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Frota de Umuarama poderá gerar
mais de R$ 70 milhões com IPVA
No mais recente levantamento do Detran-PR, foi constatado que a 
frota de veículos tributáveis que ‘roda’ em Umuarama é de 55.060, 
que pode gerar uma arrecadação total de R$ 71.031.593,28 em IPVA 
neste ano. O município fica com metade da arrecadação. Em todo o 
Paraná, são mais de 4,6 milhões de veículos no Estado, resultando 

em um valor previsto de mais de R$ 6 bilhões. Para 2023, além da 
possibilidade de quitação do tributo em cinco parcelas, sem des-
conto, ou pagamento à vista com 3% de abatimento, será possível 
pagar com cartão de crédito, que permite parcelar o imposto em até 
12 vezes, com juros.
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ALEX MIRANDA

Doação 
de sangue

As causas do incêndio não foram descobertas pelo Corpo de Bombeiros, mas acredita-se que um curto circuito 
tenha dado início às chamas que destruíram completamente uma residência situada em uma pequena propriedade 
rural nos fundos do Rancho Pirilampo, no Parque das Jabuticabeiras em Umuarama. Moradores das imediações 
pediram socorro à guarnição de combate a incêndios por volta das 16h30, assim que viram a fumaça. Os 
proprietários estão fora da cidade, em férias e foram informados por amigos sobre a ocorrência. Toda a mobília, 
forro e sustentação do telhado foram destruídos pelo fogo.  

Fogo

Governo promete
criar programa
para atender os

endividados
l 2
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O Comando de Policia-
mento Especializado 
da Polícia Militar do 

Paraná, que congrega 
oito unidades poli-

ciais, fez mais de 26 
mil ações durante seu 
primeiro ano de atua-

ção, encerrado em 
2022. Cerca de 40 

toneladas de drogas 
foram apreendidas, 

além de mais de 300 
armamentos que foram 
retirados de circulação.                                                                                                      
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Moraes ‘determina
a própria prisão’

e PF busca
hacker no CNJ
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Secretaria de
Habitação

auxilia associações
e entidades
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Comando 
especial

Saúde confirma
cinco novos

casos de Mpox
no Paraná
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8 VARIEDADES   Sexta-feira 6 de janeiro de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Dia favorável para atividades comer-
ciais. Prosperidade em investimento ou 
negócios e vantagem na renegociação de 
dívidas. Evite, porém, discutir no dia de 
hoje sobre compras ou despesas com o 
(a) parceiro (a) porque as brigas podem 
aparecer.

TOURO  21/4 a 205
Os assuntos em destaque serão relati-
vos aos bens materiais. Se prepare para 
novas parcerias comerciais. Tudo irá 
depender da sua motivação, mas será a 
sua criatividade que ajudará você a pros-
seguir na conquista dos seus objetivos.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Discussões podem provocar desavenças 
e até rupturas. Os conflitos se formam 
facilmente, causando reviravoltas. Não 
bata de frente com colegas, parceiros 
ou sócios. No romance, nada de papos 
profundos. Caso precise esclarecer um 
assunto com seu bem, desarme-se.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Planos estratégicos e criativos no campo 
profissional estão favorecidos. No âmbito 
familiar, é possível que também se mos-
tre muito crítica (o), procurando apontar 
um culpado para suas dificuldades. Cui-
dado com as discussões na vida a dois.

LEÃO 22/7 a 22/8
É possível que receba alguns “nãos”, 
mas siga adiante com seus projetos. 
Boas notícias ligadas a assuntos jurí-
dicos pendentes. Facilidade nas nego-
ciações e boa aplicação dos seus recur-
sos a partir de agora. A dica é chamar o 
amor para conversar sobre suas dúvi-
das em relação ao futuro.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Parcerias e acordos sejam eles pessoais 
ou profissionais estão protegidos. No 
ambiente de trabalho, espere reuniões 
produtivas e com bons resultados. Não 
descarregue as suas preocupações em 
casa. Aos poucos, tudo será resolvido.

LIBRA  23/9 a 22/10
Você tem uma relação tóxica com alguém 
do trabalho ou pessoa supostamente 
amiga? dispense essa companhia. Ali-
mente sua autoconfiança e tome deci-
sões firmes, porém sem bater de frente 
com colegas, parceiros ou sócios. Na 
paquera, vale a pena ser menos exigente.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
O dia de hoje é marcado principalmente 
por assuntos do campo profissional. Você 
pode se mostrar direta (o) demais, quase 
agressiva(o), com seus colegas de traba-
lho. Também corre o risco de fazer críti-
cas além do normal, se controle.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Suas iniciativas podem não dar certo e pode 
rolar dificuldade na hora de implantar uma 
ideia no trabalho. Uma dica: é possível que 
a tecnologia colabore com o crescimento da 
sua atividade, caso trabalhe por conta. No 
relacionamento amoroso a influência lunar 
é benéfica para curtir a intimidade.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você deve conseguir a aprovação dos 
colegas e parceiros, mas terá imprevistos 
que podem causar turbulências. Procure 
se acalmar e não descarregue o seu mau 
humor nos outros, sobretudo em casa. No 
amor faça a sua parte para não estragar o 
clima na intimidade.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Estará impaciente e irritado por isso não 
tome atitudes arrogantes que coloquem 
em risco a estabilidade de seu emprego. 
Terá contratempos, discussões e desenten-
dimentos com a família. Procure ser mais 
paciente. Hoje o relacionamento pode não 
corresponder às suas expectativas.

PEIXES 20/2 a 20/3
Talvez queira reavaliar a carreira e apostar 
em mudanças. Pode se aconselhar com 
pessoas experientes e até com amigos 
bem sucedidos e que torcem por você. Se 
o romance estiver em crise, rompimento 
não está descartado então, respire fundo.

Quem nasceu nesse dia tende a ser muito subjetivo e expressa ideias com clareza, 
portanto, seja qual for a profissão que exerce, são, com frequência, professores, 
no verdadeiro sentido da palavra. Muito corajosos, os nascidos neste dia não são 
avessos a enfrentar o perigo. Podem ser vistos como fora da realidade e carentes 
ou ingênuos. Encontrarão maturidade através da experiência ou talvez do estudo.

Horóscopo nascidos em 6 de janeiro
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Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,37%

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

4/12 a 4/1 0,7076 0,7076 0,2066
5/12 a 5/1 0,7452 0,7452 0,2440
6/12 a 6/1 0,7450 0,7450 0,2438
7/12 a 7/1 0,7455 0,7455 0,2443
8/12 a 8/1 0,7125 0,7125 0,2114

Ações % R$
Petrobras PN +3,60% 23,88 
ItauUnibanco PN +3,12% 24,80 
Bradesco PN +4,34% 14,65 
Magazine Luiza ON +4,31% 2,66 
Americanas ON +11,00% 9,69 
Azul PN +9,38% 11,55

IBOVESPA: +2,19% 107.641 pontos

Iene 133,89
Libra est. 0,84
Euro 0,95
Peso arg. 178,94

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,8% 5,3510 5,3520 +1,4%

PTAX  (BC) -0,8% 5,4020 5,4026 +3,5%

PARALELO -1,9% 5,2500 5,6700 +1,3%

TURISMO -1,9% 5,2500 5,6500 +1,3%

EURO -1,6% 5,6813 5,6841 +2,1%

R$/m2 NOV DEZ %m %ano %12m
Paraná 2.216,33 2.219,09 0,12 10,77 10,77
Norte 2.168,10 - -0,31 11,60 2,87
Oeste 2.253,31 - 0,17 10,41 10,87

DÓLAR 05/01

Iene R$ 0,0404
Libra est. R$ 6,42
Peso arg. R$ 0,030
R$1: 1.355,01 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/01 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 7,37
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.320,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA jan/23 1.466,75 -11,50 2,0%
FARELO jan/23 488,70 6,20 13,1%
MILHO mar/23 652,75 -1,00 1,9%
TRIGO mar/23 746,75 1,25 1,0%

SOJA 170,35 -0,4% 4,0% 169,00
MILHO 77,75 -1,1% 4,7% 77,00
TRIGO 92,69 0,0% -2,9% 98,00
BOI GORDO 282,07 0,0% 0,7% -
SUINO 7,13 -1,9% 10,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 05/01 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 05/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 05/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 175,00 0,0% 1,2%
SOJA Paranaguá 185,00 0,0% 0,0%
MILHO Cascavel 82,00 -1,2% 0,0%

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

Governo Federal promete criação de
programa para atender endividados

O governo federal vai criar 
um programa para aten-
der as pessoas endividadas, 
entre elas as que contraíram 
empréstimo consignado ofe-
recido pelo Auxílio Brasil em 
2022, modalidade implan-
tada para permitir a inclusão 
de pessoas inadimplentes de 
volta à economia.

O anúncio foi feito pelo 
ministro do Desenvolvimento 
e Assistência Social, Família e 
Combate à Fome, Wellington 

Dias. A iniciativa, batizada de 
Desenrola Brasil, ainda está 
em fase de elaboração.

De acordo com o minis-
tério, a estimativa é de que 
sejam atendidas 80 milhões 
de pessoas inadimplentes, 
sendo cerca de 3,5 milhões 
de pessoas endividadas com 
o consignado e que recebem 
o Auxílio Brasil. As dívidas 
somam R$ 9,5 bilhões.

Segundo o ministro, o novo 
programa será desenvolvido 

em parceria com outros 
ministérios.

“É grave o problema dos 
endividados do Auxílio Brasil 
ou do Bolsa Família, o cha-
mado consignado. Primeiro, 
já do ponto de vista da pró-
pria legalidade. O programa 
foi usado, no período de elei-
ção, com objetivos claramente 
eleitorais. O presidente Lula já 
demonstrou sensibilidade com 
o tema desde a campanha”, 
disse Wellington Dias.

Produção industrial apresenta
queda de 0,1% em novembro

A produção da indústria 
brasileira caiu 0,1% em novem-
bro de 2022, na comparação 
com outubro. A queda veio 
depois de uma alta de 0,3% em 
outubro. O dado, da Pesquisa 
Mensal Industrial, foi divul-
gado ontem (5), pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A produção também apre-
sentou resultados negativos 
na média móvel trimestral 
(-0,2%), no acumulado de 
janeiro a novembro (-0,6%) 
e no acumulado de 12 meses 
(-1%). Na comparação com 
novembro de 2021, no entanto, 
houve alta de 0,9%.

Na passagem de outubro 

para novembro, 11 das 26 ativi-
dades industriais pesquisadas 
tiveram queda. Os principais 
resultados negativos vieram 
dos setores de indústrias extra-
tivas (-1,5%), equipamentos de 
informática, produtos eletrôni-
cos e ópticos (-6,5%), produtos 
têxteis (-5,4%), confecção de 
artigos do vestuário e acessó-
rios (-3,8%), produtos de metal 
(-1,5%) e produtos de minerais 
não metálicos (-1,2%).

ALTA
Ao mesmo tempo, 15 

atividades tiveram alta na 
produção, com destaque 
para produtos alimentícios 
(3,2%), veículos automotores, 

reboques e carrocerias (4,4%), 
bebidas (10,3%) e coque, pro-
dutos derivados do petróleo e 
biocombustíveis (2,8%).

Das quatro grandes cate-
gorias econômicas da indús-
tria, apenas uma teve queda 
na passagem de outubro para 
novembro: os bens de con-
sumo duráveis (-0,4%). Os bens 
de consumo semi e não duráveis 
tiveram crescimento de 0,6%.

Também apresentaram 
alta os bens de capital, isto 
é, as máquinas e equipamen-
tos usados no setor produtivo 
(0,8%) e os bens intermediá-
rios: insumos industrializados 
usados no setor produtivo 
(0,4%).
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Moraes ‘determina a
própria prisão’ e PF
busca hacker no CNJ

O Banco Nacional de 
Monitoramento de Prisões 
(BNMP) foi acessado indevi-
damente para a publicação de 
um mandado de prisão falso, 
supostamente expedido pelo 
ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), contra ele mesmo.

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), responsável pela 
operação do BNMP, confirmou 
que o sistema foi retirado do 
ar ontem (15), devido a uma 
“publicação indevida”.

No falso documento, consta 
que Moraes teria mandado 
se prender por “litigância de 
má-fé”, isto é, por ter acionado 
o sistema judiciário sem causa 
plausível.

Trecho da falsa decisão 
determina a remessa “de todos 
os inquéritos de censura e per-
seguição política, em curso no 
STF para o CNJ, a fim de que 
me punam exemplarmente. 

Mapa e Desenvolvimento Agrário
ficam no mesmo prédio da Esplanada

Os ministérios da Agricultura 
e Pecuária; Pesca e Aquicultura; 
e do Desenvolvimento Agrário 
e Agricultura Familiar vão fun-
cionar no mesmo prédio na 
Esplanada dos Ministérios, 
em Brasília, onde ficava o 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), no bloco D.

A decisão foi tomada após 
reunião dos chefes de cada 

pasta, os ministros Carlos 
Fávaro, André de Paula e Paulo 
Teixeira, respectivamente.

Eles concluíram por man-
ter os ministérios no mesmo 
prédio para melhor funciona-
lidade e operacionalidade das 
equipes que atuam em áreas 
correlatas. Os espaços e anda-
res destinados a cada pasta 
foram definidos pelos minis-
tros durante o encontro. 

“Cada um de nós estará 
focado nas prioridades de 
sua pasta, mas sempre tra-
balhando em sintonia, bus-
cando a transversalidade para 
o melhor desenvolvimento das 
ações. E essa proximidade 
entre as equipes é muito salu-
tar para um trabalho eficiente 
e alinhado nas diferentes esfe-
ras”, disse Carlos Fávaro, minis-
tro Agricultura e Pecuária.

Diante de todo o exposto, 
expeça-se o competente man-
dado de prisão em desfavor 
de mim mesmo, Alexandre de 
Moraes. Publique-se, intime-
-se e faz o L.”, diz trecho da 
decisão.

Em outra passagem, o texto 
diz que Moraes teria autori-
zado a medida “sem me expli-
car, porque sou como um deus 
do Olimpo, defiro a petição ini-
cial, tanto em razão da minha 
vontade como pela vontade 
extraordinária de ver o Lula 
continuar na Presidência”.

O caso é investigado pelo 
CNJ, que acionou a Polícia 
Federal (PF) para apurar o 
cometimento de crime pelo 
uso indevido da plataforma. 
Segundo o órgão, o BNMP, que 
monitora o cumprimento de 
mandados judiciais de prisão, 
foi restabelecido ainda ontem.

“O Conselho Nacional 
de Justiça informa que a 

inconsistência encontrada 
na quarta-feira (4), no Banco 
Nacional de Monitoramento 
de Prisões, foi causada pelo 
uso indevido de credencial de 
acesso ao sistema, que já foi 
devidamente bloqueada”.

O governo Lula está apenas em sua primeira semana, mas 
já vive a primeira crise de relacionamento com um de seus 
principais aliados no Paraná. Depois de ter recusado o 
convite da presidente nacional do PT, deputada federal 
Gleisi Hoffmann, para assumir a presidência do conselho 
da Itaipu, o ex-governador e candidato do PT ao gover-
no do Estado na última eleição, Roberto Requião, afirmou 
que se sentiu “desrespeitado” pela oferta, que classificou 
como uma “sinecura para não fazer nada”. Requião tinha a 
expectativa de ser convidado para assumir a diretoria-geral 
de Itaipu. Nos bastidores, os cotados para o cargo são o 
ex-ministro Paulo Bernardo e o advogado Juliano Breda, 
do grupo Prerrogativas. Ao ser preterido para o cargo, 

o ex-governador reagiu com irritação. “Não achei graça nisso. Uma sinecura dourada não é o objetivo de uma vida 
inteira de dedicação ao interesse público”, afirma. “O que eu iria fazer com o compliance de Itaipu, me reunindo 
de 60 em 60 dias com 12 pessoas? Não tinha o que fazer lá”, disse ele, que na última eleição, foi derrotado no 
primeiro turno por Ratinho Jr (PSD), fazendo 26,23% contra 69,64% do oponente.

NO falso documento, consta que Moraes 
teria mandado se prender por “litigância 
de má-fé”, isto é, por ter acionado o 
sistema judiciário sem causa plausível

DIVULGAÇÃO

Jogos
As apostas de quota-fixa 
foram legalizadas por uma lei 
sancionada pelo presidente 
Michel Temer (MDB), em 
2018, mas ainda não estão 
regulamentadas. Esse tipo de 
jogo movimenta bilhões de 
reais sem operar com CNPJ e 
nem passar por fiscalização 
ou tributação no país. No 
entanto, estão a um passo 
curto da regulamentação — 
basta um decreto ou uma MP 
assinado pelo presidente, sem 
necessidade de aprovação do 
Congresso.

Apostas
As outras quatro modalidades 
de jogos não estão legalizadas 
e precisam de projeto de lei 
aprovado pelo Congresso 
Nacional. Esse PL já foi 
aprovado na Câmara, sob 
relatoria do deputado Felipe 
Carreras (PSB-PE), e deve ser 
discutido no Senado durante 
o primeiro semestre.

O que prevê
O texto permite, em linhas 
gerais, o estabelecimento legal 
de empresas no Brasil que 
operem o jogo do bicho, o bingo 
e o videobingo, além de liberar 
a construção de cassinos em 
hotéis e resorts e dar o aval para 
sites “.com.br” oferecerem jogos 
de azar online no país. Desde 
1946, qualquer uma dessas 
atividades é proibida no Brasil.

“Taxação do sol?”
A partir de janeiro de 2023, 
entra em vigor a Lei número 
14.300, que regulamenta 
o marco legal para micro e 
minigeração de energia a 
partir de fontes renováveis. 
A medida rapidamente se 
popularizou como “taxação 
do sol” e tem causado dúvidas 
entre consumidores finais 
que possuem ou pensam em 
adotar um projeto de energia 
fotovoltaica. Porém, o termo 
taxação não é a definição correta.

Drogas apreendidas
O Batalhão de Polícia 
de Fronteira, unidade 

Cassinos
A revista Veja adianta que a legalização da indústria dos jogos 

e dos cassinos será uma das pautas que o governo de Lula 
(PT) nos primeiros meses. A possibilidade de encaminhar a 
regulamentação foi contemplada inclusive no relatório do 

grupo de turismo da equipe de transição.

especializada da Polícia Militar, 
registrou crescimento em 
seus índices de combate à 
criminalidade durante o ano 
de 2022. No ano passado, 
o batalhão apreendeu 78 
toneladas de drogas, volume 
88% maior do que o registrado 
em 2021, quando foram 
apreendidas aproximadamente 
42 toneladas.

Tarifária verde
A Agência Nacional de Energia 
Elétrica confirmou que a 
bandeira tarifária para o mês 
de janeiro será verde. Dessa 
forma, não haverá cobranças 
adicionais na conta de luz. 
Janeiro será o nono mês 
seguido em que a bandeira 
tarifária estará verde.

Novo suplente
No segundo mandato do 
governador Ratinho Junior 
(PSD), o deputado maringaense 
Dr. Batista passará a figurar 
como primeiro suplente do 
União Brasil na Assembleia 
Legislativa. Batista, apesar 
de ter feito mais votos que 
na eleição anterior, ficou na 
segunda suplência, atrás de 
Nelson Justus, que assumirá 
a vaga do deputado Mauro 
Moraes, que assumirá a 
Secretaria de Trabalho.

Renovação
O prazo para renovação 
da Carteira Nacional de 
Habilitação voltou a ser 
de 30 dias. A regra vale 
para condutores com 
documentação vencida a 
partir de 1º de janeiro.

Professor Aldo Bona
O governador Ratinho Junior 
(PSD) oficializou os novos 
nomes que vão compor a 
equipe de governo durante 
o segundo mandato, que 
vai até 5 de janeiro de 2027. 
Dentre as nomeações, está o 
professor Aldo Nelson Bona, que 
comandará a Secretaria Estadual 
da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior. Ele respondia pela 
mesma área na primeira gestão, 
mas como superintendente.
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Frota de Umuarama poderá gerar
mais de R$ 70 milhões em tributos

No mais recente levanta-
mento do Detran-PR, foi cons-
tatado que a frota de veícu-
los tributáveis que ‘roda’ em 
Umuarama é de 55.060, que 
pode gerar uma arrecadação 
total de R$ 71.031.593,28 em 
Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) 
em 2023. O município fica com 
metade da arrecadação.

Em todo o Paraná, são 
mais de 4,6 milhões de veí-
culos no Estado, resultando 
em um valor previsto de mais 
de R$ 6 bilhões. As cidades 
com mais automóveis são 
Curitiba (954.386), Londrina 
(241.764), Maringá (205.805), 
Cascavel (158.931) e São José 
dos Pinhais (136.121). Em 
outras, como Ariranha do Ivaí 
(731), Esperança Nova (688), 
Guaraqueçaba (543), Mirador 
(441) e Santa Inês (428), são 
menos de mil veículos.

O contribuinte pode con-
seguir as Guias de Pagamento 
pelo portal do IPVA, tendo 
acesso também aos pedidos 
de isenção/imunidade, par-
celamento, emissão de guia 
de pagamento, regularização 
de débitos e revisão do valor 
venal. Ainda será possível 
realizar consultas de débi-
tos dos veículos, consulta do 
Detran-PR, de parcelamentos e 
do valor venal, além de receber 
atendimentos pelo Serviço de 
Atendimento ao Cidadão. 

Para 2023, além da possi-
bilidade de quitação em cinco 
parcelas, sem desconto, ou 
pagamento à vista com 3% 
de abatimento, será possí-
vel pagar com cartão de cré-
dito, que permite parcelar o 
imposto em até 12 vezes, com 
juros. Pelo site da Secretaria 
da Fazenda é possível acessar 
as melhores formas de paga-
mento. Também haverá a 
opção de quitação da Guia de 

Secretaria Municipal de Habitação
auxilia associações e entidades

Além de gerir a política 
habitacional do município, 
identificando e registrando 
a demanda por moradias 
para famílias de baixo poder 
aquisitivo e implementando 
os projetos residenciais, 
a Secretaria Municipal de 
Habitação tem uma atuação 
consistente na organização 
comunitária. “Fortalecendo 

as associações, trazemos os 
moradores dos bairros para 
mais perto da administração 
e contribuímos para a cida-
dania e a garantia dos seus 
direitos”, afirmou a secretá-
ria Edna Justino.

Por indicação do prefeito 
Hermes Pimentel, a secre-
taria tem trabalhado na 
orientação e regularização 
de diversas associações de 
moradores e até de outras 
categorias, como produto-
res rurais e caminhoneiros. 
“Nossa equipe presta asses-
soria em questões relacio-
nadas ao CNPJ (cadastro de 
personalidade jurídica) e 
ao fisco (receitas Estadual e 
Federal), entre outros fato-
res, para que as associações 

Recolhimento com QRCode via 
PIX, mais uma facilidade para 
o contribuinte.

O pagamento é importante 
porque auxilia os municípios 
com políticas públicas. O 
Estado destina 50% do valor 
arrecadado com o imposto 
para o município de emplaca-
mento do veículo.

INADIMPLÊNCIA
Em 2022, a inadimplência 

do IPVA ficou em 11,8%, com 
cerca de 4,5 milhões de veícu-
los tributados, e R$ 5,2 bilhões 
em valores lançados no exer-
cício. Para regularizar seu 
imposto atrasado, o Estado 
possibilita o parcelamento da 
dívida em até 10 vezes, res-
peitando o limite mínimo de 
uma Unidade Padrão Fiscal do 
Paraná (UPF) por parcela, que 
atualmente está em R$ 127,31.

Nesse caso, o parcela-
mento deve ser pago por meio 
de Guia de Recolhimento (GR-
PR), com a possibilidade de 
pagamento via PIX, já que a 
guia agora é emitida com um 
QR Code para este fim. O con-
tribuinte pode pagar a GRPR 
em qualquer banco, inclusive 
nos digitais, não se restrin-
gindo aos conveniados com o 
Estado. O parcelamento pode 

conquistem sua autonomia e 
possam cumprir seu papel”, 
acrescentou a secretária.

Para o prefeito, é impor-
tante que os moradores de 
cada bairro e a comunidade 
em geral sejam bem repre-
sentados. “É mais fácil aten-
der as necessidades da popu-
lação de forma coletiva. Com 
associações atuantes, sabe-
mos quais são as demandas 
mais importantes e con-
seguimos dar um atendi-
mento mais efetivo”, apon-
tou Pimentel.

As associações costumam 
atuar em busca de melhorias 
estruturais, como asfalto, 
vagas em escolas e creches e 
melhor atendimento na área 
de saúde, mas também focam 

na qualidade de vida da 
população, buscando ativida-
des físicas para idosos, cursos 
profissionalizantes e ações de 
lazer e entretenimento.

Em 2022, a Secretaria de 
Habitação contribuiu para a 
regularização das associa-
ções de moradores do Parque 
Residencial Tóquio, que rea-
lizou eleição em abril deste 
ano, do Jardim Colorado e 
Parque Residencial Itália I, 
II e III (eleição em maio) e 
também a associação que 
representa os moradores do 
Jardim das Cerejeiras (I e II), 
jardins Estância, Lopes (I e 
II) e Thereza e dos parques 
Estância II e das Nações, que 
elegeu sua diretoria em 24 
de maio.

ser feito pelo portal do IPVA, 
com emissão de cada parcela 
em seu mês de referência.

A inadimplência do IPVA 
impossibilita a obtenção 
do licenciamento. Após o 
vencimento, que é definido 
pelo Detran/PR, o veículo 
estará em situação irregu-
lar perante a legislação de 
trânsito, e o proprietário 
poderá sofrer sanções pre-
vistas no Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), inclusive 
com a apreensão do veículo.

O contribuinte que deixou 
de recolher o imposto está 
acumulando multa de 0,33% 
por dia de atraso e juros de 
mora com base na taxa Selic. 
Passados 30 dias, o percentual 
da multa é fixado em 10% do 
valor do imposto.

Permanecendo a inadim-
plência, o débito poderá ser 
inscrito na Dívida Ativa, além 

da inclusão do nome do pro-
prietário no Cadin Estadual, 
o que o impede de aprovei-
tar eventual crédito no pro-
grama Nota Paraná e resulta 
em outros impedimentos, 
como o nome “negativado” 
junto aos órgãos de prote-
ção ao crédito, dificuldade 
de acesso a empréstimos e 
outras modalidades de cré-
dito, além do impedimento 
de assumir cargo público.

ARRECADAÇÃO total somente em Umuarama em IPVA pode chegar a mais de R$ 71 milhões, não havendo inadimplência. O município 
fica com a metade

ALEX MIRANDA
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Não deixe o Babau 
estragar suas férias.
Gente consciente
evita acidente.

NA ESTRADA 
OU NA RUA, FAÇA 
A DIREÇÃO SEGURA:

• Revise o veículo antes de viajar.
• Respeite os limites de velocidade e a sinalização.
• Coloque as crianças adequadamente nos dispositivos de segurança.

• Não use o celular ao volante.
• Se dirigir, não beba.
• Respeite a faixa de pedestres e os ciclistas.

Comando especial da Polícia Militar
apreendeu mais de 40 ton de drogas

O Comando de Policiamento 
Especializado (CPE) da Polícia 
Militar do Paraná, que congrega 
oito unidades policiais, fez mais 
de 26 mil ações durante seu pri-
meiro ano de atuação, encer-
rado em 2022. Devido às ativi-
dades, cerca de 40 toneladas 
de drogas foram apreendidas e 
mais de 300 armamentos foram 
retirados de circulação.

As operações realizadas 
pelas unidades que compõem 
o Comando resultaram na abor-
dagem de aproximadamente 
500 mil pessoas. A partir delas, 

foram efetuadas 5.030 prisões, 
140 apreensões de menores e 
53.863 autuações ou notifica-
ções. Entre as armas apreendi-
das estão incluídos fuzis, metra-
lhadoras, submetralhadoras e 
mais de 5 mil munições.

“Como comandante é uma 
honra estar à frente do CPE 
neste ano em que conquista-
mos resultados significativos. 
Eles são demonstrativos do 
trabalho que a Polícia Militar 
desenvolve para garantir a 
segurança da população para-
naense”, disse o coronel Mário 

Henrique do Carmo.
O CPE é composto pelo 

Regimento de Polícia Montada 
(RPMON), Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv), Batalhão 
de Polícia de Trânsito (BPTran), 
Batalhão de Polícia Ambiental 
- Força Verde (BPAmb-FV), 
B a t a l h ã o  d e  Pa t r u l h a 
Escolar Comunitária (BPEC), 
Companhia Independente 
de Rondas Ostensivas com 
Aplicação de Motocicletas 
( C i r o c a m ) ,  C e n t r o  d e 
Operações Policiais Militares 
(Copom) e Ação Integrada de 
Fiscalização Urbana (Aifu).

As unidades que atuam 
na fiscalização de estabeleci-
mentos comerciais fizeram 35 
mil vistorias durante o último 
ano. Dos locais inspeciona-
dos, 3.243 foram autuados 
por irregularidades e 2 mil 
interditados.

Nas ações de trânsito, 
foram mais de 254 mil veículos 
vistoriados, sendo mais de 122 

mil autuados, 8.189 recolhidos 
ao pátio por irregularidades e 
221 recuperados. Também 
foram registradas quase 170 
mil infrações de trânsito.

Pelo Batalhão de Polícia 
Ambiental foram registradas 
4.228 abordagens de desmata-
mento em áreas de conserva-
ção, ameaças à fauna e flora e 
pesca irregular. Ao todo, foram 
apreendidos 877 animais.

CPE
O Comando de Policiamento 

Especializado surgiu de uma 
demanda da sociedade e da 
PMPR pela melhora na gestão 
administrativa, financeira e ope-
racional dos órgãos policiais, e 
pela busca em oferecer um aten-
dimento mais eficiente e célere 
à população. Em novembro de 
2022, o CPE comemorou seu pri-
meiro ano de atuação. 

AS operações resulta-
ram em mais de 5 mil 
prisões e na apreensão 
de fuzis, metralhado-
ras, submetralhadoras 
e milhares de munições

A
E

N
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Palavras cruzadas

Solução anterior

8 VARIEDADES   Sexta-feira 6 de janeiro de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Dia favorável para atividades comer-
ciais. Prosperidade em investimento ou 
negócios e vantagem na renegociação de 
dívidas. Evite, porém, discutir no dia de 
hoje sobre compras ou despesas com o 
(a) parceiro (a) porque as brigas podem 
aparecer.

TOURO  21/4 a 205
Os assuntos em destaque serão relati-
vos aos bens materiais. Se prepare para 
novas parcerias comerciais. Tudo irá 
depender da sua motivação, mas será a 
sua criatividade que ajudará você a pros-
seguir na conquista dos seus objetivos.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Discussões podem provocar desavenças 
e até rupturas. Os conflitos se formam 
facilmente, causando reviravoltas. Não 
bata de frente com colegas, parceiros 
ou sócios. No romance, nada de papos 
profundos. Caso precise esclarecer um 
assunto com seu bem, desarme-se.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Planos estratégicos e criativos no campo 
profissional estão favorecidos. No âmbito 
familiar, é possível que também se mos-
tre muito crítica (o), procurando apontar 
um culpado para suas dificuldades. Cui-
dado com as discussões na vida a dois.

LEÃO 22/7 a 22/8
É possível que receba alguns “nãos”, 
mas siga adiante com seus projetos. 
Boas notícias ligadas a assuntos jurí-
dicos pendentes. Facilidade nas nego-
ciações e boa aplicação dos seus recur-
sos a partir de agora. A dica é chamar o 
amor para conversar sobre suas dúvi-
das em relação ao futuro.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Parcerias e acordos sejam eles pessoais 
ou profissionais estão protegidos. No 
ambiente de trabalho, espere reuniões 
produtivas e com bons resultados. Não 
descarregue as suas preocupações em 
casa. Aos poucos, tudo será resolvido.

LIBRA  23/9 a 22/10
Você tem uma relação tóxica com alguém 
do trabalho ou pessoa supostamente 
amiga? dispense essa companhia. Ali-
mente sua autoconfiança e tome deci-
sões firmes, porém sem bater de frente 
com colegas, parceiros ou sócios. Na 
paquera, vale a pena ser menos exigente.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
O dia de hoje é marcado principalmente 
por assuntos do campo profissional. Você 
pode se mostrar direta (o) demais, quase 
agressiva(o), com seus colegas de traba-
lho. Também corre o risco de fazer críti-
cas além do normal, se controle.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Suas iniciativas podem não dar certo e pode 
rolar dificuldade na hora de implantar uma 
ideia no trabalho. Uma dica: é possível que 
a tecnologia colabore com o crescimento da 
sua atividade, caso trabalhe por conta. No 
relacionamento amoroso a influência lunar 
é benéfica para curtir a intimidade.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você deve conseguir a aprovação dos 
colegas e parceiros, mas terá imprevistos 
que podem causar turbulências. Procure 
se acalmar e não descarregue o seu mau 
humor nos outros, sobretudo em casa. No 
amor faça a sua parte para não estragar o 
clima na intimidade.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Estará impaciente e irritado por isso não 
tome atitudes arrogantes que coloquem 
em risco a estabilidade de seu emprego. 
Terá contratempos, discussões e desenten-
dimentos com a família. Procure ser mais 
paciente. Hoje o relacionamento pode não 
corresponder às suas expectativas.

PEIXES 20/2 a 20/3
Talvez queira reavaliar a carreira e apostar 
em mudanças. Pode se aconselhar com 
pessoas experientes e até com amigos 
bem sucedidos e que torcem por você. Se 
o romance estiver em crise, rompimento 
não está descartado então, respire fundo.

Quem nasceu nesse dia tende a ser muito subjetivo e expressa ideias com clareza, 
portanto, seja qual for a profissão que exerce, são, com frequência, professores, 
no verdadeiro sentido da palavra. Muito corajosos, os nascidos neste dia não são 
avessos a enfrentar o perigo. Podem ser vistos como fora da realidade e carentes 
ou ingênuos. Encontrarão maturidade através da experiência ou talvez do estudo.

Horóscopo nascidos em 6 de janeiro
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Sófocles

Ave pre-
sente no

brasão da
Austrália

Prerroga-
tiva da
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Diz-se de
quem tem
fé em si
mesmo

Aflita
moral-
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Passar 
a fazer
parte 

de algo

Fonte do
biodiesel
na França

Sulfato
usado pa-
ra purifi-

car a água
Abreviatu-
ra de si-
tes edu-

cacionais

Discussão
de relação

(gíria)

Ordem de
Serviço
(abrev.)

"(?) pas-
sant": de

passagem
(francês) 

Local como Morro
Velho, em MG

Jogos de tabuleiro

Lua (?):
novilúnio
Correr,

em inglês

Sinal reconhecível
de falecimento

Iguaria da culinária
afro-baiana

Regula o setor
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Roedoras
de esgoto
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próprio
para o
beach
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Centro turístico e
religioso da Itália
(?) Terra, criação 

de Erico Verissimo

Aplicativo
do iOS

Líquido da
sudorese

Cidade da
Galícia

Produto
da hulha

Chute (fut.)

O eterno caminho-
neiro Pedro de

"Carga Pesada" (TV)

O palhaço ingênuo,
de circos

Status econômico
das Ilhas Jersey

Sufixo de
"hidroxila"

Um;
singular

Vanessa-
(?),

violinista
Pecado,

em inglês  

Estanho (símbolo)

2/en. 3/mae — run — sin. 4/toni. 6/badofe — canola.
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M S O
C O R E S F R I A S

M A J O R I T A R I O
M I S E R A V E L

R A C A S L E N T A
R A D I M L O L
A O B O A N O
M A S SA L O C K E

F U L V I D O A R S
I N T E L I G E NT E

I N A I C O N E
C A T R AC A A M

M I R O B P O K E
P A S T E R NA K R
A B A Ç Ã O S OS

L E I L A S P I N

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=mc
2

(?) 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.

Saúde confirma 5 novos 
casos de Mpox no PR

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) confirmou ontem 
(quinta-feira, 5) mais cinco 
casos de Mpox no Paraná. 
De acordo com os regis-
tros, quatro deles foram 
descobertos em Curitiba e 
o quinto caso foi verificado 
na cidade de Londrina.

Ao todo, o Estado soma 
atualmente 288 diagnós-
ticos positivos da doença, 

1.052 casos foram descarta-
dos e 146 pessoas estão sob 
suspeita de terem contraído. 
Nenhum óbito foi registrado. 
Dentre os casos confirma-
dos, 273 são homens e 15 
são mulheres. A faixa etária 
da maioria das confirmações 
abrange dos 20 aos 39 anos. 

A Mpox é uma doença viral 
e a transmissão entre huma-
nos ocorre principalmente 

por meio de contato com 
lesões de pele de pessoas 
infectadas. A infecção causa 
erupções que geralmente 
se desenvolvem pelo rosto 
e depois se espalham para 
outras partes do corpo.

Os principais sintomas 
envolvem febre, dor de cabeça, 
dores musculares, dores nas 
costas, linfadenopatia, cala-
frios e fadiga.
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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

Alunos soldados do 25º BPM fazem
doação de sangue no Homonúcleo

Entre a manhã da última 
quarta-feira (4) e ontem 
(quinta-feira, 5), alunos sol-
dados do Curso de Formação 
de Praças (CFP), juntamente 
com a equipe da coorde-
nação da escola do 25º 
Batalhão de Polícia Militar 

(BPM) promoveram um gesto 
de solidariedade. Eles fize-
ram doações de sangue no 
Hemonúcleo de Umuarama.

Os voluntários foram cadas-
trados no sistema, responde-
ram a um questionário e pas-
saram por uma triagem clínica, 

os quais antecederam a coleta 
de aproximadamente 450 ml 
de sangue por pessoa.

A ação de doação neste 
momento visa aumentar o 
estoque de sangue disponí-
vel no hemocentro, que sofre 
com a baixa de reserva princi-
palmente nesta época do ano.

OS voluntários foram cadastrados, 
responderam ao questionário e 

passaram por uma triagem clínica 
para doar 450 ml de sangue cada

ALEX MIRANDA

Um capotamento foi registrado ontem (quinta-feira, 5) na rodovia PR-490, 
entre Altônia e o distrito de São João. O acidente aconteceu em um 
trecho de curva e o carro foi parar em uma pastagem. O Samu chegou a ser 
acionado às 8h40 para se deslocar ao acidente, perto de uma lavanderia, 
cerca de 1 quilômetro antes de chegar ao distrito. Porém, quando a equipe 
chegou não havia vítimas no local. A Polícia Rodoviária Estadual informou 
que não registrou nenhuma ocorrência relacionada ao acidente. Desta forma 
não foi possível saber quantas pessoas estavam no veículo, quais as circuns-
tâncias em que o acidente aconteceu ou o estado de saúde das mesmas.

OBEMDITO



8 SOCIAL  Sexta-feira, 6 de janeiro de 2023 @tribunahojenewsumuarama

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “A vida não é um problema a ser 
resolvido, e sim uma realidade a ser 

experimentada.”
  Soren Kierkegaard

PELÉ
Cabo Verde será o primeiro país a 
batizar um estádio de futebol com 
o nome do rei Pelé após sua mor-
te. A homenagem acontece depois 

de o presidente da Fifa, Gianni 
Infantino, pedir que cada país te-
nha pelo menos um estádio com o 
nome do maior jogador de futebol 
de todos os tempos. O anúncio foi 

feito pelo primeiro-ministro do 
país, José Ulisses Correia e Silva, 
em suas redes sociais. Pelé morreu 
no último dia 29, em decorrência 
de um câncer no cólon. (Estadão)

TECNO
A Consumer Eletronics Show (CES) 
2023, maior feira de tecnologia 

do mundo, começou ontem em Las 
Vegas, nos EUA, mas algumas em-
presas já começaram a apresentar 
produtos e soluções que chegarão 
ao mercado no futuro próximo. A 
empresa japonesa Yukai Engine-
ering, por exemplo, revelou uma 

almofada robótica que auxilia 
na respiração do usuário. Outra 
companhia, a L’Oréal anunciou o 
protótipo de uma impressora que 
aplica maquiagem no rosto. A LG 
apresentou sua nova linha de TVs 
com telas gigantes e novidades 

como um painel sem fio de 97 po-
legadas. E tem até um dispositivo 
capaz de “ler” urina e “analisar” a 

saúde de uma pessoa.

“Em vez de olhar apenas para os 
problemas e se lamentar por eles, 
prefira focar na experiência que 
pode adquirir em cada situação”

PESQUISA
O Gleeden -- site número 1 do mundo em 

encontros extraconjugais -- acaba de divulgar 
uma pesquisa sobre o comportamento dos 

brasileiros em relação aos presentes que pre-
tendem entregar aos(as) parceiros(as) e os(as) 
amantes. O levantamento ouviu 7.800 usuários 
e usuárias da plataforma no país, entre os dias 
5 e 12 de dezembro, e concluiu que há uma 

grande diferença entre os itens escolhidos para 
cada pessoa com quem se relacionam. Quando 
perguntados sobre o que pretendiam dar de 
presente ao(à) amante, 31% responderam 

“uma escapada de fim de semana”; 23%, “algo 
sexy, como uma lingerie”; 23%, “algo tecnoló-
gico”; e os outros 23%, “flores/chocolates”. Já, 
quando a pergunta foi sobre os presentes para 
o(a) seu(sua) par, os objetivos dos mesmos 

entrevistados se provaram bastante diferentes: 
54% disseram “algo tecnológico”; 15%, “uma 

escapada de fim de semana”; outros 15%, 
“joias”; 8%, “um joguinho de sexo”; outros 

8%, “flores ou chocolates”; ninguém, porém, 
respondeu que daria “algo sexy, como uma lin-
gerie”. Com quase 10 milhões de usuários ati-

vos (homens e mulheres) ao redor do mundo, é 
ideal para quem busca uma aventura próximo 
de casa ou a milhares de quilômetros em uma 
viagem com toda a segurança, privacidade e 

discrição e, acima de tudo, liberdade..

ZOOM
O zoom da co-
luna destaca o 
casal de médi-
cos, a pediatra  
Leslye Sartori  
Iria e o cirur-
gião plástico  

Thiago Iria, na 
virada do ano, 
em Umuarama. 

Da coluna: 
um excelente 

2023.

ARQUIVO PESSOAL

LIMONADA COM LEITE DE COCO!
PARA O LEITE DE COCO CASEIRO
INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de coco fresco ralado 
(cerca de 200 g)
2 xícaras (chá) de água filtrada morna

MODO DE PREPARO
No liquidificador, bata o coco com a 
água até triturar bem o coco e a água 
ficar branca — isso leva cerca de 5 mi-
nutos. Forre uma peneira com um pano 
de prato limpo (ou pano de algodão 
fino). Sobre uma tigela, coe o leite ba-
tido no pano; una as pontas formando 
uma trouxinha e torça bem para extrair 
todo o leite.
 
PARA A LIMONADA
INGREDIENTES
Todo o leite de coco caseiro (cerca de 
600 ml)
¾ de xícara (chá) de caldo de limão 
(cerca de 5 unidades)
⅓ de xícara (chá) de açúcar
4 ramos de hortelã
3 xícaras (chá) de cubos de gelo para 
bater a limonada
Cubos de gelo para servir

MODO DE PREPARO
No liquidificador, coloque o leite de coco, 
o caldo de limão, o açúcar, as folhas de 
hortelã e o gelo. Bata bem por cerca de 
2 minutos para triturar todo o gelo e a 
limonada ficar cremosa e com espuma, 
com a consistência de frapê. Sirva a se-

guir com cubos de gelo a gosto — quanto 
mais gelada, mais refrescante. 

(*) LEITE DE COCO INDUSTRIALIZADO

Se você preferir usar o leite de coco indus-
trializado, dilua 400 ml do leite de coco 
em 1 xícara (chá) de água, assim a limona-
da fica com a consistência perfeita.

VIA PANELINHA
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