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Saúde registrou em 2022 mais de
20 mil casos de Covid na cidade
O ano de 2022 começou com uma explosão de casos de Covid-19 – foram 
15.874 no primeiro trimestre. Nos meses seguintes os números foram 
caindo e o recorde foi em outubro, com apenas 42 pessoas infectadas. 
Em novembro outro aumento: 365. E agora, em dezembro, o último 
Boletim do ano informa que 1.537 pessoas foram diagnosticadas com a 

doença. Ontem foram anunciados 54 casos, mostrando que 36 mulheres, 
17 homens e uma menina de 10 anos, que tomou uma dose da vacina, 
foram infectados pelo vírus. No balanço de 2022 vem a confirmação 
de que as mulheres são as que mais se contaminam – 52,3% do total –, 
depois os homens (37,2%) e por último as crianças (10,5%). 
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

Escolas 
premiadas

Historicamente as cirurgias eletivas são um gargalo dentro do SUS. Os procedimentos não urgentes são 
inseridos na rotina dos hospitais permanentemente. Desde a chegada da pandemia, a demanda aumentou 
no país, principalmente com a paralisação para contingenciamento de medicamentos de intubação e leitos 
de UTI. No Paraná, a Sesa deixou de restringir as cirurgias eletivas em julho do de 2021. Desde então, com 
a diminuição dos índices e dos internamentos por Covid, retomou os procedimentos e, somando os quatro 
anos do governo Ratinho Junior, realizou 1,5 milhão de cirurgias eletivas.    

1,5 milhão de cirurgias

Ibovespa fecha o 
ano com alta de 

4,69% e dólar com
queda de 5,3%
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Uma assinante do Jor-
nal Tribuna Hoje foi com-

templada com um dos 
IPhones 13 sorteados 

pela Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 

de Umuarama (Aciu) 
ontem à tarde. Outras 

seis pessoas que 
compraram no comér-
cio da cidade durante 
a Campanha Natal de 
Luz e Flores também 

ganharam aparelhos no 
segundo sorteio. l 4

     

Presidente faz
balanço do governo 
e afirma não apoiar 

os confrontos
l 3

Mil quilômetros
de estradas rurais 

foram pavimentados
em 200 municípios
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Assinante 
premiada
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Homem de 61 anos 
é espancado até 

a morte no
Jardim Cruzeiro
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Palavras cruzadas

Solução anterior

O período pode indicar a finalização de um ciclo ou o 
momento que você fecha as gavetas e as pastas para 
sair de férias. No fim da semana, a Lua começa um novo 
ciclo em Capricórnio, marcando um período de maior 
envolvimento com pessoas.

Nessa semana a Lua começa um novo ciclo em Capricórnio, 
que chega em um ótimo aspecto com Urano, marcando um 
período de bons acordos que envolvem parceiros financei-
ros e investidores. Uma grande soma de dinheiro pode ser 
negociada e, certamente, será aprovada.

A semana começa sob a influência da Lua Minguante 
em Libra, e haverá dias em que você deve optar, sem 
medo de errar, pelo descanso, de preferência, em sua 
casa e junto da família. Um convite para fazer parte de 
uma sociedade pode surgir; um namoro pode começar.

A semana começa em ótimo aspecto com Marte em Sagi-
tário indicando dias em que você deve diminuir o ritmo e 
procurar descansar, especialmente a mente, caso faça parte 
de um projeto que demande muito estudo. O período pode 
envolver cansaço mental. É um bom momento para finalizar 
acordos e assinar documentos importantes. 

Não é um bom momento para novos investimentos, 
pedidos de empréstimos e financiamentos. No fim da 
semana, a Lua começa um novo ciclo em Capricórnio, 
marcando um período de movimento nos assuntos do 
coração. Uma pessoa especial pode cruzar o seu caminho 
e um romance começar. 

A semana indica dias de distanciamento da vida social, 
mas de maior envolvimento com projetos em equipe. O 
período pode envolver um aumento de salário ou a apro-
vação de um projeto ou contrato que envolva o aumento 
de seus rendimentos e lucros. 

Horóscopo semanal

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Você vai priorizar a intimidade, o silêncio e a solitude a 
qualquer compromisso. Procure respeitar seu estado de 
espírito. No fim da semana, a Lua começa um novo ciclo 
em Capricórnio, chega em um ótimo aspecto com Urano, 
marcando um período de boa comunicação.

A semana começa sob a influência da Lua Minguante em 
seu signo, que indicando dias de queda da energia vital 
e necessidade de descanso, ao menos, diminua o ritmo 
de trabalho. Procure distanciar-se de compromissos; faça 
apenas o que deve ser feito. 

Espere para fazer planos a partir da segunda semana 
de janeiro. Agora, procure descansar. Nesse fim da 
semana, a Lua começa um novo ciclo em Capricórnio, 
chega em um ótimo aspecto com Urano, marcando 
um período de interiorização e maior envolvimento 
com suas emoções.

Nesse fim da semana, a Lua começa um novo ciclo em 
seu signo, marcando um período de novidades e boas 
notícias em projetos que envolvem sua vida pessoal e 
relacionamentos. O período pode envolver abertura, cres-
cimento e um forte sentido de libertação. 

A semana começa sob a influência da Lua Minguante em 
Libra, que chega em ótimo aspecto com Marte em Sagi-
tário indicando dias em que você deve finalizar acordos e 
negociações que começaram há algumas semanas atrás. 
O período aponta para duas semanas de sorte!

Horóscopo nascido em 31 de dezembro

Horóscopo nascido em 1º de janeiro

Horóscopo nascido em 2º de janeiro

São autoritários, gostam de organização e estrutura e precisam dar as ordens em casa e no traba-
lho. Com frequência são estudiosos e valorizam muito a instrução. Embora considerem-se práticos e 
pragmáticos, devem aceitar que também têm sonhos românticos e necessidade de satisfazê-los. Os 
objetivos de curto e longo prazo devem ser claramente delimitados e os cronogramas estabelecidos e 
mantidos, sempre que possível.

Os nascidos em 31 de dezembro podem se preocupar muito com a aparência e a imagem que passam 
aos outros por isso se vestem bem em situações sociais ou de negócios. São menos narcisistas do que 
práticos. Acreditam que a primeira impressão é a que fica. Seus objetivos podem ser modestos, mas são 
alcançáveis. Por raramente assumirem um trabalho que não sejam capazes de terminar são bem-sucedidas 
em seus esforços.  São realistas, preferem não atrapalhar a rotina, tem devoção à literatura, à arte e à música.

Exigem muito de si. Por terem padrões elevados e um certo grau saudável de insegurança quanto a 
seu verdadeiro valor, acreditam que precisam provar que são capazes de realizar. Pode-se dizer que os 
viciados em trabalho e até os de temperamento mais tranquilo podem, muitas vezes, assumir grandes 
responsabilidades, tais como uma família enorme, a manutenção de mais de uma casa ou propriedade, 
ou projetos ambiciosos de longo prazo no trabalho.

O momento pode envolver um mergulho emocional 
e finalização de um ciclo. No fim da semana, a Lua 
começa um novo ciclo em Capricórnio, chega em um 
ótimo aspecto com Urano, marcando um período de boas 
notícias relacionadas a um projeto em equipe que você 
faz parte ou gerencia. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 13

CPAF
MARCENEIRO

PERTENCER
ROLEMVPM

EAPIERRO
LITERALEL
BRASAOMS

ARTAPEU
EBOLETINS
CTICETO

PARCARMA
FRACOTETN

APARENCIA
TOCAIAVIR

BESOALGOZ
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Colombi-
na com o
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(?)
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país

Utilidade;
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ração

Ir e (?):
direito
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cidadão 

Carrasco;
torturador

Sem
força

Aspecto
exterior

Armadilha;
emboscada
Beijo, em
espanhol

Carvão da 
churras-
queira
Vento;
brisa
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edade de 
Tipo de

bife

Acredita Contar a
história 

Lutas
corporais

Garrafa de
refrigerante

1.005, em
romanos
Peça da
louça

Conservante do
cadáver

Doença
sanguínea

Sufixo de
"cloreto"
Relativo
aos rins

Destino
(Espirit.)
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de vidro

Tapa, em
inglês
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zes (red.)

Órgão da
ONU

Coletivo
de lobos

Signifi-
cativo

Nele é indicado
o CEP

Ruboriza
as faces

Conso-
antes de

"tina"

Farrapos

Cadernetas
escolares

Acompa-
nhante na

dança

Centro de
Terapia

Intensiva
(sigla)

3/oms — pet — tap. 4/beso. 5/algoz. 7/fracote.
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M A D A G A S C A R N
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E T E R R L E N A

A S N A S A N E A D O
T I F O A T R O

A R C A D E N O E Y E S

A S A F I M A L E M

Acrônimo
que desig-
na Jesus

Estado
fronteiriço
à Guiana
(sigla)

Abreviatura
inglesa de
"mistress"

Sacerdote
codifi-

cador do
Judaísmo

Terra (?),
polêmica

teoria
esotérica
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inglês

Filme que
narra as a-
venturas do
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(?) mais
nem

menos: de
repente
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inglesa de
rock dos
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"O (?) está
próximo",
frase apo-
calíptica
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desencar-

nados

Fator marcante na
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população brasileira

Etapa
Destino

para apre-
ciar a au-
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Tato (fr.)
Número 

de cordas
do violão 
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Episódio que contri-
buiu para o fim do

Primeiro
Reinado

Memória
do PC

Proteção
do dente

Criador do
mestre dos
detetives,
Sherlock
Holmes

(Lit.)
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(parasitas)
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baralho
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edificação
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algo (gír.)
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inglês
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lanterna
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Todos, em
inglês
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(?)-Tsé,
filósofo
chinês

Rio da
Sibéria

(?) Watts,
atriz

Tratar com
esmero

Fluido como
a arsina
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Solvente
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volátil

Agência
italiana de

notícias

Roentgen
(símbolo)
Corrigido;
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(fig.)
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Nota 

Fiscal
(abrev.)

Doença
infecciosa 
transmitida
ao homem
por pulgas
e piolhos 

Time de
futebol de
Arapiraca

(AL)
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localizada
no Monte

Ararat
(Bíblia)

3/all — mrs — see — yes. 4/lena — near. 6/esdras. 7/bertolt. 11/savoir-faire.

   

Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 31/12/2022

Muitas nuvens

Paranaguá
max 26
min 21

max 31
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Cascavel
max 30
min 20

Foz do Iguaçu
max 34
min 23

max 30
min 18

Curitiba
max 25
min 14
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DA LUA

Domingo 1º/01/2023
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Seguda 2/01/2023
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PREVISÃO DO TEMPO

SolSol Poucas nuvens
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Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,41 - 5,13 5,90
IGP-M (FGV) -0,56 0,45 5,45 5,45
IGP-DI (FGV) -0,18 - 4,71 6,02

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0652 1,0590 1,0545
IGP-DI (FGV) 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 -1,21% 24,50 
Vale ON -0,12% 88,88 
ItauUnibanco PN -0,20% 25,00 
IRB Brasil ON -8,51% 0,86 
Magazine Luiza ON +1,86% 2,74 
Positivo ON +6,83% 9,39

IBOVESPA: -0,46% 109.734 pontos

Iene 133,23
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 176,75

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 5,2790 5,2800 +1,5%

PTAX  (BC) -1,1% 5,2171 5,2177 -1,4%

PARALELO +0,4% 5,1800 5,6000 +1,8%

TURISMO +0,4% 5,1800 5,5800 +1,8%

EURO -0,6% 5,5640 5,5668 +2,1%

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

DÓLAR 29/12

Iene R$ 0,0392
Libra est. R$ 6,29
Peso arg. R$ 0,030
R$1: 1.403,51 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/12 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 1.508,75 2,25 3,4%
FARELO jan/23 464,10 -2,20 13,6%
MILHO mar/23 679,50 -3,25 1,5%
TRIGO mar/23 774,00 -11,50 -1,0%

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

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 22/12 PR DIA 30d. Casc.

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

Em 29/12 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 29/12 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 0,0% -2,8%
SOJA Paranaguá 185,00 -0,3% -0,8%
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

Ibovespa fechou o ano com alta de
4,69% e dólar com queda de 5,3%

O índice referência do mer-
cado acionário brasileiro, o 
Ibovespa, encerrou o pregão 
do dia 29, o último do ano, aos 
109.734 pontos. O resultado 
representa uma queda de 0,46% 
em relação a ontem e de 2,45% 
em comparação ao final do 
mês de novembro. No entanto, 
no acumulado do ano, o índice 
somou alta de 4,69%.

O giro financeiro no último 
pregão do ano somou R$ 24,4 

bilhões. Em razão do feriado 
bancário, não houve negocia-
ção de ações na bolsa paulista, 
a B3 ontem (30).

Diferentemente do Brasil, 
Wall Street caminha para uma 
perda em 2022, com o S&P 500 
registrando até o momento 
declínio de 19%. No entanto, 
amanhã ainda haverá pregão 
nos Estados Unidos.

Já o dólar teve em 2022 sua 
primeira baixa anual frente ao 

real em seis anos. Subiu ontem 
0,43%, fechando o último pre-
gão do ano em R$ 5,27 reais na 
venda. No acumulado de 2022, 
a moeda norte-americana 
somou queda de 5,3% - a pri-
meira baixa anual desde 2016.

Boa parte das perdas deste 
ano veio no primeiro trimestre, 
quando o dólar caiu 14,55% frente 
ao real, maior tombo percentual 
trimestral desde o período de 
abril a junho de 2009 (-15,81%).

Indicador de Incerteza da
Economia sobe 0,6 ponto

O Indicador de Incerteza 
da Economia (IIE-Br) subiu 0,6 
ponto em dezembro, indo para 
112,7 pontos. Os dados foram 
divulgados ontem (30), no 
Rio de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

Segundo Anna Carolina 
Gouveia, economista do insti-
tuto, a subida no indicador, após 
dois meses praticamente está-
vel com alta de 0,3 e 0,1 ponto, 
foi influenciada pela transição 
de governo. Com isso, o IIE-Br 
fechou o ano em nível insatis-
fatório, acima dos 110 pontos.

“O resultado foi influenciado 
pelas incertezas da transição de 
governo e o direcionamento das 

políticas econômicas do pró-
ximo ano, com destaque para 
a condução da política fiscal”, 
argumentou.

Destacou que o aumento 
da incerteza foi impulsionado 
pela dispersão nas previsões 
macroeconômicas, o que deve 
permanecer em alta nos próxi-
mos meses.

“A alta do IIE-Br foi moti-
vada pelo componente de 

expectativas, que mede a 
dispersão nas previsões de 
especialistas para variáveis 
macroeconômicas, devido a 
uma maior heterogeneidade 
das previsões para a taxa Selic. 
Diante da conjuntura domés-
tica e internacional desafia-
dora, o Indicador de Incerteza 
deverá se manter oscilando em 
patamar elevado nos próximos 
meses”, afirmou.

Componentes
Entre os componentes do IIE-Br, em dezembro o indicador Mídia, 
que se baseia na frequência de notícias com menção à incerteza 

nas mídias impressa e online, teve queda de 2,5 pontos, para 110,1 
pontos, chegando ao menor nível desde novembro de 2019, quan-

do ficou em 103,6 pontos. Com isso, o componente contribui para a 
redução de 2,2 pontos no índice agregado.
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Histórico
O Natal umuaramense vai 
ficar na história: foram 
23 dias de festa com 
espetáculos culturais, 
apresentações musicais, 
desfiles e atividades 
recreativas gratuitas. 
Trechos das principais ruas 
e avenidas da cidade foram 
iluminados por 318 portais e 
as praças transformaram-se 
em pontos de encontro 
das famílias.

Múltiplas atrações
Pela primeira vez, Papai 
Noel ganhou duas casas (nas 
praças Hênio Romagnolli 
e Miguel Rossafa), por 
onde passaram milhares 
de crianças em 15 dias. 
Artistas de Umuarama e 
região se revezaram em 
apresentações nesses 
locais e também na Arthur 
Thomas, onde foi instalada 
a Estação do Bondinho de 
Natal, em referência ao 
primeiro terminal rodoviário 
e a primeira praça.

Parceria
A parceria entre a prefeitura 
e a Aciu foi extremamente 
bem sucedida. A entidade 
coordenou uma série de 
desfiles, um deles inédito, 
contribuindo para uma 
programação memorável. 
Caminhões, carros antigos, 
papais noéis ciclistas e 
motociclistas encantaram as 
noites de Umuarama.

Campanha
Com o sorteio de oito 
aparelhos celulares IPhone 
13, chegou ao final, na 
tarde desta sexta (30), a 
campanha Natal de Luz. 
Uma das maiores promoções 
do Estado, distribuiu 915 
prêmios e movimentou 
Umuarama e região nas 
últimas semanas. Os lojistas 
participantes ouvidos pela 
Aciu elogiaram o formato, 
mais abrangente que em 
campanhas anteriores.

Presidente faz balanço
do governo e afirma
não apoiar confrontos

Às vésperas de deixar a 
Presidência, Jair Bolsonaro 
fez um balanço de seus qua-
tro anos de governo, em uma 
transmissão pela internet, 
e afirmou que não estimula 
confrontos de seus apoiado-
res diante da posse de Lula, 
no dia 1°.

Para Bolsonaro, o resul-
tado de sua gestão nos quatro 
anos de governo foi “bastante 
positivo”, mesmo com desafios 
como a pandemia de Covid-
19 e a guerra na Ucrânia. Ele 
citou diversas medidas ado-
tadas pelo governo, como a 
renegociação de dívidas do 
Financiamento Estudantil 
(Fies), o auxílio emergencial, o 
marco ferroviário, internet nas 
escolas, redução de impostos, 
reajuste do piso da educação e 
porte de armas para morado-
res de áreas rurais. Na avalia-
ção do presidente, o porte de 
armas reduz a violência.

Em mensagem direcionada 
a manifestantes em quartéis, 
que questionam o resultado 
das eleições, Bolsonaro disse 
que não se pode achar que o 
“mundo vai se acabar no dia 1º”. 
“Creio no patriotismo de vocês, 
na inteligência. Sei o que vocês 
passaram ao longo desses dois 
meses, no sol, na chuva. Isso 
não vai ficar perdido. Imagens 
foram para fora do Brasil”, disse, 
acrescentando que, no país, 
houve um despertamento da 
população para entender mais 
de política e a preocupação com 
o voto responsável.

Ele criticou a ação do 
empresário, que no dia 24, 
colocou uma bomba em um 
caminhão-tanque no aero-
porto de Brasília.

“Não é porque um ele-
mento que passou por lá 
[acampamento] fez besteira 
que todo mundo tem que 
ser acusado disso”, disse. 
Bolsonaro afirmou que não 
“coaduna” com a conduta do 
empresário.

Bolsonaro afirmou ainda 
que sempre lutou por “demo-
cracia, liberdade, respeito às 
leis e à Constituição”. “O oxi-
gênio da democracia é a liber-
dade”. Para o presidente, não 

Mulheres na
CEF e no BB
O futuro ministro da Fazenda 
Fernando Haddad anunciou ontem 
(30) duas mulheres para presidir 
os principais bancos públicos 
brasileiros –a Caixa Econômica 
Federal e o Banco do Brasil. 
São elas Rita Serrano e Tarciana 
Medeiros, respectivamente. 
Ambas são funcionárias de carreira 
das instituições que irão presidir.
Segundo Haddad, as duas já se 
reuniram com ele e o presidente 
eleito Luiz Inácio Lula da Silva para 
discutir as prioridades do novo 
governo para os bancos públicos 
e se mostraram “completamente 
alinhadas” ao que foi apresentado.
“Ambas estão bastante animadas 
com as tarefas que lhes foram 
designadas pelo presidente da 
República”, disse Haddad ao 
anunciá-las a jornalistas em frente 
ao hotel onde Lula está hospedado 
em Brasília. Segundo Haddad, a 
prioridade será oferecer linhas de 
crédito para famílias de baixa renda 
endividadas. O futuro ministro 
da Fazendo acrescentou que se 
trata “de colocar à disposição da 
população o que foi promessa de 
campanha, sobretudo no que diz 
respeito ao crédito”.

houve liberdade para debater 
assuntos relacionados ao com-
bate à pandemia e às urnas.

ELEIÇÕES
Bolsonaro também argu-

mentou que a campanha 
eleitoral foi “imparcial”, com 
“acusações absurdas” na pro-
paganda eleitoral contra ele, 
menor espaço de divulgação 
em rádios e com decisões da 
Justiça favoráveis a Lula. Ele 
citou ainda a condenação do 
PL ao pagamento de multa 
de quase R$ 23 milhões por 
litigância de má-fé. A legenda 
de Bolsonaro pediu ao TSE, a 
anulação de parte dos votos, 
no segundo turno.

Para o presidente, as deci-
sões tomadas pela Justiça 
estimularam reações de seus 
apoiadores. “Para qualquer 
medida de força, sempre há 
uma reação. Tem que sempre 
buscar o diálogo para resolver 
as coisas, não pode dar um soco 
na mesa e não se discute mais 
esse assunto. Tudo isso trouxe 
uma massa de pessoas para as 
ruas, protestando”, disse.

Segundo Bolsonaro, os 
manifestantes foram para os 
quartéis em busca de “segu-
rança”. “Eu não participei 
desse movimento, eu me reco-
lhi”. Para o presidente, se ele 
participasse desse movimento 
poderia “tumultuar ainda 
mais” a situação. “O que houve 
foi uma manifestação do povo, 
não tinha liderança, não tinha 
ninguém coordenado. O pro-
testo foi pacífico, ordeiro, 
seguindo a lei”, acrescentou.

“Está prevista a posse em 1º 

de janeiro. Eu busquei dentro 
das quatro linhas, dentro das 
leis, respeitando a Constituição, 
saída para isso daí. Se tinha 
alternativa, se a gente podia 
questionar alguma coisa ou 
não, tudo dentro das quatro 
linhas”, disse, acrescentando 
que “ninguém quer uma aven-
tura”. “Muitas vezes, dentro das 
quatro linhas, você tem que ter 
apoio. Certamente, a gente tem 
que ter apoio do Parlamento, de 
alguns ministros do Supremo, 
de outros órgãos, de outras ins-
tituições”, afirmou.

EM sua última live como presidente, Bolsonaro criticou empresário que pretendia cometer 
atentado em aeroporto

DIVULGAÇÃO

Sabadão e folga
Neste Sabadão (31), último dia do ano, o comércio atenderá 
em horário especial: das 9h às 14h30. Na próxima segunda-

feira (2) não haverá expediente, uma compensação pelos 
expedientes dilatados de fim de ano, segundo acordo entre 

o Sindicado dos Lojistas do Comércio de Umuarama e Região 
(Sindilojistas) e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

Excelente fase
Relatório da Diretoria de 
Planejamento Urbano 
da Prefeitura apresenta 
resultados expressivos no 
segmento da construção 
civil. A Secretaria de Obras 
aprovou mais de 250 mil 
m² de obras neste ano, com 
ótima média de 20.866 m² 
liberados para construção a 
cada mês.

Tendência
O maior volume de obras 
aprovadas engloba os 
edifícios residenciais, 
sendo alguns de grande 
porte, os salões e 
barracões comerciais e 
as residências de médio 
e alto padrão, que estão 
prevalecendo sobre as 
moradias mais populares 
nos últimos meses.

Economia integrada
Mais uma vez a construção 
civil contribuiu bastante 
para a geração de empregos, 
movimentação do comércio 
de materiais de construção, 
elétricos, hidráulicos, 
pintura e acabamentos, 
além de móveis planejados, 
decoração e até 
eletrodomésticos.

Censo
A primeira estimativa 
da população brasileira 
apresentada pelo IBGE 
em relação ao novo Censo 
mostra que a população de 
Umuarama deu um salto 
significativo nos últimos dois 
anos, subindo de 112.500 
moradores em 2020 para 
117.148 em 2022 (variação 
positiva de 4.648 pessoas).

“Ainda não vi ninguém que 
ame a virtude tanto quanto 
ama a beleza do corpo” - 
Confúcio

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do 
Empresário!
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Mil quilômetros de estradas rurais
pavimentados em 200 municípios

O Governo do Paraná vem 
ampliando os serviços de con-
servação e pavimentação de 
estradas rurais. Nos últimos 
quatro anos, aproximada-
mente mil quilômetros foram 
pavimentados com pedras 
poliédricas ou com blocos sex-
tavados em todo o Estado. O 
investimento ultrapassou R$ 
304 milhões, com benefício a 
aproximadamente 18 mil famí-
lias de 2 mil comunidades em 
mais de 200 municípios.

A ação abriu cerca de 25 mil 
postos de trabalhos, entre vagas 
diretas e indiretas, segundo 
estimativas do Departamento 
de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (Deagro), da 
Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento 
(Seab).

O Programa Estradas Rurais 
Integradas aos Princípios e 
Sistemas Conservacionistas - 
Estradas da Integração é hoje 
um dos mais importantes para 
o ambiente rural do Paraná. 
Não apenas porque possibi-
lita o transporte dos insumos e 
da produção agropecuária de 
forma mais rápida, mas tam-
bém porque ajuda na conserva-
ção do solo das propriedades e 
garante acesso seguro aos servi-
ços de saúde, transporte escolar, 
lazer e turismo rural.

Durante 2022, servidores 

Assinante do Jornal Tribuna Hoje ganha 
IPhone da Aciu no Natal de Luz e Flores

A Aciu realizou na sexta 
(30), o segundo sorteio de apa-
relhos IPhone 13 da campanha 
Natal de Luz. Uma quantidade 
impressionante de cupons 
foi reunida. Sete IPhone 13 
foram destinados a consu-
midores e um aparelho con-
templou uma das lojas que 
participaram da campanha.

Entre os contemplados, 
está a dona Rosângela Maria 
Tiburcio dos Santo, assinante 
do Jornal Tribuna Hoje News.

Os outros sortudos são 
Nadir Palma da Silva (rede 
Planalto), Zelir Maria Perinotti 
(Destro), Monie Cristina da 
Silva Vieira (supermercado 

São José),  Wilson Cripa 
(Umuprev), Ferrnando Rosa 
de Matos (cupom sem carimbo 
de identificação da empresa) 
e Sônia Aparecida Baqueta, 
que fez compras na loja Mini 
Mundo, de Maria Helena – 
estabelecimento contemplado 

com um IPhone.
“Estamos encerrando a 

campanha com a sensação 
de dever cumprido. Foram 
confeccionadas mais de 600 
mil seladinhas e com 915 prê-
mios, tivemos uma das maio-
res promoções do Paraná. Pela 

receptividade do formato já 
temos um bom parâmetro para 
estruturarmos a campanha do 
próximo ano”, destaca o presi-
dente da Aciu, Miguel Fuentes.

Dois aparelhos foram sor-
teados anteriormente, contem-
plando Maria Clory Zanferrari 

(Corpore) e Juliana Caprioli de 
Castro (Sorvetes Guri). Além 
dos celulares de última gera-
ção, a premiação da campanha 
Natal de Luz distribuiu R$ 100 
mil em vales-compra e R$ 50 
mil sob a forma de cadernetas 
de poupança Sicoob.

do Deagro percorreram 20 dos 
23 núcleos regionais da Seab 
para reuniões com técnicos da 
própria secretaria, do Instituto 
de Desenvolvimento Rural do 
Paraná – Iapar-Emater (IDR-
Paraná) e das prefeituras.

Além da supervisão das 
obras que que estavam em 
execução no Estado, os coor-
denadores do programa orien-
taram sobre as boas práticas 

para se ter uma estrada de 
qualidade. Os encontros con-
tinuam em 2023.

PATRULHAS
O Estradas da Integração 

também envolve projetos para 
abertura, adequação, reade-
quação, manutenção e/ou 
melhorias em estradas por 
meio das Patrulhas Rurais, 
bem como apoio a consórcios 

intermunicipais. Estão em 
execução 12 convênios. Cada 
consórcio recebe a patrulha 
composta por dois caminhões 
caçamba, um caminhão com-
boio, uma pá-carregadeira, um 
rolo compactador, uma moto-
niveladora, uma escavadeira 
hidráulica e um trator de esteira. 
Ao Estado cabe também a capa-
citação dos técnicos e dos ope-
radores de máquinas visando o 

respeito ao projeto e às técnicas 
adequadas para melhorar o con-
sumo de óleo diesel. Entre 2019 
e 2022, executaram adequação 
em cerca de 1,6 mil quilôme-
tros de estradas, com aquisi-
ção de 1,6 milhões de litros 
de óleo diesel. O investimento 
alcançou R$ 5,8 milhões, bene-
ficiando aproximadamente 2 mil 
propriedades e cerca de 10 mil 
agricultores.

A ação abriu cerca de 25 mil postos de trabalhos, entre vagas diretas e indiretas, segundo estimativas do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável

GILSON ABREU/AEN
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FELIZ 
QUEREMOS TE DESEJAR UM

ANO NOVO
 

2 0 2 3 !  N O V O  A N O ,  N O V O S  
D E S F I O S ,  N O V A S  C O N Q U I S T A S  

E  O  M E S M O  C O M P R O M I S S O :
A  V E R D A D E  D O S  F A T O S !
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Palavras cruzadas

Solução anterior

O período pode indicar a finalização de um ciclo ou o 
momento que você fecha as gavetas e as pastas para 
sair de férias. No fim da semana, a Lua começa um novo 
ciclo em Capricórnio, marcando um período de maior 
envolvimento com pessoas.

Nessa semana a Lua começa um novo ciclo em Capricórnio, 
que chega em um ótimo aspecto com Urano, marcando um 
período de bons acordos que envolvem parceiros financei-
ros e investidores. Uma grande soma de dinheiro pode ser 
negociada e, certamente, será aprovada.

A semana começa sob a influência da Lua Minguante 
em Libra, e haverá dias em que você deve optar, sem 
medo de errar, pelo descanso, de preferência, em sua 
casa e junto da família. Um convite para fazer parte de 
uma sociedade pode surgir; um namoro pode começar.

A semana começa em ótimo aspecto com Marte em Sagi-
tário indicando dias em que você deve diminuir o ritmo e 
procurar descansar, especialmente a mente, caso faça parte 
de um projeto que demande muito estudo. O período pode 
envolver cansaço mental. É um bom momento para finalizar 
acordos e assinar documentos importantes. 

Não é um bom momento para novos investimentos, 
pedidos de empréstimos e financiamentos. No fim da 
semana, a Lua começa um novo ciclo em Capricórnio, 
marcando um período de movimento nos assuntos do 
coração. Uma pessoa especial pode cruzar o seu caminho 
e um romance começar. 

A semana indica dias de distanciamento da vida social, 
mas de maior envolvimento com projetos em equipe. O 
período pode envolver um aumento de salário ou a apro-
vação de um projeto ou contrato que envolva o aumento 
de seus rendimentos e lucros. 

Horóscopo semanal

ÁRIES 21/3 a 20/4

TOURO 21/4 a 20/5

GÊMEOS 21/5 a 20/6

CÂNCER 21/6 a 21/7

LEÃO 22/7 a 22/8

VIRGEM 23/8 a 22/9

LIBRA 23/9 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

PEIXES 20/2 a 20/3

Você vai priorizar a intimidade, o silêncio e a solitude a 
qualquer compromisso. Procure respeitar seu estado de 
espírito. No fim da semana, a Lua começa um novo ciclo 
em Capricórnio, chega em um ótimo aspecto com Urano, 
marcando um período de boa comunicação.

A semana começa sob a influência da Lua Minguante em 
seu signo, que indicando dias de queda da energia vital 
e necessidade de descanso, ao menos, diminua o ritmo 
de trabalho. Procure distanciar-se de compromissos; faça 
apenas o que deve ser feito. 

Espere para fazer planos a partir da segunda semana 
de janeiro. Agora, procure descansar. Nesse fim da 
semana, a Lua começa um novo ciclo em Capricórnio, 
chega em um ótimo aspecto com Urano, marcando 
um período de interiorização e maior envolvimento 
com suas emoções.

Nesse fim da semana, a Lua começa um novo ciclo em 
seu signo, marcando um período de novidades e boas 
notícias em projetos que envolvem sua vida pessoal e 
relacionamentos. O período pode envolver abertura, cres-
cimento e um forte sentido de libertação. 

A semana começa sob a influência da Lua Minguante em 
Libra, que chega em ótimo aspecto com Marte em Sagi-
tário indicando dias em que você deve finalizar acordos e 
negociações que começaram há algumas semanas atrás. 
O período aponta para duas semanas de sorte!

Horóscopo nascido em 31 de dezembro

Horóscopo nascido em 1º de janeiro

Horóscopo nascido em 2º de janeiro

São autoritários, gostam de organização e estrutura e precisam dar as ordens em casa e no traba-
lho. Com frequência são estudiosos e valorizam muito a instrução. Embora considerem-se práticos e 
pragmáticos, devem aceitar que também têm sonhos românticos e necessidade de satisfazê-los. Os 
objetivos de curto e longo prazo devem ser claramente delimitados e os cronogramas estabelecidos e 
mantidos, sempre que possível.

Os nascidos em 31 de dezembro podem se preocupar muito com a aparência e a imagem que passam 
aos outros por isso se vestem bem em situações sociais ou de negócios. São menos narcisistas do que 
práticos. Acreditam que a primeira impressão é a que fica. Seus objetivos podem ser modestos, mas são 
alcançáveis. Por raramente assumirem um trabalho que não sejam capazes de terminar são bem-sucedidas 
em seus esforços.  São realistas, preferem não atrapalhar a rotina, tem devoção à literatura, à arte e à música.

Exigem muito de si. Por terem padrões elevados e um certo grau saudável de insegurança quanto a 
seu verdadeiro valor, acreditam que precisam provar que são capazes de realizar. Pode-se dizer que os 
viciados em trabalho e até os de temperamento mais tranquilo podem, muitas vezes, assumir grandes 
responsabilidades, tais como uma família enorme, a manutenção de mais de uma casa ou propriedade, 
ou projetos ambiciosos de longo prazo no trabalho.

O momento pode envolver um mergulho emocional 
e finalização de um ciclo. No fim da semana, a Lua 
começa um novo ciclo em Capricórnio, chega em um 
ótimo aspecto com Urano, marcando um período de boas 
notícias relacionadas a um projeto em equipe que você 
faz parte ou gerencia. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 13

CPAF
MARCENEIRO

PERTENCER
ROLEMVPM

EAPIERRO
LITERALEL
BRASAOMS

ARTAPEU
EBOLETINS
CTICETO

PARCARMA
FRACOTETN

APARENCIA
TOCAIAVIR

BESOALGOZ

Que
trabalha

com
madeira

Polícia
Militar
(sigla)

A tradu-
ção feita
ao pé da

letra

Disputa 
Colombi-
na com o
Arlequim

(?)
Salvador,

país

Utilidade;
emprego

Cada
artigo do
contrato

Via
natural

da respi-
ração

Ir e (?):
direito

básico do
cidadão 

Carrasco;
torturador

Sem
força

Aspecto
exterior

Armadilha;
emboscada
Beijo, em
espanhol

Carvão da 
churras-
queira
Vento;
brisa

Ser propri-
edade de 
Tipo de

bife

Acredita Contar a
história 

Lutas
corporais

Garrafa de
refrigerante

1.005, em
romanos
Peça da

louça

Conservante do
cadáver

Doença
sanguínea

Sufixo de
"cloreto"
Relativo
aos rins

Destino
(Espirit.)
Pedaço
de vidro

Tapa, em
inglês

Duas ve-
zes (red.)

Órgão da
ONU

Coletivo
de lobos

Signifi-
cativo

Nele é indicado
o CEP

Ruboriza
as faces

Conso-
antes de

"tina"

Farrapos

Cadernetas
escolares

Acompa-
nhante na

dança

Centro de
Terapia

Intensiva
(sigla)

3/oms — pet — tap. 4/beso. 5/algoz. 7/fracote.
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D M I N
F I N L A N D I A

S A V O I R F A I R E
S E I S E S MA L T E

B E R T O L T I H S
S E L A U S U

V I D R A R M R S
C U I D A R F O C O

G A S E A O C A

M A D A G A S C A R N
M E R I D I O N A L
E T E R R L E N A

A S N A S A N E A D O
T I F O A T R O

A R C A D E N O E Y E S

A S A F I M A L E M

Acrônimo
que desig-
na Jesus

Estado
fronteiriço
à Guiana
(sigla)

Abreviatura
inglesa de
"mistress"

Sacerdote
codifi-

cador do
Judaísmo

Terra (?),
polêmica

teoria
esotérica

Perto, em
inglês

Filme que
narra as a-
venturas do
leão Alex

(?) mais
nem

menos: de
repente

Banda
inglesa de
rock dos

anos 1970

"O (?) está
próximo",
frase apo-
calíptica

Região dos
desencar-

nados

Fator marcante na
identidade cultural da
população brasileira

Etapa
Destino

para apre-
ciar a au-
rora boreal

Tato (fr.)
Número 

de cordas
do violão 

Sem
pregas

Episódio que contri-
buiu para o fim do

Primeiro
Reinado

Memória
do PC

Proteção
do dente

Criador do
mestre dos
detetives,
Sherlock
Holmes

(Lit.)

Negação radical 
das leis e das insti-
tuições
formais

Proliferar 
(parasitas)
Carta do
baralho

(?) Brecht, dramatur-
go de "Mãe Coragem"
Peça que suporta a

maior carga em uma
edificação
Ficar fasci-
nado por
algo (gír.)

Ver, em
inglês

Habitual;
frequente

Pequena
lanterna

dos carros

Tomba

Ponto de 
propaga-
ção da

epidemia

Todos, em
inglês

Confusão
(?)-Tsé,
filósofo
chinês

Rio da
Sibéria

(?) Watts,
atriz

Tratar com
esmero

Fluido como
a arsina

Austral
Solvente

altamente
volátil

Agência
italiana de

notícias

Roentgen
(símbolo)
Corrigido;
reparado

(fig.)

Lúgubre
Nota 

Fiscal
(abrev.)

Doença
infecciosa 
transmitida
ao homem
por pulgas
e piolhos 

Time de
futebol de
Arapiraca

(AL)

Construção
localizada
no Monte

Ararat
(Bíblia)

3/all — mrs — see — yes. 4/lena — near. 6/esdras. 7/bertolt. 11/savoir-faire.

   

Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 31/12/2022

Muitas nuvens

Paranaguá
max 26
min 21

max 31
min 20

Cascavel
max 30
min 20

Foz do Iguaçu
max 34
min 23

max 30
min 18

Curitiba
max 25
min 14

FASES 
DA LUA

Domingo 1º/01/2023

Nublado com chuva
Seguda 2/01/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 700
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 05 04 09 02 09 09 06

Super Sete concurso: 338C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

JULHO

06 08 10 11 18 20 22

Loterias
Megasena

01 03 04 05 07 09 12 14 
16 18 19 21 22 23 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.
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1º sorteio
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Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 04 08 17 30 43 47

concurso: 2462

concurso: 1879

04 05 11 21 27 30

concurso: 5726

Quina
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2410Lotomania

72.654
18.306
80.593
89.718
36.951

21 23 27 32 40 54 68 
GOIAS-GO

03 28 34 37 46
concurso: 6037

01 06 10 30 33 35 

01 08 11 15 16 19 23 26 35 49
60 61 62 65 78 87 92 95 96 98

concurso: 2701Lotofácil

O ano de 2022 começou 
com uma explosão de casos 
de Covid-19 – foram 15.874 no 
primeiro trimestre. Nos meses 
seguintes os números foram 
caindo e o recorde foi em outu-
bro, que registrou apenas 42 pes-
soas infectadas. Em novembro 
outro aumento: 365. E agora, em 
dezembro, o último Boletim do 
ano informa que 1.537 pessoas 
foram diagnosticadas.

Os últimos casos anuncia-
dos ontem (sexta, 30) são 54, 
sendo 36 mulheres, 17 homens 
e uma menina de 10 anos, que 

Saúde registrou no ano de 2022 mais de 20 mil casos de Covid
tomou uma dose da vacina. No 
balanço de 2022 vem a confir-
mação de que as mulheres são 
as que mais se contaminam 
– 52,3% do total –, depois os 
homens (37,2%) e por último 
as crianças (10,5%).

O último informativo do ano 
registra 738 pessoas em isola-
mento domiciliar – sendo que 189 
dos casos são considerados sus-
peitos (na espera do resultado de 
exames) e mais 549 casos ativos. 
Nenhuma pessoa de Umuarama 
está internada, seja nem em 
enfermarias ou em UTIs.

O total de óbitos fechou 
em 23 e no mês de dezembro 
nenhuma morte foi oficialmente 
comunicada pela Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa). Já o 
total de óbitos em 33 meses de 
pandemia de coronavírus na 
cidade é de 357.

Desde o início do acompa-
nhamento da situação da pan-
demia na cidade, em março de 
2020, 41.242 foram diagnos-
ticadas e deste total 40.336 
se recuperaram. Diante dos 
números monitorados pela 
Sesa, Umuarama é classificada 

com bandeira verde, quando o 
risco de contaminação é con-
siderado baixo. A vacina, lem-
bra o secretário municipal de 

Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, é a principal arma para 
conter novos surtos e avanços 
da Covid. 
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 259.900,00
CRUZE 1.4 TURBO SPORT6 RS 22/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 149.900,00
ETIOS XPLUS AT 20/21 PRATA COMPLETO, AUT R$ 79.900,00
HB20X 1.6 STYLE AT. 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 72.900,00
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 LTZ 20/21 CINZA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
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 18/19 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 
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 339.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Escolas do município recebem troféus dos Jogos Infantis
De 26 de novembro a 8 de 

dezembro foram disputados os 
Jogos Infantis de Umuarama 
(JIUs), que envolveram cerca 
de 3 mil alunos de 22 unidades 
da rede municipal de ensino 
que disputaram as modalida-
des de futsal e basquetebol 
pré-desportivo, bola quei-
mada, chute ao minigol (por 
equipe), boliche (por equipe), 
corrida em equipe e corrida 
individual de 35 metros.

Devido ao caráter educativo 
e formativo da competição, 
realizada em conjunto entre a 
Smel, com apoio do curso de 
Educação Física da Unipar, não 
foi estabelecida uma classifi-
cação geral entre as unidades 
escolares.

“Quisemos, com isso, evi-
tar uma competição exage-
rada entre as escolas, por isso 
todas elas receberam o troféu 
de participação”, lembrou a 
secretária, Mauriza de Lima. 
Os alunos atletas receberam 
a premiação após a realiza-
ção dos jogos as instituições 
receberam troféus.

O prefeito Hermes Pimentel, 
a secretária Mauriza e o 
secretário da Smel, Jeferson 
Ferreira, receberam diretores, 
coordenadoras pedagógicas e 
professores de Educação Física 
das escolas participantes para 
um momento de homenagens 
e agradecimento.

Os organizadores dos JIUs 
também fizeram um agrade-
cimento especial ao coorde-
nador do curso de Educação 
Física da Unipar,  Pedro 

Espancado até a morte
Um homem, de 61 anos de 
idade, morador no Jardim 
Cruzeiro, foi morto por 
espancamento na madrugada 
de ontem (30). Ele chegou 
a ser socorrido pelo Samu e 
levado ao Hospital Norospar, 
mas não resistiu aos ferimentos 
e morreu no início da manhã. 
O corpo foi encaminhado ao 
IML de Umuarama. Segundo 
familiares, a vítima residia em 
uma casa junto com o dono do 
imóvel e outra pessoa. O crime 
aconteceu nas imediações 
da casa. A Polícia Militar foi 
acionada pelo Samu e uma 
equipe compareceu ao hospital.
O caso foi repassado a Polícia 
Civil, que aguarda o laudo de 
necropsia para dar início às 
investigações.

Pinheiro, e aos acadêmicos 
que trabalharam volunta-
riamente para o sucesso da 
competição.

Duas motosserras foram furtadas, na madrugada da sexta-feira (30). O autor 
do furto utilizou uma pedra para destruir a porta de vidro de uma empresa 
revendedora de produtos agropecuários. O criminoso invadiu o estabele-
cimento e levou os equipamentos avaliados em pouco mais de R$ 6 mil. 
Segundos depois, outro criminoso se aproveitou da abertura deixada pelo 
comparsa e também invadiu a empresa, levando uma furadeira.

DIVULGAÇÃO

Tiro no peito
Um homem de 50 anos de 
idade, morador no distrito de 
Nova Santa Helena, em Iporã, 
(55 quilômetros de Umuarama) 
foi alvejado com um tiro no 
peito. O disparo foi efetuado 
pelo irmão, que tem 34 anos 
e está foragido. O crime 
aconteceu no início da noite da 
quinta-feira, 29, depois de uma 
discussão entre os irmãos. O 
homem ferido foi encaminhado 
a um hospital de Umuarama, 
onde seguia internado até o 
final da tarde da sexta-feira, 30.

MAURIZA Lima parabenizou os 
envolvidos, e lembrou da importância 
do trabalho em equipe, por meio dos 
jogos, para o desenvolvimento pleno 
dos alunos
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Não importa o que se faz, 
independentemente do sucesso ou do 

fracasso, a experiência é uma forma de 
sucesso em si mesmo” Jack Ma

PANETTONE
Cerca de 80 milhões de panettones são produzidos pela Bauducco por ano. A companhia  tem como carro chefe o pão doce 
típico do Natal. Além do e-commerce, a marca conta com 130 lojas da Casa Bauducco e investiu recentemente R$ 6 milhões 
em uma unidade da franquia.

FE
LI

Z 
20

23

VINHOS
Um estudo publicado na revista 

Neurology mostra que uma substân-
cia encontrada no vinho é excelente 
para a saúde cognitiva e a memória. 

Flavonóis, essa substância é apontada 
como uma das principais para manter 
a saúde cognitiva e retardar o declínio 
da memória e até doenças como o Mal 
de Alzheimer. A melhor parte, ela está 

presente no vinho.

***

O estudo mostrou ainda que doenças 
como o Mal de Alzheimer também 

podem ser retardadas com o consu-
mo da substância. Os flavonóis são 
divididos em quatro grupos que são 

encontrados em alimentos como 
repolho, feijão, espinafre, brócolis, 
tomate, maçã, alguns chás (desta-

que para o chá verde), laranja, pêra, 
azeite e, claro, vinho.

***

A pesquisa Top 10 Consumer Trends 
2022, da Euromonitor, mostra que 

28% dos consumidores buscam com-
prar produtos e serviços locais, o que 

também ajuda o vinho brasileiro. 
Outro é o fator preço: se a desvalori-
zação do real frente ao dólar tornou 
os brancos e tintos nacionais mais 

competitivos, isso deve se intensificou 
em 2022. “O interesse crescente pelo 
vinho brasileiro refletiu nas demais 
atividades ligadas à bebida, incenti-

vando o investimento em enoturismo.”

ZOOM
A altoniense Maria Eugênia Ra-
poso, 16 anos, que representou o 
Paraná e venceu o concurso Miss 
Brasil Teen, está vivendo dias de 
preparativos para o Miss Teen Uni-
verso que acontecerá em Março, 
nos Estados Unidos.

ZOOM
Em clima de Natal, o casal Carol e Barreto Witwytzkyj também comemorou no 

Balneário Porto Figueira juntamente com os filhos:  Yasmin Maria, Ysabelli Maísa, 
Yohann Matheus -, e a matriarca Francisca Lira Barreto Witwytzkyj. A Família, 

meus votos de excelente Ano Novo.

REVEILLON
O tradicional Réveillon Country 
Club 2023 vem com tudo com 

animação das bandas Viva Noite no 
palco principal e Dim Maia no Salão 
VIP. Além dessas atrações, a noite 
vai contar também com banda de 
pagode/samba, sertanejo e DJ’s. 
Garantia de alegria e muita diver-
são. Reserve sua mesa pelo fone 

(44) 3056-6111

PAULO QUINALIA

ARQUIVO PESSOAL


	01-cor
	02-pb
	03-pb
	04-cor
	05-cor
	06-pb
	07-pb
	08-cor

