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Quadrilha que tinha base em Umuarama
desviava e ‘batizava’ malte de cervejarias
A Polícia Civil do Paraná desenvolveu ontem a ação que desarticulou 
uma quadrilha formada por criminosos envolvidos no desvio de malte 
de cervejarias brasileiras. Ao todo foram cumpridos 33 mandados de 
busca e apreensão, 11 deles em Umuarama. Estima-se que o prejuízo 
à indústria nos últimos 2 anos seja superior a R$ 40 milhões. Além de 

Umuarama, a ação aconteceu simultaneamente em Ponta Grossa, 
Maringá, Alto Paraná, Contenda e Lapa. O bando desviava o malte 
da empresa inicial e, antes de entregar para a indústria de destino, 
abatiam o produto, misturavam com palha e, posteriormente, reven-
diam o malte original.
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DIVULGAÇÃO

Bandido 
preso

Um homem de 55 anos, que conduzia um Fiat Strada pela rodovia PR-323 no final da manhã ontem, colidiu 
violentamente contra um caminhão frigorífico e sofreu ferimentos graves. Ele seguia em direção à Umuarama e, 
quando chegou no acesso ao distrito de Jangada, em Cafezal do Sul, não reduziu a velocidade ao se aproximar 
de um quebra-molas, perdendo o controle. Com fratura no fêmur, ele foi retirado das ferragens por bombeiros 
e socorrido pelo Samu, sendo levado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida em Umuarama.   

Estrago

Impostos pagos
pelos brasileiros
em 2022 passam
de R$ 2,8 trilhões
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Os consumidores 
devem ficar atentos 
sobre variações nos 
preços dos combus-

tíveis decorrentes da 
isenção da tributação 
federal, que terminou 
em 31 de dezembro 
de 2022 e foi reto-

mada pela Medida Pro-
visória 1.157/23, de 

2 de janeiro de 2023.                                                                                                      
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Governo Federal
analisa reforma
tributária para a

reindustrialização
l 3

Cadáver é
encontrado em

propriedade rural
de Alto Piquiri
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Procon 
alerta

Inscrições ao 
PSS da Educação

serão recebidas até
segunda-feira
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Os astros acendem o seu lado sonhador e tudo 
indica que irá fazer planos idealistas para a car-
reira. Com uma personalidade atraente, deve 
arrasar em reuniões profissionais, fazer bons 
contatos com o público e atrair gente bem-po-
sicionada. E com altos padrões nas amizades, 
você pode criar ótimas e duradouras ligações.

TOURO  21/4 a 205
Sua quinta recebe chuva de bênçãos! Tudo 
indica que a sua criatividade e imaginação 
vão marcar presença, facilitando a idealiza-
ção de seus planos e desejos. Você também 
terá boas chances de realizar um sonho, 
especialmente se tiver o apoio de amizades.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Trava no sucesso, gêmeos! Afinal os planetas 
sinalizam transformações maravilhosas na sua 
carreira. Além de esbanjar criatividade, você 
conta com um forte instinto para os negócios 
e tem tudo pra ter êxito em suas tarefas, pro-
jetos e ideias. Podem pintar oportunidades de 
grandes ganhos e até uma herança.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Os astros enviam vibes poderosíssimas para 
as suas relações pessoais e profissionais. 
Com criatividade, delicadeza e facilidade 
de fazer contatos, você deve ficar popular. 
Há sinal de sucesso em alianças de trabalho, 
inclusive com parceiros de outras cidades, e 
talvez role uma grande viagem.

LEÃO 22/7 a 22/8
Há sinal de transformações sensacionais no 
trabalho. Além de contar com bom gosto e 
habilidade, você pode mostrar mais sensibi-
lidade, deixar o ambiente agradável e brilhar 
no serviço. As áreas de saúde e beleza estão 
em alta! Além do mais, há chance de ganhar 
um presentão ou uma excelente herança, 
que virá na hora certa.

VIRGEM 23/8 a 22/9
O dia promete! Seja na vida pessoal quanto 
na área profissional, tudo indica que você 
irá se dar bem com todo mundo e vai fechar 
parcerias vantajosas com pessoas espe-
ciais. Habilidade artística, seja relacionada 
à moda, música ou poesia, ganha destaque 
e pode te render bons frutos.

LIBRA  23/9 a 22/10
Alerta de spoiler: os assuntos profissionais, 
domésticos e de saúde recebem ótimas 
vibes dos astros. Você tem tudo pra brilhar 
no emprego com seu carisma e empenho, 
inclusive se faz home office. No lar, clima con-
fortável e tranquilo. Na saúde, pode alcançar 
bem-estar ou a cura de um perrengue com 
técnicas diferentes.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A maré de sorte pode subir e te alcançar. E você 
vai nadar de braçadas! Com um jeito mais cati-
vante e dedicado, tudo indica que terá facili-
dade para formar excelentes relacionamentos. 
Também conta com enorme criatividade e ins-
piração, o que favorece o trabalho, os estudos 
e seu papo. Se estiver viajando, talvez faça óti-
mos contatos.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Os astros destacam o seu talento para as 
finanças e revelam que você pode atrair mais 
dinheiro. No romance, aguarde momentos 
tranquilos com o mozão. Se cansou da sol-
teirice e deseja se amarrar, tudo indica que 
vai querer um amor que te apoie tanto nas 
horas boas quanto nos perrengues.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Tudo indica que você irá ganhar a simpatia das 
pessoas com seu bom papo, sensibilidade e 
jeito mais sociável, e com tanto carisma, pode 
ganhar até favores. Se atua com publicidade 
ou comércio, deve arrasar. Estudos também 
estão favorecidos, já que conta com facilidade 
pra aprender e compreender as coisas.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Pode deixar as duas mãos bem abertas, pois 
deve rolar chuva de grana hoje! É que você 
conta com maior facilidade para concretizar 
as suas ideias criativas, separar o joio do trigo, 
não discutir a sua vida financeira com os outros 
e fazer excelentes especulações e negócios, o 
que pode render mais grana no seu bolso.

PEIXES 20/2 a 20/3
Não é seu aniversário, mas você está de parabéns, 
Peixes! Os astros derramam energias poderosas 
e seu signo tende a ficar mais receptivo, refinado, 
inspirado e criativo. Tudo indica que poderá reali-
zar alguns ideais e sonhos, contando com amigos 
leais para realizar alguns dos seus planos.

Os nascidos no dia 5 de janeiro possuem capacidade de virar o jogo, recuperando-se de 
situações desvantajosas na vida pessoal ou social. Isso não significa que sejam superficiais 
pelo contrário, são envolvidos e comprometidos, mas devido à sua alegria e otimismo 
podem ignorar impulsos irracionais e subconscientes. Precisam quando necessário, 
encontrar coragem para seguir a voz que vem do coração, mesmo que signifique aban-
donar uma imagem preferida ou um papel confortável.

Horóscopo nascidos em 5 de janeiro

   

Crescente
29/12 - 22h22

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina
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MSO
CORESFRIAS

MAJORITARIO
MISERAVEL

RACASLENTA
RADIMLOL
AOBOANO
MASSALOCKE

FULVIDOARS
INTELIGENTE

INAICONE
CATRACAAM

MIROBPOKE
PASTERNAKR
ABAÇÃOSOS

LEILASPIN

Gráfico do
mostra-
dor da

bússola

Ramo da
Medicina
que trata 

da catarata

 Muito
pobre

Planta da
qual se ex-
trai gel ci-
catrizante 

Radiano
(símbolo)

Local de
trabalho

do legista
(sigla)

Ana (?): pi-
oneira da 
Enferma-
gem (BR)

Variável
da fórmula
de Einstein

E=mc2

(?) Gr,
tecla de
micros

(Inform.)

Que 
possui bri-
lho e luz

amarelada

(?) Nova,
coral da
UFMG

(?) Leão,
ex-jogador

(fut.) 

A língua
oficial da 

Mauritânia

(?) bonnet,
antigo
chapéu

feminino

(?) de pra-
to: servem
para enxu-
gar louças

"O (?)
Casal", de
Vanessa
da Mata

Homem-
(?): mergu-
lhador pro-
fissional

Pintor de
"O Carna-

val de
Arlequim" 

Fora de
(?): exal-
tado; des-
norteado

Boris (?), 
romancista
de "Doutor

Jivago"

Uma das 
expres-
sões do
verbo 

Mensagem
enviada

para
resgate

(?) Diniz,
musa da
liberação
feminina

Movimento
angular

do elétron
(Fís.)

Compôs
"Bolero"

Líder indígena, ambientalista 
e escritor brasileiro, autor de

"O Amanhã Não Está
à Venda"

Criaturas
Título de

nobreza de
Elton John

José (?) Marins: o 
Zé do Caixão (Cin.)
O Legislativo com-

posto de vereadores
Violeta 
e azul

Relativo à
maioria

Condição
intelectual
do gênio
Mecanis-
mo que
regula a
entrada

no metrô

Vagarosa
Tirar do
coldre (o
revólver)

Uma das
artérias

que
irrigam o
cérebro

John (?),
filósofo
inglês

Arbusto or-
namental

1/5 do
lustro

Símbolo 
do desktop
Dor de (?):

cefaleia

3/ars. 4/poke — spin. 6/acanto. 7/fúlvido. 9/pasternak. 12/ailton krenak.
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Cheia
06/01 - 20h09

Nova
21/01 - 17h55

Crescente
29/12 - 22h22

Minguante
14/01 - 23h13

h

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

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

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0652 1,0590 1,0545
IGP-DI (FGV) 1,0559 1,0602 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,20%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 7,33%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

26/11 a 26/12 0,6447 0,6447 0,1440
27/11 a 27/12 0,6827 0,6827 0,1818
28/11 a 28/12 0,7105 0,7105 0,2095
1/12 a 1/1 0,7082 0,7082 0,2072
2/12 a 2/1 0,6806 0,6806 0,1797

Ações % R$
Petrobras PN +3,18% 23,05 
Vale ON +0,18% 89,40 
ItauUnibanco PN +0,29% 24,05 
Bradesco PN +0,29% 14,04 
IRB Brasil ON +11,49% 0,97 
Natura ON +8,89% 11,02

IBOVESPA: +1,12% 105.334 pontos

Iene 132,02
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 178,38

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL 0,0% 5,4510 5,4520 +3,3%

PTAX  (BC) +1,3% 5,4453 5,4459 +4,4%

PARALELO 0,0% 5,3300 5,7800 +3,2%

TURISMO 0,0% 5,3300 5,7600 +3,2%

EURO +1,8% 5,7737 5,7748 +3,7%

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

DÓLAR 04/01

Iene R$ 0,0413
Libra est. R$ 6,56
Peso arg. R$ 0,031
R$1: 1.344,63 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 1.478,25 -9,00 2,8%
FARELO jan/23 482,50 5,70 13,7%
MILHO mar/23 653,75 -16,75 1,2%
TRIGO mar/23 745,50 -30,00 -2,0%

SOJA 171,05 1,0% 4,5% 170,00
MILHO 78,58 2,3% 5,8% 78,00
TRIGO 92,69 0,0% -2,9% 98,00
BOI GORDO 281,93 0,0% 0,7% -
SUINO 7,27 0,6% 13,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 04/01 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 04/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 04/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 176,00 0,6% 2,3%
SOJA Paranaguá 185,00 0,0% 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

Impostos pagos pelos brasileiros
em 2022 passam de R$ 2,8 trilhões

Os impostos pagos pelos 
contribuintes brasileiros em 
todo o país em 2022 totaliza-
ram R$ 2.890.489.835.290,32, 
de acordo com o Impostômetro, 
painel instalado pela Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) 
na região central da capital pau-
lista. Em 2021, o mesmo painel 
registrou aproximadamente R$ 

2,6 trilhões, aumento de 11,5% 
de um ano para o outro.

O montante é a soma do 
valor arrecadado pelos gover-
nos federal, estadual e munici-
pal incluindo taxas, contribui-
ções, multas, juros e correção 
monetária.

“O avanço em 2022 aconte-
ceu pela maior arrecadação de 

tributos federais, apesar das 
desonerações promovidas pelo 
governo, como foi o caso dos 
combustíveis, energia elétrica 
e telecomunicações. E ainda 
tivemos inflação em níveis ele-
vados, o que encarece produtos 
e serviços”, disse o economista 
do Instituto Gastão Vidigal da 
ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa.

Petrobras antecipa o fim
do mandato de Caio Paes

O  C o n s e l h o  d e 
Administração da Petrobras 
aprovou o encerramento anteci-
pado do mandato de Caio Mário 
Paes de Andrade na presidên-
cia da companhia. Segundo a 
empresa, os efeitos da decisão 
já estão valendo desde ontem 
(4). Para solucionar a vacân-
cia do cargo, com base no 
Estatuto Social, o presidente 
do Conselho de Administração, 
G i l e n o  G u rj ã o  B a r reto, 
nomeou o diretor executivo de 
Desenvolvimento da Produção, 
João Henrique Rittershaussen, 
como presidente interino da 
companhia. Ele permanecerá 
na função até a eleição e posse 
de novo presidente.

Caio Mário Paes de Andrade 
também renunciou ontem ao 
cargo de membro do Conselho 
de Administração.

Nos 35 anos em que traba-
lha na Petrobras, o presidente 

interino ocupou diversas funções 
gerenciais. “Atuou como Gerente 
Executivo, ocupando a Gerência 
Executiva de Sistemas de 
Superfície e em de novembro de 
2018 tornou-se Gerente Executivo 
de Sistemas de Superfície, Refino, 
Gás e Energia, área que responde 
pela construção dos novos ativos 
da companhia nas áreas de E&P 
e RGN. Fatos julgados relevantes 
serão tempestivamente divul-
gados ao mercado”, informou 
a companhia no fato relevante 
encaminhado à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e ao 
mercado.

INDICAÇÃO
Em outro fato relevante, mas 

divulgado na terça-feira, (3), a 
Petrobras diz ter recebido ofício 
do Ministério de Minas e Energia 
informando que o senador Jean 
Paul Prates “será indicado para 
exercer o cargo de presidente 

e de membro do Conselho de 
Administração da Petrobras”.

A companhia acrescentou 
que o nome de Jean Paul Prates 
foi encaminhado à Casa Civil da 
Presidência da República, como 
dispõe o Decreto 8.945, de 27 de 
dezembro de 2016. “Tão logo a 
documentação seja analisada e 
retorne ao Ministério das Minas 
e Energia, será encaminhada à 
Petrobras”, destacou.

Ainda de acordo com a 
empresa, após ser efetivada, a 
indicação de Prates será subme-
tida ao processo de governança 
interna, “observada a Política 
de Indicação de Membros da 
Alta Administração, para a aná-
lise dos requisitos legais e de 
gestão e integridade e poste-
rior manifestação do Comitê 
de Elegibilidade, nos termos 
do artigo 21, §4º, do Decreto 
8.945/2016, alterado pelo 
Decreto 11.048/2022”.
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Reforma tributária é
fundamental para a
reindustrialização

O vice-presidente da 
República, Geraldo Alckmin, 
assumiu o cargo de ministro do 
Desenvolvimento, Indústria, 
Comércio e Serviços, pasta que 
a nova gestão federal recriou e 
que responderá por parte das 
tarefas que, durante o governo 
de Jair Bolsonaro, estavam 
sob a responsabilidade do 
Ministério da Economia.

Alckmin elencou os desa-
fios à industrialização do país 
e suas prioridades como minis-
tro, cujas funções acumulará 
com as de vice-presidente.

“O momento nos impõe tra-
balharmos incansavelmente 
pelo emprego e pela distribui-
ção de renda, em apoio à indús-
tria, ao comércio e ao setor de 
serviços”, disse, acrescentando 
que o sucesso do setor produ-
tivo brasileiro exige a simplifi-
cação das regras do sistema tri-
butário de forma a favorecer a 
competitividade nacional.

“O fortalecimento da 
nossa indústria passa, inva-
riavelmente, pela redução do 
custo Brasil e pela melhoria do 
ambiente de negócios no país. 
Nesse contexto, a reforma tri-
butária é fundamental”.

O ministro ressaltou a neces-
sidade de união do governo. “O 
esforço de reindustrializar o 
Brasil, para aperfeiçoar ainda 
mais a nossa agroindústria e 

todo o parque industrial, agre-
gando-lhe mais valor, e para 
incluir os trabalhadores e tra-
balhadoras brasileiras em nossa 
economia, não são tarefas epi-
sódicas, mas uma obra de todo 
o governo comprometido com 
um futuro melhor e mais justo 
para nosso povo”.

De acordo com o vice-presi-
dente e ministro, após ter indu-
zido o crescimento econômico 
do país durante boa parte do 
século 20, a indústria brasi-
leira começou a perder espaço 
a partir dos anos 1980, quando 
respondia por cerca de 20% do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
até chegar a atual situação. Em 
2021, a produção industrial bra-
sileira respondeu por 11,3% das 
riquezas geradas no país. Apesar 
disso, o setor responde por 69% 
de tudo que é investido em pes-
quisa e desenvolvimento no país 
e por cerca de um terço da arre-
cadação tributária.

“A indústria brasileira pre-
cisa urgentemente retomar 
seu protagonismo, expan-
dindo a participação no PIB. 
As graves mudanças climá-
ticas, o pós-covid e a guerra 
na Europa [entre Rússia e 
Ucrânia] indicam a premência 
de uma política de reindus-
trialização consensuada com 

o setor produtivo, a acade-
mia, a sociedade e a comuni-
dade internacional”. Destacou 
o potencial de o Brasil tornar-
-se “o grande protagonista do 
processo de descarbonização 
global”, desde que investindo 
em inovação e pesquisa.

“A agenda da sustentabili-
dade é prioritária, inclusive para 
garantir a competitividade do 
produto nacional no comércio 
mundial”, disse Alckmin, prome-
tendo implementar a “nova polí-
tica industrial brasileira” em par-
ceria com o Ministério do Meio 
Ambiente.

Independente
Apesar de uma tentativa 
de aproximação do PT, o 
presidente do Republicanos, 
Marcos Pereira, reafirmou 
que a sigla manterá postura 
independente em relação 
ao governo Lula na próxima 
legislatura. Os líderes do 
governo na Câmara, José 
Guimarães (PT-CE), e no 
Congresso, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), buscaram uma 
aproximação com Marcos 
Pereira para atrair o partido 
à base governista na Câmara. 
O ‘approach’ envolve até a 
oferta de cargos no segundo 
e terceiros escalões. Pereira 
negou qualquer negociação 
nesse sentido e reafirmou: 
“O Republicanos será 
independente e manterá essa 
postura”, disse o dirigente.

Hussein Bakri 
(PSD) reassumiu na 
terça (3) a função 
de deputado esta-
dual na vaga deixa-
da por Guto Silva 
(PP), que passa a 
comandar a Secre-
taria de Estado do 
Planejamento. A 
assinatura do termo 
de posse aconte-
ceu no gabinete 
da Presidência na 
presença do depu-

tado Ademar Traiano (PSD), presidente da Assembleia Legislativa (Alep), 
e do deputado Alexandre Curi (PSD). Bakri exerceu a função de deputado 
estadual e de líder do Governo na Alep até março de 2022, quando 
voltou à suplência em razão do prazo de desincompatibilização determinado 
pela Justiça Eleitoral. Para que Guto Silva (PP) pudesse assumir a função 
de secretário de Estado, que ocorreu no último dia 2, foi preciso se licenciar 
do mandato no Legislativo. Para a próxima legislatura, que se inicia em 1º 
de fevereiro, Bakri foi eleito para seu terceiro mandato com 97.681 votos. 
Ratinho Junior (PSD) já anunciou que o deputado também vai reassumir a 
função de líder do Governo na próxima gestão. 

ALCKMIN elencou os desafios à indus-
trialização do país e suas prioridades como 
ministro, cujas funções acumulará com as 
de vice-presidente

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Viaje Paraná
Em um dos primeiros atos 
do segundo mandato, 
o governador Ratinho 
Junior (PSD) sancionou a 
lei estadual que institui o 
serviço social autônomo 
Viaje Paraná. O novo órgão 
será responsável pela 
elaboração de políticas 
públicas de turismo.

Turismo Foz do Iguaçu
O turismo de Foz do Iguaçu 
acredita que já superou 
a marca de  dois milhões 
de visitantes, um recorde 
histórico alcançado em 2019, 
e para 2023 vai intensificar 
as ações integradas no setor, 
o que inclui campanhas de 
divulgação do destino na 
tríplice fronteira, fomento 
às atividades de pequenos 
e médios empreendedores, 
formação e qualificação de 
mão de obra e uma nova 
métrica para mensurar o 
número de visitantes. Para 
o setor, a região trinacional 
recebeu mais de três 
milhões de visitantes em 
2022.

Saldo positivo
Dos 399 municípios 
paranaenses, 334 tiveram 
saldo positivo na geração 
de empregos entre janeiro 
e novembro de 2022, o que 
equivale a 83,7% do total, ou 
oito em cada dez. Segundo 
o Caged, o Paraná abriu 
153.693 vagas com carteira 
assinada no período.

Rede estadual
Estudantes que perderam 
o prazo de matrículas 
(em novembro de 2022) 
ainda podem ingressar em 
colégios da rede estadual 
de ensino neste ano letivo. 
Para estudantes de outros 
estados ou de escolas 
particulares, é preciso que o 
responsável acesse a Área do 

Crescimento
Dados preliminares do Censo divulgados pelo IBGE, 
247 municípios paranaenses tiveram um aumento 
populacional 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.

Aluno e preencha o cadastro 
(https://www.areadoaluno.
seed.pr.gov.br/)

Energia Limpa
Em 6 de janeiro de 2023 
vence o prazo para os 
consumidores solicitarem a 
instalação de placas solares 
com a isenção na taxa de 
distribuição de energia — 
até 2045. Esse benefício foi 
definido pelo Marco Legal 
da Geração Distribuída, 
sancionado neste ano, e que 
estabelece regras para a 
produção própria do insumo, 
como a energia solar 
fotovoltaica.

Covid
A nova secretária de 
Vigilância em Saúde e 
Ambiente do Ministério da 
Saúde, Ethel Maciel, afirmou 
que todo ano a vacina 
contra a Covid-19 estará 
disponível para pessoas 
do grupo prioritário, como 
idosos, imunossuprimidos 
e profissionais de saúde. 
A vacina não fazia parte 
do calendário anual de 
vacinação do governo Jair 
Bolsonaro (PL).

Líder do PT
O deputado Zeca Dirceu, 
paranaense de Cruzeiro do 
Oeste, deve ser o líder da 
bancada do PT na Câmara 
dos Deputados neste 
primeiro ano de governo 
Lula. (PT). A reunião da 
bancada petista em 
Brasília será hoje.

Turismo
O deputado estadual Márcio 
Nunes (PSD) deve aceitar 
a Secretaria de Turismo do 
governo Ratinho Junior. Sua 
suplente é a deputada Cloara 
Pinheiro (PSD) – 35.151 
votos na eleição de 2 de 
outubro.
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Quadrilha que tinha base em Umuarama
desviava e ‘batizava’ malte de cervejarias

A Polícia Civil do Paraná 
desenvolveu ontem (quarta-
-feira, 4) uma operação que 
desarticulou uma quadrilha de 
criminosos envolvidos em des-
vio de malte de cervejarias bra-
sileiras. Ao todo foram cumpri-
dos 33 mandados de busca e 
apreensão decorrente de uma 
investigação contra organiza-
ções criminosas.

Somente em Umuarama, 
foram 11 alvos. Em residên-
cias e empresas da cidade as 
ordens judiciais foram cumpri-
das por 35 policiais civis. 

Estima-se que o prejuízo à 
indústria nos últimos 2 anos 
seja superior a R$ 40 milhões.

Além de Umuarama, a ação 
aconteceu simultaneamente 
em Ponta Grossa, Maringá, 
Alto Paraná, Contenda e Lapa. 
A Polícia Civil do Paraná ainda 

contou com o apoio da Polícia 
Civil do Rio Grande do Sul, no 
cumprimento de um mandado 
em Passo Fundo. 

Durante as investigações de 
alta complexidade, três pessoas 
já foram presas em flagrante há 
cerca de dois anos. Os detidos 
desviavam o malte da empresa 
inicial e, antes de entregar para 
a indústria de destino, abatiam 
o produto, misturavam com 
palha, ou produtos de menor 
qualidade e, posteriormente, 
revendiam o malte original.

Conforme apurado, os inte-
grantes das organizações crimi-
nosas atuavam nesta prática há 
alguns anos e ostentavam vidas 
de luxo, com carros esportivos e 
casas de alto padrão.

O delegado responsável 
pela ação, Cássio Conceição, 
fez uma rápida avaliação, 

revelando que os mandados 
foram cumpridos em residên-
cias, barracões e outros esta-
belecimentos comerciais. Ele 
afirmou ainda que o malte era 
levado até Ponta Grossa onde 
acontecia o desvio e o ‘bati-
zado’ do restante da carga que 
seguia para o destino final.

“A operação foi um sucesso, 
aprendemos uma quantidade 
importante de produtos dentro 
de um barracão. Agora esta-
mos esperando o resultado da 
perícia feita no local”.

Segundo Conceição, den-
tro do barracão também 
foram encontrados cami-
nhões roubados, dinheiro, 
armas de fogo e telefones 
celulares, usados pelos agen-
tes da organização criminosa.

“A partir de agora vamos 
acabar o inquérito policial, 

relatar o procedimento e 
encaminhar para o poder 
Judiciário tomar as providen-
ciais legais”, explicou.

Não foram repassadas infor-
mações detalhadas sobre quais 
os locais e o que foi apreendido 
durante o cumprimento dos 
mandados em Umuarama.

Na ação de maneira geral, 
os policiais apreenderam 
determinadas quantias de 
malte adulterado, munições, 
documentos, além de cinco 
armas de fogo, fichas com ano-
tações de grandes cervejarias 
e R$ 6 mil em dinheiro. Além 
disso, sete caminhões, que 
foram montados com peças 
e motores de outros veículos, 
foram apreendidos.

O delegado ressaltou que 
a investigação foi iniciada a 
partir de um requerimento 

da Associação Brasileira de 
Combate à Falsificação (ABCF), 
em julho do ano passado. 
Empresas do setor relataram 
que maltes das grandes cerve-
jarias estavam sendo desviados, 
e, posteriormente, sendo mistu-
rados com outros produtos de 
baixa qualidade e revendidos.

O diretor da Associação 
Brasileira de Combate à 
Falsificação (ABCF), Rodolpho 
Ramazzini, disse que, além da 
contravenção, a ação dos cri-
minosos traz risco à saúde dos 
consumidores. “Assim que sou-
bemos do caso informamos à 
Polícia Civil, que desenvol-
veu uma ótima investigação. 
É uma ação importante para 
proteger as empresas nacio-
nais e os consumidores, além 
de desmantelar esse grupo cri-
minoso”, arrematou.

Dupla armada 
rende e rouba 

idoso em Perobal
 Dois homens, um deles 

armado com uma pistola, 
assaltaram um idoso de 60 
anos na noite da última ter-
ça-feira (03). O crime aconte-
ceu no centro da cidade de 
Perobal, na avenida Ingá.

Segundo as informações 
coletadas pela Polícia Militar, o 
idoso estava em bar da cidade 
quando foi surpreendido pelos 
criminosos. A dupla o rendeu e 
deu voz de assalto, obrigando 
a vítima a entregar R$ 150 em 
dinheiro que trazia nos bolsos, 
além de um aparelho de celular.

A dupla fugiu à pé, tão logo 
concluiu o assalto. A Polícia 
Militar foi acionada e fez dili-
gências pela cidade em busca 
de suspeitos, mas ninguém 
foi encontrado. Um boletim 
de ocorrências foi lavrado e o 
caso passa a ser investigado 
pela Polícia Civil.

Perseguição na madrugada termina com
a recuperação de caminhonete roubada

A Polícia Militar (PM) de 
Tapejara recuperou uma cami-
nhonete Amarok que havia sido 
tomada de assalto na cidade 
de Japurá. A recuperação ocor-
reu no início da madrugada de 
ontem (quarta-feira, 4).

Após receber informações 
do Copom de Cruzeiro do 
Oeste de que havia acontecido 
um roubo na cidade de Japurá, 
a equipe de Tapejara realizou 
um cerco a fim de identificar 
veículos suspeitos passando 
pela área do município.

Os policiais então avistaram 
o veículo fruto de roubo trafe-
gando pela rodovia PR-323 no 
sentido Cianorte a Tapejara. Foi 
dada ordem de parada, mas 
o condutor desobedeceu. A 
equipe policial deu início a uma 
perseguição tático até próximo a 
outra entrada da cidade.

Os PMs conseguiram fazer 
a abordagem e o condutor foi 
identificado. Após a revista 
pessoal foram encontrados 
com um dos homens um car-
tão bancário, uma corrente no 
pescoço, além de um relógio 
de cor branca.

No veículo estavam havia 
dois relógios da marca Chilli 
Beans, um segundo cartão 
bancário, uma quantia de R$ 
359 em notas e R$ 7,15 em 

moedas e uma balaclava de 
cor preta, no porta luvas.

Os autores do crime foram 
encaminhados até a delegacia 

de Umuarama juntamente com 
o veículo para procedimentos.

CAMINHONETE 
tomada de assalto 
foi perseguida pela 
PR-323, abordada e 
ocupantes presos em 
flagrante
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Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Os astros acendem o seu lado sonhador e tudo 
indica que irá fazer planos idealistas para a car-
reira. Com uma personalidade atraente, deve 
arrasar em reuniões profissionais, fazer bons 
contatos com o público e atrair gente bem-po-
sicionada. E com altos padrões nas amizades, 
você pode criar ótimas e duradouras ligações.

TOURO  21/4 a 205
Sua quinta recebe chuva de bênçãos! Tudo 
indica que a sua criatividade e imaginação 
vão marcar presença, facilitando a idealiza-
ção de seus planos e desejos. Você também 
terá boas chances de realizar um sonho, 
especialmente se tiver o apoio de amizades.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Trava no sucesso, gêmeos! Afinal os planetas 
sinalizam transformações maravilhosas na sua 
carreira. Além de esbanjar criatividade, você 
conta com um forte instinto para os negócios 
e tem tudo pra ter êxito em suas tarefas, pro-
jetos e ideias. Podem pintar oportunidades de 
grandes ganhos e até uma herança.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Os astros enviam vibes poderosíssimas para 
as suas relações pessoais e profissionais. 
Com criatividade, delicadeza e facilidade 
de fazer contatos, você deve ficar popular. 
Há sinal de sucesso em alianças de trabalho, 
inclusive com parceiros de outras cidades, e 
talvez role uma grande viagem.

LEÃO 22/7 a 22/8
Há sinal de transformações sensacionais no 
trabalho. Além de contar com bom gosto e 
habilidade, você pode mostrar mais sensibi-
lidade, deixar o ambiente agradável e brilhar 
no serviço. As áreas de saúde e beleza estão 
em alta! Além do mais, há chance de ganhar 
um presentão ou uma excelente herança, 
que virá na hora certa.

VIRGEM 23/8 a 22/9
O dia promete! Seja na vida pessoal quanto 
na área profissional, tudo indica que você 
irá se dar bem com todo mundo e vai fechar 
parcerias vantajosas com pessoas espe-
ciais. Habilidade artística, seja relacionada 
à moda, música ou poesia, ganha destaque 
e pode te render bons frutos.

LIBRA  23/9 a 22/10
Alerta de spoiler: os assuntos profissionais, 
domésticos e de saúde recebem ótimas 
vibes dos astros. Você tem tudo pra brilhar 
no emprego com seu carisma e empenho, 
inclusive se faz home office. No lar, clima con-
fortável e tranquilo. Na saúde, pode alcançar 
bem-estar ou a cura de um perrengue com 
técnicas diferentes.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A maré de sorte pode subir e te alcançar. E você 
vai nadar de braçadas! Com um jeito mais cati-
vante e dedicado, tudo indica que terá facili-
dade para formar excelentes relacionamentos. 
Também conta com enorme criatividade e ins-
piração, o que favorece o trabalho, os estudos 
e seu papo. Se estiver viajando, talvez faça óti-
mos contatos.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Os astros destacam o seu talento para as 
finanças e revelam que você pode atrair mais 
dinheiro. No romance, aguarde momentos 
tranquilos com o mozão. Se cansou da sol-
teirice e deseja se amarrar, tudo indica que 
vai querer um amor que te apoie tanto nas 
horas boas quanto nos perrengues.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Tudo indica que você irá ganhar a simpatia das 
pessoas com seu bom papo, sensibilidade e 
jeito mais sociável, e com tanto carisma, pode 
ganhar até favores. Se atua com publicidade 
ou comércio, deve arrasar. Estudos também 
estão favorecidos, já que conta com facilidade 
pra aprender e compreender as coisas.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Pode deixar as duas mãos bem abertas, pois 
deve rolar chuva de grana hoje! É que você 
conta com maior facilidade para concretizar 
as suas ideias criativas, separar o joio do trigo, 
não discutir a sua vida financeira com os outros 
e fazer excelentes especulações e negócios, o 
que pode render mais grana no seu bolso.

PEIXES 20/2 a 20/3
Não é seu aniversário, mas você está de parabéns, 
Peixes! Os astros derramam energias poderosas 
e seu signo tende a ficar mais receptivo, refinado, 
inspirado e criativo. Tudo indica que poderá reali-
zar alguns ideais e sonhos, contando com amigos 
leais para realizar alguns dos seus planos.

Os nascidos no dia 5 de janeiro possuem capacidade de virar o jogo, recuperando-se de 
situações desvantajosas na vida pessoal ou social. Isso não significa que sejam superficiais 
pelo contrário, são envolvidos e comprometidos, mas devido à sua alegria e otimismo 
podem ignorar impulsos irracionais e subconscientes. Precisam quando necessário, 
encontrar coragem para seguir a voz que vem do coração, mesmo que signifique aban-
donar uma imagem preferida ou um papel confortável.

Horóscopo nascidos em 5 de janeiro
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MASSALOCKE

FULVIDOARS
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INAICONE
CATRACAAM

MIROBPOKE
PASTERNAKR
ABAÇÃOSOS

LEILASPIN

Gráfico do
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Ramo da
Medicina
que trata 

da catarata

 Muito
pobre

Planta da
qual se ex-
trai gel ci-
catrizante 

Radiano
(símbolo)

Local de
trabalho

do legista
(sigla)

Ana (?): pi-
oneira da 
Enferma-
gem (BR)

Variável
da fórmula
de Einstein

E=mc2

(?) Gr,
tecla de
micros

(Inform.)

Que 
possui bri-
lho e luz
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(?) Nova,
coral da
UFMG

(?) Leão,
ex-jogador

(fut.) 
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oficial da 

Mauritânia

(?) bonnet,
antigo
chapéu

feminino

(?) de pra-
to: servem
para enxu-
gar louças

"O (?)
Casal", de
Vanessa
da Mata

Homem-
(?): mergu-
lhador pro-
fissional

Pintor de
"O Carna-

val de
Arlequim" 

Fora de
(?): exal-
tado; des-
norteado

Boris (?), 
romancista
de "Doutor

Jivago"

Uma das 
expres-
sões do
verbo 

Mensagem
enviada

para
resgate

(?) Diniz,
musa da
liberação
feminina

Movimento
angular

do elétron
(Fís.)

Compôs
"Bolero"

Líder indígena, ambientalista 
e escritor brasileiro, autor de

"O Amanhã Não Está
à Venda"

Criaturas
Título de

nobreza de
Elton John

José (?) Marins: o 
Zé do Caixão (Cin.)
O Legislativo com-

posto de vereadores
Violeta 
e azul

Relativo à
maioria

Condição
intelectual
do gênio
Mecanis-
mo que
regula a
entrada

no metrô

Vagarosa
Tirar do
coldre (o
revólver)

Uma das
artérias

que
irrigam o
cérebro

John (?),
filósofo
inglês

Arbusto or-
namental

1/5 do
lustro

Símbolo 
do desktop
Dor de (?):

cefaleia

3/ars. 4/poke — spin. 6/acanto. 7/fúlvido. 9/pasternak. 12/ailton krenak.
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U O F F
A M O R T E C E R

L U A R I D E I A
L N A M E J L

F A M A I R M Ã O
P M A S A O

P A R E N T E S E S
R O N D A C L I

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

A L I C E G L E
A R T I M A N H A

T R A I A R E A L

Diminuir o
impacto
(quedas) 

Recurso 
para o alu-
no com difi-
culdades

Despren-
der mau
cheiro 

É simbo-
lizada por
uma lâm-

pada

O sonho
do jovem

artista
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de pon-

tuação ( )

Alberto de
Oliveira,
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O último
dente a
nascer

Doença
mais

comum
do ouvido

Especia-
lidade dos
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Pó branco
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das Mara-
vilhas (Lit.)
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remédio
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Código
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colar
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nhada

feita pelo
vigilante
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vegetal
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de fato

Mano
Cordilheira
sul-ame-

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.

Polícia divulga informações sobre
cadáver encontrado em Alto Piquiri

A Polícia Militar (PM) divul-
gou uma nota com informa-
ções a respeito de um achado 
de cadáver que aconteceu 
na última terça-feira (3) no 
município de Alto Piquiri. A 
equipe foi acionada por volta 
das 12h, após populares 

terem se deparado com um 
corpo em avançado estado de 
decomposição.

O corpo estava na margem 
do Córrego da Bica, no bairro 
Jardim São Gabriel. A princípio 
se trata de um homem de 53 
anos, mas a PM não divulgou 

a identificação.
Conforme a nota policial, a 

equipe foi acionada para averi-
guar que populares avistaram 
um corpo em um córrego na 
mata próximo ao bairro. Quando 
os policiais chegaram, foi encon-
trado um corpo aparentando ser 

de um homem, sendo que não foi 
possível fazer o reconhecimento 
facial, tampouco se havia sinais 
de violência ou perfuração.

O local foi isolado e na 
sequência compareceu o 
perito criminal, o investigador 
da Polícia Civil, bem como o 

Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama. Após a realiza-
ção dos trabalhos de perícia, 
o corpo foi recolhido e trasla-
dado até o IML de Umuarama. 
A investigação do caso está sob 
responsabilidade da Delegacia 
de Alto Piquiri.
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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 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 22/22 PRATA COMPLETO, AUT, COURO 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$ 199.900,00
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

Procon alerta consumidores sobre regras
de cobranças de impostos no combustível

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon de 
Umuarama) está alertando os 
consumidores a ficarem aten-
tos sobre variações nos preços 
dos combustíveis decorrentes 
da isenção da tributação fede-
ral, que terminou em 31 de 
dezembro de 2022 e foi reto-
mada dias depois pela Medida 
Provisória 1.157/23, de 2 de 
janeiro de 2023.

O Procon estadual apurou 
que diversos postos do Paraná 
anteciparam um aumento de 
preços prevendo o fim do 
decreto presidencial que sus-
pendia a cobrança dos impos-
tos nos combustíveis, com 
relação principalmente aos 
tributos de PIS e Confins.

A dispensa da cobrança expi-
rou em 31/12, porém, em 02/01 
o governo federal publicou a 
Medida Provisória 1.157/23 pror-
rogando a isenção de impostos 
para a gasolina e o etanol até 28 
de fevereiro; diesel, biodiesel, gás 
natural e gás de cozinha perma-
necem isentos de tributos federais 
até o fim deste ano 2023.

“Somente os impostos 
cobrados no dia 01/01 são 
legitimamente devidos, pois 
já no dia 02/01 a suspensão da 
cobrança foi reestabelecida”, 
explicou o secretário e coor-
denador do Procon Municipal, 
Deybson Bitencourt Barbosa.

Com relação ao ICMS (Imposto 
sobre a Comercialização de 
Mercadorias e Serviços, de com-
petência estadual) não haverá 
aumento de tarifa em razão 
da lei 21.308/2022, publicada 
pelo governo do Estado em 
13/12/2022, que mantém de 
forma permanente a redução da 
alíquota do tributo sobre os com-
bustíveis em 18%.

“Esta lei entrará em vigor 90 
dias após o início do exercício 
atual, entretanto, seus efeitos 
são retroativos a 23/06/2022”, 
acrescentou o secretário de 
Defesa do Consumidor de 
Umuarama.

O Procon alerta que o 

aumento dos combustíveis 
com base na incidência desses 
impostos, a contar de 02/01, “é 
uma prática abusiva e o consu-
midor tem o direito ao ressarci-
mento da diferença de preços, 
pelo imposto pago indevida-
mente”. Já os impostos pagos 
durante abastecimentos reali-
zados no dia 01/01 são devidos.

Deybson Bitencourt informa 
que o Procon adotará medi-
das para apurar o aumento 
injustificado de preços, “o que 
pode resultar em multa para o 
estabelecimento comercial e 
direito de ressarcimento para o 
consumidor”.

O Procon Municipal pro-
grama realizar fiscalizações a 
partir da próxima semana. O 
secretário lembra que o uso do 
aplicativo “Menor Preço”, do 
programa Nota Paraná, tam-
bém pode ser um aliado do 
consumidor.

“A ferramenta auxilia na 
pesquisa de preços e pode 
resultar em economia no 
bolso, ajudando o consumidor 
a encontrar os menores preços 
cobrados pelos combustíveis 
na sua região”, completou.

FOI apurado que diversos postos anteciparam um aumento de preços prevendo o fim do decreto que suspendia a cobrança dos impostos

ALEX MIRANDA

PSS da Educação
A Secretaria de Educação 
realizará Processo Seletivo 
Simplificado (PSS) para 
contratar profissionais 
com emprego temporário 
no setor educacional. As 
inscrições serão aceitas até a 
próxima segunda (9). A taxa 
de inscrição varia de R$ 25 
a R$ 30 e deve ser paga até 
a terça (10). Foram abertas 
15 vagas para auxiliar de 
serviços gerais, 52 vagas para 
professores de educação 
infantil/séries iniciais do 
Ensino Fundamental e 9 vagas 
para professor de educação 
física.  O processo seletivo 
será executado pelo IPPEC 
e destina-se à contratação 
de servidores com tempo de 
contrato limitado a um ano, 
podendo ser prorrogado por 
igual período. A convocação 
será de acordo com as 
necessidades da Secretaria 
de Educação.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Dinheiro e sucesso não são capazes 
de mudar as pessoas, eles apenas 

amplificam o que sempre esteve lá.” 
Will Smith.

PODE ISSO?
Considerada uma das melhores adap-
tações de Shakespeare para o cinema, 
a versão do italiano Franco Zeffirelli 

(1923-2019) para Romeu e Julieta , de 
1968, voltou a dar o que falar, e no mau 
sentido. Olivia Hussey e Leonard Whi-

ting, que viveram o trágico casal, estão 
processando a produção devido às cenas 
de nudez que, segundo eles, o diretor os 

coagiu a fazer.

***

 Uma das qualidades do longa é que os 
atores tinham as idades dos persona-

gens, ele com 17 e ela com 15 — o que 
explica a relutância em aparecerem nus. 

De  acordo com os advogados deles, 
Zeffirelli garantiu que as nádegas de 

Whiting e os seios de Hussey não apa-
receriam, mas as imagens entraram no 

filme. Hoje eles pedem uma indenização 
com base nas leis americanas de explora-

ção sexual de menores. (CineBuzz)

MIA MAMEDE É BRASIL  NO MISS UNIVERSO!
 Em recente entrevista, Mia Mamede falou sobre sua experiência. Ela é considera-
da pelos missólogos (especialistas em concurso de beleza) como sendo uma das 

candidatas mais preparadas e articuladas do concurso Miss Brasil. A capixaba - que 
fala cinco idiomas - soma diversos trabalhos internacionais, como dois musicais 

da Broadway: “Aladdin” e “Hamlet”. Também modelou para a marca Tiffany, famosa 
joalheria de luxo de Nova York, usando um anel avaliado em R$ 3 milhões, e viajou 

para cerca de 40 países. Aos nove anos, morou na China com a família, sendo 
alfabetizada em inglês e mandarim. Na época, também chegou a morar nos Emi-

rados Árabes, onde foi coroada Miss Dubai. Além disso, a capixaba que representa 
o Brasil no Miss Universo que acontece no próximo dia 14, já teve CEP em outros 

sete países. Além de modelo, atriz e comunicadora, Mia Mamede também atua 
como apresentadora. Entre seus principais trabalhos audiovisuais, estão o docu-
mentário “40 Jogadores de Futebol”, em 2017, “Hotéis Incríveis” (Globosat), em 

2018, e “Réveillon de Copacabana”, no Rio de Janeiro, em 2019, ao lado de Milton 
Cunha. Mia Mamede tem 26 anos e participa da  71ª edição do Miss Universo com 
data marcada para acontecer: 14 de janeiro de 2023, em New Orleans, nos Estados 
Unidos. Na expectativa para trazer o título para o Brasil, ela acrescentou que fazem 
parte da equipe que lhe auxilia profissionais de beleza, nutrição, estética, maquia-
dores, cabeleireiros, consultores de imagem, personal, estilista, professor de inglês 

e espanhol, professor de oratória, terapeuta, assessoria de imprensa, de mídia 
e equipe de gravação. A capixaba é formada em jornalismo audiovisual e sócio 
economia pela Universidade de Nova York e é poliglota – fala português, inglês, 
francês, espanhol e mandarim. Sobre a disputa: “A competição não sou eu contra 

outra garota. A gente está competindo com nós mesmas. Ninguém faz o papel de si 
mesmo melhor do que a gente. Essa é a verdadeira competição”, concluiu.

REPRISE
A Band vai reapresentar a nona temporada do MasterChef Brasil a partir deste 

domingo (8), às 16h. A edição, que foi ao ar de maio a setembro de 2022, acompa-
nha a jornada de 16 cozinheiros amadores, entre 23 e 51 anos, na busca pelo tão 

sonhado troféu.  Ao longo de 17 episódios, o programa, apresentado por Ana Paula 
Padrão, reúne tudo o que o telespectador mais gosta de ver em uma competição 

gastronômica: caixas misteriosas desafiadoras, ingredientes exóticos, receitas fora 
da caixinha, além de provas já consagradas, como o ‘Leilão MasterChef’ e o ‘Desafio 
do Muro’, onde cada dupla tem de preparar versões idênticas sem ver o que o outro 
estava fazendo.  Chefs nacionais e internacionais, cantores e jogadores estão entre 
os convidados e ajudam os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin a 

escolherem os melhores pratos.
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