 2022, o iCasei 

contabilizou mais de 74 mil casamentos, 
sendo que 52,8% aconteceram no primeiro 

semestre e 47,2% estão no segundo. 
 

***

Casar no civil ou no religioso? De acordo 
com a pesquisa do iCasei, 54,6% escolhe-
ram adotar ambos formatos. 18,9% devem 

se casar apenas no religioso, enquanto 
16,4% têm preferência por fazer uma 

cerimônia ecumênica. 10,1% se casarão 
apenas no civil.

MOQUECA DE PEIXE!

 ARQUIVO PESSOAL

as mãos. No liquidificador, 
bata o leite de coco com o 
azeite de dendê e ½ colher 
(chá) de sal por 1 minuto 
até ficar bem emulsiona-
do — assim o caldo da 
moqueca fica mais avelu-
dado e a gordura do dendê 
e do coco não se separam 
do líquido. Tempere o pei-
xe com sal a gosto. Leve 
uma panela grande (uma 
moquequeira, ou frigideira de borda alta) ao 
fogo médio para aquecer. Regue com o azeite, 
adicione a cebola, tempere com uma pitada 
de sal e refogue por 3 minutos até murchar. 
Junte os pimentões e refogue por mais 3 
minutos. Acrescente o alho e as pimentas e 
mexa por 1 minuto para perfumar. Abaixe o 
fogo, junte o coentro e o leite de coco batido 

com dendê. Adicione os tomates e misture 
bem. Com uma pinça, coloque as tranches 
de peixe entre os legumes — assim o peixe 
fica parcialmente imerso pelo caldo para co-
zinhar.Tampe a panela e deixe cozinhar por 
15 minutos, ou até o peixe ficar cozido, mas 
ainda úmido, e os legumes macios. Sirva a 
seguir com folhas de coentro a gosto. 

 

ZOOM
Eurides Pires e Getúlio 

Alexandre comemoraram 
49 anos de casados -, e 

receberam cumprimentos de 
filhos e netos.
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