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Quase metade dos veículos do Estado 
está com o licenciamento irregular
O Detran alerta sobre a obrigatoriedade do pagamento de débitos de veí-
culos, como o Certificado de Licenciamento Anual, o IPVA, e multas. Para 
a emissão do CRVL é necessário que o veículo esteja sem nenhum débito. 
A frota no Estado é superior a 8 milhões de veículos, desses, aproximada-

mente 47% estão com documentos em atraso, não gerando o licenciamento 
obrigatório para circulação. Para ter acesso às informações de pendências 
e também as guias de pagamentos dos débitos, o cidadão pode acessar o 
portal do Detran ou pelo aplicativo Detran Inteligente. 
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DIVULGAÇÃO

Sobe a confiança na
indústria brasileira

Guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Paraná fizeram um treinamento com aeronaves em Porto Rico. A 
iniciativa foi conduzida pela Casa Militar, com o objetivo de reforçar técnicas fundamentais para o resgate de 
vítimas de afogamento. O Governo do Paraná disponibilizou um helicóptero para atender o Verão Maior Paraná 
nos municípios do Noroeste. A aeronave da Casa Militar estará à disposição da Polícia Militar até o término 
das festividades de Ano-Novo.   

Treinamento

País gerou mais
de 135 mil

empregos novos
postos de trabalho

em novembro
l 2

PF atuará com 
mais de mil 
policiais na

segurança da
posse presidencial
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O Paraná teve saldo 
positivo de 4.832 

empregos em novem-
bro. Com o resultado, 

já soma 153.693 
empregos gerados em 

2022, se consolidando 
como o maior empre-

gador da região Sul. O 
resultado de novem-

bro supera a soma da 
região Norte e Centro-
-Oeste, e de estados 

com populações maio-
res que o Paraná. l4                                                                                                                   

     

R$ 8,8 milhões
investidos em
seguro rural e

1,5 mil no
Trator Solidário
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Identificado
suspeito de

atentar contra
a vida do 

próprio primo
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2 GERAL  Quinta-feira, 29 de dezembro de 2022 

Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Pode ter bons resultados ao lidar com dinhei-
ro hoje, reconhecendo uma oportunidade de 
melhorar seus ganhos. A possessividade pode 
causar desentendimentos no amor. Atenção: 
ficar perseguindo e controlando o crush nas re-
des sociais pode acabar com as suas chances.

Os astros avisam que pode pintar uma boa 
oportunidade de melhorar algumas coisas no 
serviço, é melhor evitar polêmicas, redobrando 
o cuidado para não acabar na boca do povo. 
Um certo mistério pode animar a conquista. 
Mas talvez o seu alvo já tenha compromisso, 
investigue. 

Mudanças no visual ou nos seus planos de tra-
balho estão favorecidas, mas converse sobre os 
seus planos e ouça novos pontos de vista. Vai 
ser mais fácil se entender com o amor se você 
valorizar o que os dois têm em comum. A pa-
quera pode receber um empurrão dos amigos.

Dia bom para relacionamentos, facilitando tudo 
o que pode ser feito em parceria. Aproveite para 
entrar em contato com amigos que andam dis-
tantes, mesmo que seja através das redes so-
ciais. Se anda sonhando em encontrar um novo 
amor, vá em frente e lembre-se que romantismo 
e carinho deixam tudo mais gostoso.

Priorize as tarefas do dia a dia, não pule as 
obrigações mais chatas e mostre que mere-
ce assumir novas responsabilidade.  A saúde 
ganha destaque e pede uma atenção extra. A 
mesmice pode ser a vilã do romance ou da 
conquista. Ainda assim, não desanime, com 
o tempo tudo se ajeita.

Aposte no diálogo. Sua habilidade de se re-
lacionar com as pessoas, aliada a uma boa 
dose de criatividade, pode causar uma ótima 
impressão inclusive nos colegas, mas ao invés 
de exigir que tudo seja feito do seu jeito, tente 
entender o ponto de vista do outro. O namoro 
está protegido.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 29 de dezembro estão destinados a desempenhar um papel de lide-
rança. Não são, em geral, muito ambiciosas, mas têm o talento de estarem no lugar certo 
na hora certa. Tem a capacidade de ajustar-se a trabalhos e atividades sociais e agirem 
sempre de forma politicamente correta. O grande desafio das pessoas nascidas neste dia 
é cumprir com sua posição de superioridade na família, no círculo social ou no trabalho.

Horóscopo nascido em 29 de dezembro

Você terá disposição para aprender coisas 
novas e pode aproveitar para se inscrever 
em um curso, por exemplo, mesmo que seja 
com aulas à distância.  A saúde ainda pode 
precisar de uma atenção extra. O romance 
conta com excelentes energias para sair da 
mesmice e da rotina.

Seu jeito seguro e decidido se torna mais evi-
dente, mas pode ser uma boa pegar um pouco 
mais leve com os colegas. A movimentação nas 
redes sociais é o que deve trazer novidades na 
conquista. Há sinal de mais animação no amor, 
mas cabe a você tomar o controle em alguns 
momentos.

Seu lado comunicativo se destaca e você vai fa-
lar sobre qualquer assunto com mais desenvol-
tura. Um lance passageiro tem tudo para fazer o 
seu coração bater mais rápido. A vida amorosa 
se torna mais agitada também e um bom papo 
ajuda a selar a paz no amor.

Assuntos domésticos podem exigir sua atenção 
nestes últimos dias do ano. Pode ter boas novas 
com dinheiro. A paquera anda meio sem graça, 
mas você talvez caia na tentação de dar uma 
nova chance a um ex. 

O momento é favorável para sair da rotina e se 
arriscar um pouco mais se quer uma promoção 
o trabalho. No amor, deixe as picuinhas e crí-
ticas de lado e concentre-se em no parceiro. 
Se o seu crush é do tipo disputado, invista na 
sensualidade para garantir essa conquista.

O trabalho duro será bem recompensado, espe-
cialmente se usar toda a sua determinação para 
cuidar das suas responsabilidades. Não exija 
que tudo seja do seu jeito porque isso nunca 
acaba bem. O ciúme pode causar estragos na 
convivência com o parceiro (a).

8 VARIEDADES   Quinta-feira 29 de dezembro de 2022 @oparana hojenews

   

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: 699
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

AGOSTO

02 06 07 09 20 26 29 

Loterias
Megasena

01 03 04 06 07 08 11 13 
14 15 16 20 22 23 24concurso: 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
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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

54 57 60 63 68 74 80 
CUIABÁ MT

33 50 57 75 77
concurso: 6035

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: 2699Lotofácil
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MAUHALITO
AUTODIDATA
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TSEWAGMAQUI
VANDALONET

ALTARTRAIDA
IOTREEEL
ADESOSUMA

OQBLINI
CASUALIDADE

LISAEDEMA
MEDOONUS

GENIOSACNP
ATORETIOPIA

OSBROAOZ

Fonte do
lucro ca-
pitalista,

para Marx

Escola on-
de Harry

Potter
estuda

Forma 
simplifi-
cada do

esperanto

Problema
bucal que
se sente
de longe

Que apren-
de sem

auxílio de
professor

Aquele que
tem faci-
lidade de
inventar

A conter-
rânea de

Silvio Ber-
lusconi

Militante
da Resis-

tência
Francesa

Designa-
ção po-
pular do
pichador

Utilidade
do peji,
no Can-
domblé

Miguel 
de (?),

ensaísta
espanhol

Necessi-
dade pre-
mente do
faminto

Panqueca
russa

servida
no lanche

Monogra-
ma de
"Edna"

Um dos 
sinais

da infla-
mação

O da prova
cabe ao

acusador
(jur.)

Aero-
náutica
(abrev.) 

(?) XII: o
Papa du-
rante a II
Guerra

País das
igrejas 

escavadas
de Lalibela

Dá "vida"
às ideias 
dramatúr-

gicas

Bolo que é
um ícone
da culiná-
ria mineira

"O Mágico
de (?)",
clássico 

do Cinema

Estado
insular da
Austrália

Livro sobre
empreen-
dedorismo
de autoria
de Donald
Trump e
Robert

Kiyosaki

Qualquer BR que
parte de Brasília
Barra de metal

fundido

Fibra de aniagens
Um dos usos estéti-
cos do implante de

silicone em mulheres

Estimativa
(abrev.)
Abanar,

em inglês

Macia 
(a pele)

Irascível
(fem.)

Reação
instintiva

ao tubarão

Que 
aderiu

Eventuali-
dade

Rede, em
inglês

Pós-gradua-
ção (Med.)

Enganada
(a esposa) 
Carvalho

(Bot.)
Árvore, 

em inglês
O país de
Guaiaquil

Anchieta
(cipó)

Balneário
de Veneza

Teatro
da (?): o
maior da
Região

Norte, em
Belém do

Pará

3/net — wag. 4/lido — suma — tree. 5/blini — maqui. 7/unamuno. 8/hogwarts — tasmânia.
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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.

@tribunahojenewsumuarama
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Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

SolSol Sol

Cheia
06/01 - 20h09

Nova
21/01 - 17h55

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

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 -1,23% 24,80 
Vale ON -0,22% 88,99 
ItauUnibanco PN +2,04% 25,05 
Bradesco PN +3,06% 15,16 
Magazine Luiza ON +6,75% 2,69 
BRF ON +7,93% 7,76

IBOVESPA: +1,53% 110.236 pontos

Iene 134,24
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 176,39

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,2540 5,2550 +1,0%

PTAX  (BC) -0,2% 5,2730 5,2736 -0,4%

PARALELO -0,5% 5,1600 5,5800 +1,5%

TURISMO -0,5% 5,1600 5,5600 +1,5%

EURO -0,5% 5,5994 5,6006 +2,7%

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 28/12

Iene R$ 0,0393
Libra est. R$ 6,35
Peso arg. R$ 0,030
R$1: 1.395,09 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/12 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 1.506,50 24,25 3,4%
FARELO jan/23 466,30 14,50 12,7%
MILHO mar/23 682,75 8,00 1,7%
TRIGO mar/23 785,50 11,00 0,6%

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

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/12 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 28/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 28/12 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

País gerou mais de 135 mil novos
postos de trabalho em novembro

O Brasil criou em novem-
bro 135.495 postos de trabalho 
formal, segundo as Estatísticas 
Mensais do Emprego Formal do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Novo 
Caged), divulgadas ontem (28), 
em Brasília.

O resultado positivo de 
novembro decorre do total de 
1,748 milhão de admissões, 
ante 1,612 milhão de demis-
sões. No ano, o saldo até 
novembro é de 2,466 milhões 
de empregos formais criados. 

O estoque total de carteiras 
assinadas no país chegou a 
43,144 milhões.

O grupamento de ativi-
dade econômica que mais 
gerou vagas em novembro foi o 
comércio: 105.969 novos pos-
tos de trabalho. Nos serviços, 
foram 92.213 empregos cria-
dos. Houve queda, contudo, na 
indústria, que perdeu 25.707 
vagas, devido a uma pressão 
negativa do setor sucroalcoo-
leiro, segundo o Ministério do 
Trabalho e Emprego.

QUEDA
Houve queda também na 

construção, com menos 18.769 
postos, e na agropecuária, que 
teve redução de 18.211 traba-
lhadores formais.

O resultado ficou positivo 
também em quatro das cinco 
regiões do país. O Sudeste 
abriu o maior número de vagas, 
com saldo positivo de 84.164, 
seguido por Nordeste (29.213), 
Sul (20.750) e Norte (3.055). 
Houve queda de 773 postos de 
trabalho no Centro-Oeste.

Confiança da indústria sobe em
dezembro, após três 3 de quedas

O Índice de Confiança 
da Indústria (ICI), calculado 
pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV), subiu 1,2 
ponto em dezembro, para 
93,3 pontos, após três meses 
de quedas consecutivas. Em 
médias móveis trimestrais, o 
índice recuou 2,1 pontos.

Segundo o economista do 
Ibre/FGV Stéfano Pacini, após 
três meses em queda, a con-
fiança da indústria melhorou 
em dezembro, mas não foi 
suficiente para recuperar as 
perdas sofridas no ano. O pes-
quisador destacou que parte 
da indústria sofreu com pro-
blemas de insumos e outra, 

com redução de demanda, 
levando a um aumento dos 
estoques em 2022.

Em dezembro, houve alta 
da confiança em 11 dos 19 seg-
mentos industriais monitora-
dos pela sondagem. O Índice 
Situação Atual (ISA) cresceu 
dois pontos, para 93,8 pon-
tos. O Índice de Expectativas 
(IE) acomodou-se ao variar 0,2 
ponto para 92,8 pontos.

De acordo com a pesquisa, 
entre os quesitos que integram 
o ISA, o indicador que mede a 
situação atual dos negócios foi 
o que mais influenciou ao subir 
2,8 pontos para 92,5 pontos. 
Segundo o Ibre/FGV, o resul-
tado reflete uma percepção 

de ligeira melhora da demanda 
e redução dos estoques no 
período, com altas de 0,6 e 2,3 
pontos, para 92,1 e 102,5 pon-
tos, respectivamente.

Entre os quesitos que 
medem as expectativas, apesar 
de aumento do otimismo em 
relação à produção, há piora 
do cenário de emprego no setor: 
o indicador que mede as pers-
pectivas sobre emprego piorou 
pelo quarto mês consecutivo ao 
cair 4,2 pontos para 95,1 pontos, 
menor patamar desde julho de 
2020 (93 pontos). O indicador se 
mantém abaixo dos 100 pontos, 
o que sinaliza uma desacelera-
ção das contratações nos próxi-
mos meses.
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PF atuará com mais de mil policiais
na segurança da posse presidencial

A segurança da posse pre-
sidencial contará com mais de 
mil policiais federais. Segundo 
a Polícia Federal (PF), eles vão 
atuar nas áreas de inteligên-
cia e proteção de autorida-
des e estarão integrados ao 
Centro Integrado de Operações 
da Secretaria de Segurança 

Pública do Distrito Federal.
A PF informa ainda que 

operará com as demais for-
ças de segurança em prol dos 
eventos da posse presidencial, 
de forma a cumprir com suas 
atribuições legais como tam-
bém garantir, de forma eficaz, 
a proteção das autoridades 

sob sua responsabilidade.
“A proteção de cada autori-

dade passa por análise de risco, 
que indica o nível de proteção 
adequado e o aparato de segu-
rança que será colocado à dis-
posição. Novos fatos sempre 
são levados em consideração 
e, se necessário, podem levar 

a eventual majoração da pro-
teção e a readequações no pla-
nejamento operacional, o qual é 
dinâmico”, diz em nota a PF.

No comunicado, a PF acres-
centa que acompanha, também 
“as movimentações e eventos 
adversos desde o fim do 2º turno 
das Eleições, coletando dados e 

agindo de maneira integrada 
com as demais forças de segu-
rança”.” Diversos relatórios 
estão sendo produzidos, ser-
vindo de assessoramento aos 
dirigentes, a fim de propor-
cionar a tomada de decisões 
para a manutenção da ordem 
pública”, completa a nota.

Bolsonaro nomeia comandante
do Exército escolhido por Lula

O Diário Oficial da União de 
ontem (28) oficializa a troca 
de comando no Exército. O 
primeiro decreto exonera 
Marco Antônio Freire Gomes 
do cargo de comandante do 
Exército enquanto o segundo 
nomeia o general Júlio Cesar 
de Arruda para exercer interi-
namente a função.

Apesar de terem sido publi-
cados ontem, ambos os decre-
tos entram em vigor somente 
amanhã (30). A data de posse 
do novo comandante do 
Exército já havia sido anteci-
pada pelo futuro ministro da 
Defesa, Jose Múcio, em cole-
tiva de imprensa no Palácio 
do Buriti.

PERFIL
O general Júlio Cesar de 

Arruda é o atual chefe do 
departamento de Engenharia 
e Construção do Exército. 
Nascido em 9 de janeiro de 

Alexandre suspende trechos da nova Lei de Improbidade
O ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tribunal 
Fe d e ra l  ( ST F ) ,  s u s p e n -
deu trechos da nova Lei de 
Improbidade Administrativa, 
aprovada pelo Congresso 
Nacional e sancionada pelo 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PL), em outubro do 
ano passado.

A reforma na legislação, 
que tornou mais restritas as 
possibilidades de punição 
a políticos condenados por 
improbidade, sofreu forte 
oposição de órgãos de inves-
tigação. A ação em questão 
é movida pela Associação 
Nacional dos Membros do 
Ministério Público (Conamp).

1959, em Cuiabá, foi incor-
porado ao Exército em 1975. 
Dois anos depois, ingres-
sou na Academia Militar das 
Agulhas Negras.

Durante sua vida militar, 
serviu em unidades de enge-
nharia em Itajubá (MG), no Rio 
de Janeiro-RJ, em Cuiabá e em 
Brasília. Como tenente-coro-
nel, foi assessor do Gabinete 
de Segurança Institucional 
da Presidência da República 
(2000-2001) e comandou o 1º 
Batalhão de Forças Especiais, 
e m  G o i â n i a ,  n o  b i ê n i o 
2005-2006.

Como coronel, realizou o 
curso de Política, Estratégia 
e Alta Administração do 
Exército. Comandou a Escola 
de Administração do Exército/
Colégio Militar de Salvador, 
foi instrutor do Núcleo de 
Preparação de Oficiais da 
Reserva em Itajubá (MG), da 
Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais e da Escola de 
Comando e Estado-Maior do 
Exército.

No exterior, foi Observador 
Militar da Segunda Missão 
de Verificação das Nações 
Unidas em Angola (UnavemI 
I) e assessor da Cooperação 
M i l i t a r  B r a s i l e i r a  n o 
Paraguai. Realizou o curso 
d e  C o n t ra t e r r o r i s m o  e 
Cooperação Interagências 
na Universidade Nacional de 
Defesa, nos Estados Unidos.

Já como oficial general, 
foi comandante da Academia 
Militar das Agulhas Negras em 
Resende (RJ), comandante 
de Operações Especiais em 
Goiânia, diretor de Educação 
Superior Militar no Rio de 
Janeiro, subcomandante 
de Operações Terrestres em 
Brasília, vice-chefe do depar-
tamento de Engenharia e 
Construção também em 
Brasília e comandante militar 

do Leste no Rio de Janeiro.
Dentre as condecorações 

com que foi agraciado des-
tacam-se a Medalha Militar 
de Ouro com Passador de 
Platina, a Ordem do Mérito 

Militar – Grã-Cruz, a Ordem do 
Mérito Aeronáutico – Grande 
Oficial, a Ordem do Mérito 
Naval - Grande Oficial, e a 
Ordem do Mérito da Defesa - 
Grande Oficial.

A decisão é provisória a 
ainda vai passar pelo refe-
rendo dos demais ministros 
do Supremo Tribunal Federal.

Moraes suspendeu o tre-
cho que limitava a perda de 
função pública aos casos 
em que o gestor público 
ainda estivesse no mesmo 
cargo. Ele disse que a previ-
são “exime” os políticos de 
punição “simplesmente em 
razão da troca de função ou 
da eventual demora no julga-
mento da causa”.

O ministro também derru-
bou o dispositivo que impedia 
a punição de partidos políti-
cos e federações partidárias 
processados por desvio de 

recursos. Ele defendeu que 
as fundações partidárias não 
podem receber “tratamento 
diferenciado”.

Outro trecho suspenso foi 
o que enterrava automatica-
mente a ação de improbidade 
se os réus fossem absolvidos 
sobre as mesmas acusações 
na esfera criminal, o que na 
avaliação do ministro viola a 
autonomia das instâncias da 
Justiça.

A antecipação da nomeação se dá pela pressão em volta do novo governo em relação à 
segurança na posse

O ministro também derrubou o 
dispositivo que impedia a punição 
de partidos políticos e federações 

partidárias processados por desvio 
de recursos
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Guarda-vidas do Corpo de 
Bombeiros treinam com
aeronaves em Porto Rico

Guarda-vidas do Corpo de 
Bombeiros do Paraná fizeram 
um treinamento com aerona-
ves em Porto Rico. A iniciativa 
foi conduzida pela Casa Militar, 
com o objetivo de reforçar técni-
cas fundamentais para o resgate 
de vítimas de afogamento.

O Governo do Paraná dispo-
nibilizou um helicóptero para 
atender o Verão Maior Paraná 
nos municípios do Noroeste. A 
aeronave da Casa Militar estará 
à disposição da Polícia Militar 
até o término das festividades 
de Ano-Novo.

De acordo com o 2º tenente 
do Corpo de Bombeiros, Warison 
Cauê Padovani Pinto, o treina-
mento é necessário para habituar 
os profissionais em salvamentos 
nos locais de difícil acesso. “Em 
algumas situações o uso da aero-
nave é mais indicado para o salva-
mento, pode ser por dificuldade 
em acessar o local ou devido à 
distância em que se encontra a 
vítima. Nesse caso, a aeronave 
busca um guarda-vidas no posto 
mais próximo e faz o lançamento 
na água”, disse.

Além das técnicas de resgate 
com aeronaves, durante o trei-
namento também foram minis-
tradas aulas teóricas e práticas 
aos bombeiros que adquiriram 
habilidade técnica para operar 

Paraná segue como Estado
que mais empregou no Sul

O Paraná teve saldo posi-
tivo de 4.832 empregos em 
novembro. Com o resultado, 
já soma 153.693 empregos 
gerados em 2022, se consoli-
dando como o maior empre-
gador da região Sul. Os dados 
são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged), divulgados ontem (28) 
pelo Ministério do Trabalho e 
Previdência.

O resultado de novembro 
supera a soma da região Norte 
(3.055) e Centro-Oeste (-773), 
e de estados com populações 
maiores que o Paraná, como 
Minas Gerais (4.279) e Bahia 
(4.425). O saldo de vagas no 
mês é resultado da diferença 
entre as 127.394 admissões e 
os 122.562 desligamentos no 
período. 

A iniciativa foi conduzida pela Casa Militar, com o objetivo de reforçar técnicas fundamentais 
para o resgate de vítimas de afogamento

AEN

embarcados em helicópteros, e 
também para aqueles que ainda 
não haviam passado por uma 
experiência semelhante.

“Vários guarda-vidas não 
haviam realizado esse treina-
mento ainda, então tiveram 
toda a parte de instrução de 
como fazer o embarque na aero-
nave, sinais de comunicação, e 
como saltar com o pessoal da 
Casa Militar”, explicou o tenente.

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

turísticos da região Noroeste, 
mas o Corpo de Bombeiros 
também poderá utilizar a aero-
nave para operações de salva-
mento aquático, se necessário.

VERÃO MAIOR PARANÁ
O programa tem ações volta-

das aos veranistas e comunidade 
local, com atividades esportivas e 
de lazer, aulas de ginástica, dança, 
caminhadas, recreação infantil, 
torneios e eventos esportivos, 
além de uma série de outras prá-
ticas relacionadas ao entreteni-
mento. Os trabalhos acontecem 
nos municípios do Litoral, além de 
Porto Rico e São Pedro do Paraná, 
no Noroeste do Paraná.

No acumulado do ano, 
foram 1.627.912 contratações 
contra 1.474.219 demissões. 
Com o saldo, o Paraná fica 
atrás apenas dos estados mais 
populosos do Sudeste: São 
Paulo (712.888), Minas Gerais 
(223.982) e Rio de Janeiro 
(202.813). Além disso, o resul-
tado é superior à soma do 
resultado dos sete estados da 

região Norte no período.
“Na economia, os resulta-

dos do Paraná têm sido exce-
lentes. Chegamos ao posto de 
quarta potência econômica do 
Brasil e os números de empre-
gabilidade continuam altos. 
Estamos fechando o ano com 
mais um grande resultado no 
Caged”, disse o governador 
Ratinho Junior.

Concurso público
O BRDE lançou um edital para concurso público, com 31 vagas 

destinadas ao Sul (PR, SC e RS). Com salários de até R$ 9.268,39. As 
inscrições estão disponíveis até 23 de janeiro no  Fundatec. A data 

prevista para realização das provas é 12 de março de 2023.

Nova Ferroeste
Dois pontos principais 
marcaram o projeto da Nova 
Ferroeste: o edital do leilão e o 
Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) debatido com a sociedade. 
Agora, o edital passa pela 
revisão final e o Governo do 
Paraná aguarda o parecer 
do órgão licenciador sobre 
a emissão da Licença Prévia 
Ambiental. O projeto amplia as 
duas pontas da atual Ferroeste, 
que opera entre os municípios 
de Cascavel e Guarapuava.

Não, obrigado
O deputado federal Paulo 
Martins (PL) ainda não decidiu 
qual destino tomará a partir de 
1° de janeiro de 2023. Martins 
disse que foi convidado pelo 
governador Ratinho Junior 
(PSD) para assumir um cargo, 
mas que optou por não aceitar. 
“Fui convidado, agradeci ao 
governador e não aceitei. Acho 
que nesse momento meu papel 
não é integrar governo”, disse.

Vinhos da Araucária
Cinco vinhos finos e um 
espumante elaborados pela 
Vinícola Araucária, de São 
José dos Pinhais, acabam 
de receber medalhas de 
ouro no concurso “Wines 
of Brazil Awards 2022”, 
realizado no Rio de Janeiro 
pela ViniBraExpo. O concurso 
escolhe anualmente os 
melhores vinhos e espumantes 
produzidos no Brasil. Mais de 
50 vinícolas de todo o país 
participaram do evento.

Censo 2022
Balanço divulgado pelo 
IBGE aponta que mais de 
178 milhões de pessoas, 
o correspondente a 83% 
da população brasileira, 
já responderam ao censo 
demográfico. A previsão é que 
a coleta dos dados termine em 
janeiro do ano que vem.

Ponte de Guaratuba
Suspensas por decisão do TCE, 
as obras da Ponte de Guaratuba 
serão retomadas nesta quarta-
feira (28). A informação foi 
confirmada pelo DER. A ponte 
será construída sobre a Baía de 
Guaratuba.

Felipão
O técnico do Athletico 
Paranaense na última 
temporada, Luiz Felipe Scolari, 
é um dos indicados ao prêmio 
de melhor técnico do mundo 
da Federação Internacional 
de Histórias e Estatísticas do 
Futebol (IFFHS, sigla em inglês).

Profis
A Secretaria de Fazenda de 
Londrina divulgou o balanço final 
do Profis. De 23 de maio a 21 de 
dezembro deste ano, período 
de vigência do programa, a 
prefeitura negociou R$ 100 
milhões, aproximadamente. 
Deste total, R$ 75,6 milhões já 
foram arrecadados e o restante 
do valor, R$ 24,3 milhões, serão 
recebidos em parcelas a vencer 
em 2023. Ao todo, foram feitas 
52.706 adesões.

Fila da mãe
O feriado de Ano Novo parece ter 
começado de forma antecipada 
para veranistas que esperam 
passar a virada no Litoral do 
Paraná ou de Santa Catarina. 
Tanto na BR-277, quanto na 
BR-376, o fluxo é bastante lento 
e as filas ultrapassam a marca de 
20 quilômetros. O DER aponta 
que a fila no desvio operacional 
do quilômetro 41 era de 22 
quilômetro. A Polícia Rodoviária 
Federal confirma que a fila se 
encerrava na região da Borda 
do Campo, bem perto da área 
urbana de São José dos Pinhais, 
na região metropolitana de 
Curitiba. O tempo estimado de 
viagem do DER é de 2 horas até 
Paranaguá, o dobro do normal.

Sem monocrática
O STF aprovou uma emenda 
ao seu regimento interno 
que restringe as decisões 
individuais (ou monocráticas) 
dos ministros e estabelece um 
prazo para a devolução dos 
pedidos de vista – quando um 
ministro pede mais tempo 
para analisar um caso e o 
julgamento fica suspenso. 
As decisões foram tomadas 
por unanimidade em uma 
sessão administrativa virtual 
fechada ao público, realizada 
entre 7 e 14 de dezembro. A 
emenda regimental só deve ser 
publicada em janeiro de 2023.
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Quase metade dos veículos do PR
estão com o licenciamento irregular

O Departamento de Trânsito do 
Paraná (Detran-PR) alerta sobre a obri-
gatoriedade do pagamento de débitos 
de veículos, como o Certificado de 
Licenciamento Anual (CRLV), o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), e multas. Para a 
emissão do CRVL é necessário que o 
veículo esteja sem nenhum débito.

“A nossa frota atual é superior a 8 
milhões de veículos, desses, aproxima-
damente 47% estão com documentos 
em atraso, não gerando o licenciamento 
obrigatório para circulação”, diz o diretor-
-geral do Detran-PR, Adriano Furtado. “A 
falta do CRVL causa muitos transtornos, 
principalmente nesse período de férias, 
aonde temos um índice alto de veículos 
circulando em rodovias e vias munici-
pais”, acrescentou.

Para ter acesso às informações de 
pendências e também as guias de 
pagamentos dos débitos, o cidadão 

pode acessar o portal do Detran-PR 
ou pelo aplicativo Detran Inteligente.

LEGISLAÇÃO
O motorista que for flagrado circu-

lando com veículo que não esteja licen-
ciado estará cometendo uma infração 
gravíssima. Segundo o Artigo 230 do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) será 
aplicada uma multa no valor de R$293,47, 
sete pontos na Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e remoção do veículo.

CERTIFICADO
O Certificado de Licenciamento Anual 

(CRLV) é um documento de porte obri-
gatório a todos os condutores de auto-
móveis. Ele é expedido anualmente pelo 
Departamento de Trânsito de cada estado e 
indica que o veículo está apto para circular 
normalmente pelas vias do país.

No Paraná, o documento é emitido 
de maneira totalmente online pelo 

Detran-PR. Para obter o certificado é 
necessário quitar todos os débitos do 
veículo, emitir e pagar a guia no valor 
de R$ 86,50.

O CRLV é emitido em até 3 dias 
após a efetivação do pagamento, 
nos casos de veículos com débitos 
de multas e IPVA. O documento está 

R$ 8,8 milhões em seguro rural e 1,5 mil ao Trator Solidário
Atividade bastante dependente de 

condições climáticas e de fatores não 
controláveis, a agropecuária tem no 
seguro rural um auxiliar para a prote-
ção da renda. Para baratear os custos, 
o Governo do Paraná é um dos poucos 
que conta com um programa estadual 
de subvenção econômica ao prêmio 
do seguro, complementar ao oferecido 
pela União.

Já o programa Trator Solidário pos-
sibilita aos agricultores familiares a 
compra de máquinas, implementos e 
equipamentos a preços mais acessíveis.

O objetivo é ampliar o acesso ao 
seguro agrícola, garantir ao segurado 
a cobertura de perdas decorrentes 
de fenômenos climáticos e adversos 
que afetam as lavouras, incorporar o 
seguro rural como instrumento para 
a estabilidade da renda agropecuá-
ria e promover o uso de tecnologias 
adequadas e modernas na gestão do 
empreendimento.

A Subvenção Estadual ao Prêmio de 
Seguro Rural é limitada ao percentual 
máximo de 20% do prêmio total, não 
podendo exceder R$ 4,4 mil por CPF, 

O motorista que for flagrado circulando com veículo que não esteja licenciado estará cometendo uma infração gravíssima

ALEX MIRANDA

disponível exclusivamente em versão 
digital, podendo ser verificado pelo 
aplicativo do Detran-PR; Carteira 
Digital de Trânsito (CDT) e pelo por-
tal do Detran-PR. As guias podem ser 
pagas através de caixas eletrônicos, 
PIX ou pelo Internet Banking dos ban-
cos devidamente credenciados.

por cultura ou espécie animal, e até R$ 
8,8 mil por CPF por ano civil.

Em 2022, dos R$ 11 milhões dispo-
níveis, foram pagos R$ 8,8 milhões em 
subvenções. Estiveram sob a garantia 
do seguro os proprietários de 3.199 
apólices, cobrindo pouco mais de 169,8 
mil hectares. O atendimento contem-
plou ameixa, arroz, batata inglesa, 
cebola, cevada, feijão, kiwi, milho, pêra, 
pêssego, tomate, trigo sequeiro e uva.

Os triticultores foram os que mais pro-
curaram essa garantia para suas culturas, 
com 77% do volume segurado, o que cor-
responde a R$ 6,64 milhões. Outros 13%, 
ou R$ 1,12 milhão, foram segurados pelos 
produtores de milho segunda safra. Entre 
as outras principais culturas que se bene-
ficiaram do valor restante estão cevada, 
uva, cebola e tomate.

Por meio do programa Trator 
Solidário, os interessados podem 
adquirir máquinas, implementos e 
equipamentos a preços mais acessí-
veis. Os financiamentos seguem regras 
estabelecidas para a linha Pronaf Mais 
Alimentos e chegam a custar em torno 
de 15% menos que o valor pago no 

mercado comum.
A Seab registrou o faturamento de 

1.506 máquinas, num total superior a 
R$ 324,8 milhões. Foram entregues 1.411 

tratores, 91 colhedoras e quatro pulveri-
zadores. Somente nos tratores, o investi-
mento foi de R$ 268,4 milhões. Eles foram 
fornecidos por seis empresas.
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Palavras cruzadas

Pode ter bons resultados ao lidar com dinhei-
ro hoje, reconhecendo uma oportunidade de 
melhorar seus ganhos. A possessividade pode 
causar desentendimentos no amor. Atenção: 
ficar perseguindo e controlando o crush nas re-
des sociais pode acabar com as suas chances.

Os astros avisam que pode pintar uma boa 
oportunidade de melhorar algumas coisas no 
serviço, é melhor evitar polêmicas, redobrando 
o cuidado para não acabar na boca do povo. 
Um certo mistério pode animar a conquista. 
Mas talvez o seu alvo já tenha compromisso, 
investigue. 

Mudanças no visual ou nos seus planos de tra-
balho estão favorecidas, mas converse sobre os 
seus planos e ouça novos pontos de vista. Vai 
ser mais fácil se entender com o amor se você 
valorizar o que os dois têm em comum. A pa-
quera pode receber um empurrão dos amigos.

Dia bom para relacionamentos, facilitando tudo 
o que pode ser feito em parceria. Aproveite para 
entrar em contato com amigos que andam dis-
tantes, mesmo que seja através das redes so-
ciais. Se anda sonhando em encontrar um novo 
amor, vá em frente e lembre-se que romantismo 
e carinho deixam tudo mais gostoso.

Priorize as tarefas do dia a dia, não pule as 
obrigações mais chatas e mostre que mere-
ce assumir novas responsabilidade.  A saúde 
ganha destaque e pede uma atenção extra. A 
mesmice pode ser a vilã do romance ou da 
conquista. Ainda assim, não desanime, com 
o tempo tudo se ajeita.

Aposte no diálogo. Sua habilidade de se re-
lacionar com as pessoas, aliada a uma boa 
dose de criatividade, pode causar uma ótima 
impressão inclusive nos colegas, mas ao invés 
de exigir que tudo seja feito do seu jeito, tente 
entender o ponto de vista do outro. O namoro 
está protegido.

Horóscopo do dia
ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Solução anterior

Os nascidos no dia 29 de dezembro estão destinados a desempenhar um papel de lide-
rança. Não são, em geral, muito ambiciosas, mas têm o talento de estarem no lugar certo 
na hora certa. Tem a capacidade de ajustar-se a trabalhos e atividades sociais e agirem 
sempre de forma politicamente correta. O grande desafio das pessoas nascidas neste dia 
é cumprir com sua posição de superioridade na família, no círculo social ou no trabalho.

Horóscopo nascido em 29 de dezembro

Você terá disposição para aprender coisas 
novas e pode aproveitar para se inscrever 
em um curso, por exemplo, mesmo que seja 
com aulas à distância.  A saúde ainda pode 
precisar de uma atenção extra. O romance 
conta com excelentes energias para sair da 
mesmice e da rotina.

Seu jeito seguro e decidido se torna mais evi-
dente, mas pode ser uma boa pegar um pouco 
mais leve com os colegas. A movimentação nas 
redes sociais é o que deve trazer novidades na 
conquista. Há sinal de mais animação no amor, 
mas cabe a você tomar o controle em alguns 
momentos.

Seu lado comunicativo se destaca e você vai fa-
lar sobre qualquer assunto com mais desenvol-
tura. Um lance passageiro tem tudo para fazer o 
seu coração bater mais rápido. A vida amorosa 
se torna mais agitada também e um bom papo 
ajuda a selar a paz no amor.

Assuntos domésticos podem exigir sua atenção 
nestes últimos dias do ano. Pode ter boas novas 
com dinheiro. A paquera anda meio sem graça, 
mas você talvez caia na tentação de dar uma 
nova chance a um ex. 

O momento é favorável para sair da rotina e se 
arriscar um pouco mais se quer uma promoção 
o trabalho. No amor, deixe as picuinhas e crí-
ticas de lado e concentre-se em no parceiro. 
Se o seu crush é do tipo disputado, invista na 
sensualidade para garantir essa conquista.

O trabalho duro será bem recompensado, espe-
cialmente se usar toda a sua determinação para 
cuidar das suas responsabilidades. Não exija 
que tudo seja do seu jeito porque isso nunca 
acaba bem. O ciúme pode causar estragos na 
convivência com o parceiro (a).
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AUTODIDATA
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VANDALONET

ALTARTRAIDA
IOTREEEL
ADESOSUMA

OQBLINI
CASUALIDADE

LISAEDEMA
MEDOONUS

GENIOSACNP
ATORETIOPIA

OSBROAOZ

Fonte do
lucro ca-
pitalista,

para Marx

Escola on-
de Harry

Potter
estuda

Forma 
simplifi-
cada do

esperanto

Problema
bucal que
se sente
de longe

Que apren-
de sem

auxílio de
professor

Aquele que
tem faci-
lidade de
inventar

A conter-
rânea de

Silvio Ber-
lusconi

Militante
da Resis-

tência
Francesa

Designa-
ção po-
pular do
pichador

Utilidade
do peji,
no Can-
domblé

Miguel 
de (?),

ensaísta
espanhol

Necessi-
dade pre-
mente do
faminto

Panqueca
russa

servida
no lanche

Monogra-
ma de
"Edna"

Um dos 
sinais

da infla-
mação

O da prova
cabe ao

acusador
(jur.)

Aero-
náutica
(abrev.) 

(?) XII: o
Papa du-
rante a II
Guerra

País das
igrejas 

escavadas
de Lalibela

Dá "vida"
às ideias 
dramatúr-

gicas

Bolo que é
um ícone
da culiná-
ria mineira

"O Mágico
de (?)",
clássico 

do Cinema

Estado
insular da
Austrália

Livro sobre
empreen-
dedorismo
de autoria
de Donald
Trump e
Robert

Kiyosaki

Qualquer BR que
parte de Brasília
Barra de metal

fundido

Fibra de aniagens
Um dos usos estéti-
cos do implante de

silicone em mulheres

Estimativa
(abrev.)
Abanar,

em inglês

Macia 
(a pele)

Irascível
(fem.)

Reação
instintiva

ao tubarão

Que 
aderiu

Eventuali-
dade

Rede, em
inglês

Pós-gradua-
ção (Med.)

Enganada
(a esposa) 
Carvalho

(Bot.)
Árvore, 

em inglês
O país de
Guaiaquil

Anchieta
(cipó)

Balneário
de Veneza

Teatro
da (?): o
maior da
Região

Norte, em
Belém do

Pará

3/net — wag. 4/lido — suma — tree. 5/blini — maqui. 7/unamuno. 8/hogwarts — tasmânia.
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N S T L
O U V I D O R I A

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

L E E L O T E A R
X A R A O S S O
P L U R A L P S
L S G I C I T

T I N T U R E I R O
C O I N F I A

C A R C E R E Ç F
T T A U C Ã O
I E A S T R O S

E V A R I S T O C
A R A D O MO T O

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
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de mau a-
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no serviço

público

Desaven-
ça (fig.)

Posto em
ordem

Que tem 
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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.

Com uma pessoa internada, Boletim Covid informa 45 novos casos
A Secretaria Municipal de 

Saúde informou, ontem (quar-
ta-feira, 28) que uma mulher 
de 64 anos está internada 
na enfermaria do Hospital 
Uopeccan – ela tomou três 
doses da vacina. Nenhuma 
pessoa de Umuarama está 
internada na UTI.

Os novos casos de Covid-
19 que apareceram na cidade, 
foram anunciados no Boletim 
Covid de ontem. Houve o 

diagnóstico de 27 mulheres, 
17 homens e uma criança 
(uma menina de 10 anos, que 
não tomou nenhuma dose da 
vacina), totalizando 45 novos 
casos da doença. Existem hoje 
641 pessoas em isolamento 
domiciliar, considerando que 
são 473 casos ativos e ais 168 
casos tratados como suspei-
tos (quando a pessoa aguarda 
pelos resultados dos exames).

Desde o início da pandemia, 

em março de 2020, 41.151 
pessoas foram diagnostica-
das com coronavírus e desse 
total 40.321 se recuperaram. 
Novamente não houve a con-
firmação oficial de mortes pela 
doença e o total de óbitos nesse 
período de 33 meses é de 357. A 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) classifica Umuarama 
com bandeira verde pelo risco 
de transmissão do vírus ser con-
siderado baixo.
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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

‘Gudan’ é suspeito de ter atentado
contra a vida do primo no Canadá

Um jovem de 26 anos de 
idade, teve que ser socorrido 
às pressas no início da madru-
gada de ontem, depois que 
foi alvejado com disparos de 
arma de fogo. Ele foi atendido 
por uma equipe do Corpo de 
Bombeiros de Umuarama.

O fato foi registrado por 
policiais militares no final 
da noite da terça-feira (27). 
Segundo os levantamentos ini-
ciais da polícia, o crime acon-
teceu pouco depois das 23h30, 
na Rua Santa Helena, nos fun-
dos do Jardim Canadá. O crime 
teria sido motivado por uma 
discussão gerada por desa-
vença entre parentes.

O homem alvejado é primo 
do suposto autor do atentado, 
identificado apenas pela alcu-
nha de ‘Gudan’. Este teria agido 
acompanhado de um adoles-
cente, também identificado.

Os socorristas do Corpo 
de Bombeiros entraram em 
contato com a Central de 
Operações da Polícia Militar 
(PM) informando sobre uma 
ocorrência de disparos de 
arma de fogo. No local os poli-
ciais, além de acompanhar 
o trabalho dos bombeiros, 

Acusado de homicídio 
em novembro é preso 

em Iporã
Um homem de 32 anos foi 

capturado ontem (quarta-
-feira, 28), por policiais civis 
que integram a 15ª Delegacia 
Regional de Polícia de Iporã. 
Ele era alvo de um mandado 
judicial de prisão e foi encon-
trado na cidade.

O homem é tido como o 
principal suspeito de ter par-
ticipado de um assassinato 
registrado no dia 12 de novem-
bro. Na ocasião, a vítima, iden-
tificada como Igor dos Santos 
da Luz, de 25 anos, foi baleado.

Além do mandado de pri-
são preventiva, os policiais 
também cumpriram dois man-
dados de busca e apreensão 
que resultaram na apreensão 
de um simulacro de arma de 
fogo e uma placa de veículo.

De acordo com a Polícia 

também coletaram informa-
ções sobre o fato. As infor-
mações colhidas no local 
foram imediatamente repas-
sadas para investigadores da 
Polícia Civil.

O rapaz atingido encontra-
va-se ferido na região do tórax 
e no braço esquerdo, porém 
estava consciente e conversava 
com os atendentes. Ele revelou 
aos policiais que conhece os 
autores e que eles ocupavam 
um Fiat Palio de cor cinza.

Conforme a vítima, os 
autores teriam se aproximado 
enquanto o atingido cami-
nhava e um deles efetuou os 
disparos. Depois os autores 
tomaram rumo ignorado.

Em primeiro momento o 
rapaz ferido disse aos poli-
ciais que a motivação teria 
sido uma desavença entre ele 
os algozes, por causa de um 
aparelho celular e que, apa-
rentemente a arma usada no 
crime teria sido uma pistola de 
cor preta.

Com a vítima possui ante-
cedentes criminais por tráfico 
de drogas e os suspeitos tam-
bém são conhecidos no meio 
policial, os investigadores não 

descartam a hipótese de que a 
motivação tenha sido gerada 
por uma desavença financeira 
envolvendo a comercialização 
ilícita de entorpecentes.

O rapaz baleado foi encami-
nhado pelo Siate ao Hospital 
Nossa Senhora Aparecida, para 
atendimento.

Civil, na ação criminosa, que 
resultou na morte de Igor 
dos Santos da Luz, ao menos 
três homens foram até a resi-
dência do rapaz e o chama-
ram. Como ele não estava 
no local, o aguardaram e 
quando a vítima chegou foi 
vítima da emboscada e exe-
cutada a tiros.

A motivação do crime ainda 
está sendo investigada. O sus-
peito, preso preventivamente, 
possui antecedentes criminais 
por violência doméstica contra 
uma mulher e por embriaguez 
ao volante.

Ele foi encaminhado à 
cadeia pública de Iporã e está 
à disposição da Justiça. As 
investigações prosseguem a 
fim de identificar os demais 
envolvidos.

JOVEM foi atingido com um 
tiro nas costas e outro em um dos 

braços. Polícia tenta descobrir a 
motivação do atentado

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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Zélia Casoni  “Se você quer ter uma vida feliz, apegue-
se a uma meta, não a pessoas ou coisas.”

Albert Einstein.

DICA
Ninguém é uma ilha, precisamos de pessoas e coisas ao longo de nossa vida, contudo, essa relação não deve nunca ser de 
dependência e sim fruto de uma escolha.
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GOSSIP (S)
*Todo mundo já sabe que a estreia do 
‘Big Brother Brasil 23’, marcada para o 
dia 16 de janeiro, está bem próxima. 
Por conta disso, na última terça-feira 
(27), a TV Globo lançou a primeira 

chamada da vigésima terceira edição 
do reality show. A Record falou em 
plágio. Vamos ver no que dá.....

*Após duas temporadas e meia sem a 
presença de público em noite de pa-
redão, o Big Brother Brasil 23 voltará 
a abrir suas portas para fãs e familia-
res. Na edição que estreia em janei-
ro, telespectadores poderão assistir 

pessoalmente. Tem até inscrição para 
os que gostam...

*Para a próxima edição do reality show 
mais visto do Brasil, a emissora deci-
diu oficializar os cem dias de duração 
e vai começar seus trabalhos em 16 de 
janeiro. Com isso, o programa conhe-
cerá seu vencedor em 25 de abril, uma 
terça. Dividido em Camarote e Pipoca 

muitos nomes saem em breve.

DESCE!
A última semana do ano não está 

sendo nada boa para a influenciadora 
digital Gkay. Após ter virado piada em 
rede nacional no último domingo (25), 
na Globo, a blogueira viu sua vida se 
transformar em um verdadeiro caos. 
Como se já não bastasse, novas po-

lêmicas acabaram tomando conta das 
redes sociais durante a noite da ter-
ça-feira (27), e Gkay voltou a receber 
enxurrada de críticas. Dona do evento 

Farofa da GKAY  ela vem recebendo 
críticas, após os episódios de importu-
nação sexual, que chegaram a ocasio-
nar a expulsão do humorista Tirulipa 

do evento, agora ele terá que enfrentar 
alguns processos na Justiça. Mas na 
internet tudo é muito passageiro. Ela  

tem 20 milhões de seguidores.....

ZOOM
Isabel e Milton Bellezze 
recepcionaram as filhas 
Gabriele e Isabela e os 
genros Mateus e Eduar-
do para a Ceia de Natal. 

Presença especial Geraldo 
Vieira de Aguiar -, pai de 

Isabel que esteve presente 
no balneário Porto Figueira.

NATAL
Família reunida no Natal do ci-
rurgião plástico Fabiano Salva-
dor, a esposa Mariana Salvador 
os filhos, e seus pais Luiza 
e Arlindo Salvador (pediatra 
pioneiro em Umuarama)

 VIA INSTAGRAM

 ARQUIVO PESSOAL
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