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Prefeitura abre PSS para contratar
professores e auxiliares de serviços
A Prefeitura de Umuarama abriu Processo Seletivo Simplificado para 
contratar profissionais para o setor da Educação. O edital está disponível 
no site do município. O período de inscrições começou ontem e segue até 

o dia 9 de janeiro próximo. São 15 vagas para auxiliar de serviços gerais, 
com carga de 40h semanais, com salário inicial de R$ 1.439,17. Há também 
52 vagas para professores com salário inicial de R$ 1.644,54. 
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DIVULGAÇÃO

No Planejamento

Um poste de iluminação pública foi arrancado de sua base no canteiro central da rodovia PR-323 no trecho 
urbano de Umuarama ontem pela manhã. O acidente envolveu dois veículos. O motorista de um deles perdeu 
o controle após a batida e invadiu o canteiro, colidindo também contra o poste. Bombeiros socorreram o 
condutor de um dos carros. O homem de 75 anos de idade sofreu ferimentos leves. Mesmo assim foi levado 
para atendimento médico.  

Acidente na rodovia

Economia
vai iniciar 2023 com 

discussão sobre
marco fiscal
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Governador do DF 
fala em acelerar a 
desmobilização

de acampamentos
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O investimento em 
tecnologia foi um dos 

fatores que contribuíram 
para a melhoria nos 

índices de desempenho 
dos estudantes – o Ideb 

do ensino médio da 
rede estadual subiu do 

7º para o 1º lugar em 
quatro anos: de 

3,7 em 2017 para 4,6 
em 2021. l4                                                                                                                   

     

Escolas 
finalizam 

Projeto Jovens 
Empreendedores
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Conheça hoje
na Coluna Viva 

Bem, a medicina
do equilíbrio
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Traficante é presa 
com drogas 
e dinheiro 
em Ivaté
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Tecnologia 
na Educação
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Palavras cruzadas

Mudanças e imprevistos podem tumultuar o 
seu dia e abalar o seu bom humor. Cuide bem 
do seu dinheiro, evite apostas e negócios arris-
cados. A presença de vários astros na Casa 8 
também pode trazer à tona algumas questões e 
emoções difíceis de encarar.

Problemas de comunicação podem dificultar o 
seu trabalho hoje, por isso, o melhor conselho 
dos astros para você é falar menos, ouvir mais 
e confirmar qualquer informação antes de agir. 
Tenha cuidado para não se envolver em fofo-
cas e procure esclarecer rapidamente qualquer 
mal-entendido que possa ocorrer. 

Controlar os gastos e equilibrar as finanças se-
rão seus maiores desafios, principalmente se 
você cometeu extravagâncias no Natal e agora 
não tem nenhuma reserva com que contar. Faça 
as contas direitinho e corte todos os gastos 
desnecessários que puder.

Você pode ficar dividida (o) entre a razão e a 
emoção em vários momentos e ocasiões hoje. 
No trabalho, não vai medir esforços para con-
quistar o sucesso e ganhar a confiança dos 
chefes. Mas é importante ter cautela para não 
ir com muita sede ao pote e acabar batendo de 
frente com as autoridades. 

Trabalho e estudos vão exigir mais atenção e 
concentração de você nesta quarta, então, o 
melhor a fazer é buscar um ambiente tranquilo 
para cumprir suas tarefas, longe de conversas, 
fofocas e outras distrações. Evite perder tempo 
com discussões. E Júpiter, o planeta da expan-
são, traz boas vibrações para as suas finanças.

A Lua na Casa 8 anuncia mudanças e é bom 
se preparar emocionalmente porque não será 
fácil. Pode romper uma amizade ou parceria de 
trabalho, e pode ser duro ouvir o que os outros 
têm a dizer. Você também pode ter que repen-
sar alguns planos e projetos para o futuro, e terá 
que abrir mão de algumas coisas.

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 20/3Solução anterior

Tem segurança absoluta de quem são e do que são capazes de realizar, mas devem tomar 
cuidado especial com o excesso de confiança. Raramente esquecem suas raízes. São 
trabalhadoras, recusam-se a se deixar desviar por passatempos porque embora gostem 
de se divertir.

Horóscopo nascido em 28 de dezembro

Mentiras, fofocas, intrigas e mal-entendidos 
podem te aborrecer bastante ao longo do dia, 
por isso, pense bem antes de expor suas opi-
niões e comentar seus problemas com alguém. 
Procure falar pouco e não acredite em tudo 
que os outros vão dizer: investigue, pesquise e 
confirme qualquer informação para não cair na 
armadilha de gente falsa e oportunista.

O céu alerta que você pode enfrentar conflitos 
em todo tipo de parceria ou sociedade hoje, por 
isso, é importante ter muito jogo de cintura no 
trabalho. O diálogo não será fácil, e pode ser 
bem difícil chegarem a um acordo sobre tarefas 
e decisões importantes, mas ainda assim será o 
melhor caminho para driblar conflitos.

Trabalho e estudos vão exigir mais calma, 
paciência e concentração hoje. O astral está 
tenso e anuncia alguns imprevistos ao lon-
go do dia. No emprego, por exemplo, você 
pode ter dificuldade de se entender ou seguir 
o ritmo de colegas mais experientes e deve 
conversar para resolver os conflitos.

Quem trabalha em equipe ou sociedade pode 
enfrentar alguns desafios nesta quarta. A Lua 
em conflito com outros planetas pode deixar 
as relações bem tensas, e será difícil conciliar 
ideias, opiniões e objetivos. Você terá que ce-
der se quiser levar o dia com menos conflitos.

A Lua em quadratura com alguns planetas alerta 
que você pode ter um dia bastante tumultuado 
em família. Por mais que tente agradar e dialo-
gar com os parentes, a relação entre vocês pode 
ficar tensa em vários momentos. Evite assuntos 
polêmicos e impor as suas vontades, e tenha o 
máximo de jogo de cintura que puder.

Trabalhar em equipe pode ser uma boa opção. 
Mas os astros recomendam que você tenha 
muito cuidado ao fazer parcerias e acordos fi-
nanceiros hoje, pois há grande risco de entrar 
numa fria e perder dinheiro, inclusive em ne-
gócios com amigos. Se puder adiar a decisão, 
muito melhor.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 28/12/2022

Sol

Paranaguá
max 28
min 23

max 29
min 21

Cascavel
max 26
min 19

Foz do Iguaçu
max 29
min 21

max 28
min 20

Curitiba
max 25
min 18

FASES 
DA LUA

Quinta 29/12/2022

Sol
Sexta 30/12/2022

Chuva

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
14/01 - 23h13
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2409Lotomania

72.654
18.306
80.593
89.718
36.951

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

04 12 30 45 55
concurso: 6034

01 06 10 30 33 35 

04 07 08 12 18 33 35 46 49 51
65 66 69 72 76 80 81 83 86 89

concurso: 2698Lotofácil
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BANCO 35

NSTL
OUVIDORIA

ATRITOUPA
ARRUMADO

LEELOTEAR
XARAOSSO
PLURALPS
LSGICIT

TINTUREIRO
COINFIA

CARCEREÇF
TTAUCÃO
IEASTROS

EVARISTOC
ARADOMOTO

O dono da
camisa,

num time
Amanso
(o leão)

Grossei-
ros; es-
túpidos 

Cirurgia 
para retirar

gordura
localizada

Face;
semblante

Rita (?):
gravou
"Amor e
Sexo"

102, em 
algarismos
romanos

Aquele
que

colore
panos

Função da
bússola 

Liga; 
junta

Moeda,
em inglês

Sem
brilho;
opaco

Figurinha
de álbuns

Cela de
cadeia

O melhor
amigo do
homem
(dito)

(?) Costa,
jornalista

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

Instru-
mento

básico no
campo

O veículo
do enduro

(red.)

Recurso
de livros

Órgão para
reclamação
de mau a-
tendimento
no serviço

público

Desaven-
ça (fig.)

Posto em
ordem

Que tem 
nome igual
Oposto de
"singular"

Citação
(abrev.)   
Nome da
letra "F"

Band-(?),
curativo

O Sol e as
estrelas

Atencio-
samente
(abrev.)

Trabalha
no tear

Idioma da
Rússia

O maior é 
o fêmur

Ter
atitude 

Dividir
(terreno) 
A mobília 

de chácaras

Incentivo
ao cavalo
Formação
de corais

Regressar

Absurdo;
fora da

realidade

3/aid. 4/coin. 6/atrito. 7/cárcere — rústica — surreal. 9/ouvidoria.
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T C C A
S O N O L E N T O

V I L P A S T O R
M E D I A R I M L

A B R E A V C A
C O E S A S I O B

L V I V E NC I A
E L O G I A S E B

Q U A S E P S
S U A R L A C R O

I R C E I DO L
A M I D O R O E U

I T N E O N T
C A S T I G A D O

M O S C A A L A S

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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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

26/11 a 26/12 0,6447 0,6447 0,1440
27/11 a 27/12 0,6827 0,6827 0,1818
28/11 a 28/12 0,7105 0,7105 0,2095
1/12 a 1/1 0,7082 0,7082 0,2072
2/12 a 2/1 0,6806 0,6806 0,1797

Ações % R$
Petrobras PN +0,68% 25,11 
Vale ON +2,39% 89,19 
ItauUnibanco PN -0,57% 24,55 
Magazine Luiza ON -5,26% 2,52 
Via ON -7,06% 2,37 
CVC Brasil ON -7,20% 4,38

IBOVESPA: -0,15% 108.578 pontos

Iene 133,37
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 176,11

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,5% 5,2860 5,2870 +1,6%

PTAX  (BC) +1,9% 5,2826 5,2832 -0,2%

PARALELO +1,4% 5,1900 5,6100 +2,0%

TURISMO +1,5% 5,1900 5,5900 +2,0%

EURO +2,0% 5,6244 5,6271 +3,2%

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 27/12

Iene R$ 0,0396
Libra est. R$ 6,35
Peso arg. R$ 0,030
R$1: 1.389,47 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/12 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 1.482,25 3,25 3,2%
FARELO jan/23 451,80 -3,50 10,5%
MILHO mar/23 674,75 8,50 0,5%
TRIGO mar/23 774,50 -1,50 -2,8%

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 27/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 176,00 -1,1% -2,2%
SOJA Paranaguá 185,50 -0,3% 0,3%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% -2,4%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0011  ffííssiiccaass  1166//0011  ddoommééssttiiccooss  0066//0011

Economia iniciará ano com discussão
sobre impostos e novo marco fiscal

Mesmo com a possibilidade 
de gastar até R$ 168 bilhões 
fora do teto federal de gastos 
neste ano, a equipe econômica 
vai iniciar o novo governo com 
duas prioridades urgentes. O 
futuro ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, começará 
o ano analisando as contas 
públicas e elaborando um 
novo marco fiscal que substi-
tuirá as regras atuais.

Logo após a aprovação, 
pela Câmara dos Deputados, 
da Emenda Constitucional da 
Transição, há dez dias, o minis-
tro explicou que a nova equipe 
econômica fará uma estima-
tiva de receitas nas primeiras 
semanas de janeiro e que as 
projeções de déficit nas contas 
públicas que têm sido apresen-
tadas “não vão prevalecer”.

A questão será saber se 
a reavaliação resultará na 
necessidade de aumento de 
tributos para fechar as con-
tas, mas isso dependerá do 
que o pente-fino nas con-
tas públicas vai apontar. No 
último dia 22, o ex-secretá-
rio de Orçamento Federal, 
Ariosto Culau, afirmou que 
o projeto do Orçamento de 
2023, enviado ao Congresso 
Nacional em agosto do ano 
passado, tinha as receitas 
subestimadas em cerca de R$ 
23 bilhões. Uma opção para o 

novo governo será a revisão 
de desonerações e benefí-
cios fiscais a setores da eco-
nomia, determinada por uma 
emenda constitucional de 
2021, mas nunca executada.

Outro fator que pode redu-
zir as chances de aumento 
de tributos seria a revisão no 
cadastro do antigo Auxílio 
Brasil, que agora volta a se 
chamar Bolsa Família, para 
eliminar irregularidades. Em 
16 de dezembro, um relatório 
do Tesouro Nacional apontou 
que existe um potencial de 
economizar até R$ 26 bilhões 
com uma reformulação no 
programa social que volte a 
pagar os benefícios conforme 
um valor mínimo per capita (a 
cada membro da família), em 
vez de pagar R$ 600 por famí-
lia sem considerar o número de 
integrantes.

NOVA ÂNCORA
Além da varredura nas 

contas públicas, a nova equipe 
econômica passará os seis 
primeiros meses do governo 
debruçada sobre a elabora-
ção do novo marco fiscal que 
substituirá o teto de gastos. 
Promulgada pelo Congresso 
no último dia 21, a Emenda 
Constitucional da Transição 
determina que o governo envie 
um projeto de lei complemen-
tar até agosto. No entanto, 
Haddad já afirmou que pre-
tende enviar a proposta no 
primeiro semestre.

Nas entrevistas recentes, 
o novo ministro afirmou que 
ainda conversará com econo-
mistas para definir qual será 
a nova âncora fiscal. Haddad 
não entrou em detalhes, 
disse apenas as novas regras 
precisam garantir o equi-
líbrio das contas públicas, 
ser sustentáveis no médio e 
longo prazo e terem credibi-
lidade semelhante à da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Orçamento
Ao retirar R$ 145 bilhões do Bolsa Família do teto de gastos 
e mais R$ 23 bilhões em investimentos caso haja excesso de 
arrecadação, a Emenda Constitucional da Transição reduziu 
as restrições que o novo governo teria ao recompor o Orça-
mento de 2023. A peça só foi aprovada no último dia 22, fim 
do ano legislativo do Congresso, com a restauração da verba 

para programas sociais, de saúde e de investimentos que 
tinham sofrido grandes reduções na proposta original. O salá-
rio mínimo em 2023 também será um pouco maior a partir de 

1º de janeiro, R$ 1.320.
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Padilha confirma o convite e o “sinal
positivo” de Tebet para Planejamento

O futuro ministro das 
Relações Institucionais, 
Alexandre Padilha, confir-
mou ontem (27) o convite 
feito à senadora Simone 
Tebet (MDB-MS) para ocupar 
o Ministério do Planejamento, 
que será recriado pelo governo 
do presidente eleito.

De acordo com Padilha, 
Lula convidou Tebet na última 
sexta-feira (23) e teria havido 
“sinalização positiva por 
parte da senadora”. O minis-
tro negou que tenha sido 
costurado um acordo para 
tornar mais robusta a estru-
tura do Planejamento e que 
isso teria levado ao aceite da 
parlamentar.

S e g u n d o  Pa d i l h a ,  o 
convite foi feito por Lula 
“pelo papel que ela teve no 
segundo turno, pela quali-
dade que ela tem como sena-
dora, essa foi a motivação”. 

Governador do DF fala em acelerar a
desmobilização de acampamentos em QG

O governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha, disse 
ontem (27) que a Secretaria 
de Segurança Pública negocia 
com o Exército para acelerar a 
desmobilização de acampa-
mentos instalados em frente 
ao Quartel-General em Brasília.

Segundo ele, cerca de 40 
barracas já foram retiradas e a 
expectativa do governo é que, 
até o próximo domingo (1º), 
dia da posse presidencial, haja 
uma redução na quantidade 
de manifestantes que rejei-
tam os resultados das eleições 
de outubro e permanecem 
no local. “A gente espera que 
essa desmobilização ocorra de 
forma natural”.

Em coletiva de imprensa no 
Palácio do Buriti, o chefe do 
Executivo local destacou que 
todo o efetivo da Polícia Militar 
do Distrito Federal estará em 
condições para atuar na ceri-
mônia de posse do presidente 
eleito Luiz Inácio Lula da Silva. 
Ibaneis disse que haverá ainda 
apoio por parte da Polícia Civil, 
de forma infiltrada, sobretudo, 
devido aos “últimos aconteci-
mentos”, ao se referir à tenta-
tiva de explosão de uma bomba 
no Aeroporto Internacional de 

Ele deu as declarações após 
reunião com o presidente do 
MDB, Baleia Rossi.

Em terceiro lugar na cor-
rida presidencial, Simone 
Tebet declarou apoio a Lula 
no segundo turno e teve papel 
ativo na campanha, subindo 
em palanque e viajando pelo 
país em defesa da candida-
tura lulista. Isso aumentou o 
seu cacife para assumir uma 
pasta no novo governo.

De início, a senadora gosta-
ria de ocupar uma pasta mais 
ligada à execução de progra-
mas sociais do governo, mas 
teria aceitado o Planejamento 
diante de seu papel estratégico 
na definição do orçamento e 
de políticas públicas.

Por diversas vezes, Padilha 
ressaltou o “papel central” do 
Planejamento na composição 
do governo e frisou que a pasta 
participa dos comitês gestores 

de programas como o Bolsa 
Família e o Minha Casa, Minha 
Vida, duas vitrines de governos 
petistas que devem retornar na 
nova gestão de Lula.

Ele negou que tenha 
havido acordo para turbinar o 
Planejamento, de modo a con-
vencer Simone Tebet. Segundo 
o futuro ministro, já estava 
previsto pelo relatório final do 
gabinete de transição que a 
estrutura do ministério a ser 
recriado tenha sob seu guarda-
-chuva instituições importantes 
como o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e o 
Instituto de Pesquisa Econômica 
e Aplicada (Ipea). “Isso não foi 
discutido” com a senadora, afir-
mou o futuro ministro.

Padilha disse que uma reu-
nião deve ser organizada para 
“fechar os últimos detalhes” e 
confirmar o nome de Tebet no 
Planejamento.

OUTROS MINISTÉRIOS
Além do Planejamento, 

outros 15 ministérios ainda 
estão sem titulares. Padilha 
disse que “nada está definido” 
e que as conversas com pes-
soas, partidos e bancadas con-
tinuam até o fim da semana.

O futuro ministro das 
Relações Institucionais agra-
deceu a disposição dos 

parlamentares e partidos que 
se empenharam na aprova-
ção da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) da 
Transição neste mês, incluindo 
alguns que compõem a base 
do atual governo Bolsonaro. 
Padilha disse que esses 
empenhos “estão sendo con-
siderados” na composição do 
novo governo.

DE início, a senadora gostaria de ocupar uma pasta ligada aos programas sociais, mas 
aceitou o Planejamento diante do papel estratégico na definição do orçamento

DIVULGAÇÃO

Brasília no último sábado (24), 
véspera de Natal.

O futuro ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Flávio 
Dino, participou da reunião 
com o governador do Distrito 
Federal acompanhado do 
também futuro ministro da 
Defesa, José Múcio, e comemo-
rou o resultado do encontro. 
“Obtivemos esse compromisso 
no sentido de que haverá uma 
mobilização integral, de 100% 
do efetivo da polícia militar, 
da polícia civil e do corpo de 
bombeiros para garantir segu-
rança não só ao presidente 
da República e às delegações 
estrangeiras, mas às pessoas 
que vão participar do evento”.

Segundo Dino, não há, até 
o presente momento, nenhum 
tipo de alteração no roteiro da 
cerimônia de posse presiden-
cial. “Está mantido o roteiro 
desde a catedral”, disse, pon-
derando que todo planeja-
mento para grandes eventos, 
como é o caso da cerimônia de 
posse, envolve alternativas e 
funciona de forma dinâmica. 
Questionado se Lula vai desfi-
lar em carro aberto, por exem-
plo, ele frisou que a decisão 
será tomada somente no dia 
1º e que, além da segurança, 
deve considerar outros fatores 
como a situação climática na 
capital federal.

“Temos um grande sistema 

de inteligência voltado para 
grandes eventos. Para todos 
aqueles que estiverem pen-
sando em algo parecido 
[com o que ocorreu no último 
sábado], podem ter certeza de 
que serão repreendidos”, refor-
çou Ibaneis. “Todas as pessoas 

que virão para a posse partici-
parão de um evento em paz e 
retornarão para os seus lares 
em paz. Não serão pequenos 
grupos terroristas e extremis-
tas que vão emparedar as ins-
tituições da democracia brasi-
leira”, completou Dino.

IBANEIS Rocha e Flávio Dino se reuniram no Palácio do Buriti

DIVULGAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro aprovou resolução do Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE) que define metas compulsórias anuais de 
redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comer-
cialização de combustíveis nos próximos dez anos, no âmbito da Política 
Nacional de Biocombustíveis (Renovabio). A medida foi publicada 
ontem (27) no Diário Oficial da União. A resolução fixa o valor da 
meta global para o período entre 2023 e 2032, além dos intervalos de 
tolerância. Pela 2023, as distribuidoras terão de adquirir 37,47 milhões 
de créditos de descarbonização (CBIOs). Para o período 2024/2031, 
não houve alteração nas metas que já haviam sido estabelecidas pelo 
CNPE em outubro de 2021, mas houve adição de valores para o ano 
de 2032, definido agora em 99,22 milhões de CBIOs.

DIVULGAÇÃO
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Currículo
Breda é integrante do 
Prerrogativas, grupo de 
advogados antilavajatistas e, 
durante a operação Lava Jato, 
atuou na defesa dos executivos 
da empreiteira OAS. Por 
indicação da presidente do PT, 
o advogado integrou a equipe 
de transição de Lula como 
membro do grupo temático 
de transparência, integridade 
e controle.

Bancos de sangue
Se você é doador de sangue, 
ou tem vontade de desenvolver 
uma ação de ajuda social, 
a hora é agora. Os bancos 
de sangue de todo o Paraná 
precisam de doações para o 
estoque neste fim de ano. Em 
todo o estado, são 23 unidades 
do Centro de Hematologia 
e Hemoterapia do Paraná 
(Hemepar). Nesta semana, 
elas abrem normalmente até 
o sábado (31). Para doar, é 
preciso agendar um horário, 
procedimento direto pela 
internet no site agendamento.
pr.gov.br.

MEC antecipa
O Ministério da Educação 
(MEC) antecipou os 
calendários de inscrições 
para os primeiros processos 
seletivos do Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), do 
Programa Universidade para 
Todos (Prouni) e do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies). Segundo a pasta, os 
editais com o número de 
vagas serão publicados em 
janeiro de 2023.

Energia solar
Uma tendência que vem 
crescendo a cada período no 
Brasil é a adoção de painel 
voltaicos, tanto em áreas urbanas 
como rural. Isso porque, a média 
de economia, quando se utiliza 
a energia solar em substituição 
à elétrica, chega a 90%. É o 
que indica uma estimativa da 

Estado investe cada
vez mais em tecnologia
para os estudantes

O investimento em tecnolo-
gia foi um dos fatores que con-
tribuíram para a melhoria nos 
índices de desempenho dos 
estudantes – o Ideb do ensino 
médio da rede estadual subiu 
do 7º para o 1º lugar em quatro 
anos: de 3,7 em 2017 para 4,6 
em 2021.

Nos últimos dois anos, 
a Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte 
(Seed-PR) disponibilizou para 
alunos e professores diversas 
plataformas digitais educa-
cionais para tornar a apren-
dizagem mais interativa e 
divertida, além de otimizar 
correções feitas pelo professor.

Com o uso das platafor-
mas, os estudantes puderam 
treinar a escrita de redações, 
aprender inglês fazendo exercí-
cios práticos e resolver proble-
mas matemáticos por meio de 
jogos lúdicos. Tudo isso com o 
objetivo de oferecer aos alu-
nos novas ferramentas que 
estimulam a aprendizagem, 
favorecem o domínio da cul-
tura digital e complementam 
os conteúdos didáticos vistos 
em sala de aula.

“É impressionante o pro-
gresso que os nossos alu-
nos tiveram nas plataformas 
ao longo deste ano. Foram 
milhões de redações feitas, 
outros milhões de exercícios 
de inglês concluídos. Nos 

Robótica
Além dos exercícios das plataformas digitais da Seed/PR, os estudantes 

também conseguiram resultados excelentes nas aulas de robótica. 
Neste ano, foram quase 115 mil montagens realizadas pelos alunos – 
incluindo projetos como braço robótico, irrigador automático e semá-
foro. A robótica é aula extracurricular no contraturno de mais de 250 

colégios, pelo programa Robótica Paraná, e em 25 escolas com Educa-
ção em Tempo Integral, chegando a mais de 300 mil estudantes. Os 2,5 
mil kits – compostos por notebooks e um conjunto de peças com 448 
componentes eletrônicos, incluindo motores, sensores, atuadores e 

microprocessadores arduinos – utilizados em 2022 corresponderam a 
um investimento de R$ 9 milhões.

desperta muito orgulho ver os 
estudantes com vontade de 
aprender, se dedicando cada 
vez mais, e os professores se 
reinventando, agregando tec-
nologia às suas aulas e cati-
vando turmas inteiras”, diz 
Renato Feder, secretário da 
Educação do Paraná.

REDAÇÃO
Em 2022, foram realizadas 

3,8 milhões de redações na pla-
taforma Redação Paraná, desen-
volvida pela Seed-PR. A maior 
parte foi escrita por estudantes 
dos anos finais do ensino funda-
mental (6º ao 9º), responsáveis 
por 2,4 milhões de textos.

Implementada em fase 
piloto em novembro de 2020, 
a ferramenta está disponí-
vel para todos os estudan-
tes da rede estadual, além 
dos professores de Língua 
Portuguesa. Dotado de inteli-
gência artificial, ele analisa o 
texto e sinaliza em tempo real 

os erros de gramática, orto-
grafia, pontuação, contração, 
redundância, semântica e 
sintaxe, mostrando explica-
ções sobre o erro.

Assim, os alunos treinam 
a escrita e alcançam melho-
res resultados nas redações, 
enquanto os professores 
podem focar na argumentação 
e nas ideias do texto, devido à 
pré-correção rápida e otimi-
zada feita pela ferramenta.

INGLÊS
Neste ano, mais de 15 

milhões de lições foram con-
cluídas na plataforma Inglês 
Paraná. Os estudantes passa-
ram 6,7 milhões de horas estu-
dando na plataforma – e 21,5 
mil deles conseguiram avan-
çar um nível na escala CEFR, 
do Quadro Europeu Comum 
de Referência para as Línguas. 
Ao todo, 850 mil alunos e pro-
fessores da disciplina estão 
cadastrados no aplicativo.

O motociclista 
Roberval Ferreira, 
há 23 anos, realiza 
ações beneficentes nos 
Natais. Geralmente 
são feitas doações de 
brinquedos, cestas 
básicas no distrito de 
Serra dos Dourados e 
no Lar de idosos San-
ta Faustina. Segundo 
o motociclista, que 
sempre se veste de 
Papai Noel para fazer 
a entrega, há três anos 
não consegue realizar 
a ação beneficente 

no lar de idosos, devido às restrições por conta da pandemia de Covid. Sempre acompanhado de um parceiro, que 
colabora financeiramente. Às vésperas do Natal deste ano, apenas no distrito de Serra dos Dourados, Roberval entre-
gou às crianças, balas e doces, além de livros com literatura evangélica. Geralmente ele se une a o grupo AMM de 
Motociclismo de Maringá, que desenvolve ações no Noroeste. Na foto, o Papai Noel Motociclista está acompa-
nhado do grupo em uma visita ao Hospital do Câncer.

ARQUIVO PESSOAL

Olho na Itaipu
A deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann não irá integrar o 
primeiro escalão do governo do presidente eleito, que começa 

em 1º de janeiro de 2023. Isso porque, ela deverá cumprir 
seu mandato na presidência nacional do PT, que termina só 

no próximo ano. No entanto, ela se articula para garantir 
espaço aos aliados de primeira hora. Um destes é o advogado 

paranaense Juliano Breda, que pode assumir a presidência 
da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu, como antecipou Igor 

Gadelha, no Metrópoles.

Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar). O 
setor, que vem crescendo muito 
no Brasil, já ocupa o 3º lugar em 
geração de energia, perdendo 
apenas para eólica e 
das hidroelétricas.

Mulheres do café
Três mulheres levaram os 
prêmios do ano no Café 
Qualidade Paraná. Elas estão 
transformando a vida rural no 
Norte Pioneiro e na cafeicultura 
do Estado. Sirlene, Eloir e 
Maristela tiveram um 2022 
cheio de histórias.

Cooperativismo
A Castrolanda Cooperativa 
Agroindustrial alcançou, neste 
mês de dezembro, uma marca 
inédita em movimentação 
financeira. Pela primeira vez 
em sua história, atingiu R$ 7 
bilhões de faturamento em 
2022, o maior volume de 
movimentação financeira de 
sua história de mais de sete 
décadas. O número consolida 
a Castrolanda como a maior 
empresa nascida e sediada na 
região dos Campos Gerais.

Marcos Brasil lá
O suplente de deputado 
federal pelo Paraná, Marco 
Brasil (PP), assumiu uma 
cadeira na Câmara dos 
Deputados. Ele entrou na vaga 
aberta por Ricardo Barros 
(PP), após o parlamentar 
reeleito ser anunciado como 
secretário de Indústria, 
Comércio e Serviços do 
governo Ratinho Junior (PSD).

Preço do gás
A nova alíquota do ICMS para o 
gás de cozinha, definida pelos 
estados na última sexta-feira 
(23), vai elevar em até R$ 7,51 
o preço do botijão de 13 quilos, 
produto que tem grande peso 
no orçamento das famílias 
de menor renda. A alta será 
superior a R$ 5 por botijão, que 
hoje custa, em média, R$ 108,73.
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Prefeitura abre PSS para a contratação de
professores e auxiliares de serviços gerais

A Prefeitura de Umuarama 
abriu Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) para con-
tratar profissionais para o 
setor da Educação, conforme 
os dados informados no edi-
tal de abertura nº 117/2022, 
que pode ser consultado no 
site do município.

As inscrições serão aceitas 
de 27/12/2022 a 09/01/2023 
(pedidos de isenção até 
30/12/2022). O boleto com a 
taxa de inscrição, que varia de 
R$ 25 a R$ 30 de acordo com a 
função escolhida, deverá ser 
pago impreterivelmente até 

10/01/2023.
Foram abertas 15 vagas 

para auxiliar de serviços 
gerais, com carga de 40h 
semanais (uma vaga é exclu-
siva para pessoa com defi-
ciência e outra para afrodes-
cendente) e salário inicial de 
R$ 1.439,17. A taxa de inscri-
ção é de R$ 25. Há também 52 
vagas abertas para professores 
de educação infantil/séries ini-
ciais do Ensino Fundamental, 
com carga de 20h e salá-
rio inicial de R$ 1.644,54. A 
taxa de inscrição é de R$ 30 
e foram disponibilizadas três 

vagas para PcD e cinco para 
afrodescendentes).

Para professor de edu-
cação física (carga de 20h) 
serão nove vagas de ampla 
concorrência, uma para PcD 
e uma para afrodescendente 
com salário de 1.891,22 e ins-
crições a R$ 30. O processo 
seletivo também terá forma-
ção de cadastro de reserva 
para professor de educação 
infantil (40h semanais) com 
vencimentos iniciais de R$ 
3.289,06 e inscrição a R$ 30.

Segundo a assistente 
a d m i n i s t ra t i v o  Lea n d ra 

Cristina Hermes Moreira, 
da Diretoria de Recursos 
Humanos, não há reserva de 
vagas para candidatos com 
deficiência ou afrodescen-
dente para provimento ime-
diato devido ao quantitativo 
de vagas oferecido, sendo 
mantido cadastro de reserva. 
O processo seletivo será exe-
cutado pelo IPPEC, correio 
eletrônico ippec@ippec.org.
br, e destina-se à contrata-
ção de servidores temporá-
rios com validade de um ano, 
podendo ser prorrogado por 
igual período. A convocação 

para as vagas será de acordo 
co m  a  n e ce s s i d a d e  d a 
Secretaria de Educação.

Não serão fornecidas por 
telefone informações sobre 
datas, locais e horários de 
realização da prova escrita e 
demais eventos. O candidato 
deverá observar as formas 
de divulgação estabelecidas 
no edital e demais publica-
ções no site do IPPEC. As 
inscrições serão realizadas 
somente via internet. Mais 
informações pelo fone (44) 
3621-4141, na Diretoria de 
Recursos Humanos.

Escolas finalizam Projeto Jovens Empreendedores 
Mais de 1.200 estudan-

tes do 5º ano da rede muni-
cipal de ensino finalizaram 
em dezembro o desenvol-
vimento do Projeto Jovens 
Empreendedores – Primeiros 
Passos (JEPP), realizado com 
a orientação da Secretaria 
Municipal de Educação (SME). 
Ao longo do ano os docentes 
do 5º ano desenvolveram 12 
encontros tratando sobre ques-
tões do empreendedorismo.

No projeto os alunos rece-
bem orientações e treinamento 
sobre como empreender, consti-
tuem uma proposta de negócio, 
a colocam em prática e depois 
aplicam os lucros em atividades 
coletivas, beneficiando toda a 
turma. O conteúdo fornecido 
pelo Sebrae inclui cartilha de 
orientação, para nortear as prá-
ticas pedagógicas, e material 
didático para o estudante reali-
zar as atividades propostas com 
acompanhamento do docente, 
sob a supervisão da consultora 
Sirley Fátima de Souza.

“As temáticas eram narra-
das por um grupo de persona-
gens apresentado no primeiro 
encontro, com o nome ‘Turma 
dos Jovens Empreendedores’. 

Os estudantes conheceram 
aspectos relevantes – inclusive 
de higiene – para a manipula-
ção e comercialização de ali-
mentos e refletiram sobre pro-
paganda e a importância da 
inauguração de um empreen-
dimento”, explicou a secretá-
ria municipal de Educação, 
Mauriza de Lima Menegasso.

Afsu anuncia nova 
comissão técnica

O Umuarama Futsal anun-
ciou a comissão técnica da 
equipe para a temporada 2023.

Além do novo técnico, Peri 
Fuentes – contratado após a 
saída de Neu Victor – a comis-
são também é formada por 
Edjan Barbos, preparador de 
goleiros e auxiliar técnico, 
Elton Silva, preparador físico, 
Marcos Paulo Tavares, supervi-
sor e Manoel Benitez (Maneco), 
que desempenhará a função 
de mordomo da equipe.

Segundo a AFSU (Associação 
de Futsal de Umuarama), a 
comissão técnica também 
conta com pessoas ligadas ao 
setor administrativo, comuni-
cação, departamento médico e 
diretoria.

ELENCO
Além dos alas Geovani 

Santos, Murilo Guimarães 
(Mura) e Guilherme Ouchita, 
do fixo Léo Café, Daniel 
Mosconi e do goleiro Luccas 
Hentz, que haviam sido anun-
ciados no começo de dezem-
bro, recentemente a AFSU 
também comunicou a volta 
do ala Mateus Ferro, que pas-
sou um tempo em Portugal 
e do pivô Lucas Soldado 
que jogou no Palmas e no 
Apucarana.

O fixo Lucas Farias também 
foi contratado e fará parte da 
equipe em 2023. Outros nomes 
também compõem o elenco.

A apresentação oficial do 
time e de toda comissão téc-
nica deverá acontecer no dia 6 
de fevereiro.

Na atividade prática os 
estudantes aplicam os conhe-
cimentos teóricos adquiridos 
no curso. O dinheiro arre-
cadado como resultado das 
ações foi utilizado pelos estu-
dantes integrantes do projeto 
para um momento de confra-
ternização. Cada turma deci-
diu coletivamente a melhor 

forma de confraternizar.
Desta forma, com o apoio 

do setor de transporte esco-
lar, neste mês os estudantes 
visitaram o shopping, boliche, 
cinema, chácaras com piscina, o 
Bosque Uirapuru, clubes e casas 
de festa infantil, além de realiza-
rem momentos de confraterni-
zação com comidas diferentes.

NA atividade prática os estudantes aplicam os conhecimentos teóricos adquiridos no curso
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Palavras cruzadas

Mudanças e imprevistos podem tumultuar o 
seu dia e abalar o seu bom humor. Cuide bem 
do seu dinheiro, evite apostas e negócios arris-
cados. A presença de vários astros na Casa 8 
também pode trazer à tona algumas questões e 
emoções difíceis de encarar.

Problemas de comunicação podem dificultar o 
seu trabalho hoje, por isso, o melhor conselho 
dos astros para você é falar menos, ouvir mais 
e confirmar qualquer informação antes de agir. 
Tenha cuidado para não se envolver em fofo-
cas e procure esclarecer rapidamente qualquer 
mal-entendido que possa ocorrer. 

Controlar os gastos e equilibrar as finanças se-
rão seus maiores desafios, principalmente se 
você cometeu extravagâncias no Natal e agora 
não tem nenhuma reserva com que contar. Faça 
as contas direitinho e corte todos os gastos 
desnecessários que puder.

Você pode ficar dividida (o) entre a razão e a 
emoção em vários momentos e ocasiões hoje. 
No trabalho, não vai medir esforços para con-
quistar o sucesso e ganhar a confiança dos 
chefes. Mas é importante ter cautela para não 
ir com muita sede ao pote e acabar batendo de 
frente com as autoridades. 

Trabalho e estudos vão exigir mais atenção e 
concentração de você nesta quarta, então, o 
melhor a fazer é buscar um ambiente tranquilo 
para cumprir suas tarefas, longe de conversas, 
fofocas e outras distrações. Evite perder tempo 
com discussões. E Júpiter, o planeta da expan-
são, traz boas vibrações para as suas finanças.

A Lua na Casa 8 anuncia mudanças e é bom 
se preparar emocionalmente porque não será 
fácil. Pode romper uma amizade ou parceria de 
trabalho, e pode ser duro ouvir o que os outros 
têm a dizer. Você também pode ter que repen-
sar alguns planos e projetos para o futuro, e terá 
que abrir mão de algumas coisas.

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 20/3Solução anterior

Tem segurança absoluta de quem são e do que são capazes de realizar, mas devem tomar 
cuidado especial com o excesso de confiança. Raramente esquecem suas raízes. São 
trabalhadoras, recusam-se a se deixar desviar por passatempos porque embora gostem 
de se divertir.

Horóscopo nascido em 28 de dezembro

Mentiras, fofocas, intrigas e mal-entendidos 
podem te aborrecer bastante ao longo do dia, 
por isso, pense bem antes de expor suas opi-
niões e comentar seus problemas com alguém. 
Procure falar pouco e não acredite em tudo 
que os outros vão dizer: investigue, pesquise e 
confirme qualquer informação para não cair na 
armadilha de gente falsa e oportunista.

O céu alerta que você pode enfrentar conflitos 
em todo tipo de parceria ou sociedade hoje, por 
isso, é importante ter muito jogo de cintura no 
trabalho. O diálogo não será fácil, e pode ser 
bem difícil chegarem a um acordo sobre tarefas 
e decisões importantes, mas ainda assim será o 
melhor caminho para driblar conflitos.

Trabalho e estudos vão exigir mais calma, 
paciência e concentração hoje. O astral está 
tenso e anuncia alguns imprevistos ao lon-
go do dia. No emprego, por exemplo, você 
pode ter dificuldade de se entender ou seguir 
o ritmo de colegas mais experientes e deve 
conversar para resolver os conflitos.

Quem trabalha em equipe ou sociedade pode 
enfrentar alguns desafios nesta quarta. A Lua 
em conflito com outros planetas pode deixar 
as relações bem tensas, e será difícil conciliar 
ideias, opiniões e objetivos. Você terá que ce-
der se quiser levar o dia com menos conflitos.

A Lua em quadratura com alguns planetas alerta 
que você pode ter um dia bastante tumultuado 
em família. Por mais que tente agradar e dialo-
gar com os parentes, a relação entre vocês pode 
ficar tensa em vários momentos. Evite assuntos 
polêmicos e impor as suas vontades, e tenha o 
máximo de jogo de cintura que puder.

Trabalhar em equipe pode ser uma boa opção. 
Mas os astros recomendam que você tenha 
muito cuidado ao fazer parcerias e acordos fi-
nanceiros hoje, pois há grande risco de entrar 
numa fria e perder dinheiro, inclusive em ne-
gócios com amigos. Se puder adiar a decisão, 
muito melhor.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 28/12/2022

Sol

Paranaguá
max 28
min 23

max 29
min 21

Cascavel
max 26
min 19

Foz do Iguaçu
max 29
min 21

max 28
min 20

Curitiba
max 25
min 18

FASES 
DA LUA

Quinta 29/12/2022

Sol
Sexta 30/12/2022

Chuva

Nova
23/12 - 07h17

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 698
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 09 05 04 07 09 07 01

Super Sete concurso: 337C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

OUTUBRO

04 11 14 17 18 19 31

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 08 09 10 
12 17 20 22 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
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2409Lotomania

72.654
18.306
80.593
89.718
36.951

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

04 12 30 45 55
concurso: 6034

01 06 10 30 33 35 

04 07 08 12 18 33 35 46 49 51
65 66 69 72 76 80 81 83 86 89

concurso: 2698Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

NSTL
OUVIDORIA

ATRITOUPA
ARRUMADO

LEELOTEAR
XARAOSSO
PLURALPS
LSGICIT

TINTUREIRO
COINFIA

CARCEREÇF
TTAUCÃO
IEASTROS

EVARISTOC
ARADOMOTO

O dono da
camisa,

num time
Amanso
(o leão)

Grossei-
ros; es-
túpidos 

Cirurgia 
para retirar

gordura
localizada

Face;
semblante

Rita (?):
gravou
"Amor e
Sexo"

102, em 
algarismos
romanos

Aquele
que

colore
panos

Função da
bússola 

Liga; 
junta

Moeda,
em inglês

Sem
brilho;
opaco

Figurinha
de álbuns

Cela de
cadeia

O melhor
amigo do
homem
(dito)

(?) Costa,
jornalista

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

Instru-
mento

básico no
campo

O veículo
do enduro

(red.)

Recurso
de livros

Órgão para
reclamação
de mau a-
tendimento
no serviço

público

Desaven-
ça (fig.)

Posto em
ordem

Que tem 
nome igual
Oposto de
"singular"

Citação
(abrev.)   
Nome da
letra "F"

Band-(?),
curativo

O Sol e as
estrelas

Atencio-
samente
(abrev.)

Trabalha
no tear

Idioma da
Rússia

O maior é 
o fêmur

Ter
atitude 

Dividir
(terreno) 
A mobília 

de chácaras

Incentivo
ao cavalo
Formação
de corais

Regressar

Absurdo;
fora da

realidade

3/aid. 4/coin. 6/atrito. 7/cárcere — rústica — surreal. 9/ouvidoria.
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T C C A
S O N O L E N T O

V I L P A S T O R
M E D I A R I M L

A B R E A V C A
C O E S A S I O B

L V I V E NC I A
E L O G I A S E B

Q U A S E P S
S U A R L A C R O

I R C E I DO L
A M I D O R O E U

I T N E O N T
C A S T I G A D O

M O S C A A L A S

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.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Conheça hoje na Coluna Viva Bem, a medicina do equilíbrio
Ayurveda é a medicina do 

equilíbrio. Uma terapia mile-
nar focada no equilíbrio do 
corpo, da mente e do espírito 
para uma vida saudável e uma 
longevidade vigorosa. Por ter 
uma visão holística, é frequen-
temente relacionada como 
algo “místico” por quem não 
conhece a prática. A verdade é 
que a ayurveda é uma terapia 
que desenvolve o autoconheci-
mento e, assim, a autocura.

O termo é formado por “Ayu” 
(vida) e “veda” (conhecimento), 

ou seja, Ayurveda significa o 
conhecimento, ou a ciência da 
vida. É uma filosofia de cura que 
guia o indivíduo para que ele 
retorne ao seu equilíbrio ener-
gético e restabeleça a harmo-
nia do seu corpo. Dessa forma, 
ao estar em equilíbrio, o ser se 
mantém saudável.

E esse equilíbrio se estende 
para a natureza e para os outros 
seres. Afinal, a ayurveda acre-
dita que a energia de cada indi-
víduo está conectada com o 
todo, com o universo e com os 

ciclos naturais da vida.
Surgiu na Índia há cerca de 

5 mil anos. Por isso, é conside-
rada um dos sistemas de saúde 
mais antigos do mundo.

Os primeiros registros da 
Ayurveda foram encontrados 
em uma antiga civilização 
da região noroeste da Índia. 
Associados à saúde e medi-
cina, serviu como um dos pon-
tos de partida para a constitui-
ção da prática.

Entre os séculos I e VII foram 
registrados os escritos clássicos 

da Ayurveda, usados até hoje: 
Caraka Samhita, Susruta 
Samhita e Astanga Hrdayam.

Entre os séculos X e XI: os 
muçulmanos invadiram a Índia 
e tentaram destruir os livros e 
registros associados à técnica. 
Contudo, foram preservados 
por um Imperador de origem 
mongol.

AYURVEDA É UMA MEDICINA?
Sim. Ao lado da medicina 

ocidental, conhecida por alo-
patia, e da medicina tradicional 

chinesa, a medicina ayurveda 
também é um caminho tera-
pêutico para cuidar da saúde.
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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

Poste de iluminação foi arrancado por
carro envolvido em acidente na PR-323

Uma colisão entre dois auto-
móveis foi registrada na rodovia 
PR-323, no trecho urbano de 
Umuarama, por volta das 9h30 
de ontem (terça-feira, 27). Um 
homem, motorista de um dos 
veículos envolvidos, teve que 
ser atendido por uma equipe 
do Corpo de Bombeiros.

O acidente envolveu o 
Toyota Corolla, com placas de 
Caarapó/MS, que transportava 
uma família (três pessoas) e 
era conduzido por um homem 
de 75 anos. O outro veículo é 
um GM Astra, de cor prata de 
Cruzeiro do Oeste.

Eles colidiram em frente 
ao Multiatacado do Planalto, 
onde há um retorno. O con-
dutor do Astra relatou que 

estava trafegando pela faixa 
da esquerda, no sentido via-
duto Alexandre Ceranto/
Posto Gauchão. O outro carro 
envolvido (Corolla) seguia no 
mesmo sentido, mas estava na 
faixa da direita, quando o con-
dutor, repentinamente, deu 
seta e lançou o veículo sobre 
a faixa da esquerda.

“Para não bater na porta do 
motorista do Corolla, eu ainda 
consegui tirar um pouco pra 
esquerda e bati no com meu 
Astra no bico do carro dele. 
Depois invadi o canteiro central 
e consequentemente no poste”, 
revelou o condutor do Astra.

Já a passageira do Corolla 
explicou que eles seguiam pela 
rodovia, sinalizaram que iriam 

fazer o retorno e o outro carro 
bateu neles.

Conforme os bombeiros, 
apenas uma vítima foi enca-
minhada para atendimento 
médico (o condutor do Corolla), 
mas sem ferimentos graves.

Equipes da Copel foram 
acionadas para averiguar os 
danos da colisão que também 
deixou vestígios de grande 
monta nos dois veículos envol-
vidos. Patrulheiros rodoviários 
de Cruzeiro do Oeste estiveram 
no local para analisar a cine-
mática da colisão.

DEPOIS de colidir contra o Corolla, o Astra invadiu o canteiro central na PR-323 e arran-
cou um dos postes de iluminação

ALEX MIRANDA

Traficante é presa em flagrante
com drogas e dinheiro em Ivaté

A Polícia Militar cumpriu um 
mandado de busca e apreensão 
na cidade de Ivaté (47 quilôme-
tros de Umuarama) e encon-
trou, além de drogas, tam-
bém a quantia de R$ 2,3 mil. A 
ordem judicial determinava que 
a busca fosse realizada em um 
bar no centro do município. Por 
volta das 17h30 da última segun-
da-feira (27) na rua Maringá, os 
policiais deram início ao cumpri-
mento da ordem.

No local, identificado como 

bar do Madrink, o cão de faro 
Átila foi utilizado na busca e 
encontrou uma trouxa plástica 
onde estavam 17 pedras de 
crack (9,7 gramas) e 31 invólu-
cros de cocaína (19,9 gramas). 
Ainda durante as buscas foi 
apreendida a quantia de R$ 
2.385,00 em espécie.

Diante do flagrante, a pro-
prietária do estabelecimento 
de 47 anos foi encaminhada 
para a autoridade competente 
junto com a droga e o dinheiro.

CRACK, cocaína e dinheiro, foram apreendidos na ação que aconteceu em um bar do município

D
IV
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Policiais militares do BPFron Umu-
arama realizavam patrulhamento 
na Capital da Amizade quando 
abordaram um veículo Toyota Co-
rolla, na última segunda-feira (26) 
durante a Operação Horus. Na 
revista, foram localizados diversos 
produtos de origem estrangeira, 
como eletrônicos, cosméticos e 

pacotes de cigarros. Conforme orientação da Polícia Federal, a mulher de 
51 anos e o homem de 40 anos, ocupantes do veículo, foram identificados 
e liberados. As mercadorias e o veículo foram apreendidos e entregues na 
Receita Federal da cidade de Guaíra.

DIVULGAÇÃO



8 SOCIAL  Quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 @tribunahojenewsumuarama

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Grande parte dos fracassos da vida vem de 
pessoas que não perceberam o quão perto 
estavam do sucesso quando acharam que 
deveriam desistir.” – Thomas A. Edison.

DICA: 
Se em 2023 você desejar muito conquistar algo, vá em frente e não desista, enquanto aquilo fizer sentido para 
você, continue.

PE
RS

IS
TA

  DIGITAL
O Twitter terá um novo recurso que 
mostra a contagem de visualizações 
de todos os tweets. O lançamento 
foi confirmado nesta quinta-feira 
pelo próprio dono da rede social, 

Elon Musk. A novidade permite que 
qualquer pessoa veja quantas visua-
lizações um tuíte teve, assim como 
acontece em vídeos na rede social 
e no YouTube. Antes, a função era 
reservada para o autor da publica-
ção. A ferramenta deve aparecer à 

esquerda da quantidade de comparti-
lhamentos, compartilhamentos com 

comentários e curtidas. (g1)

 DESLIGA!
Em uma pesquisa feita em novem-
bro pelo site americano de carrei-
ras Monster, 87% de mais de mil 

trabalhadores em todos os setores 
experimentaram estresse e ansiedade 
pós-férias, e que 72% dos trabalha-
dores se abstiveram de tirar férias 

para evitar esse desconforto. Psicó-
logos e terapeutas classificam essa 
angústia relacionada às férias como 
ansiedade antecipatória, um termo 
genérico para descrever o medo e a 
preocupação com coisas ruins que 

podem acontecer no futuro.

VIA TIK TOK!
A nova “trend” que está virali-

zando entre americanos no TikTok 
tem causado prejuízos a pacien-
tes com diabetes tipo 2 no país. 
Com o objetivo de emagrecer, 

usuários da plataforma de vídeos 
começaram a relatar, há quatro 
meses, suas experiências com a 

semaglutida — também conheci-
da como Ozempic — para a perda 
de peso. O medicamento antidia-
bético, no entanto, é usado para 
manter os níveis de açúcar no 
sangue sob controle. De acordo 
com a rede de televisão a cabo 
Bloomberg, a prática viralizou 
tanto que o remédio está em 

falta nos estoques dos Estados 
Unidos, segundo o banco de da-
dos mantido pela “Food and Drug 
Administration”, uma agência do 
Departamento de Saúde e Servi-

ços Humanos do governo.

ZOOM
André Bacelar e Aline Montovani 
Bacelar, na noite de Natal, com 
familiares e filhos -, num close 

de amor e alegria . A vocês: um 
excelente Ano Novo.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ZOOM
As queridas irmãs Edmara Freitas (gra-
vidíssima) e Eliane Freitas, em clima 
de Natal, comemoram as conquista do 
ano que se finda e o amor incondicio-
nal que as une. A vocês: um excelente 
Ano Novo.
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