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Golpistas continuam usando nome
da Secretaria Municipal de Saúde
Nem profissionais da Secretaria de Saúde tampouco da Vigilância Sanitá-
ria de Umuarama entram em contato com empresas para alertar, notificar 
e muito menos para solicitar dados de contas bancárias. O alerta é feito 
pelo secretário Herison Cleik, que tem recebido dezenas de denúncias 
de que ‘fiscais’ estariam aplicando golpes por telefone em empresários 

locais. Os criminosos se identificam como fiscais da Saúde quando ligam 
para as empresas dizendo que ‘receberam denúncias de que elas não 
estariam fornecendo álcool gel para os clientes’. Via WhatsApp, SMS e 
e-mail, encaminham um falso protocolo pedindo o código de liberação. 
E é neste momento que conseguem invadir o sistema da empresa. 

l 3

DIVULGAÇÃO

Secretário de 
Comunicação

Um cachorro que invadiu a pista da rodovia PR-323 no início da manhã de ontem, causou um acidente grave 
nas proximidades da entrada de acesso aos pesqueiros. Um cabo do Corpo de Bombeiros que mora em 
Cianorte, chegava à Umuarama para o trabalho, conduzindo seu Hyundai HB20, quando desviou do animal que 
estava sobre a pista, perdeu o controle e saiu do asfalto, capotando por cerca de 30 metros até parar em um 
barranco. Ele mesmo pediu socorro aos colegas que foram ao local e o retiraram das ferragens. O motorista 
sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital.   

Cachorro na pista
Produção de

gás e petróleo 
atingiu 3,978

milhões de barris
l 2

l 6

A Secretaria de Assistência Social reuniu dezenas de pessoas em situação de rua, atendidas pelo Centro Pop e entidades parceiras, 
para um almoço de confraternização realizado na sede do ARA.                                                                                                      l 7

     

Novos Ministros
nomeados por
Lula abrem 13

vagas no Congresso
l 3

Supremo pode
validar norma

que proíbe demissão
sem justa causa

l 4

Confraternização

Rodovia entre
Umuarama e

Xambrê terá novos 
acostamentos

l 7
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8 VARIEDADES   Quarta-feira 4 de janeiro de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Os astros trocam farpas no céu e avisam que 
é melhor ficar de olho na carteira, arianas e 
arianos. Há risco de surgirem gastos inespera-
dos e até um amigo pedindo dinheiro empres-
tado, o que tende a deixar o orçamento ins-
tável. Seu lado ambicioso dá as caras e você 
deve trabalhar duro pra atingir suas metas 
nesta primeira semana do ano.

TOURO  21/4 a 205
Previsão do tempo: há sinal de alguns raios 
e trovões. É que a necessidade de conquis-
tar independência e reconhecimento pode 
te levar a insistir em metas irreais, cuidado 
para não ficar dando murro em ponta de 
faca! Além de contar com seriedade e ama-
durecimento, sua ambição cresce e você 
tende a se esforçar mais pra subir na vida.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Aborrecimentos imprevisíveis, sobretudo 
relacionados a viagens, e falta de liberdade 
podem te deixar de cabeça quente. Controle 
seu lado mais nervoso e aposte no seu jogo 
de cintura pra mudar o que for preciso. 
Depois, os astros estimulam o seu interesse 
por tudo o que possa abrir seus horizontes 
e a vontade de ter uma companhia. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Os astros botam fogo no parquinho e há 
sinal de perrengues, o que talvez resulte 
em mudanças de planos nas suas relações 
pessoais e de amizade. Para evitar situações 
chatas e sair dessa na plenitude, invista na 
sua intuição e sensatez. Depois, uma ener-
gia transformadora deve pintar e favorecer 
o trabalho nessa semana.

LEÃO 22/7 a 22/8
As coisas podem ficar tensas na carreira, já 
que a vontade de virar patrão/patroa talvez 
te leve a ter atitudes intempestivas. Melhor 
usar a energia leonina para buscar sua inde-
pendência. Ainda bem que conta com mais 
responsabilidade, maturidade e seriedade 
em seus relacionamentos pessoais e profis-
sionais logo depois.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Os astros trazem senso de dever e organização 
no emprego, Virgem. Você tende a trabalhar 
duro e deve sentir segurança na ordem. Aposte 
no seu lado prático e pode se dar bem. Agora, 
se precisa fazer uma viagem a serviço, talvez as 
coisas não saiam como espera e o clima fique 
tenso. Calma, respira, inspira e não pira!

LIBRA  23/9 a 22/10
Talvez hoje você não sinta realização no que 
faz e tenha a necessidade de ter mais liber-
dade, diversão e prazer. Heranças podem 
causar dor de cabeça, é melhor apostar na 
sua diplomacia e intuição para contornar 
os perrengues. Depois, o equilíbrio marca 
presença e você tende a agir com respon-
sabilidade e cautela.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Os astros indicam que o conforto e sossego 
do lar tendem a estimular sua criatividade, 
paciência, responsabilidade e ambição. Seu 
desejo de ter autonomia pode falar alto, aí 
você corre o risco de agir de modo impre-
visível em seus relacionamentos pessoais e 
de trabalho, iniciando ou terminando alian-
ças de repente. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
A rotina e a falta de liberdade no trabalho 
talvez te desanimem. Que tal colocar seu 
otimismo e sinceridade pra jogo e conversar 
com a chefia para propor inovações no ser-
viço, sagita? Com mais controle, cautela e 
seriedade ao se comunicar, tudo indica que 
irá se dar bem em seus contatos.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Os planetas se aglomeram na sua Casa da 
Fortuna e há grandes chances de rolar chuva 
de lobo-guará. Por dentro dos seus limites, 
do cheque especial e do cartão de crédito, 
você deve levar as finanças com seriedade e 
esperteza. Os astros só avisam pra ter cautela 
com improvisos e atitudes fora do comum, 
sobretudo com diversões e jogos.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
As coisas correm o risco de ficarem mais 
agitadas do que gostaria no lar, e isso 
pode desestabilizar seu humor. Se tra-
balha em casa, aposte na criatividade e 
responsabilidade para evitar perrengues 
ou frustrações. Os astros favorecem o 
emprego e a ambição, e aí talvez conte 
com mais paciência, planejamento e 
maturidade pra ralar e vencer. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Os astros mandam avisar que as coisas 
podem ficar tensas antes de ficarem boas. É 
que a teimosia talvez domine seu corpinho 
e aí, caso cisme com algo, pode ser difícil 
mudar de ideia. Procure ser responsável e 
tenha consciência do que fala pra não cau-
sar rebuliço com seus contatos, valeu?

Têm o dom natural de resolver todo tipo de problema. São criativos, tem muita imaginação. 
Gostam de colecionar todo tipo de coisa, não apenas de objetos físicos, mas também de 
fatos e informações detalhadas e de se cercar de livros, ferramentas, materiais para que 
possam ter tudo à mão quando precisarem. Se socializam, mas a conversa precisa ter 
algum sentido ou propósito para prender seu interesse por mais tempo.

Horóscopo nascidos em 4 de janeiro

   

Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 4/1/2023
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FASES 
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Quinta 5/1/2023
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Sexta 6/1/2023
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Setor

hospitalar 
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nhada
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vigilante
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vegetal
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ricana

Nome, 
em inglês
Forma da 
cantoneira

Consoantes
de "jaula"
Consome
chicletes

O dedão

151, em 
algarismos
romanos

4/name. 5/otite. 6/aderir. 9/amortecer — artimanha.
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D I S C I P L I N A
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51, em 
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3/set. 5/tenor. 6/libido. 9/barateiro — readmitir.
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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 -2,53% 22,34 
ItauUnibanco PN -2,08% 23,98 
Bradesco PN -4,98% 14,00 
Magazine Luiza ON -1,93% 2,54 
Meliuz ON -11,48% 1,08 
Qualicorp ON +7,61% 5,94

IBOVESPA: -2,0% 104.163 pontos

Iene 130,76
Libra est. 0,83
Euro 0,95
Peso arg. 178,46

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,7% 5,4510 5,4520 +3,3%

PTAX  (BC) +0,6% 5,3753 5,3759 +3,0%

PARALELO +1,8% 5,3500 5,7800 +3,2%

TURISMO +1,8% 5,3500 5,7600 +3,2%

EURO -0,4% 5,6726 5,6743 +1,9%

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 03/01

Iene R$ 0,0411
Libra est. R$ 6,46
Peso arg. R$ 0,030
R$1: 1.358,88 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/01 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 1.487,25 -32,00 3,4%
FARELO jan/23 476,80 -1,70 12,3%
MILHO mar/23 670,50 -8,00 3,8%
TRIGO mar/23 775,50 -16,50 1,9%

SOJA 169,36 0,8% 3,7% 168,00
MILHO 76,78 0,6% 3,5% 76,00
TRIGO 92,67 -0,8% -2,8% 98,00
BOI GORDO 282,07 0,3% 1,2% -
SUINO 7,23 4,9% 9,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 03/01 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 03/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 176,00 0,6% 2,3%
SOJA Paranaguá 185,00 -0,3% 2,2%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% 1,2%

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

Produção de petróleo e gás atingiu
3,978 milhões de barris em novembro

A produção total de petró-
leo e gás natural em novem-
bro, no Brasil, atingiu 3,978 
milhões de barris de óleo equi-
valente por dia (boe/d), sendo 
3,095 milhões de barris diários 
de petróleo (bbl/d) e 140,380 
milhões de metros cúbicos de 
gás natural por dia (m³/d). Os 
dados fazem parte do Boletim 
Mensal da Produção de Petróleo 
e Gás Natural divulgado ontem 
(3) pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).

A produção de petróleo 
teve uma queda de 4,6% em 
relação ao mês anterior, mas 
se comparado a novembro de 
2021, o volume significa um 
avanço de 8,5%. No gás natu-
ral, houve recuo de 5,6% na 
produção na comparação a 
outubro. Em sentido oposto 
registrou elevação de 2,8% 
em relação a novembro do 
ano anterior.

De acordo com a ANP, as 
paradas de produção em 
áreas do pré-sal motivaram 
os recuos no desempenho 
em novembro. “A queda na 
produção de petróleo e gás 
foi motivada, principalmente, 
por paradas de produção pro-
gramadas e não programadas 
nos FPSOs Cidade de Ilha Bela, 
Cidade de Caraguatatuba e 
Cidade de Mangaratiba, loca-
lizados no Pré-Sal”, informou.

Gás natural
A ANP informou que o aproveitamento do gás natural atingiu 97,4% 
em novembro. “Foram disponibilizados ao mercado 50,53 milhões 
de m³/d e a queima foi de 3,65 milhões de m3/d. Houve aumen-
to na queima de 25,6% em relação ao mês anterior (devido ao 

comissionamento do FPSO Guanabara e à parada programada da 
FPSO Cidade de Ilha Bela) e redução de 3,6% na comparação com 

novembro de 2021”, completou a agência reguladora.

A produção de petróleo teve uma queda de 4,6% em relação ao mês anterior, mas se compa-
rado a novembro de 2021, o volume significa um avanço de 8,5%

PRÉ-SAL
O boletim mostra ainda que 

a produção no pré-sal alcan-
çou 2,964 milhões de boe/d, 
o que equivale a 74,5% da 
produção brasileira. Em 129 
poços foram produzidos 2,327 

milhões de bbl/d de petróleo e 
101,35 milhões de m³/d de gás 
natural. O volume representa 
queda de 5,7% em relação ao 
mês anterior e alta de 9,2% se 
comparado com o mesmo mês 
em 2021.
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Campos e instalações
Os campos marítimos produziram 97,6% do petróleo e 84,7% do 
gás natural. Nos campos operados pela Petrobras, sozinha ou em 
consórcio com outras empresas, a produção chegou a 91,61% do 

total produzido. Com 812,49 mil bbl/d de petróleo e 38,38 milhões 
de m³/d de gás natural, o maior produtor, em novembro, foi o 

campo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos. Entre as instalações, 
a que registrou maior produção de petróleo foi a FPSO Carioca (Mv-
30). A plataforma, cuja sigla em inglês é Floating Productions Storge 

and Offloading, produziu 173,746 mil bbl/d nos campos de Sépia, 
Sépia Leste e Sépia Eco. Já a de maior produção de gás natural foi a 
FPSO Guanabara, com a produção de 9,24 milhões de m³/d de gás 

natural na jazida compartilhada de Mero.
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Ministros nomeados
por Lula abrem 13
vagas no Congresso

A posse de novos minis-
tros do novo governo abrirá 
13 vagas – oito de deputados 
e cinco de senadores – no 
Congresso Nacional na pró-
xima legislatura. Como os titu-
lares podem se licenciar dos 
mandatos para exercerem a 

função de ministro de Estado, 
eles tomarão posse como 
parlamentares no dia 1º de 
fevereiro e, em seguida, vão 
oficializar a licença de suas 
Casas legislativas e assim 
abrir caminho para os suplen-
tes assumirem temporaria-
mente as vagas.

No Senado, Margareth 
Buzetti (PSD-MT), já deve assu-
mir nos próximos dias a vaga 
de Carlos Fávaro (PSD-MT). 
Ele comanda a pasta da 
Agricultura e como ainda tem 
quatro anos de mandato, será 
o único parlamentar que não 
precisará tomar posse. Buzetti 
substituiu Fávaro por qua-
tro meses no ano passado e, 
por isso, apenas reassumirá o 
posto nos próximos dias.

Entre os senadores eleitos 
no último pleito, o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Flávio Dino (PSB-MA), dará 
lugar para Ana Paula Lobato 
(PSB-MA). A suplente é prefeita 
do município de Pinheiro (MA). 
Ana Paula, 38 anos, é enfer-
meira e presidente do Grupo 
de Esposas de Deputados do 
Estado do Maranhão (Gedema).

Para a vaga de Renan 
Filho (MDB-AL), atual minis-
tro dos Transportes, irá 
Fernando Farias (MDB-AL). 
Natural de Maceió (AL), 
Farias,70 anos, é empresário 

e diretor-presidente do Grupo 
Lyra (Usina Caeté). Ele foi res-
ponsável pela segunda maior 
doação para a campanha de 
Renan Filho, com R$ 350 mil.

Para o lugar de Camilo 
Santana (PT-CE), ministro da 
Educação, irá Augusta Brito 
(PT-CE). Natural de Fortaleza 
(CE), ela tem 46 anos e foi pre-
feita da cidade de Graça, no 
interior do Ceará, durante dois 
mandatos (2004 e 2008).

A última vaga aberta no 
Senado, a partir de feve-
reiro, será a do ministro do 
Desenvolvimento Social, 
Wellington Dias (PT-PI). Na 
Casa, ele será substituído por 
Jussara Lima (PT-PI).  Natural 
de Fronteiras, no sul do Piauí, 
ela tem 62 anos e é formada em 
sociologia pela Universidade 
Católica do Pernambuco. Entre 
1989 e 1992, foi vereadora de 
Fronteiras. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Na Câmara dos Deputados, 

as saídas de Alexandre Padilha 
(PT-SP), ministro da Secretaria 
de Relações Institucionais, 
Paulo Teixeira (PT-SP), do 
Desenvolvimento Agrário, e 
de Luiz Marinho (PT-SP), que 
assumiu a pasta do Trabalho 
vão ser ocupadas por Orlando 
Silva (PcdoB-SP), Alfredinho 
(PT-SP) e Vicentinho (PT-SP).

Acumulando
a Comunicação

 

Por meio do decreto estadual 
019/23, publicado no Diário Oficial 
do Estado do último domingo (1°), 
o governador do Paraná, Ratinho 
Junior, nomeou o seu chefe de 
gabinete, Darlan Scalco, para 
responder cumulativamente pelo 
cargo de secretário da Comunicação. 
O cargo estava vago desde a saída 
de João Debiasi, nomeado pelo 
governador Jorginho Mello para 
assumir a Secretaria de Comunicação 
de Santa Catarina.

Presidente ainda?
Jair Bolsonaro voltou ao Twitter 
ontem (3) para anunciar o que 
seria uma redução no preço 
médio da energia elétrica no 
Brasil. A mensagem, no entanto, 
parece ignorar que o mandato do 
capitão já acabou. “O GOVERNO 
JAIR BOLSONARO ANUNCIA 
REDUÇÃO DE 38,9% NA TARIFA 
DE ITAIPU PARA 2023”, escreveu, 
em maiúsculas – sem mencionar 
em que lugar o governo de 
Bolsonaro ainda governa. O valor, 
argumentou o ex-presidente em 
seu Twitter, seria 38,9% menor 
em relação a 2022, 43,9% menor 
em comparação com 2019. A 
redução do valor da energia, 
tratada ainda no ano passado, 
reflete o fim do pagamento das 
dívidas do governo brasileiro com 
a construção da usina de Itaipu, 
inaugurada na década de 1980 e 
a mais potente matriz energética 
brasileira. Ele havia divulgado 
ainda na mesma rede social 
dados do Caged anunciando 
“novo recorde histórico de 
empregos formais no Brasil”, 
e investimentos em vacinas.
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O ex-governador do Paraná Roberto Requião (PT) não ocupará cargos no 
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula pediu para son-
dar Requião na presidência do Conselho de Administração da estatal Itaipu 
Binacional, mas o político paranaense não aceitou. “Não me arrependo de 
nada que eu fiz para ajudar na eleição do Lula, me candidatando ao governo 
do Paraná. Mas, não procuro prêmio de consolação”, disse Requião.

DIVULGAÇÃO

Tô fora
A ex-governadora Cida 
Borghetti pediu a exoneração 
do cargo de conselheira 
da Itaipu Binacional. Em 
carta enviada, no fim do 
ano passado, ao então 
presidente, Jair Bolsonaro, e 
ao então ministro das Minas 
e Energia, Adolfo Sachsida, 
Cida agradeceu a confiança 
e destacou as políticas 
do Governo Bolsonaro de 
austeridade e investimento de 
recursos da Itaipu em grandes 
obras de infraestrutura no 
Paraná. Investimentos. “Foram 
1,6 bilhão de reais de Itaipu 
investidos em importantes obras. 
Dentre elas, cito a construção 
da 2ª Ponte com o Paraguai – 
iniciado quando exerci o cargo 
de Governadora do Estado do 
Paraná – Estrada Boiadeira, 
duplicação da Rodovia das 
Cataratas, ampliação e reforma 
do Aeroporto de Foz do Iguaçu, 
dentre muitas outras”, disse Cida 
Borghetti.

IPVA
O Governo do Paraná liberou 
nesta semana a emissão das 
guias para pagamento do 
IPVA. O primeiro vencimento 
é no dia 19 de janeiro, tanto 
para pagamento à vista, com 
desconto de 3%, quanto para o 
pagamento parcelado.

Concurso
A prefeitura de Londrina abriu 
as inscrições para o concurso 
público na área da saúde. Serão 
contratados 41 profissionais 
em 13 cargos diferentes. As 
inscrições vão até 31 de janeiro 
e podem ser feitas pelo site da 
Fundação Fafipa. Os salários vão 
de R$ 2.248,85 a R$ 12.906,88.

Concurso II
O Banco do Brasil abriu 
inscrições para um concurso 
público com 153 vagas de 
escriturário no Paraná. O cargo 
é dividido nas funções de 
agente de tecnologia e agente 
comercial. Interessados devem 
se candidatar pela internet o 
dia 24 de fevereiro.O salário 

Cotados para Itaipu
Entre os cargos mais cobiçados está a diretoria-geral da Itaipu 

Binacional. Dois nomes já foram citados. Um deles é Paulo 
Bernardo, ex-deputado federal e ex-ministro do Planejamento 

e das Comunicações nos governos de Lula e Dilma. Outro nome 
citado é do advogado Juliano Breda, integrante do Prerrogativas, 

grupo de advogados antilavajistas. Ainda tem os nomes da ex-
presidente Dilma Rousseff (PT), do ex-governador, Orlando Pessuti 
(MDB), do ex-presidente da binacional, Jorge Samek (PT) e da ex-

vice-prefeita de Curitiba, Mirian Gonçalves (PT).

para as vagas é de R$ 3.622,23. 
O cargo exige nível médio.

Irmãos
Ratinho Junior pode ter mais 
uma dupla de irmãos no 
governo: Daniel Pimentel 
(Copel) e Eduardo Pimentel 
(Cidades); e Marcelo Rangel 
(Inovação, Modernização 
e Transformação Digital) e 
Sandro Alex (Infraestrutura 
e Logística). Sandro Alex, 
deputado federal, chefiava 
a pasta da Infraestrutura até 
se desincompatibilizar para 
disputar a reeleição.

Reconduzido
O secretário Ricardo Barros 
(Indústria, Comércio e 
Serviços) confirmou que o 
diretor-presidente da Invest 
Paraná, Eduardo Bekin, será 
reconduzido ao cargo no 
segundo governo Ratinho 
Júnior. “É um gestor preparado 
e que já apresentou ótimos 
resultados na Invest Paraná que 
geraram empregos, renda e 
desenvolvimento”, disse Barros.

Retomada
O Parque Nacional do Iguaçu 
recebeu 1.434.308 visitantes 
em 2022. A visitação foi 118% 
maior que a registrada no ano 
passado, quando 655.335 
pessoas estiveram na unidade 
de conservação. Em comparação 
com 2019, período anterior 
à pandemia e melhor ano de 
visitação da história, o parque 
recuperou 71% do total de 
2.020.358 ingressos daquele 
período. Os números dos últimos 
três anos foram impactados pelo 
ciclo de restrições da pandemia 
de Covid-19 e retomada após 
a vacinação.

Quais mais
Por lei, o Paraná conta atualmente 
com oito regiões metropolitanas: 
Curitiba, Londrina, Maringá, 
Cascavel, Apucarana, Campo 
Mourão, Toledo e Umuarama. 
Porém, o Governo do Estado 
vai ainda editar um decreto 
regulamentando a configuração 
dessas localidades.
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Supremo pode validar norma que
proíbe demissão sem justa causa

O  S u p r e m o  Tr i b u n a l 
Federal pode validar uma 
norma que proíbe demissões 
sem justa causa. A Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(ADI) 1625, ajuizada pela 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura 
(Contag) e pela Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) em 
1997, quer a nulidade de um 
decreto de FHC que revo-
gou a Convenção 158 da 

Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), que barra 
a possibilidade.

A análise do caso recome-
çou no fim de outubro. No 
entanto, o ministro Gilmar 
Mendes pediu vista. Com 
a nova regra da corte que 
alterou para 90 dias o prazo 
máximo para que os pro-
cessos com pedido de vista 
sejam devolvidos para julga-
mento, a ação deve voltar à 

pauta no primeiro semestre.
Há três linhas de voto no 

julgamento até o momento. 
Três ministros reconhecem 
a validade do Decreto nº 
2.100, que retirou o Brasil 
da convenção: Dias Toffoli, 
Nelson Jobim (aposentado) 
e  Teori  Zavascki  (morto 
em um acidente em 2017). 
No entanto, Toffoli e Teori 
defenderam que, para casos 
futuros, a saída de tratados 

e acordos internacionais 
deve ser  aprovada pelo 
Congresso.

J á  J oa q u i m  B a r b o s a 
( a p o s e n t a d o ) ,  R i c a r d o 
Lewandowski e Rosa Weber 
votaram pela inconstituciona-
lidade do decreto, por avalia-
rem que a norma precisaria ter 
sido submetida ao Congresso.

Os ministros aposen-
tados Maurício Corrêa e 
Carlos Ayres Britto votaram 

pela procedência parcial da 
ação. Para eles, caberia ao 
Congresso ratificar ou ques-
tionar os tratados internacio-
nais. Em razão disso, a sua 
revogação definitiva depen-
deria de referendo dos par-
lamentares. Faltam os votos 
de Gilmar Mendes, André 
Mendonça e Kassio Nunes 
Marques. A discussão será 
acompanhada de perto por 
empresários e juristas.

O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, afirmou ontem 
(3) que os dois países vão trabalhar para criar uma moeda comum no 
Mercosul. Ele deu a declaração após se reunir com o ministro da Fazen-
da, Fernando Haddad, em Brasília. A medida visa fortalecer o bloco 
comercial e ampliar o vínculo entre os países-membro. Foi descartada 
a possibilidade de implementação de uma moeda única, como o euro. 
“Isso não significa que cada país não tenha a sua moeda, significa uma 
unidade para a integração e aumento de intercâmbio comercial em todo 
esse bloco regional”, afirmou o embaixador.

Armas de Zambelli
A PF cumpriu ontem (3) 
mandados de busca e 
apreensão em dois endereços 
ligados a Carla Zambelli (PL-
SP) para recolher armas que 
não teriam sido entregues 
pela parlamentar. A ordem foi 
emitida pelo ministro Gilmar 
Mendes, do STF, a pedido da 
PGR. No dia 27 de dezembro, 
a deputada federal entregou 
à Polícia Federal a arma 
utilizada no episódio em que 
perseguiu um manifestante 
de esquerda em um bairro 
nobre de São Paulo. Em nova 
decisão, o ministro determinou 
o recolhimento de outras três 
armas pertencentes a Zambelli.
Em nota, a deputada afirmou 
que a decisão do ministro foi 
“invasiva” e que os mandados 
de busca foram expedidos sem 
que o recurso apresentado 
por sua defesa tenha sido 
apreciado. Zambelli disse ainda 
que “cooperou, como sempre 
fará, com as autoridades policiais 
para o cumprimento da decisão”. 
“Caso qualquer atentado à vida 
da deputada, agora desprotegida, 
aconteça, já sabemos o 
responsável”, acrescentou.

Censo aponta crescimento populacional
em mais da metade dos municípios do PR

DIVULGAÇÃO

De acordo com dados preli-
minares do Censo 2022 divul-
gados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) no final do ano passado, 
247 municípios paranaenses 
tiveram um aumento popula-
cional em relação ao último 
levantamento, concluído em 
2010. Destes, 35 apresentaram 
um crescimento superior a 10 
mil habitantes, enquanto 129 
tiveram um acréscimo acima 
de mil pessoas.

Em números absolutos, 

os maiores crescimentos 
ocorreram em Curitiba, com 
quase 125 mil novos habitan-
tes, seguida por Maringá (97 
mil), Fazenda Rio Grande (86 
mil), Londrina (81 mil), Ponta 
Grossa (80 mil), Cascavel (64 
mil), São José dos Pinhais (64 
mil), Araucária (47 mil) Sarandi 
(43 mil) e Piraquara (38 mil).

Nos últimos 12 anos, 
segundo o IBGE, o número 
de pessoas que residem em 
todo o Paraná passou e 10,4 
milhões para 11,8 milhões, 
um acréscimo de 1,4 milhão de 
moradores, o que fez com que 
a população paranaense pas-
sasse de 5,47% em 2010 para 
5,70% dos 207,8 milhões de 
brasileiros em 2022. O Paraná 
também aumentou a sua par-
ticipação em relação à popula-
ção do Sul do Brasil, de 38,12% 
para 38,57%.

O aumento da população 

paranaense foi de 11,7% nesse 
período, superando o índice 
nacional de 8,19%.

Com as mudanças, o Estado 
conta agora com 22 cidades 
com mais de 100 mil habi-
tantes. Há ainda 69 municí-
pios que possuem entre 20 
mil e 100 mil moradores e 105 
com 10 mil a 20 mil residen-
tes. As maiores localidades 
estão concentradas na Região 
Metropolitana de Curitiba, 
Norte e Oeste do Paraná.

Na outra ponta, os meno-
res municípios do Estado 
são Guaporema, com 2.186 
habitantes, Iguatu (2.142), 
Uniflor (2.136), São Manoel do 
Paraná (2.132), Santo Antônio 
do Paraíso (2.122), Miraselva 
(1.965), Esperança Nova (1.845), 
Santa Inês (1.744), Nova Aliança 
do Ivaí (1.315) e Jardim Olinda, 
a menor cidade do Paraná, com 
1.280 residentes.

UMUARAMA teve aumento populacional de 112.500, para 113.416 habitantes, ou seja, 
são 916 habitantes a mais (0,81%).

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Os astros trocam farpas no céu e avisam que 
é melhor ficar de olho na carteira, arianas e 
arianos. Há risco de surgirem gastos inespera-
dos e até um amigo pedindo dinheiro empres-
tado, o que tende a deixar o orçamento ins-
tável. Seu lado ambicioso dá as caras e você 
deve trabalhar duro pra atingir suas metas 
nesta primeira semana do ano.

TOURO  21/4 a 205
Previsão do tempo: há sinal de alguns raios 
e trovões. É que a necessidade de conquis-
tar independência e reconhecimento pode 
te levar a insistir em metas irreais, cuidado 
para não ficar dando murro em ponta de 
faca! Além de contar com seriedade e ama-
durecimento, sua ambição cresce e você 
tende a se esforçar mais pra subir na vida.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Aborrecimentos imprevisíveis, sobretudo 
relacionados a viagens, e falta de liberdade 
podem te deixar de cabeça quente. Controle 
seu lado mais nervoso e aposte no seu jogo 
de cintura pra mudar o que for preciso. 
Depois, os astros estimulam o seu interesse 
por tudo o que possa abrir seus horizontes 
e a vontade de ter uma companhia. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Os astros botam fogo no parquinho e há 
sinal de perrengues, o que talvez resulte 
em mudanças de planos nas suas relações 
pessoais e de amizade. Para evitar situações 
chatas e sair dessa na plenitude, invista na 
sua intuição e sensatez. Depois, uma ener-
gia transformadora deve pintar e favorecer 
o trabalho nessa semana.

LEÃO 22/7 a 22/8
As coisas podem ficar tensas na carreira, já 
que a vontade de virar patrão/patroa talvez 
te leve a ter atitudes intempestivas. Melhor 
usar a energia leonina para buscar sua inde-
pendência. Ainda bem que conta com mais 
responsabilidade, maturidade e seriedade 
em seus relacionamentos pessoais e profis-
sionais logo depois.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Os astros trazem senso de dever e organização 
no emprego, Virgem. Você tende a trabalhar 
duro e deve sentir segurança na ordem. Aposte 
no seu lado prático e pode se dar bem. Agora, 
se precisa fazer uma viagem a serviço, talvez as 
coisas não saiam como espera e o clima fique 
tenso. Calma, respira, inspira e não pira!

LIBRA  23/9 a 22/10
Talvez hoje você não sinta realização no que 
faz e tenha a necessidade de ter mais liber-
dade, diversão e prazer. Heranças podem 
causar dor de cabeça, é melhor apostar na 
sua diplomacia e intuição para contornar 
os perrengues. Depois, o equilíbrio marca 
presença e você tende a agir com respon-
sabilidade e cautela.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Os astros indicam que o conforto e sossego 
do lar tendem a estimular sua criatividade, 
paciência, responsabilidade e ambição. Seu 
desejo de ter autonomia pode falar alto, aí 
você corre o risco de agir de modo impre-
visível em seus relacionamentos pessoais e 
de trabalho, iniciando ou terminando alian-
ças de repente. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
A rotina e a falta de liberdade no trabalho 
talvez te desanimem. Que tal colocar seu 
otimismo e sinceridade pra jogo e conversar 
com a chefia para propor inovações no ser-
viço, sagita? Com mais controle, cautela e 
seriedade ao se comunicar, tudo indica que 
irá se dar bem em seus contatos.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Os planetas se aglomeram na sua Casa da 
Fortuna e há grandes chances de rolar chuva 
de lobo-guará. Por dentro dos seus limites, 
do cheque especial e do cartão de crédito, 
você deve levar as finanças com seriedade e 
esperteza. Os astros só avisam pra ter cautela 
com improvisos e atitudes fora do comum, 
sobretudo com diversões e jogos.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
As coisas correm o risco de ficarem mais 
agitadas do que gostaria no lar, e isso 
pode desestabilizar seu humor. Se tra-
balha em casa, aposte na criatividade e 
responsabilidade para evitar perrengues 
ou frustrações. Os astros favorecem o 
emprego e a ambição, e aí talvez conte 
com mais paciência, planejamento e 
maturidade pra ralar e vencer. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Os astros mandam avisar que as coisas 
podem ficar tensas antes de ficarem boas. É 
que a teimosia talvez domine seu corpinho 
e aí, caso cisme com algo, pode ser difícil 
mudar de ideia. Procure ser responsável e 
tenha consciência do que fala pra não cau-
sar rebuliço com seus contatos, valeu?

Têm o dom natural de resolver todo tipo de problema. São criativos, tem muita imaginação. 
Gostam de colecionar todo tipo de coisa, não apenas de objetos físicos, mas também de 
fatos e informações detalhadas e de se cercar de livros, ferramentas, materiais para que 
possam ter tudo à mão quando precisarem. Se socializam, mas a conversa precisa ter 
algum sentido ou propósito para prender seu interesse por mais tempo.

Horóscopo nascidos em 4 de janeiro
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C O N T A R N O
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B O T A A C E M
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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
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de "café"
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tristeza

Carne
bovina de
assados
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Organiza-
ção Não Go-
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O
"salário"
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mancadas
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(a roupa)
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de "fruta"
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preço baixo
O Astro-

Rei (Astr.)

Percurso
de rios
51, em 

romanos

3/set. 5/tenor. 6/libido. 9/barateiro — readmitir.

Nem profissionais da 
Secretaria de Saúde tam-
pouco da Vigilância Sanitária 
de Umuarama entram em con-
tato com empresas para aler-
tar, notificar e muito menos 
para solicitar dados de con-
tas bancárias. O alerta é feito 
pelo secretário Herison Cleik 
da Silva Lima, que tem rece-
bido dezenas de denúncias 
de que ‘fiscais’ estariam apli-
cando golpes por telefone em 

Golpistas usam nome da Secretaria Municipal de Saúde
empresários locais.

Os alvos são estabeleci-
mentos que vendem comida 
pelo sistema delivery. “Em um 
dos casos, a pizzaria teve o 
WhatsApp raqueado [invadido] 
e os clientes faziam os pedidos 
e pagavam com pix, que, claro, 
ia para a conta dos golpistas. O 
empresário registrou boletim 
de ocorrência (BO), que é uma 
das recomendações básicas que 
fazemos”, disse o secretário.

Porém, em outros casos, 
os golpistas – dizer ser da 
Secretaria de Saúde – ligam 
para as empresas querendo 
‘receberam denúncias de 
que elas não estariam forne-
cendo álcool gel para os clien-
tes’. “Os golpistas enviam, via 
WhatsApp, por SMS ou até por 
e-mail, um protocolo falso, 
onde solicitam ao empresá-
rio que enviem ou digitem um 
possível ‘código de liberação’. 

E é neste momento que con-
seguem invadir o sistema da 
empresa”, detalha.

A questão no aumento no 
número de casos de covid na 
cidade é também utilizada 
pelos golpistas, afirmando que 
a Secretaria de Saúde voltou a 
exigir ‘cuidados especiais’ por 
parte dos empresários que 
comercializam alimentos. “É 
evidente que cuidados para 
evitar a transmissão do vírus 

da covid devem ser toma-
dos a todo momento, mas é 
importante que os empresá-
rios tenham consciência de 
que a Secretaria, a Vigilância 
ou qualquer outro órgão da 
administração não entra em 
contato por telefone ou por 
aplicativos. Os processos são 
feitos com visitas pessoais”, 
garante o secretário.

O caso foi comunicado à 
Polícia Civil.
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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
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT R$ 254.900,00
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 1.0 TURBO LTZ 22/22 PRETO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 209.900,00
TRAILBLAZER 2.8 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$ 329.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Rodovia entre municípios de Umuarama
e Xambrê terá acostamentos reformados

Confraternização com 
pessoas em situação de rua

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) avançou com o processo 
de licitação para obra de recu-
peração dos acostamentos da 
PR-489, que liga os municípios 
de Umuarama e Xambrê.

A reforma dos acostamen-
tos terá uma extensão de 17,32 
quilômetros. Será feita a demo-
lição manual nos locais com 
pequenos defeitos, seguida de 
reparos profundos, com execu-
ção de serviços de fresagem, 
sarjetas e saídas de concreto, 
além de aplicação da camada 
asfáltica CBUQ (Faixa D), pin-
tura de ligação, enleivamento 

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social reu-
niu dezenas de pessoas em 
situação de rua, atendidas 
pelo Centro Pop e entidades 
parceiras, para um almoço de 
confraternização, quando foi 
servido um delicioso chur-
rasco num espaço cedido pela 
Associação de Recuperação 
dos Alcoólatras (ARA).

O momento teve a parti-
cipação do prefeito Hermes 
Pimentel, da secretária Adnetra 
Vieira dos Prazeres Santana 
e de parte da equipe do Cras, 
Creas, Cram, Pop e conselhos, 
além dos parceiros Apromo, 
Casa da Sopa Dr. Leopoldino e 
outras instituições.

A secretária Adnetra Santana 
disse ser uma “grande alegria 
proporcionar esse momento 
especial, um presente para 
os usuários do Centro Pop e 

e capina manual. 
A licitação ocorre na moda-

lidade Concorrência Pública, 
em que a proposta de preço 
mais vantajosa para gestão 
estadual é declarada vence-
dora. Quatro empresas estão 
classificadas para a fase de 
abertura de envelopes de 
habitação, onde os requisi-
tos exigidos para contratação 
serão analisados pelo DER/
PR. As propostas variam de R$ 
3.959.086,98 a R$ 4.605.208,87.

A abertura dos envelopes de 
documentação está marcada 
para esta quarta-feira (04), às 
09h30, na Superintendência 

uma oportunidade de inte-
gração com toda a equipe da 
assistência”.

Agradeceu o trabalho das 
entidades parceiras, colocou 
toda a estrutura à disposição 
dos atendidos e deu votos de 
um feliz natal e um ano novo 
repleto de realizações. O pre-
feito Hermes Pimentel disse 
que o município está à dispo-
sição para dar todo o apoio e 
ajudar as pessoas em situa-
ção de rua a superarem suas 
dificuldades.

“Estamos atendendo a 
todos, na medida do pos-
sível, e dando suporte para 
quem quer voltar para casa e 
reatar os vínculos familiares. 
Entendemos as dificuldades, 
os caminhos da vida, mas o 
ideal é viver com a família em 
harmonia. Lá é o nosso lugar”, 
completou.

DEZENAS de pessoas em situação de rua, atendidas pelo Centro Pop e entidades parceiras, 
participaram do almoço no ARA
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Regional Noroeste do DER/PR. 
A sessão também será transmi-
tida ao vivo pelo Youtube.

Após a análise dos docu-
mentos, será declarada ven-
cedora a proposta que tenha 
cumprido todos os requisitos 
exigidos. O prazo para execu-
ção dos serviços será de nove 
meses, a contar após emissão 
da ordem de serviço.

A reforma dos acostamentos terá extensão 
de 17,32 km. Serão feitos reparos profun-

dos, com execução de serviços de fresagem, 
sarjetas e saídas de concreto

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

Zélia Casoni “Se todos os acontecimentos da vida 
fossem previsíveis, deixaria de ser vida 

e ficaria sem sabor.”
 Eleanor Roosevelt.

ZOOM
Cristina Bononi Zafanelli 

Dória Ramos com os 
filhos  Isabelle e Lucas 
ao lado do papai João 
Batista Zafanelli Dória 

Ramos ( Dinho), deram 
boas vindas ao Ano 

Novo. Da coluna: um 
excelente 2023.

NEWS
nDurante o velório de Pelé, na 

Vila Belmiro, estádio do Santos, no 
litoral sul paulista, o presidente da 
Fifa, Gianni Infantino, declarou que 

pedirá a todas as federações que 
batizem pelo menos um estádio em 
cada país do mundo com o nome 

do rei do futebol, morto na quinta-
-feira passada. “Precisamos garantir 

que nós, do mundo do futebol, 
lembremos do Pelé eternamente.”

nA Funai mudou de nome, passan-
do de Fundação Nacional do Índio 
para Fundação Nacional dos Povos 

Indígenas. A sigla continuará a 
mesma. A troca encerra o uso do 
termo “índio”, considerado por 

especialistas como preconceituoso 
e impreciso. O órgão será coman-
dado pela deputada federal Joênia 
Wapichana (Rede-RR), a primeira 

mulher indígena a ocupar o cargo.

nVocê sabe o que significa Gre-
enwashing?  Em português, é 

conhecido como “lavagem verde” 
ou “maquiagem verde”, e acontece 
quando são feitas alegações infun-
dadas ou exageradas de que um in-
vestimento é ecológico. Saiba como 
identificar os sinais comuns dessa 
“maquiagem” que se esconde por 

trás de um belo – e ambientalmente 
aceito – discurso e faz pouco pelo 

meio ambiente na prática.

nUma das músicas mais tocadas 
de 2022, chegando ao primeiro 
lugar do Spotify no Brasil, Tá na 
Hora do Jair já ir Embora foi um 

dos pontos mais altos na festa da 
posse do presidente Lula, chamada 

de Festival do Futuro, na Espla-
nada dos Ministérios, em Brasília. 

Os músicos Juliano Maderada e 
Thiago Doidão subiram ao palco 

para cantar o hit dessas eleições, 
logo após a cerimônia de posse, 

embalando as milhares de pessoas 
que acompanharam as mais de dez 

horas de festival. 

 “É exatamente a imprevisibilida-
de que torna a vida maravilhosa, 
estamos aqui hoje e amanhã não 

sabemos. Por mais que isso pareça 
assustador, é essa incerteza que nos 
motiva a aproveitar cada instante.”

VIA FACEBOOK

ZOOM
A foto é em clima de Natal 
e Boas Festas para a família 
de Mariana Hellú Longhini e 
Luiz Fernando Longhini com 
os filhos Manuela e Matheus.  
Da coluna: Feliz Ano Novo.

VIA FACEBOOK
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