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Procon Municipal prestou atendimento
a quase 9,5 mil umuaramenses em 2022
Em 2022, quase 9,5 mil cidadãos recorreram à Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor – Procon Umuarama em busca de 
apoio. Os números de atendimento à população impressionam: nada 
menos que 7.844 pessoas apresentaram denúncias e fizeram abertu-

ras diretas de reclamações, tanto pessoalmente quanto por telefone e 
envios de CIP (Carta de Informações Preliminares), sem falar das mais 
de 1.590 Audiências de Conciliação e Certidões de Violação aos Direitos 
Consumeristas realizadas.  
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JOSÉ A. SABINO/SECOM

R$ 6 milhões 
em LED

Com a expectativa do aumento de fluxo de pessoas e veículos nas rodovias paranaenses a partir de hoje, 
a Polícia Rodoviária Estadual, lança a Operação Ano Novo, reforçando o policiamento nas estradas até às 
23h59 de segunda-feira (2). Mais uma vez, o objetivo principal é o de combate às infrações que coloquem 
em risco a vida dos motoristas, passageiros e pedestres nas rodovias, como o excesso de velocidade e a 
embriaguez ao volante.    

Ano Novo nas estradas

Contas públicas
fecham novembro
com saldo negativo 

de R$ 20 bilhões
l 2

Frente do Pedágio 
vai debater 
os gargalos 

da modelagem
l 3
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Por orientação do 
Ministério Público, a 

Prefeitura notificou 
manifestantes que se 
encontram em frente 
ao quartel do Tiro de 

Guerra 05-012, dando 
prazo de 24 horas para 
que retirem as tendas 

e demais materiais 
depositados na calçada. 

Os responsáveis pela 
instalação não foram 

identificados. A medida 
é baseada em deter-

minação do Código de 
Postura do Município.

     

Suspeitos de furto 
e abate de gado 
são capturados 

pela Polícia
l 5

Conheça hoje na 
Coluna Viva Bem 

tudo sobre a 
Eletroacupuntura
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2 GERAL  Sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

Palavras cruzadas

Você pode ter um dia agitado e repleto de mu-
danças no trabalho, mas procure encarar as no-
vidades com entusiasmo! Mostre que sabe se 
adaptar às mais variadas situações, pois você 
pode usar as mudanças como grandes oportu-
nidades de crescer no emprego.

Trabalho e família vão dividir a sua aten-
ção ao longo do dia. Em casa, pode tomar 
decisões ou promover algumas mudanças 
importantes, portanto converse com os pa-
rentes e não perca a chance de se reconci-
liar com alguém.

Seu poder de comunicação continua acentuado 
e deve ajudar a fazer bons acordos ao longo do 
dia. Estimule a troca de ideias com os colegas 
e compartilhe suas opiniões e propostas para 
começar 2023 com o pé direito.

Trabalhar em equipe será uma boa opção para 
agilizar o serviço e fechar o ano sem nenhum 
atraso. Responsável e perseverante, você não 
vai sossegar enquanto tiver um objetivo para 
cumprir.

A Lua na Casa 10 te incentiva a se concentrar 
nos seus planos e metas que deseja alcançar. 
Mas é importante saber que outros astros reco-
mendam discrição e avisam que você não deve 
comentar seus projetos com ninguém. Afinal, 
sempre é bom ter cuidado com falsidades para 
não ser passada (o) para trás.

A Lua envia boas energias para quem pode viajar, e 
também te incentiva a fazer contato com pessoas 
que moram em outras cidades. No trabalho, terá 
facilidade para aprender novas tarefas e para fazer 
parcerias com os colegas. Trabalhe em equipe e 
valorize a troca de ideias para encontrar soluções 
criativas para os desafios.

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 a 30 de dezembro, em geral, são sérios, comedidas e pacientes. Não se 
deixar dominar pela autopiedade ou depressão. Adoram a independência e trabalham 
melhor quando poucas regras externas ou limites são impostos. Devem fazer exames 
periódicos com o médico em vez de ignorarem os sintomas ou esperarem que desapa-
reçam. Evite ser insensível, deixe o passado para trás e aprenda a perdoar. 

Horóscopo nascido em 30 de dezembro

A Lua realça seus pontos fortes e você dará o 
melhor de si para fechar o ano em destaque no 
trabalho. Além de mostrar toda sua determi-
nação e intensidade, você contará com muita 
criatividade, raciocínio rápido e boas ideias 
para agilizar as tarefas. Também vai usar sua 
boa lábia para convencer as pessoas e conse-
guir tudo que deseja.

Você pode ter um dia muito produtivo no tra-
balho! Seja prestativa (o) com os colegas e 
conte com o apoio deles também para o que 
precisar. Trabalhar em equipe pode ser vanta-
joso para todos, ainda mais agora que todos 
querem cumprir as metas para virar o ano sem 
preocupações.

Se você já está de malas prontas para curtir o 
fim de ano, os astros avisam que é um ótimo 
momento para viajar. Lembre-se apenas de 
manter os cuidados necessários para prote-
ger a sua saúde e a saúde de quem ama, ok?

O céu continua favorável para você fazer pla-
nos e iniciar as mudanças para o próximo ano! 
A vontade de melhorar de vida, se destacar na 
profissão e conquistar o sucesso trará o estímu-
lo necessário para você agarrar todas as boas 
oportunidades que a vida lhe trouxer.

Ganhar dinheiro estará entre as suas priorida-
des hoje, e você vai se agarrar ao trabalho para 
fechar o ano com alguma grana no bolso. Tam-
bém vai dedicar um bom tempo para cuidar de 
casa e da família, principalmente se estiver pla-
nejando reunir algumas pessoas em casa para 
a festa da virada. 

Concentre-se nas tarefas para garantir que en-
cerrará o ano sem pendências ou preocupa-
ções. Vai trabalhar melhor se puder cuidar das 
suas tarefas a sós, longe de agitação, e traba-
lhar em casa será uma boa opção, se puder.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 30/12/2022

Sol

Paranaguá
max 25
min 20

max 30
min 20

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 32
min 20

max 29
min 18

Curitiba
max 23
min 13

FASES 
DA LUA

Sábado 31/12/2022

Muitas nuvens
Domingo 1º/01/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 699
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

AGOSTO

02 06 07 09 20 26 29 

Loterias
Megasena

03 04 05 06 07 09 13 14
16 17 19 21 22 24 25concurso: 2549Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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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: 2410Lotomania

72.654
18.306
80.593
89.718
36.951

54 57 60 63 68 74 80 
CUIABÁ MT

06 16 18 22 75 
concurso: 6036

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: 2700Lotofácil
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BANCO 33

DMIN
FINLANDIA

SAVOIRFAIRE
SEISESMALTE

BERTOLTIHS
SELAUSU

VIDRARMRS
CUIDARFOCO

GASEAOCA

MADAGASCARN
MERIDIONAL
ETERRLENA

ASNASANEADO
TIFOATRO

ARCADENOEYES

ASAFIMALEM

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.
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T S E W A G MA QU I
VA N D A L O N E T

A L T A R T R AI D A
I O T R E E E L
A D E S O S U M A

O Q B L I N I
C A S U A L I D A D E

LI S A E D E M A
M E D O O N U S

G EN I O S A C N P
A T O R E T I O PI A

O S B R O A O Z

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.

@tribunahojenewsumuarama
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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 % 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

Contas públicas fecharam novembro
com saldo negativo de R$ 20 bilhões

As contas públicas fecha-
ram novembro com resultado 
negativo de R$ 20,089 bilhões, 
informou ontem (29) o Banco 
Central (BC), no relatório de 
estatísticas fiscais. Esse foi o 
maior déficit primário para o 
mês, desde novembro de 2016, 
quando foi registrado saldo 
negativo de R$ 39,141 bilhões.

Em novembro do ano pas-
sado, foi registrado superávit 
de R$ 15,034 bilhões.

No mês, o Governo Central 
(Previdência, Banco Central e 
Tesouro Nacional) registrou déficit 
de R$ 16,524 bilhões; os estados, 
de R$ 2,633 bilhões e os municí-
pios, R$ 1,077 bilhão. As empre-
sas estatais, excluídos os grupos 
Petrobras e Eletrobrás, registra-
ram superávit de R$ 145 milhões.

O resultado primário é for-
mado pelas receitas menos os 

Índice de Confiança de Serviços
cede 1,5 ponto em dezembro

O Índice de Confiança de 
Serviços (ICS) cedeu 1,5 ponto 
em dezembro, indo para 92,2 
pontos, menor nível desde 
fevereiro de 2021 (89,2 pon-
tos). O indicador caiu pelo ter-
ceiro mês consecutivo, acumu-
lando perda de 9,5 pontos no 
quarto trimestre de 2022. Em 
médias móveis trimestrais, o 
ICS também recuou 3,2 pontos. 
Os números foram divulgados 

Dívida pública
A dívida líquida do setor público (balanço entre o total de créditos e 
débitos dos governos federal, estaduais e municipais) fechou janei-
ro em R$ 5,578 trilhões, o que corresponde a 57% do PIB, estável 

em relação a outubro. Já a dívida bruta do governo geral (DBGG) – 
que contabiliza apenas os passivos dos governos federal, estaduais 

e municipais – chegou a R$ 7,291 trilhões ou 74,5% do PIB, com 
redução de 0,6 ponto percentual em relação ao mês anterior.

ontem (29), no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV).

Segundo o economista do 
Ibre/FGV, Rodolpho Tobler, a 
confiança do setor de serviços 
voltou a registrar queda em 
dezembro e encerra o último 
trimestre do ano devolvendo 
os ganhos obtidos no segundo 
e terceiro trimestres deste ano.

“A piora no mês foi influen-
ciada pela percepção de desa-
celeração no ritmo dos servi-
ços e piora das perspectivas 
sobre os próximos meses. 
Além disso, a disseminação 
entre os segmentos confirma 
esse momento mais negativo e 
sugere uma desaceleração da 
atividade que tende a se pro-
longar no início do próximo 
ano”, afirmou o economista.

gastos com juros, sem consi-
derar o pagamento de juros da 
dívida pública. Assim, quando 
as despesas superam as recei-
tas, há déficit primário.

Nos 12 meses encerrados em 
novembro, foi registrado supe-
rávit primário de R$ 137,930 
bilhões, equivalente a 1,41% 
do Produto Interno Bruto (PIB 
- a soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país).

JUROS
O pagamento de juros do 

setor público consolidado 

atingiu R$ 50,282 bilhões em 
novembro, frente a R$ 41,642 
bilhões em igual mês de 2021.

Em 12 meses encerrados 
em novembro, os juros nomi-
nais alcançaram R$ 581,791 
bilhões (5,95% do PIB).

O BC informou ainda que 
o resultado nominal do setor 
público consolidado, que inclui 
o resultado primário e os juros 
nominais, foi deficitário em R$ 
70,371 bilhões, no mês passado. 
No acumulado em 12 meses, o 
déficit nominal alcançou R$ 
443,861 bilhões (4,54% do PIB).
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Frente Parlamentar do Pedágio vai
debater os gargalos da modelagem

Desde que a nova mode-
lagem de pedágio do Estado 
do Paraná foi proposta pelo 
Governo Federal, a Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
tem participado da discussão 
sobre o assunto por meio da 
Frente Parlamentar sobre o 
Pedágio no Paraná. Mesmo que 
se tenha avançado em relação 
à proposta inicial, que apre-
sentava um degrau tarifário de 
40% após a realização de obras 
e a criação de novas praças de 
pedágio, a Frente vai conti-
nuar a discutir o assunto em 
2023 para avançar no debate. 
É o que diz o coordenador do 
grupo de trabalho, deputado 
Arilson Chiorato (PT).

Segundo ele, mesmo que o 
processo ainda não tenha sido 
licitado, vários pontos preci-
sam ser discutidos para se che-
gar ao modelo ideal desejado 
pela população paranaense, 
com uma concessão realizada 
de forma justa, uma tarifa mais 

baixa e a garantia da realização 
de obras. “Cabe agora à Frente 
Parlamentar restabelecer um 
novo diálogo com o novo 
governo federal e tentar resol-
ver esses gargalos. Só assim 
voltaremos a ter segurança 
nas estradas, com serviço 
de assistência aos usuários, 
tanto de ambulâncias quanto 
de guinchos, além do cuidado 
com a sinalização, priorizando 
a vida. O pedágio tem que ser 
justo e caber no bolso do usuá-
rio. Esse é o desafio da Frente 
Parlamentar”, avalia Chiorato.

PEDIDO
No último capítulo do 

debate, a Frente Parlamentar 
solicitou formalmente, em 
novembro de 2022, a suspen-
são imediata dos processos 
licitatórios para a concessão 
de rodovias no Estado (Lotes 
1 e 2). O pedido foi feito por 
meio de ofício encaminhado à 
Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT), ao Ministério 
da Infraestrutura e a Comissão 
de Transição do Governo 
Federal. Na oportunidade, os 
deputados estaduais ressalta-
ram as recomendações e incon-
sistências mostradas em relató-
rios e documentos produzidos 
pela área técnica e pelo plenário 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), além de apontamentos 
feitos pelo Instituto Tecnológico 
de Transportes e Infraestrutura 
(ITTI) da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). “A posi-
ção anterior dessa Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio 
em rechaçar o modelo híbrido 
ou com aporte, degrau tarifário 
e ausência de garantias, ainda 
se mantém, em vista de que não 
foram levados em consideração 
pela ANTT na elaboração da pro-
posta apresentada ao TCU”, diz 
o documento.

Além disso, durante reunião 
realizada entre os representan-
tes da Frente Parlamentar e o 

os técnicos do ITTI, um rela-
tório apresentado chamou 
a atenção para a possibili-
dade de que a proposta fede-
ral possa onerar economias 
locais, prejudicar a competiti-
vidade das empresas, além de 
isolar muitos municípios atin-
gidos pelas praças de pedá-
gio. “A Frente Parlamentar 
dos Pedágios no Paraná é um 
grupo plural, que encontrou 
um caminho para discutir o 
pedágio, melhorando o pro-
jeto. O modelo atual apre-
senta problemas sérios, como 
o número excessivo de praças, 
tempo de contrato longo, mas 
principalmente a tarifa alta 
que pode voltar ao Estado. 
Discutimos tecnicamente com 
o ITTI e conseguimos fazer com 
que o processo não fosse lici-
tado”, completa o coordenador 
da Frente Parlamentar.

TARIFA MENOR
Os deputados estaduais 

defendem uma tarifa pelo 
menor preço, mais obras e 
em menos tempo. Entre os 
pontos apresentados, os par-
lamentares pedem o fim do 
limite de desconto determi-
nado pelo Governo Federal 
em leilão, o fim do degrau 
tarifário e a criação de um 
conselho de usuários para 
cada lote da licitação.

Desde que foi criada, a 
Frente realizou 20 audiên-
cias públicas em diversos 
municípios do Estado, tanto 
de modo presencial, quanto 
remoto. Nas reuniões, os 
parlamentares, de todos os 
partidos políticos que inte-
gram o grupo, ouviram ges-
tores municipais, empresá-
rios, entidades de classe e 
a sociedade civil organizada 
em busca de um modelo de 
pedágio ideal, que garanta 
a menor tarifa e a realização 
das obras já nos primeiros 
anos de concessão.

Presidente eleito anuncia últimos 16 ministros para o novo governo
O presidente eleito anun-

ciou ontem (29), em Brasília, os 
últimos 16 nomes que comple-
tam o gabinete ministerial do 
novo governo. No total, o ter-
ceiro mandato do petista con-
tará com 37 ministérios.

O anúncio dos futuros 
ministros busca contem-
plar a formação de uma base 
de apoio mais robusta no 
Congresso, com a inclusão de 
nomes de partidos como PSD, 
MDB e União Brasil, que fica-
ram com ministérios como 
Agricultura, Minas e Energia, 
Comunicações, Transportes e 
Pesca.

O  PT  a i n d a  a s s e g u -
rou para si pastas como 
Desenvolvimento Agrário e a 
Secretaria de Comunicação 
(Secom) da Presidência, 
enquanto siglas aliadas no 
segundo turno, como PDT e 
PSol, ficaram com ministérios 
como a Previdência Social e 
Povos Indígenas.

As demais pastas foram 
preenchidas por Lula com 
personalidades de destaque 
em suas áreas ou pessoas de 
confiança do presidente eleito, 
como o general Gonçalves 

Dias, novo titular do Gabinete 
de Segurança Institucional. Por 
oito anos, ele foi chefe da segu-
rança pessoal de Lula.

Foram confirmadas tam-
bém duas ex-candidatas à 
Presidência da República 
que embarcaram na campa-
nha de Lula de maneira ativa: 
Marina Silva, que voltou a 
preencher o Meio Ambiente, e 
Simone Tebet, que ficou com o 
planejamento.

O s  n o m e s  a n u n c i a -
d o s  f o r a m :  G o n ç a l v e s 
Dias (GSI); Paulo Pimenta 
( S e c o m ) ;  C a r l o s  L u p i 
(Previdência); Jader Filho 
(Cidades); Alexandre Silveira 
(Minas e Energia); Paulo 
Teixeira (Desenvolvimento 
Agrário);  Juscelino Filho 
(Comunicações); Ana Moser 
(Esportes); Marina Silva (Meio 
Ambiente); Simone Tebet 
(Planejamento); Daniela Souza 
Carneiro (Turismo); Sônia 
Guajajara (Povos Indígenas); 
Renan Filho (Transportes); 
André de Paula (Pesca); 
Waldez Góes (Integração e 
Desenvolvimento Regional); 
e Carlos Fávaro (Agricultura e 
Pecuária).

Marcelo Augusto Xavier da Silva 
deixou o cargo de presidente da 
Fundação Nacional do Índio (Funai). 
A portaria com a sua exoneração foi 
publicada no Diário Oficial da União 
ontem (quinta-feira, 29). Marcelo 
Xavier assumiu o comando da Funai 
em julho de 2019. Ele substituiu 
o general Franklimberg Ribeiro de 
Freitas, que deixou o cargo em junho 
do mesmo ano.

DIVULGAÇÃO

O anúncio dos futuros ministros busca contemplar a formação de uma base de apoio no Congresso, com a inclusão de PSD, MDB e 
União Brasil
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Vendas de Natal
Pesquisas realizadas pela 
Faciap, com o apoio da  Acil 
indicam crescimento de 
6,8% nas vendas de Natal 
em Londrina. A média 
paranaense ficou 
com 6,6%.

Concurso público
O IFPR vai abrir 
concurso público para o 
preenchimento de 183 
vagas de professores e 
técnicos administrativos 
em 24 cidades. Os editais 
foram publicados no Diário 
Oficial da União na quarta-
feira (28) e as inscrições 
serão abertas no dia 16 de 
janeiro. Os salários iniciais 
variam de R$ 1.945,07 a 
R$ 8.361,33. As inscrições 
custarão entre R$ 120 
e R$ 220 e poderão ser 
realizadas pelo site do 
NC/UFPR.

Operação litoral
Na segunda-feira, 26, 
o Tribunal de Justiça 
iniciou mais uma edição 
da “Operação Litoral” 
que, em seu primeiro 
período, ocorre no litoral 
do Paraná até 8 de janeiro 
de 2023. Segundo o TJ, 
os atendimentos são 
prestados nos fóruns de 
Matinhos, Guaratuba e 
Pontal do Paraná bem 
como nos juizados móveis 
nas comarcas de Morretes, 
Antonina e Paranaguá.

Paraná
O IBGE divulgou a prévia da 
população dos municípios 
com base nos dados 
coletados pelo censo 
demográfico até o dia 25 
de dezembro.O Paraná 
aparece com 11.835.379 
habitantes, ratificando sua 

Gasolina
A volta de tributos federais sobre combustíveis pode elevar 
o preço da gasolina em até R$ 0,69 por litro, de acordo com 

levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura que 
também estima aumento de R$ 0,26 por litro no valor do 

etanol, e R$ 0,33 no caso do diesel.

posição como quinto estado 
mais populoso do País, 
atrás apenas de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Bahia.

Aguayo secretário
O senador eleito Sérgio 
Moro (União Brasil) 
articula para emplacar o 
empresário Fábio Aguayo, 
como secretário estadual 
do Trabalho no governo 
de Ratinho Júnior (PSD). 
O problema é que Moro 
precisa driblar disputas 
domésticas no União Brasil, 
que têm os Francischini 
como xerifes.

Fiep divulga
A Fiep divulgou o 
resultado da 27ª edição 
da Sondagem Industrial. 
Esta é a maior pesquisa 
feita junto aos empresários 
do setor para identificar o 
desempenho dos negócios 
e as expectativas para o 
ano seguinte. O estudo 
também é uma ferramenta 
importante para que a 
Federação conheça as 
intenções, dificuldades 
e desafios do setor nos 
próximos meses e possa 
definir ações convergentes 
aos interesses da indústria, 
de acordo com as 
prioridades sinalizadas 
na pesquisa.

Empregos
O Paraná teve saldo positivo 
de 4.832 empregos em 
novembro. Com o resultado, 
já soma 153.693 empregos 
gerados em 2022, se 
consolidando como o maior 
empregador da região Sul. 
Os dados são do Caged 
divulgados na quarta-feira 
(28) pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência

Procon do Município
atendeu a quase 9.500
umuaramenses em 2022

Em 2022, quase 9.500 cida-
dãos recorreram à Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama em busca de apoio. 
Os números de atendimento 
à população impressionam: 
nada menos que 7.844 pes-
soas apresentaram denúncias 
e fizeram aberturas diretas de 
reclamações, tanto pessoal-
mente quanto por telefone e 
envios de Carta de Informações 
Preliminares (CIP), sem falar 
das mais de 1.590 Audiências 
de Conciliação e Certidões 
de Violação aos Direitos 
Consumeristas realizadas.

DÍVIDA ZERO
Em relatório de ativida-

des apresentado ao prefeito 
Hermes Pimentel, o secretá-
rio Deybson Bitencourt deta-
lhou as ações e atividades 
desenvolvidas pela equipe de 
profissionais que compõem o 
Procon. Entre os destaques, a 
criação do ‘Programa Dívida 
Zero’, executado pelo Núcleo 
do Superendividamento, que 
se dedica à prevenção e ao tra-
tamento de situações de supe-
rendividamento, preservando 
o chamado ‘mínimo existen-
cial’ do consumidor, por meio 
da revisão e da repactuação 
das dívidas.

‘PREÇO LEGAL’
Outra campanha de sucesso 

criada este ano foi a ‘Produto 
legal tem preço’, que garante o 
direito básico do consumidor 
à informação. “Muitas empre-
sas, apesar de terem conheci-
mento da legislação, insistem 
em não colocar, em destaque e 
nas vitrines, os preços dos pro-
dutos expostos. É uma forma 
de ludibriar o consumidor, 

induzindo-o a compras que 
muitas vezes vão comprometer 
seu orçamento. Desta forma, 
investimos em peças publici-
tárias em uma série de veícu-
los de comunicação para que 
todo cidadão pudesse saber 
de seus direitos”, comentou 
Bitencourt, indicando que 
também foram realizadas reu-
niões com conselhos munici-
pais, dirigentes e empresários 
a fim de resguardar o direito 
básico do consumidor.

PESQUISAS
Bastante buscada pelos 

consumidores, as pesquisas de 
preços realizadas pelo Procon 

são realizadas mensalmente 
com o objetivo de apresentar 
um panorama sobre os pre-
ços da cesta básica, de com-
bustíveis e do gás de cozi-
nha praticados na cidade. O 
Departamento de Fiscalização 
da Secretaria verifica direta-
mente nas empresas forne-
cedoras o cumprimento da 
legislação aplicável ao direito 
do consumidor também em 
levantamentos em datas 
específicas, como no Dia de 
Finados, produtos comerciali-
zados nas festas de fim de ano, 
materiais escolares e produtos 
comercializados na Semana 
Santa e na Páscoa.

SECRETÁRIO Deybson Bitencourt, apresentou ao prefeito Hermes Pimentel balanço de 
atendimentos do Procon Umuarama em 2022
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Advertências
Além deste trabalho contínuo, o setor entregou reco-
mendações administrativas a farmácias e bancos com 

relação ao atendimento prioritário e demora no tempo 
de espera; conveniências, bares, lanchonetes e outros, 

com relação ao uso de cigarros eletrônicos; nas casas de 
carnes, mercados, supermercados e restaurantes, com 
relação à compra de carnes somente de fornecedores 
que comercializam produtos inspecionados; farmácias 

e laboratórios com relação à elevação de preço dos 
exames de Covid-19 sem justa causa; cinemas com rela-
ção à venda casada de alimentos e bebidas e lojas com 
relação a produtos expostos sem informação de preços. 
Também foram proferidas 206 Decisões Administrativas, 

que resultaram em 43 Processos Administrativos com 
total de pena de multa fixada em R$ 401.895,21.
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Polícia Rodoviária do Paraná lança
Operação Ano-Novo nas rodovias

Com a expectativa do 
aumento de fluxo de pessoas 
e veículos nas rodovias para-
naenses a partir de hoje (sexta-
-feira, 30), a Polícia Militar, por 
meio do Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv), lança a 
Operação Ano-Novo, com 
reforço de policiamento nas 
estradas. A ação que come-
çou à 0h, termina às 23h59 de 
segunda-feira (2).

Assim como na operação 
desenvolvida durante o feriado 
do Natal, em virtude dos últi-
mos dois anos de pandemia e 
também o fim dos contratos 
do pedágio, a expectativa é 

que o volume de veículos nas 
rodovias seja maior do que em 
2020 e 2021. Por conta disso, 
o efetivo policial nas rodovias 
estaduais será reforçado.

Mais uma vez, o objetivo 
principal é o de combate às 
infrações que coloquem em 
risco a vida dos motoristas, pas-
sageiros e pedestres nas rodo-
vias, como o excesso de veloci-
dade e a embriaguez ao volante.

O BPRv também desen-
volve ações contra o crime com 
as equipes de Operações com 
Cães de Faro. Haverá abor-
dagens a automóveis, ônibus 
intermunicipais e interesta-
duais para evitar o tráfico de 
drogas, de armas e de produ-
tos contrabandeados.

No litoral paranaense, a 
aplicação dos cães de faro 
intensificada nas entradas e 
saídas das cidades litorâneas.

“Há uma expectativa muito 

grande para o aumento do 
fluxo de veículos nas rodovias 
tanto no sentido ao interior do 
estado, outros estados e ao 
litoral paranaense. Por isso, 
reforçamos o policiamento e 
promovemos, principalmente, 
ações de conscientização dos 
usuários das rodovias para 
este período”, disse o coman-
dante do BPRv, tenente-coro-
nel Wellenton Joserli Selmer.

RECOMENDAÇÕES
O BPRv orienta que os 

motoristas chequem a manu-
tenção do veículo antes de via-
jar. Freios, pneus, suspensão 
e os faróis precisam estar em 
boas condições. É importante 
o condutor verificar se o carro 
está com estepe, macaco e a 
chave de roda, caso seja neces-
sário fazer a troca de pneu 
durante a viagem.

“O trânsito de veículos já 

estará mais lento por conta das 
últimas situações envolvendo 
os deslizamentos, por isso, sair 
antes de casa, sem pressa, com 
a manutenção do veículo em dia 
é fundamental para que a via-
gem seja tranquila para todos”, 
frisou o tenente-coronel Selmer.

Outras orientações impor-
tantes são o cuidado na direção, 
não manusear celular ou outros 
dispositivos durante a condução 

Bando suspeito de furto e abate
de gado é capturado pela Polícia

Policiais militares que atuam 
dentro da área compreendida 
pelo 7º Batalhão de Cruzeiro do 
Oeste prenderam três homens 
suspeitos de furtar e abater cabe-
ças de gado na região de Tapejara 
(município localizado a 52 quilô-
metros de Umuarama).

Segundo os policiais, a 
ação foi realizada por volta das 
22h30m, quando a equipe da 
Patrulha Rural realizava patru-
lhamento de rotina pela estrada 
Tamarana (localidade onde 
recentemente houve o registro 
de furto e abate de gado). Os 
policiais avistaram um veículo 
GM Monza, ocupado por três 
homens suspeitos.

Homem leva choque e 
sofre queda de 7 metros 
enquanto podava árvore

Um homem de 42 anos, que 
morava no Jardim Planalto, 
em Cruzeiro do Oeste, perdeu 
a vida depois que recebeu 
uma descarga elétrica e caiu 
de uma altura de 7 metros. Ele 
podava uma árvore, em frente 
sua residência.

O acidente foi registrado por 
volta das 11h30 da quarta-feira, 
28, na avenida Foz do Iguaçu.

Depois que sofreu a queda, 
o homem fio socorrido por 
uma equipe do Samu e enca-
minhado ao Hospital Cemil 
de Umuarama, devido à gravi-
dade dos ferimentos.

Por volta das 16h30 foi 
constatado o óbito.

O corpo foi encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) de 
Umuarama, onde foi necrop-
siado. O laudo do exame será 
encaminhado à autoridade 
policial constatando as causas 
da morte. Equipes da Copel e 
da Defesa Civil também estive-
ram no local.

do veículo, não ultrapassar pela 
faixa contínua, usar as cadeiri-
nhas adequadas para transporte 
de crianças e os dispositivos cor-
retos caso haja o transporte de 
animais de estimação.

Caso se depare com alguma 
situação de crime ou sofra um 
acidente de trânsito, o usuário 
deve acionar a Polícia Militar 
pelo fone 190 ou diretamente 
o BPRv pelo fone 198.

NOVAMENTE o objetivo é combater às infrações que coloquem em risco a vida dos moto-
ristas, passageiros e pedestres nas rodovias

AEN

Imediatamente foi ini-
ciada uma abordagem, mas 
os homens tentaram fugir. Eles 
foram detidos depois de uma 
rápida perseguição.

Durante a averiguação, foram 
encontradas perto do carro três 
facas de cozinha, uma lima enro-
lada em uma toalha de cor verde, 
além de um alicate tesoura corta 
vergalhão, um machado artesa-
nal e uma espingarda sem nume-
ração e sem marca, de calibre 22, 
com um carregador introduzido 
municiado 13 cartuchos intactos.

O bando foi conduzido à 
Delegacia de Polícia, onde 
foram tomadas as devidas 
providências.

UMA arma de fogo municiada, facas, alicate de corte e machado artesanal foram apreen-
didos durante a ação policial
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COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Palavras cruzadas

Você pode ter um dia agitado e repleto de mu-
danças no trabalho, mas procure encarar as no-
vidades com entusiasmo! Mostre que sabe se 
adaptar às mais variadas situações, pois você 
pode usar as mudanças como grandes oportu-
nidades de crescer no emprego.

Trabalho e família vão dividir a sua aten-
ção ao longo do dia. Em casa, pode tomar 
decisões ou promover algumas mudanças 
importantes, portanto converse com os pa-
rentes e não perca a chance de se reconci-
liar com alguém.

Seu poder de comunicação continua acentuado 
e deve ajudar a fazer bons acordos ao longo do 
dia. Estimule a troca de ideias com os colegas 
e compartilhe suas opiniões e propostas para 
começar 2023 com o pé direito.

Trabalhar em equipe será uma boa opção para 
agilizar o serviço e fechar o ano sem nenhum 
atraso. Responsável e perseverante, você não 
vai sossegar enquanto tiver um objetivo para 
cumprir.

A Lua na Casa 10 te incentiva a se concentrar 
nos seus planos e metas que deseja alcançar. 
Mas é importante saber que outros astros reco-
mendam discrição e avisam que você não deve 
comentar seus projetos com ninguém. Afinal, 
sempre é bom ter cuidado com falsidades para 
não ser passada (o) para trás.

A Lua envia boas energias para quem pode viajar, e 
também te incentiva a fazer contato com pessoas 
que moram em outras cidades. No trabalho, terá 
facilidade para aprender novas tarefas e para fazer 
parcerias com os colegas. Trabalhe em equipe e 
valorize a troca de ideias para encontrar soluções 
criativas para os desafios.

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 a 30 de dezembro, em geral, são sérios, comedidas e pacientes. Não se 
deixar dominar pela autopiedade ou depressão. Adoram a independência e trabalham 
melhor quando poucas regras externas ou limites são impostos. Devem fazer exames 
periódicos com o médico em vez de ignorarem os sintomas ou esperarem que desapa-
reçam. Evite ser insensível, deixe o passado para trás e aprenda a perdoar. 

Horóscopo nascido em 30 de dezembro

A Lua realça seus pontos fortes e você dará o 
melhor de si para fechar o ano em destaque no 
trabalho. Além de mostrar toda sua determi-
nação e intensidade, você contará com muita 
criatividade, raciocínio rápido e boas ideias 
para agilizar as tarefas. Também vai usar sua 
boa lábia para convencer as pessoas e conse-
guir tudo que deseja.

Você pode ter um dia muito produtivo no tra-
balho! Seja prestativa (o) com os colegas e 
conte com o apoio deles também para o que 
precisar. Trabalhar em equipe pode ser vanta-
joso para todos, ainda mais agora que todos 
querem cumprir as metas para virar o ano sem 
preocupações.

Se você já está de malas prontas para curtir o 
fim de ano, os astros avisam que é um ótimo 
momento para viajar. Lembre-se apenas de 
manter os cuidados necessários para prote-
ger a sua saúde e a saúde de quem ama, ok?

O céu continua favorável para você fazer pla-
nos e iniciar as mudanças para o próximo ano! 
A vontade de melhorar de vida, se destacar na 
profissão e conquistar o sucesso trará o estímu-
lo necessário para você agarrar todas as boas 
oportunidades que a vida lhe trouxer.

Ganhar dinheiro estará entre as suas priorida-
des hoje, e você vai se agarrar ao trabalho para 
fechar o ano com alguma grana no bolso. Tam-
bém vai dedicar um bom tempo para cuidar de 
casa e da família, principalmente se estiver pla-
nejando reunir algumas pessoas em casa para 
a festa da virada. 

Concentre-se nas tarefas para garantir que en-
cerrará o ano sem pendências ou preocupa-
ções. Vai trabalhar melhor se puder cuidar das 
suas tarefas a sós, longe de agitação, e traba-
lhar em casa será uma boa opção, se puder.
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Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 30/12/2022
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Paranaguá
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max 30
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Cascavel
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min 18

Foz do Iguaçu
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max 29
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Curitiba
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min 13
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Sábado 31/12/2022
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CUIABÁ MT
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concurso: 6036
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 33

DMIN
FINLANDIA

SAVOIRFAIRE
SEISESMALTE

BERTOLTIHS
SELAUSU

VIDRARMRS
CUIDARFOCO

GASEAOCA

MADAGASCARN
MERIDIONAL
ETERRLENA

ASNASANEADO
TIFOATRO

ARCADENOEYES

ASAFIMALEM

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.
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J R
M A U H A L I T O
A U T O D I D A T A
I M A G I N O S O

T S E W A G MA QU I
VA N D A L O N E T

A L T A R T R AI D A
I O T R E E E L
A D E S O S U M A

O Q B L I N I
C A S U A L I D A D E

LI S A E D E M A
M E D O O N U S

G EN I O S A C N P
A T O R E T I O PI A

O S B R O A O Z

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.

Conheça hoje na Coluna Viva Bem a Eletroacupuntura
Você já ouviu falar em 

Eletroacupuntura? Essa téc-
nica da Medicina Tradicional 
Chinesa potencializa os efei-
tos das agulhas que são apli-
cadas em diferentes pontos 
do corpo, de acordo com cada 
tratamento.

QUAIS OS BENEFÍCIOS 
DA ELETROACUPUNTURA?

A eletroacupuntura faz bem 
para a saúde física e mental, 

podemos destacar efeitos como: 
Analgésico; Anti-inflamatório; 
Neuro-regulatório e dá equilí-
brio para o bom funcionamento 
do organismo.

PARA QUEM A 
ELETROACUPUNTURA 

É INDICADA?
A principal indicação de tra-

tamento com Eletroacupuntura 
é para o alívio da dor, por isso 
ele pode ajudar bastante os 

atletas ou pacientes crônicos. 
Mas além disso a técnica tem 
eficácia nos casos de: Estresse; 
Ansiedade; Depressão; Insônia; 
Enxaqueca; Tensão pré-mens-
trual;  Dependência quí-
mica; Problemas respirató-
rios; Impotência e Alterações 
menstruais ou hormonais; 
Problemas imunológicos e 
Doenças reumáticas.

Muitos perguntam se a 
Eletroacupuntura dói. Depende 

do nível de desequilíbrio ener-
gético. Quanto maior ele for, 
mais dolorido será o ponto cor-
respondente ao meridiano que 
deve ser tratado.

De maneira geral, você não 
precisa ter medo, pois a apli-
cação de agulhas e o estímulo 
elétrico são suportáveis e não 
levam muito tempo. Além 
disso, o acupunturista saberá 
como te ajudar se houver 
algum desconforto.
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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

A Prefeitura de Umuarama 
dará continuidade à moderni-
zação da iluminação pública no 
município com mais um inves-
timento na substituição das 
lâmpadas convencionais por 
luminárias LED, que são mais 
eficientes, residentes e eco-
nômicas. Está agendada para 
janeiro de 2023 a licitação para 
a troca de mais de 800 luzes.

Na modalidade tomada 
de preços, o processo licita-
tório visa a contratação de 
empresa de engenharia elé-
trica para implantar extensões 
de rede elétrica nas ruas do 
Seminário (no Parque Tarumã) 
e São Vicente de Paula (Jardim 
Colorado), bem como a substi-
tuição de 811 luminárias públi-
cas existentes por luminárias 
de LED em diversas vias dos 
bairros Parque Tarumã, Parque 
Danielle, Jardim Universitário, 
Jardim União e Jardim 
Bourbon, conforme indicado 
no projeto.

Além de elaborar os proje-
tos executivos de extensões 
de redes elétricas, a empresa 
deverá submetê-los à apro-
vação do setor de análises 
de projetos da Copel. A aber-
tura dos envelopes com as 

Mais de R$ 6 milhões investidos
em luminárias LED no município

propostas dos concorrentes 
será às 9h do dia 20 de janeiro 
próximo, na Sala de Licitações 
da Prefeitura. O valor máximo 
para a licitação é de R$ 
2.054.249,32 e será vencedora 
a empresa que apresentar o 
menor preço global.

O edital está disponível no 
site do município e também no 
setor de Licitações e Contratos.

Neste ano, a Prefeitura 
já investiu R$ 6.355.874,47 
em modernização da ilumi-
nação pública. A substitui-
ção de luminárias e extensão 
de rede elétrica atendeu os 
bairros Parque Dom Pedro I 
e II, Conjunto 26 de Outubro, 
Residencial Independência, 
Jardim San Martim II e Jardim 
San Lourenço, com o investi-
mento de R$ 830.853,00. Com 
aditivo de 148 luminárias para 
atender os bairros Jardim 
das Garças 1, 2 e 3 e Jardim 
Oriente (mais R$ 207.015,00) 
o contrato foi corrigido para 
R$ 1.037.868,00.

Também foram implanta-
das extensões de rede elétrica 
nas ruas Maria Matos da Silva, 
Maria Sebastiana Floriano, 
Vicente Ferraz de Campos e 
Estrada do Aeroporto, além 

da substituição de 482 lâm-
padas por luminárias de LED 
em diversas vias públicas do 
Parque Industrial I, Jardim 
Viveiros, Arco-Íris, Mutirão e 
Jardim Pimentel, ao custo de 
R$ 1.140.040,22.

Com aditivo de 130 lumi-
nárias foram atendidos tam-
bém o Parque Belo Horizonte e 
Industrial II, elevando o valor do 
contrato para R$ 1.412.962,22.

Houve investimentos ainda 
em 575 luminárias no Parque 

San Remo, jardins Bela Vista, 
Yonezu, Pradópolis, Colibri, 
dos Pioneiros 1, 2 e 3, Alvorada, 
Parque San Gaetano, jardins 
Porto Belo e Maranata, Parque 
das Laranjeiras e Parque 
Industrial II, com aditivo de 
159 luminárias para aten-
der aos jardins das Paineiras, 
Petrópolis, Aliança, Espanha, 
Antártica, Tangará e Indaiá, 
totalizando R$ 1.499.652,50.

Mais 623 luminárias LED 
foram instaladas no Conjunto 

Habitacional Sonho Meu e 
Conjunto Residencial Ouro 
Branco, além de 164 para 
atender aos bairros Parque 
Residencial Belo Monte, 
Parque Residencial Montreal 
e Jardim Janina, somando R$ 
1.725.710,00. Na última semana 
a Prefeitura também realizou a 
troca de 79 postes republicanos 
por postes ornamentais com 
luminárias LED melhorando a 
iluminação do Lago Aratimbó, 
com a aplicação de R$ 680 mil.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Eu não tenho ídolos. Tenho admiração pelo 
trabalho, dedicação e competência.

Ayrton Senna

LUTO
Pelé morreu ontem (29), aos 82 anos, em São Paulo (SP). O ex-jogador de futebol, que fez história no esporte e se tornou 
um dos brasileiros mais reconhecidos no exterior, estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein. Ele 
tratava um câncer de cólon, diagnosticado no ano passado e agravado recentemente por uma infecção respiratória.

M
ÉR

IT
O

EXPO
Garanta já o seu INGRESSO/Passa-
porte Promocional para os shows 
da Expo. Dia 10/03- HENRIQUE & 
JULIANO, dia  11/03 - GUILHERME 
& BENUTO + CLAYTON & ROMARIO + 
DJ, dia 17/03 - HUGO & GUILHERME 

+ BRUNO & MARRONE, dia 18/03 
- JORGE & MATEUS. Camarotes em 
GRUPO através do Whatsapp (44) 

99181-5116.   Pontos de venda ofi-
ciais Blueberry Brasil, Virtual Espor-
tes, Jam,  Beli Bela, Posto Castelo, 
👉Blue Fit Academia e 👉Shopping 

Palladium (em breve).

ZOOM
“Que nesse novo ano, possamos realizar grande parte de nossos 
sonhos e objetivos”, ressaltou a coluna  FILIPI MANSON BODY 
ART, que brilha absoluto em nosso destaque. Ele que remove 

tatuagens e micropigmentações a Laser, e é profissional Piercer, 
deseja a todos clientes, amigos e familiares um Feliz 2023 e um 

Próspero Ano Novo.

ARQUIVO PESSOAL

DANÇA?
*Ao mesmo tempo em que ofere-
ceu um salário milionário a Faus-
tão, a Record planeja reduzir dras-
ticamente o ordenado de Rodrigo 

Faro. Para renovar o contrato 
de seu principal apresentador, a 
emissora quer deixar de pagar R$ 
1,2 milhão mensais para oferecer 
a ele R$ 300 mil. Por outro lado, 
o hoje contratado da Band teve 
uma oferta de R$ 1 milhão para 

mudar de canal.

*A proposta milionária ao apre-
sentador da concorrência foi 
vista como um desprestígio a 
Rodrigo Faro por sua equipe. O 

valor oferecido a ele, afinal, não 
chega nem à metade do que foi 
ofertado a Faustão. Este, por 

sua vez, optou por permanecer 
na Band em 2023, com algumas 
reformulações em seu programa 
de auditório. O vazamento das 

negociações de Fausto Silva está 
sendo um dos elementos que 
atrapalham um acordo entre 

Faro e Record.

*Além disso, na temporada 
2023, o centro de custo do pro-
grama Hora do Faro será em tor-
no de R$ 800 mil/mês, com os 
R$ 300 mil de salário do comu-

nicador nesse quinhão. Sobraria, 
então, ‘apenas’ R$ 500 mil para 
pagar os custos de produção e 
viabilizar toda a atração. Isso, 

é claro, se ele topar renovar seu 
vínculo, possibilidade que está 

cada vez mais remota.

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, serta-
nejo e DJ’s. Garantia de alegria e 
muita diversão. Reserve sua mesa 

pelo fone (44) 3056-6111
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