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Umuarama recebe 7 delegados para
preencher o déficit na Polícia Civil
O delegado-chefe da 7ª SDP de Umuarama, Gabriel Menezes, apresentou ontem 
os novos sete delegados e cinco investigadores que vão assumir em comarcas 
da jurisdição. Em algumas delas, haverá o remanejamento de profissionais. 
Os delegados foram designados para as comarcas de Cruzeiro do Oeste, Iporã, 

Icaraíma, Pérola e Goioerê. Umuarama, por sua vez, recebeu o reforço de um 
delegado operacional e um delegada para a Central de Flagrantes e plantões. 
Além disso, o adjunto Adailton Ribeiro, que acumulava a função como delegado 
de Alto Piquiri, agora ficará exclusivamente na sede da Subdivisão. 
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ROBERTO DZIURA/AEN

Continuidade no 
desenvolvimento

Um acidente envolvendo dois carros na manhã de ontem (2), na rodovia entre Umuarama e Xambrê, deixou 
três pessoas feridas. Uma delas em estado grave com fratura de fêmur. O choque deixou os dois veículos 
completamente destruídos. Em um deles, o GM Corsa de cor prata, estavam pai e filho, moradores de Naviraí(MS) 
e retornavam para casa depois das festividades de fim de ano. O outro carro, o Renault Scenic, era conduzido 
por homem que mora em Xambrê. Os três homens foram levados por ambulâncias do Samu e do Corpo de 
Bombeiros para o Hospital Norospar.   

Colisão violenta

Novas regras
para PIX
já estão 
em vigor

l 2
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O primeiro dia de 2023 
começou com mudanças 
na estrutura administra-
tiva da Câmara Munici-

pal. Foram empossados 
os membros da Mesa 
Diretora para o biênio 
2023/2024. O verea-
dor Clebão dos Pneus 

assumiu a presidência, 
‘Sorrisal’ é o vice e a 

primeira secretaria ficou 
com Fernando Galmassi. 
Cris das Frutas é agora a 

segunda secretaria. l 7

     

Lei no PR cria
nova fundação

de apoio à
segurança pública

l 4

BPFron divulga
balanço com
aumento de
apreensões
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Posse na 
Câmara

ASSESSORIA

Salário Mínimo
Regional do
Paraná é de
R$ 1.804,30
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Pensar um pouco mais nas pessoas 
e se colocar no lugar delas são coi-
sas que podem mudar e enriquecer 
a sua forma de enxergar o mundo. 
Você poderá aproveitar o momento 
quando abrir o seu olhar dessa forma.

TOURO  21/4 a 205
Uma coisa é entender com a cabeça, 
outra é realmente compreender de 
coração. Sabe quando você “saca” 
algo? Pode ser que você entenda algo 
assim nas suas relações essa semana. 
Se for o caso, confie!

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Seu coração anda falando bem alto 
e está praticamente impossível de 
ignorar! Será difícil não fazer nada a 
respeito do que ele te diz. Na hora de 
agir, respire e encare como uma expe-
riência e um aprendizado.

CÂNCER 21/6 a 21/7
A Lua em Peixes deixa o clima sussa 
para vocês e favorável para praticar 
a empatia, canceriana. Se colocar no 
lugar do outro pode, inclusive, te aju-
dar a se dar melhor com os adultos. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Sua curiosidade está super favorá-
vel para aprender sobre novas cul-
turas ou pesquisar e estudar causas 
humanitárias. É hora de sair da zona 
de conforto e ver um mundo muito 
maior do que você imaginava.

VIRGEM 23/8 a 22/9
A empatia e a sensibilidade podem te 
ajudar a entender algumas coisas que 
estavam confusas. Às vezes é hora de 
agir, e às vezes é melhor aguardar 
para que as coisas se resolvam por 
conta própria. Calma!

LIBRA  23/9 a 22/10
Nada é fixo nesta vida, inclusive as 
nossas relações. Seja você mesmo. 
Chegou a hora de deixar aquelas 
que não fazem mais parte da sua 
história seguirem os seus caminhos. 
Melhor, né?

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Sabe quando você fica feliz do nada? 
Provavelmente esta semana vai ser 
assim. Se emocionar à toa, se ale-
grar com a felicidade alheia, e outros 
imprevistos te farão ver as coisas de 
um jeito novo.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você perceberá as viajadas for-
tes e sacadas incríveis que estão 
rolando na sua mente. É como se 
algo indescritível te puxasse pra 
pensar em coisas da vida e fazer 
algo a respeito. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
A compreensão e o desapego são 
elementos chaves para você lidar 
bem com as pessoas. Nem sempre 
é fácil fazer isso e aparentemente as 
coisas estão saindo do seu controle. 
Desencana.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Vênus continua enviando os contati-
nhos em sua direção, e a intensidade 
desse streaming dependerá da sua 
abertura e do cuidado com o seu bri-
lho. Valorize-se e confie no seu papo 
interessantíssimo.

PEIXES 20/2 a 20/3
Desencane de tentar controlar os sen-
timentos. Quando a gente luta contra 
as nossas emoções, elas persistem, 
portanto, deixe fluir que passa mais 
rápido do que você imagina.

Seu envolvimento com praticamente qualquer atividade é total e rara-
mente ou nunca procura voltar atrás ou desistir. Muitas vezes, não con-
seguem ou se recusam a reconhecer o fracasso. São pessoas confiáveis 
para ocupar um cargo pois são vigilantes, cuidadosas, dedicadas, porém, 
convincentes, teimosas, gentis, mas muito educadas.

Horóscopo nascidos em 3 de janeiro
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POFC
DISCIPLINA

READMITIR
CURSOBATI

LISEIID
CIOSODADO

TEFORAS
CONTARNO

EEMUMIA
BOTAACEM
OENSINAA

AMBOSOONG
BARATEIRO

SOLDELETA
MESADAER

Iguarias 
aprecia-
das por
crianças

"Falando 
(?)", suces-
so de Ro-
berto Carlos 

Prudente
de

Moraes,
político

(?) o pé:
teimei

Cuida-
doso;

atencioso

Significa 
"novo", em
"neologia"

Larissa
(?), atriz
brasileira

Vogais 
de "café"

Causar
tristeza

Carne
bovina de
assados

Um e 
outro: 
os dois

Oposto
ao Sul

Operação
bancária
de  trans-
ferência

Organiza-
ção Não Go-
vernamen-
tal (sigla)

Apaga;
exclui

(Inform.)

O
"salário"

dos
filhos

Ellen
Rocche,

atriz

Educa;
instrui

A arte das
bailarinas

Cadáver de
sarcófagos

Voz
masculina

Calçado
do peão

boiadeiro

Verificar
a quanti-
dade de
Hiato de
"creem"

Matéria
escolar

Contratar 
novamente

Idem
(abrev.)
Erva de

contusões

Piedoso

Clara;
límpida

Enfeite de
cabelos
Instinto
sexual

Vazias
Que tem
muitos a-

nos de vida

Estou
ciente 

Local de
filmagens

Gafes;
mancadas
Amarrotada
(a roupa)

Cubo de
jogos
Sílaba

de "fruta"

Que cobra 
preço baixo
O Astro-

Rei (Astr.)

Percurso
de rios
51, em 

romanos

3/set. 5/tenor. 6/libido. 9/barateiro — readmitir.
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C P A F
M A R C E N E I R O

P E R T E N C E R
R O L E M V P M

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

A R T A P E U
E B O L E T I N S
C T I C E T O

P A R C A R M A
F R A C O T E T N

A P A R E N C I A
T O C A I A V I R

B E S O A L G O Z

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.

@tribunahojenewsumuarama
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06/01 - 20h09

Nova
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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 -6,45% 22,92 
Vale ON +0,59% 89,40 
ItauUnibanco PN -1,98% 24,49 
Bradesco PN -2,64% 14,75 
Magazine Luiza ON -5,47% 2,59 
São Martinho ON -11,39% 23,50

IBOVESPA: -3,06% 106.376 pontos

Iene 130,81
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 178,16

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,5% 5,3590 5,3600 +1,5%

PTAX  (BC) +2,4% 5,3430 5,3436 +2,4%

PARALELO +1,4% 5,2600 5,6800 +1,4%

TURISMO +1,4% 5,2600 5,6600 +1,4%

EURO +2,4% 5,6951 5,6979 +2,4%

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 02/01

Iene R$ 0,0409
Libra est. R$ 6,44
Peso arg. R$ 0,030
R$1: 1.360,36 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/01 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)

NNOOVV DDEEZZ JJAANN
TJLP (%) 7,20 7,20 -
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.320,00
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 167,97 0,6% 2,9% 166,00
MILHO 76,31 2,0% 2,9% 76,00
TRIGO 93,41 -1,0% -2,1% 98,00
BOI GORDO 281,18 0,2% 0,9% -
SUINO 6,89 -1,0% 4,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 02/01 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

Estão em vigor as novas regras
do sistema de transferências Pix

Sistema de transferências 
instantâneas em vigor desde 
novembro de 2020, o Pix entra 
em 2023 com novas regras. 
Desde ontem (segunda-feira, 2), 
o limite individual por transação 
deixa de existir, o horário noturno 
passará a ser personalizado e os 
valores das modalidades Pix 
Saque e Pix Troco aumentarão.

As mudanças haviam sido 
anunciadas pelo Banco Central 
(BC) no início de dezembro. 
Segundo a autoridade monetá-
ria, as novas regras oferecerão 
mais segurança e flexibilidade 
ao mecanismo de pagamento, 
que bateu recorde de 104,1 
milhões de transações por dia 
com o pagamento da segunda 
parcela do décimo terceiro, em 
20 de dezembro.

Segundo o BC, a sugestão 
para abolir o limite por opera-
ção foi feita em setembro pelo 
Fórum Pix, grupo de trabalho 
coordenado pelo órgão e secre-
tariado pela Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), que reúne 
as instituições participantes do 
Pix. Segundo o grupo, o valor 
máximo por transação era 
pouco efetivo porque o usuário 
pode fazer diversas operações 
pelo valor do limite, desde que 
respeite a quantia fixada para o 
período diurno ou noturno.

FIM DO LIMITE POR 
TRANSAÇÃO

Desde ontem, 2, o Pix deixa 

de ter um limite individual por 
transação, passando a valer 
apenas os limites diários por 
período (diurno ou noturno). 
Dessa forma, o cliente poderá 
transferir de uma vez todo o 
limite do período ou fazê-lo em 
diversas vezes. As regras para 
o cliente personalizar os limi-
tes do Pix não mudaram. As 
instituições financeiras terão 
de 24 a 48 horas para acatar a 
ampliação dos limites e deve-
rão aceitar imediatamente os 
pedidos de redução.

FLEXIBILIZAÇÃO NOTURNA
Até agora,  o  período 

noturno, em que os limites 
de transferência são mais 
baixos, começavam às 20h e 
iam até as 6h do dia seguinte. 
Com a mudança, o correntista 
pode escolher se o período 
noturno começará às 22h, 
terminando às 6h.

PIX SAQUE E TROCO
Aumento dos valores dis-

poníveis nas modalidades. 
Até agora, era possível sacar 
ou receber como troco R$ 500 
via Pix durante o dia e R$ 100 
à noite. As quantias passa-
ram para R$ 3 mil no período 
diurno e R$ 1 mil no período 
noturno.

TRANSFERÊNCIAS 
A EMPRESAS

O BC retirou limite para 

transferências a contas de pes-
soas jurídicas pelo Pix. Caberá 
a cada instituição financeira 
determinar o valor máximo.

COMPRAS
Os limites das operações 

Pix com finalidade de com-
pra passarão a ser iguais aos 
da Transferência Eletrônica 
Disponível (TED). Antes, eram 
atrelados aos limites dos car-
tões de débito.

APOSENTADORIAS 
E PENSÕES

O Tesouro Nacional poderá 
pagar aposentadorias, pensões 
e salários ao funcionalismo por 
meio de conta-salário associada 
ao PIX. Até agora, o PagTesouro, 
sistema da Secretaria do 
Tesouro Nacional que permite 
pagamentos pelo Pix, estava 
disponível apenas para receber 
taxas e multas, substituindo a 
Guia de Recolhimento à União 
(GRU).

CORRESPONDENTES 
BANCÁRIOS

O BC facilitará o recebi-
mento de recursos por corres-
pondentes bancários por meio 
do Pix. Cada correspondente 
bancário poderá ter uma conta 
em seu nome para movimen-
tação de valores relativos à 
prestação de serviços, desde 
que usada apenas para rece-
ber recursos.
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Reforma 
administrativa
O governador Ratinho Júnior 
sancionou a lei que prevê 
mudanças na administração 
pública para a nova gestão. 
A reorganização da estrutura 
administrativa do Estado e a 
criação de novas secretarias 
vão garantir a expansão 
das políticas públicas. 
Nessa mudança, algumas 
superintendências criadas na 
reforma administrativa em 
2019 passaram a ter status 
de Secretaria, ganhando mais 
relevância.

Novas secretarias
As novas secretarias 
serão da Mulher e 
Igualdade Racial; Indústria, 
Comércio e Serviços; e 
Inovação, Modernização 
e Transformação Digital; 
além do desmembramento 
da antiga Secretaria de 
Justiça, Família e Trabalho 
em Justiça e Cidadania; Ação 
Social e Família; e Trabalho, 
Qualificação e Renda.

Secretariado
Até esta segunda-feira (2), o 
governador Ratinho Júnior 
(PSD) anunciou 14 nomes 
para o secretariado do 
primeiro escalão no Paraná. 
Outros 10 nomes ainda não 
foram divulgados. Ao todo, o 
estado tem 24 pastas.

Mais recentes
Entre os anúncios mais 
recentes está o nome para 
a Casa Civil: João Carlos 
Ortega, que no mandato 
anterior também estava no 
comando da pasta. Não houve 
mudança para a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, 
que permanece sob a gestão 
de Norbeto Ortigara. Guto 
Silva, ex-deputado estadual e 
ex-chefe da Casa Civil, será o 
secretário de Planejamento.

Voos internacionais
A companhia aérea paranaense 
Aerosul Linhas Aéreas recebeu 

No primeiro dia de
governo, Lula revoga
decretos de Bolsonaro

O presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, assinou 
no domingo (1), no dia que assu-
miu o governo, medidas provi-
sórias e decretos que cumprem 
os compromissos assumidos 
durante o período eleitoral e 
que garantem o atendimento e 
a visibilidade a áreas historica-
mente ignoradas no Brasil. Nos 
atos normativos, inicia a rees-
truturação da política de con-
trole de armas, garante o paga-
mento dos R$ 600 para famílias 
necessitadas, define a estrutura 
da Presidência da República e 
dos ministérios e o combate ao 
crime ambiental, entre outros.

Por meio da edição de 
medida provisória, o presi-
dente garante o pagamento 
de R$ 600 para todas as mais 
de 21 milhões de famílias 
beneficiárias do programa de 
transferência de renda vigente 
no país. Trata-se da primeira 
medida de enfrentamento à 
fome e à miséria no Brasil. Lula 
também prorrogou, por mais 
60 dias, a isenção de tributos 
federais nos combustíveis.

A estrutura da Presidência 
da República e os 37 ministé-
rios que compõe o governo, 
sem a criação de cargos públi-
cos, inauguram uma nova ges-
tão na Administração Pública 
Federal, mais eficiente. Os 
órgãos compartilharão estru-
turas administrativas, como 
recursos humanos e contratos, 
por exemplo, permitindo que 
as Pastas se concentrem na 
elaboração e implementação 
de políticas públicas.

CONTROLE DE ARMAS
O presidente assinou decreto 

Parlamentares do PSOL protocolaram ontem 
(2), um pedido de prisão preventiva do 
ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). Os integrantes do 
partido alegam que Bolsonaro atentou contra 
a democracia. “É preciso ressaltar, infelizmente, 
o histórico de disseminação de fake news, com 
intuito golpista, do ex-presidente Bolsonaro: 
ele, desde o início da sua Presidência, vem 
arquitetando o atual cenário que vivemos”, 
diz trecho do documento. A informação foi 
confirmada pelo deputado federal Guilherme 
Boulos (PSOL-SP) em publicação no Twitter. 
“Entramos no STF com o pedido de prisão de 
Bolsonaro. Sem anistia!”, disse o parlamentar.

que dá início ao processo de 
reestruturação da política de 
controle de armas no país. Com 
o objetivo de ampliar a segu-
rança da população brasileira, o 
decreto reduz o acesso às armas 
e munições e suspende o regis-
tro de novas armas de uso res-
trito de Caçadores, Atiradores e 
Colecionadores (CACs). Também 
suspende as autorizações de 
novos clubes de tiro até a edição 
de nova regulamentação.

O decreto condiciona a 
autorização de porte de arma 
à comprovação da necessi-
dade -- atualmente, bastava 
uma simples declaração. E 
determina o recadastramento 
no Sistema Nacional de Armas 
(Sinarm), da Polícia Federal, 
em 60 dias, de todas as armas 
adquiridas a partir da edição 
do Decreto n° 9.785, de 2019.

Entre as restrições estabe-
lecidas pelo decreto assinado 
pelo presidente Lula estão a 
proibição do transporte de 
arma municiada, a prática de 
tiro desportivo por menores 
de 18 anos e a redução de seis 
para três na quantidade de 
armas para o cidadão comum, 
entre outras. Pelo decreto, o 
presidente determinou a cria-
ção de um grupo de trabalho 
que terá 60 dias para apre-
sentar uma proposta de nova 
regulamentação do Estatuto 
do Desarmamento.

CRIME AMBIENTAL
E DESMATAMENTO

Na solenidade no Palácio 
do Planalto, assinou decreto 
que reestabelece o combate ao 
desmatamento na Amazônia, no 
Cerrado e em todos os biomas 

brasileiros, recuperando o pro-
tagonismo do Ibama. Dessa 
maneira, Lula marca a retomada 
do compromisso brasileiro com 
a agenda climática global.

Por despacho, determinou 
ao Ministério do Meio Ambiente 
e Mudança do Clima que apre-
sente, em 45 dias, uma proposta 
de nova regulamentação para 
o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama).

Em outro decreto assinado 
neste domingo, Lula reesta-
belece o Fundo Amazônia e 
viabiliza a utilização de R$3,3 
bilhões em doações interna-
cionais para combater o crime 
ambiental na Amazônia.

Também por meio de 
decreto, o presidente revoga 
medida do governo anterior 
que incentivava o garimpo 
ilegal na Amazônia, em terras 
indígenas e em áreas de prote-
ção ambiental.

SIGILOS E DECRETOS
SEGREGADORES

Com a edição de dois decre-
tos, Lula revoga normas impe-
ditivas, criadas pelo governo 
Bolsonaro, como o decreto que 
segregava crianças, jovens e 
adultos com deficiência, impe-
dindo o acesso à educação 
inclusiva, e o decreto que criou 
barreiras para a participação 
social na discussão e elabora-
ção de políticas públicas.

O presidente também deter-
minou que a Controladoria-
Geral da União reavalie, no 
prazo de 30 dias, as inúme-
ras decisões do ex-presidente 
que impuseram sigilo indevido 
sobre documentos e informa-
ções da Administração Pública.

DIVULGAÇÃO

Mínimo Regional
Foi sancionada a lei que garante aumento real do Salário 
Mínimo Regional. De acordo com as projeções realizadas 
pelo Observatório do Trabalho do Paraná e com as regras 
aprovadas, o Salário Mínimo Regional poderá chegar a R$ 
1.804,30 na menor faixa e R$ 2.071,72 na maior. O cálculo 

final será feito ao longo de janeiro.

no dia 30 de dezembro de 
2022 autorização do órgão de 
aviação civil do Paraguai para 
realizar voos internacionais 
entre o país e o Brasil. A rota 
aprovada pela Dirección 
Nacional de Aeronáutica Civil 
(Anac) foi Foz do Iguaçu para 
Assunção, a capital paraguaia. A 
previsão é de que os primeiros 
voos regulares comecem já em 
janeiro de 2023.

Desembargadora
A advogada Ana Cláudia 
Finger foi escolhida para 
ser desembargadora do 
Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR). Ana Cláudia Finger 
foi a mais votada da lista 
tríplice, formada no dia 6 
de dezembro último pelo 
Tribunal Pleno do TJPR. Ela 
obteve 100 votos, enquanto 
Luciana Carneiro de Lara 
teve 83 e Renata Ceschin 
Melfi de Macedo, 69. A 
vaga, destinada ao quinto 
constitucional da OAB-PR, é 
decorrente da aposentadoria 
da desembargadora Rosana 
Girardi Fachin.

Mega da Virada
O prêmio principal da Mega da 
Virada não saiu para nenhum 
apostador do Paraná. De 
acordo com a Caixa, dividiram 
a bolada de quase R$ 540 
milhões cinco apostadores 
de MG, RN, SP e RS. A quina 
registrou 2.485 ganhadores 
que receberão, cada um, 
R$ 45.438,78. Ao todo, 85 
apostadores que ganharam a 
quina são do Paraná.  

Feriados prolongados
O ano de 2023 terá nove 
feriados prolongados. Algumas 
datas já fazem parte dos 
feriados prolongados todos 
os anos, como o Carnaval 
2023, a Semana Santa e o 
feriado de Corpus Christi. Além 
desses, será possível emendar 
também o Dia de Tiradentes, 
o Dia do Trabalho, o Dia da 
Independência, o Dia de Nossa 
Senhora Aparecida, o Dia de 
Finados e o Natal.
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Ratinho Junior reforça meta de manter
o Paraná como uma referência nacional

Logo após ser empossado 
para o seu segundo mandato à 
frente do Governo do Paraná, 
no domingo (1º), o governa-
dor Ratinho Junior enfatizou 
o compromisso com uma 
gestão de continuidade, com 
foco na melhoria de resulta-
dos econômicos e indicado-
res sociais, e demonstrou 
otimismo com as perspectivas 
para os próximos anos.

“Ao longo do nosso primeiro 
mandato conseguimos alcançar 
realizações históricas. O Paraná 
chegou ao posto de quarta 
maior economia do País, pas-
sando o Rio Grande do Sul, pas-
samos de sétima para a melhor 
educação do Brasil, temos o 
maior programa habitacional do 
País e fomos reconhecidos como 
o Estado mais sustentável e uma 

GOVERNADOR enfatizou o compromisso com continuidade e o foco na melhoria de resul-
tados econômicos e indicadores sociais

ROBERTO DZIURA/AEN

Lei Estadual cria nova fundação para
apoio à segurança pública do Paraná

O governador Ratinho 
Junior (PSD) sancionou no 
domingo (1º) a Lei que cria a 
Fundação de Apoio à Atividade 
de Segurança Pública do 
Paraná (FAASP). Com sede 
em Curitiba, a entidade aten-
derá todo o Estado, tendo 
como principal atribuição dar 
suporte ao trabalho de res-
socialização no sistema peni-
tenciário, contribuindo para 
a reinserção social e para a 
melhoria de condições de vida 
dos detentos.

A finalidade será propor-
cionar assistência às pes-
soas privadas de liberdade, 
contribuindo para a reinser-
ção social por meio de ações 
de apoio à ressocialização, 
formação educacional e 

referência em sustentabilidade 
pela OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico). Temos muito a 
comemorar e a fazer para man-
ter esse crescimento”, disse 
Ratinho Junior.

“Claro que é sempre neces-
sário avançar, por isso a partir 
de agora é o momento de pla-
nejarmos o Paraná do futuro, 
estruturando o Estado para 
os próximos 10 a 20 anos para 
que ele possa acompanhar 
o crescimento econômico e 
social”, continuou.

Ratinho Junior também 
lembrou os principais desa-
fios enfrentados nos pri-
meiros quatro anos e que 
impuseram dif iculdades 
extras, como a crise sanitá-
ria da Covid-19, uma das mais 

graves estiagens da história e 
o cenário econômico adverso 
em nível mundial.

“Foi um período muito difí-
cil, com uma pandemia severa 
que nenhum governante havia 
enfrentado antes, além da 
pior crise hídrica dos últimos 
91 anos, então toda a nossa 
equipe, cuja dedicação já era 
integral, teve que se redo-
brar para que o Estado não 
parasse e para que as pessoas 
não fossem tão impactadas”, 
comentou.

“Apesar disso tudo, gera-
mos mais de 400 mil empregos 
com carteira assinada, tive-
mos importantes avanços de 
infraestrutura e estamos con-
solidando o Paraná como um 
Estado moderno e inovador. 
Espero que tenhamos anos 

capacitação profissional. Ela 
poderá trabalhar em parce-
ria com o Poder Judiciário, 
a Ordem dos Advogados do 
Brasil, a Defensoria Pública e 
os Conselhos da Comunidade.

Outra frente de atuação é o 
apoio aos servidores (ativos e 
inativos) integrantes da força 
de segurança pública: Polícia 
Militar, Polícia Civil, Polícia 
Penal, Polícia Científica e 
Corpo de Bombeiros, em áreas 
como assistência social, saúde, 
educação, pesquisa científica, 
desenvolvimento de tecno-
logias alternativas, moderni-
zação de sistemas de gestão, 
produção e divulgação de 
informações e conhecimentos 
técnicos e científicos.

A entidade poderá, por 

exemplo, instituir bolsas de 
estudos ou pesquisa, além 
de estágios, a servidores inte-
grantes da segurança pública, 
técnicos, pesquisadores e estu-
diosos que possam contribuir 
para a concretização dos obje-
tivos da área. Outra função 
será apoiar a integração das 
forças estaduais com as forças 
municipais e federais.

A FAASP também permi-
tirá aprimoramentos ao atual 
Programa Prumos, que ofe-
rece suporte à saúde mental 
dos policiais militares, civis 
e penais, bombeiros milita-
res e peritos oficiais, além 
se seus familiares, os quais 
estão expostos a situações 
de violência, estresse e pres-
são e, por isso, precisam de 

acompanhamento adequado 
para o pleno desenvolvimento 
de suas atividades.

O patrimônio e a receita da 
FAASP serão oriundos de con-
tratos de gestão, termos de 
cooperação, convênios, doa-
ções, prestação de serviços, 
além de recursos provenientes 
de multas, entre outros.

A entidade sem fins lucra-
tivos terá personalidade 

jurídica, autonomia geren-
cial, patrimonial, orçamen-
tária e financeira. Ela inte-
grará a Administração Pública 
Indireta do Estado e estará vin-
culada à Secretaria de Estado 
da Segurança Pública (SESP) 
para supervisão e fiscalização 
de suas finalidades. A gestão 
ficará a cargo de conselhos e 
uma diretoria.

mais tranquilos pela frente, 
sem problemas tão severos, 
para que possamos continuar 

a fazer do Paraná uma refe-
rência para o Brasil”, finalizou 
Ratinho Junior.

A finalidade será proporcionar assistência às pessoas privadas de liberdade, contribuindo 
para a reinserção social por meio de à ressocialização

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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Umuarama recebe 7 delegados para
preencher o déficit na Polícia Civil

O delegado-chefe da 7ª 
Subdivisão Policial (SDP) de 
Umuarama, Gabriel Menezes, 
apresentou no início da tarde 
de ontem (2) os novos sete 
delegados e cinco novos inves-
tigadores que vão assumir 
em comarcas da jurisdição. 
Em algumas delas, haverá o 
remanejamento de profissio-
nais; em outras, o tão esperado 
reforço.

Os novos delegados foram 
designados para as comarcas 
de Cruzeiro do Oeste, Iporã, 
Icaraíma, Pérola e Goioerê. 
Umuarama, por sua vez, 
recebeu o reforço de um 
delegado operacional e um 
delegada para a Central de 
Flagrantes e plantões. Além 
disso, o delegado adjunto 
Adailton Ribeiro Junior, que 
acumulava a função como 
delegado de Alto Piquiri, 
agora ficará exclusivamente 
na sede da 7ª SDP.

O novo delegado opera-
cional de Umuarama é daqui 
mesmo da região. Leonardo 
Rodrigues Martinez, 29 anos, 
é natural de Cruzeiro do Oeste. 
Ele ingressou na Polícia Militar 
aos 21 anos, na área do 7º 

BPFron divulga balanço operacional
de 2022 com aumento de apreensões

O comandante do Batalhão 
de Polícia da Fronteira 
(BPFron), tenente-coronel 
André Cristiano Dorecki, divul-
gou ontem (segunda-feira, 
2), um balanço operacional 
do trabalho realizado pelo 
Batalhão em todo o estado do 
Paraná no ano de 2022.

De acordo com o relató-
rio, em comparação com os 
números de 2021, houve um 
aumento expressivo, princi-
palmente, nas apreensões de 
agrotóxicos e de medicamen-
tos, que subiram a 551% e a 
12.000%, respectivamente.

Segundo os dados, tam-
bém houve aumento das 
apreensões de munições 
(179%); embarcações (108%), 
drogas (88%) e, recuperação 
de veículos, subiu 29% no 
período.

“Todos esses resultados 

Estupro tentado
Um homem de 24 anos de 
idade foi entregue à Polícia 
Militar de Umuarama na manhã 
de domingo (1), depois que foi 
acusado de tentar estuprar uma 
mulher de 35 anos. O crime 
aconteceu em um condomínio 
na avenida Vitória. De acordo 
com a vítima, que mora com 
duas filhas e que as teria 
deixado na casa da mãe, onde 
passaram o réveillon, por volta 
das 7h20 acordou com um 
homem a beijando. Ela notou 
se assustou e correu até a porta 
do apartamento, descobrindo 
que o invasor entrou pela janela 
do apartamento, mas antes 
ele teria quebrado a vidraça 
da porta de entrada do bloco 
e posteriormente uma vidraça. 
Quando a mulher pediu ajuda, 
o autor do atentado se evadiu, 
mas permaneceu no ambiente 
do condomínio, até que foi 
capturado por moradores e 
entregue aos policiais. Ele 
confessou ter entrado no 
apartamento da mulher e 
tentado beijá-la. O acusado foi 
levado à delegacia.

Batalhão, e agora integra os 
quadros da Polícia Civil em 
uma delegacia de grande visi-
bilidade no Estado.

Os delegados são nomea-
dos após aprovação em con-
corridos concursos públicos 
abertos pelos Estados e que 
atraem candidatos de todo o 
Brasil. Isso explica a variações 
de sotaques entre os profis-
sionais. Um dos pré-requisi-
tos para a admissão na car-
reira é a formação em Direito. 
Os aprovados no concurso 
são submetidos à Escola da 
Polícia Civil do Paraná, con-
siderada uma das melhores 
do mundo.

Dos cinco investigadores, 
dois irão atuar em Cruzeiro 
do Oeste, dois em Alto Piquiri 
e um em Goioerê. “Isso soma 
muito para nós. É um apoio 
considerável para o nosso efe-
tivo, não só para a 7ª SDP, mas 
para toda a Polícia Civil do 
Paraná, que vinha há bastante 
tempo sobrecarregada”, disse 
Gabriel Menezes.

PÉROLA
Emanuel Silva Moura, 28 

anos, assume em Pérola. Ele é 

demonstram o trabalho desen-
volvido pela Polícia Militar 
na região de fronteira, prin-
cipalmente, pelo papel que 
o Batalhão desempenha 
aqui na região, há mais de 
dez anos, que é a integração 
com as forças de segurança 
e o controle aduaneiro para 
trazer mais tranquilidade a 
nossa população”, afirmou o 
tenente-coronel.

O Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFron) é uma 

unidade especializada da 
Polícia Militar do Paraná. É o 
primeiro Batalhão de Polícia 
de Fronteira do país com 
o objetivo de desenvolver 
ações relacionadas ao Plano 
Estratégico de Fronteira, sendo 
subordinado ao Subcomando 
Geral da PM do Paraná.

Atuante nas fronteiras com 
foco na prevenção, controle, 
fiscalização e repressão aos 
delitos transfronteiriços o 
BPFron conta com apoio dos 

municípios e órgãos gover-
namentais integrando esse 
processo.

A sede do BPFron está 
localizada em Marechal 
Cândido Rondon, bem como 
sua primeira companhia. Já 
a segunda e terceira compa-
nhia estão situadas em Guaíra 
e Santo Antônio do Sudoeste, 
respectivamente. Umuarama 
conta com um Pelotão que em 
breve será elevado à condição 
de Companhia.

natural do Recife (Pernambuco) 
e antes da aprovação no con-
curso da PC atuava como 
assessor do Ministério Público 
na área criminal.

IPORÃ
Felipe Martins, 42 anos, foi 

policial civil no Rio de Janeiro, 
sua terra natal, por oito anos. 
Também atuou como delegado 
no Acre, por 1 ano e oito meses. 
Agora assume em Iporã.

ICARAÍMA
Kelly Brasil, Tocantins, 

35 anos, vai para Icaraíma, 
que na entrevista chamou 
de “terra abençoada”. Disse 
que sempre foi um sonho ser 
delegada de polícia. Já atuou 
como assessora de defensor 
público.

CRUZEIRO DO OESTE
Karoline Bischoff, 30 anos, 

é natural de Londrina, onde 
atuou como escrivã da Polícia 
Civil. Depois do concurso e 
da preparação na Escola da 
Polícia Civil do Paraná, consi-
derada uma das melhores do 
país, assume como delegada 
em Cruzeiro do Oeste.

GOIOERÊ
Janaína Mariana Garcia, 

27 anos, vem de Divinópolis, 
em Minas Gerais, e assume a 
Delegacia de Goioerê.

UMUARAMA
L e o n a r d o  R o d r i g u e s 

Martinez, 29 anos, é natural de 
Cruzeiro do Oeste, é passa a ser 
o novo delegado operacional de 
Umuarama. Ingressou na Polícia 
Militar aos 21 anos e agora inte-
gra os quadros da Polícia Civil 
em uma delegacia de grande 
visibilidade no Estado.

Maria Júlia Gonçalves, 29 
anos, também mineira, assume a 
Central de Flagrantes da Delegacia 
de Umuarama. Também respon-
derá pelos plantões da unidade. 
(Colaboração – Obemdito)

OS novos delegados foram designados para Cruzeiro do Oeste, Iporã, Icaraíma, Pérola e 
Goioerê. Umuarama, recebeu um delegado operacional e uma delegada

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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Palavras cruzadas

Solução anterior

8 VARIEDADES   Terça-feira 3 de janeiro de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Pensar um pouco mais nas pessoas 
e se colocar no lugar delas são coi-
sas que podem mudar e enriquecer 
a sua forma de enxergar o mundo. 
Você poderá aproveitar o momento 
quando abrir o seu olhar dessa forma.

TOURO  21/4 a 205
Uma coisa é entender com a cabeça, 
outra é realmente compreender de 
coração. Sabe quando você “saca” 
algo? Pode ser que você entenda algo 
assim nas suas relações essa semana. 
Se for o caso, confie!

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Seu coração anda falando bem alto 
e está praticamente impossível de 
ignorar! Será difícil não fazer nada a 
respeito do que ele te diz. Na hora de 
agir, respire e encare como uma expe-
riência e um aprendizado.

CÂNCER 21/6 a 21/7
A Lua em Peixes deixa o clima sussa 
para vocês e favorável para praticar 
a empatia, canceriana. Se colocar no 
lugar do outro pode, inclusive, te aju-
dar a se dar melhor com os adultos. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Sua curiosidade está super favorá-
vel para aprender sobre novas cul-
turas ou pesquisar e estudar causas 
humanitárias. É hora de sair da zona 
de conforto e ver um mundo muito 
maior do que você imaginava.

VIRGEM 23/8 a 22/9
A empatia e a sensibilidade podem te 
ajudar a entender algumas coisas que 
estavam confusas. Às vezes é hora de 
agir, e às vezes é melhor aguardar 
para que as coisas se resolvam por 
conta própria. Calma!

LIBRA  23/9 a 22/10
Nada é fixo nesta vida, inclusive as 
nossas relações. Seja você mesmo. 
Chegou a hora de deixar aquelas 
que não fazem mais parte da sua 
história seguirem os seus caminhos. 
Melhor, né?

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Sabe quando você fica feliz do nada? 
Provavelmente esta semana vai ser 
assim. Se emocionar à toa, se ale-
grar com a felicidade alheia, e outros 
imprevistos te farão ver as coisas de 
um jeito novo.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você perceberá as viajadas for-
tes e sacadas incríveis que estão 
rolando na sua mente. É como se 
algo indescritível te puxasse pra 
pensar em coisas da vida e fazer 
algo a respeito. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
A compreensão e o desapego são 
elementos chaves para você lidar 
bem com as pessoas. Nem sempre 
é fácil fazer isso e aparentemente as 
coisas estão saindo do seu controle. 
Desencana.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Vênus continua enviando os contati-
nhos em sua direção, e a intensidade 
desse streaming dependerá da sua 
abertura e do cuidado com o seu bri-
lho. Valorize-se e confie no seu papo 
interessantíssimo.

PEIXES 20/2 a 20/3
Desencane de tentar controlar os sen-
timentos. Quando a gente luta contra 
as nossas emoções, elas persistem, 
portanto, deixe fluir que passa mais 
rápido do que você imagina.

Seu envolvimento com praticamente qualquer atividade é total e rara-
mente ou nunca procura voltar atrás ou desistir. Muitas vezes, não con-
seguem ou se recusam a reconhecer o fracasso. São pessoas confiáveis 
para ocupar um cargo pois são vigilantes, cuidadosas, dedicadas, porém, 
convincentes, teimosas, gentis, mas muito educadas.

Horóscopo nascidos em 3 de janeiro
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POFC
DISCIPLINA

READMITIR
CURSOBATI

LISEIID
CIOSODADO

TEFORAS
CONTARNO

EEMUMIA
BOTAACEM
OENSINAA

AMBOSOONG
BARATEIRO

SOLDELETA
MESADAER

Iguarias 
aprecia-
das por
crianças

"Falando 
(?)", suces-
so de Ro-
berto Carlos 

Prudente
de

Moraes,
político

(?) o pé:
teimei

Cuida-
doso;

atencioso

Significa 
"novo", em
"neologia"

Larissa
(?), atriz
brasileira

Vogais 
de "café"

Causar
tristeza

Carne
bovina de
assados

Um e 
outro: 
os dois

Oposto
ao Sul

Operação
bancária
de  trans-
ferência

Organiza-
ção Não Go-
vernamen-
tal (sigla)

Apaga;
exclui

(Inform.)

O
"salário"

dos
filhos

Ellen
Rocche,

atriz

Educa;
instrui

A arte das
bailarinas

Cadáver de
sarcófagos

Voz
masculina

Calçado
do peão

boiadeiro

Verificar
a quanti-
dade de
Hiato de
"creem"

Matéria
escolar

Contratar 
novamente

Idem
(abrev.)
Erva de

contusões

Piedoso

Clara;
límpida

Enfeite de
cabelos
Instinto
sexual

Vazias
Que tem
muitos a-

nos de vida

Estou
ciente 

Local de
filmagens

Gafes;
mancadas
Amarrotada
(a roupa)

Cubo de
jogos
Sílaba

de "fruta"

Que cobra 
preço baixo
O Astro-

Rei (Astr.)

Percurso
de rios
51, em 

romanos

3/set. 5/tenor. 6/libido. 9/barateiro — readmitir.
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C P A F
M A R C E N E I R O

P E R T E N C E R
R O L E M V P M

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

A R T A P E U
E B O L E T I N S
C T I C E T O

P A R C A R M A
F R A C O T E T N

A P A R E N C I A
T O C A I A V I R

B E S O A L G O Z

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.

O governador Ratinho Junior 
sancionou no domingo (1°) a lei 
que garante aumento real no 
Piso Salarial do Paraná (Mínimo 
Regional) a partir deste ano. Ele 
é uma referência para a negocia-
ção das categorias sindicalizadas 
e uma garantia para aquelas que 
não têm sindicato ou acordos e 
convenções coletivas de trabalho.

Estão previstas duas formas 
de reajuste, compondo uma 
única fórmula final. Na parte 
correspondente ao compara-
tivo com o Mínimo Nacional 
(de R$ 1.302,00) será aplicado 

Salário Mínimo Regional do PR é de R$ 1.804,30
a mesma estimativa de rea-
juste definida pelo governo 
federal (5,81%), gerando equi-
valência de aumento, e na parte 
restante, referente à diferença 
entre os mínimos nacional e 
estadual (já que o estadual é 
sempre maior), o reajuste vai 
levar em consideração o INPC.

Nesse caso, por exemplo, num 
hipotético salário estadual de R$ 
1.617 (primeira faixa até 2022), 
o reajuste até R$ 1.302 será o 
mesmo do mínimo nacional e a 
diferença (R$ 315) será calculada 
via INPC (referente à soma de 

janeiro a dezembro de 2022). A 
regra valerá até 2026 e varia den-
tro de quatro faixas salariais.

Conforme projeções do 
Observatório do Trabalho do 
PR, composta por economistas 
e técnicos do Departamento 
de Trabalho da Sejuf, com as 
regras aprovadas o Mínimo 
Regional poderá chegar a R$ 
1.804,30 na menor faixa e R$ 
2.071,72 na maior.

O cálculo final será feito ao 
longo de janeiro. Após a divul-
gação do INPC (na segunda 
quinzena do mês), o Conselho 

Estadual de Trabalho, Emprego 
e Renda (Ceter-PR), que tem 
composição paritária entre repre-
sentantes do governo, centrais 

sindicais e do setor produtivo, se 
reunirá e definirá os novos valores 
que serão oficializados com novo 
decreto do governador.
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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 AT LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 66.900,00
ONIX 1.4 LTZ 16/17 PRATA COMPLETO R$ 66.900,00
ONIX 1.4 AT 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
POLO MF 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
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$ 264.900,00
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 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

Mesa Diretora da Câmara toma
posse com Clebão na presidência

O primeiro dia de 2023 
começou com mudanças na 
estrutura administrativa da 
Câmara Municipal. Foram 
empossados no domingo (1), 
os membros da Mesa Diretora 
para o biênio 2023/2024.

O vereador Clebão dos 
Pneus (PP) assumiu a presi-
dência, enquanto o vice é João 
Paulo ‘Sorrisal’ (PP). A primeira 
secretaria ficou com Fernando 
Galmassi (PSC). Cris das Frutas 
(PSD), que em 2022 era a vice, 
é agora a segunda secretária.

A solenidade de posse foi 
acompanhada por autorida-
des, dentre as quais o Prefeito 
Hermes Pimentel.

Fernando Galmassi não 
pôde comparecer à sessão, e, 
desta forma, Cris das Frutas 
assumiu a presidência, condu-
zindo a transmissão de cargo e 
conduziu a leitura do termo de 
compromisso de posse.

O Chefe do Executivo 

Darlan Scalco segue chefe
de Gabinete de Ratinho Jr

O governador Ratinho 
Junior oficializou ontem (2), 
entre os cinco nomes que vão 
compor a equipe de governo 
durante o segundo mandato, 
que vai até 5 de janeiro de 2027, 
Darlan Scalco, como chefe de 
Gabinete do governador.

Scalco assumiu o cargo 
no início de 2022. Ele foi 
prefeito de Pérola, onde 
exerceu dois mandatos, e 
atualmente fixou residên-
cia em Umuarama. Também 
presidiu a Associação dos 
Municípios do Paraná (AMP) e 
a Associação dos Municípios 
Entre Rios (Amerios), além de 

ter trabalhado na Casa Civil 
como superintendente geral 
de Articulação Regional.

No cargo, é responsável 
por programar, organizar e 
coordenar as atividades do 
Gabinete, além de prestar 
assistência ao governador no 
desempenho de suas atribui-
ções e no atendimento de seus 
compromissos constitucionais. 
Também compete ao chefe de 
gabinete elaborar agendas de 
trabalho, designar os respon-
sáveis pela coordenação das 
unidades técnicas e repre-
sentar o governador quando 
necessário.

elencou os desafios da gestão 
pública para os próximos dois 
anos, levando em conta o cresci-
mento acelerado de Umuarama. 
Reforçou que precisará da 
Câmara para novos projetos e 
em ações inconclusas.

PRIMEIRO DISCURSO
Clebão dos Pneus fez seu 

primeiro pronunciamento 
oficial como Presidente da 
Câmara. Suas palavras se 
iniciaram com uma frase do 
poeta italiano Cesare Pavese: 
A política é a arte do possível. 
“Hoje estou realizando esse 
sonho, pois acreditei ser pos-
sível. Aproveito para incenti-
var ao público presente que 
acredite nos sonhos. Esse é o 
primeiro passo para a jornada 
do sucesso”.

O presidente empos-
sado afirmou acreditar que o 
sucesso não é um fim em si 
mesmo, pois se trata de uma 

grande jornada. “Portanto, 
hoje iniciamos uma grande 
jornada e, nos próximos dois 
anos, vou precisar mais do que 
nunca da direção de Deus, da 
minha família, dos meus ami-
gos, da minha comunidade. 
Por isso conto com as orações 
e apoio de todos”.

DARLAN Scalco assumiu 
o cargo no início de 2022 
e foi garantido pelo gover-
nador na permanência 
da função

A
E

N

O presidente empossado da Câmara 
afirmou acreditar que o sucesso não é um 

fim em si mesmo, pois se trata de uma 
grande jornada

ASSESSORIA
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Muitos vivem apenas porque estão vivos. 

Vivem sem objetivos, sem metas, sem ideais 
e sem sonhos. Não sabem como lidar com 
suas fragilidades e lágrimas. Sabem lidar 

com os aplausos, mas desesperam-se diante 
das vaias.” Augusto Cury

NOVAS METAS?
*Virada de ano é tempo de 

planejar metas, e muitos profis-
sionais repensam suas carreiras. 
Anamaíra Spaggiari, executiva da 
Fundação Estudar, preparou cinco 
dicas para conseguir sua vaga no 

mercado de trabalho.

 1 - Mantenha seu perfil de Linke-
dIn sempre atualizado e com o 

máximo possível de informações, 
especialmente nos campos sobre 
experiências anteriores, prêmios, 
atividades extra curriculares, des-
crevendo suas atividades e princi-

pais resultados. 
 

2- Vá além das salas de aula, 
buscando as experiências voluntá-
rias e acadêmicas que se comple-
mentam, já que hoje o mercado de 
trabalho valoriza muito as experi-

ências extraclasse.
 

3 -Busque desenvolvimento tanto 
das habilidades socioemocionais 
como das analíticas. Por muito 
tempo o mercado de trabalho 

focou muito nas hard skills; depois 
buscou mais pelas soft skills, mas 
a verdade é que o bom profissional 

deve ter um equilíbrio 
entre ambas.

 
4 - Saiba o que você busca. Tenha 
em mente as suas ambições e o 
onde você gostaria de trabalhar. 

Vale se perguntar que tipo de setor 
você busca e qual cultura organi-
zacional mais faz sentido para os 

seus valores. Quais são os desafios 
que você procura?

 5 - Conheça bem o seu mercado 
e encontre o melhor lugar para 

você, assim você terá expectativas 
mais realistas e vai entender quais 
as melhores oportunidades podem 
ser exploradas. O conhecimento 

concreto e tangível de como fun-
cionam as áreas e funções do seu 
mercado de interesse é essencial. 
Avalie quais tipos de indústrias, 
produtos ou serviços que fazem 

mais sentido para a sua trajetória. 
Ser assertivo e direcionar seus 

esforços para as empresas que vão 
te levar a alcançar seus objetivos.

ZOOM
Em clima de 2023, o casal 

Silvia e Manoel Bacelar, 
comemora o Ano Novo com a 
presença dos amados netos, 
dos filhos, nora e genro. Da 

coluna: feliz 2023!

ZOOM
Em Porto Velho / RO meus so-
brinhos Vanessa e Luiz Felipe 
curtem muito a festinha de 3 

anos do pequeno Áquila. 
Da coluna: parabéns 

e felicidades.
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