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Prefeito apresenta à Câmara projeto que
garante o piso nacional dos professores
Antecipando uma proteção da remuneração justa para toda classe de 
professores da rede municipal, o prefeito Hermes Pimentel apresenta 
aos vereadores, na segunda-feira, um Projeto de Lei Complementar que 
altera o plano de carreira do magistério, garantindo o pagamento do 

Piso Salarial Profissional Nacional dos Professores, estabelecido em R$ 
1.922,82 para uma jornada de 20 horas semanais. No município, serão 
beneficiados 396 professores, a maioria aprovada no último concurso 
público realizado pela administração municipal no final de 2021.

l 6

ASSESSORIA

Premiados

A Polícia Civil e a Receita Federal prenderam em flagrante, ontem, dois homens que portavam munição e 
também foram acusados de receptação em Loanda (120 km de Umuarama). Com um dos detidos, foi localizado 
e recuperado um carro roubado em Paranavaí, resultando na prisão em flagrante. Também foram apreendidas 
munições e balança de precisão. As investigações começaram em novembro passado, quando a Receita 
apreendeu uma tonelada de maconha em Maringá. A droga teria saído de Loanda com destino a São Paulo 
(SP). A ação aconteceu dentro da operação Verão Maior Paraná, desenvolvida nos municípios do Litoral, além 
de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste.  

Combate ao tráfico

Produção
de veículos
cresce 5,4%

em 2022
l 2

l 4

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Projeto de Lei
prevê alteração

no Fundo de
Previdência

l 7

Queixa-crime
de Lira torna

Renan Calheiros
réu por calúnia

l 3

Conservação
de estradas
facilita o

transporte rural
l 4

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



expediente
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br

diretor@tribunahoje.jor.br

comercial@tribunahoje.jor.br

assinaturas@tribunahoje.jor.br

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050    

Direção-Geral
Clarice Roman

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br

2 GERAL  Sábado 7 e domingo 8 de janeiro de 2023

Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

11Sábado 3 e domingo 4 de dezembro de 2022   VARIEDADES@oparana hojenews

Palavras cruzadas

Solução anterior

 

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Ótimo momento para alcançar seus objetivos 
profissionais, mas tenha cuidado ao falar sobre 
suas conquistas para não atrair inveja e estragar 
seus planos. Aproveite esta semana para organi-
zar sua vida financeira. No amor, seja paciente e 
aguarde para tomar decisões em outro período. 

TOURO  21/4 a 205
Busque socializar com os colegas no traba-
lho para manter uma harmonia. Documentos 
podem te aborrecer e provavelmente assuntos 
financeiros irão te fazer mudar de opinião. Na 
paquera, não tenha medo de se declarar. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Use sua arte em ser comunicativo ao conversar 
com as pessoas. Anime-se, pois uma proposta 
de trabalho pode surgir. Precisará trabalhar bas-
tante para acertar as pendências financeiras. No 
romance deixe as diferenças de lado para que 
vocês possam se resolver melhor. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Este é o momento para se acertar com a famí-
lia. Existe uma possibilidade de rompimento de 
parceria. Com seu jeito de drama, a carência por 
atenção será maior neste fim de semana. Saia 
para uma viagem ou passeio, você pode encon-
trar o grande amor da sua vida.

LEÃO 22/7 a 22/8
Controle a impaciência, suas emoções estão agitadas 
esta semana. Ótimo momento para realizar os planos 
profissionais com emprenho. No amor, boas surpre-
sas estão por vir. Se estiver sem paquera, anime-se, 
pois poderá descobrir alguém na roda de amigos. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Aproveite esta semana para convencer os cole-
gas de algo que deseja, pois você terá grande 
facilidade em realizar esse feitio no trabalho. 
Não abandone tratamentos de saúde que já 
tenha começado, priorize seu bem-estar.  
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Produto
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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.

Os nascidos no dia 7 de janeiro possuem grande intuição e são sagazes, muito embora tenham 
aparência ingênua e de falta de malícia. Seus sentimentos são fortes, enxergam mais longe do 
que os outros. Conseguem absorver a energia ao seu redor com muita rapidez e, em especial, 
sentir intensamente a negatividade.

Horóscopo nascidos em 7 de janeiro

Horóscopo nascidos em 8 de janeiro
Na sua vida dos nascidos hoje, tudo é demorado e demanda muito trabalho, com esforços 
redobrados e grande perseverança. Eles só podem contar consigo mesmos e com as próprias 
forças. Devem aprender a não se forçar demais e levar um pouco menos a sério, aqueles que 
não conseguem lidar com sua energia intensa e concentrada. Armadilhas do ego e a pretensão 
podem causar sua destruição, se começarem a achar que são deuses e virem os outros como 
formigas. Pode ter como política pessoal, a máxima: quem não está comigo está contra mim.

Horóscopo nascidos em 9 de janeiro
Os indivíduos nascidos em 9 de janeiro são muito ambiciosos, não apenas para si mesmos, 
mas também para os membros da família. Querem chegar ao topo e serem os melhores, e são 
capazes de dedicar toda ou a maior parte de sua energia ano após ano, para esse fim. Flexíveis, 
determinados, valorizam muito a iniciativa, a responsabilidade e a liberdade pessoal.

LIBRA  23/9 a 22/10
No trabalho, você conseguirá expor suas ideias. 
A preocupação e o cuidado de levar uma vida 
mais saudável será prioridade na sua rotina. O 
clima na vida a dois pode azedar. Na paquera 
tome cuidado com atitudes precipitadas.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
É provável que sua saúde exija mais atenção, 
por isso, lembre-se de preferir cuidar do seu 
bem-estar. Há grandes riscos de desavenças no 
trabalho. Poderá acontecer um envolvimento 
com alguém complicado.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Aproveite esta semana para realizar desejos 
profissionais. Conseguirá administrar bem 
seu dinheiro. Confusões na família podem 
acontecer, mantenha calma para não brigar. 
Tratamentos de beleza estarão favorecidos, 
desfrute deste momento para aumentar sua 
autoestima. Sorte grande no amor e na paquera. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Assuntos considerados definidos voltarão à tona, 
resolva-os de forma passiva. Demonstrará grande 
concentração no trabalho. Aproveite a semana 
para aconselhar os amigos. No romance, o sen-
timento de proteção deve crescer, tenha cuidado 
para não prejudicar a relação. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Anime-se, pois poderá receber boas notícias em rela-
ção ao dinheiro. Aproximação entre familiares acon-
tecerá de uma forma que vai te deixar muito feliz. 
Na paquera, abuse do seu charme para conquistar.

PEIXES 20/2 a 20/3
Atente-se a vida financeira, pois acontecerão altos 
e baixos. No trabalho, sua postura ficará mais 
focada. Se estiver planejando viagem, cuidado 
com as intrigas. No amor, priorize os detalhes que 
eles farão toda a diferença. Aproveite a semana 
para paquerar, pois você estará entusiasmado.
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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 0.31 5.03 5.03

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0652 1,0590 1,0545
IGP-DI (FGV) 1,0559 1,0602 1.0503
* 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 -0,59% 23,74 
Vale ON +1,58% 92,34 
ItauUnibanco PN +1,73% 25,23 
Bradesco PN +2,80% 15,06 
Magazine Luiza ON +3,76% 2,76 
Americanas ON +7,43% 10,41

IBOVESPA: +1,23% 108.963 pontos

Iene 132,45
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 179,25

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -2,2% 5,2350 5,2360 -0,8%

PTAX  (BC) -2,2% 5,2849 5,2855 +1,3%

PARALELO -2,3% 5,1300 5,5400 -1,1%

TURISMO -2,3% 5,1300 5,5200 -1,1%

EURO -1,4% 5,6031 5,6047 +0,7%

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 06/01

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 06/01 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 1.501,50 34,75 3,2%
FARELO jan/23 503,10 14,40 12,0%
MILHO mar/23 654,00 1,25 2,6%
TRIGO mar/23 743,50 -3,25 2,0%

SOJA 168,38 -1,2% 2,2% 167,00
MILHO 77,58 -0,2% 4,8% 77,00
TRIGO 92,80 0,1% -2,4% 98,00
BOI GORDO 282,27 0,1% 0,9% -
SUINO 7,17 0,6% 8,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 06/01 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 06/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 173,00 -1,1% -0,6%
SOJA Paranaguá 181,00 -2,2% -2,2%
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

Produção de veículos cresceu cerca
de 5,4% em 2022 segundo Anfavea

A produção de veículos cres-
ceu 5,4% em 2022, ao alcançar 
2,37 milhões de unidades, ante 
2,24 milhões produzidas no 
mesmo período de 2021. De 
acordo com os números divul-
gados ontem (6) pela Associação 
Nacional de Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfavea), 
em dezembro a produção foi de 
191,5 mil veículos, registrando 
queda de 9,2% na comparação 
com o mesmo mês de 2021 e 
de 11,3% na comparação com 
novembro.

As vendas de veículos novos 
tiveram queda de 0,7% no 
acumulado de 2022, com 2,10 
milhões unidades emplacadas 
contra 2,11 milhões do mesmo 
período do ano anterior. Em 
dezembro, as unidades ven-
didas chegaram a 216,9 mil, o 
que representa um aumento 
de 4,8% na comparação com 
dezembro de 2021 e 6,3% 
ante novembro.

As exportações tiveram alta 
de 27,8% de janeiro a dezem-
bro de 2022, com 480,9 mil 
unidades comercializadas no 
mercado externo. No mesmo 
período do ano passado esse 

Projeções
Para o ano de 2023, a Anfavea prevê a produção de 2,42 milhões 
de unidades de veículos, o que representa um aumento de 2,2%. 

As vendas devem atingir as 2,17 milhões de unidades, com au-
mento de 3% ante 2022. As exportações devem alcançar as 467 
mil unidades, o que resultaria em queda de 2,9%, na compara-

ção com os números anteriores.

número foi de 376,4 mil. Em 
dezembro, as exportações che-
garam a 31,2 mil unidades, o 
que comparado com dezembro 
do ano anterior caiu 24,9%. 
Ante novembro de 2022 houve 
queda de 28,1%, segundo o 
balanço mensal da Anfavea.

EMPREGO
A quantidade de pessoas 

empregadas na indústria de 
veículos em dezembro foi de 
102.444, o que significa um 
aumento de 1,4% ante dezem-
bro de 2021 quando o número 
de postos de trabalho era de 
101.050. Na comparação com 
novembro, quando havia 
104.523 pessoas empregadas 
no setor, o número de empre-
gos caiu 2%.

CRÉDITO
Para o presidente da Anfavea, 

Márcio de Lima Leite, o Brasil 
precisa de atenção na questão 
do crédito para que o setor evo-
lua. “É o tema mais urgente a ser 
atacado. Precisamos de juros 
mais baixos para atrair mais 
compradores para os veículos 
novos, sobretudo os modelos 

de entrada. Além disso, temas 
como a reindustrialização 
e a descarbonização nos 
impõem desafios e oportu-
nidades”, disse.

Segundo ele, o setor con-
tinuará mantendo o diálogo 
com os novos governantes em 
nível federal e estadual, além 
dos parlamentares, para con-
tribuir para o fortalecimento 
da indústria automobilística 
diante da conjuntura global 
cada vez mais competitiva.

Subida dos aluguéis
 O Índice de Variação de Aluguéis 
Residenciais (Ivar), calculado 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), acumulou alta de 8,25%, 
em 2022. No ano anterior, o 
indicador havia fechado com 
deflação (queda de preços) de 
0,61%. O índice é calculado com 
base em preços coletados nas 
cidades de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte e Porto 
Alegre. Belo Horizonte apresentou 
o maior índice de inflação em 
2022, com taxa de 11,31%, 
depois de registrar aumento 
de preços 1,46% em 2021 (alta 
de 9,85 ponto percentual). São 
Paulo aparece em seguida, com 
taxa de 7,80%, depois de uma 
deflação de 1,83% (alta de 9,63 
ponto percentual), no ano anterior. 
No Rio de Janeiro, os aluguéis 
ficaram 8,34% mais caros em 2022, 
depois de uma inflação de 0,46% 
no ano anterior (alta de 7,88 ponto 
percentual). Porto Alegre passou de 
uma deflação de 0,35% em 2021 
para uma inflação de 7,15% em 
2022 (alta de 7,5 ponto percentual).
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Juíza aceita queixa-crime
de Lira e torna Renan
Calheiros réu por calúnia

A Justiça de Brasília aceitou 
a queixa-crime apresentada 
pelo presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), e tornou o senador Renan 
Calheiros (MDB-AL) réu por 
injúria, calúnia e difamação.

A juíza Ana Cláudia Loiola 
de Morais Mendes, da 1ª Vara 
Criminal do Distrito Federal, 
disse ver indícios suficien-
tes para abrir a ação penal. 
Nesta etapa, não há análise do 
mérito das acusações, apenas 
uma avaliação da admissibili-
dade do processo.

“Analisando os autos e a 
peça inaugural, vislumbro os 
requisitos necessários para 
dar início à persecução penal 
em juízo. A queixa está em 
conformidade com o disposto 
no artigo 41 do Código de 
Processo Penal, e não se veri-
ficam presentes as hipóteses 
de rejeição”, escreveu a juíza.

PGR é acionada contra o
decreto da desinformação

O  d e p u t a d o  C a r l o s 
Sampaio (PSDB-SP) entrou 
com uma representação 
na Procuradoria-Geral da 
República (PGR) para ten-
tar derrubar o decreto da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU) que criou a chamada 
Procuradoria Nacional de 
Defesa da Democracia. O 
departamento, que ficará 
sob o guarda-chuva da AGU, 
foi criado com o propósito 
de combater notícias falsas e 
desinformação sobre políticas 
públicas.

O pedido do tucano é 
para o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, ana-
lisar se houve invasão das atri-
buições do Ministério Público e 
se é possível ajuizar uma ação 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) contra a medida.

O deputado acusa o 
governo Lula de “ideologiza-
ção” e de tentar “controlar 
opiniões”. Ele também alerta 
para o risco de instrumentali-
zação do órgão recém-criado 
e afirma que, por fazer parte 

Sem celular
Lula proibiu a entrada de 
celulares ontem (6), na primeira 
reunião geral do novo governo 
com os ministros. Os telefones 
foram recolhidos na entrada 
da Sala Suprema, no segundo 
andar do Palácio do Planalto. 
A prática costuma ser usada 
por autoridades para evitar 
vazamento de informações. 
No Planalto há escaninhos de 
madeira em área próxima à 
sala suprema e nos gabinetes 
do presidente e ministros. O 
procedimento vale mesmo 
para quem trabalha no 
Planalto. Segundo auxiliares do 
presidente, ele costuma pedir 
que interlocutores deixem seus 
aparelhos fora dos ambientes de 
encontros. Eles afirmam que Lula 
se incomoda com o desvio de 
atenção das pessoas com as quais 
conversa e que gosta de manter 
contato visual permanente.

da estrutura administrativa 
do governo federal, a AGU não 
pode “querer dizer o que é ver-
dade, ou não, na manifestação 
de qualquer cidadão”.

“Não incumbe ao Poder 
Executivo regular opiniões e a 
liberdade de expressão, inclu-
sive quanto a políticas públi-
cas. Eventuais danos sofridos 
pela União ou qualquer outro 
ente da federação, decorrente 
do uso da desinformação, 
deverá receber o devido trata-
mento, inclusive com a propo-
situra de demandas para repa-
ração desse dano. Todavia, não 
cabe ao Poder Público acionar 
o Poder Judiciário contra opi-
niões de qualquer pessoa”, diz 
um trecho da representação.

Quando a medida foi anun-
ciada, a AGU informou que 
os dispositivos do decreto 
ainda serão regulamentados. 
Embora a legislação brasileira 
não tenha uma definição para 
o conceito de desinformação, 
a pasta definiu como “men-
tira voluntária, dolosa, com 
o objetivo claro de prejudicar 

Uma audiência de concilia-
ção chegou a ser marcada, mas 
não houve consenso. O senador 
agora precisa apresentar as ale-
gações iniciais em sua defesa.

A ação é baseada em decla-
rações do senador nas redes 
sociais. O emedebista acusou 
Arthur Lira de interferência na 
operação da Polícia Federal 
(PF) que pegou o governa-
dor de Alagoas, Paulo Dantas 
(MDB), durante a campanha. 

a correta execução das polí-
ticas públicas com prejuízo à 
sociedade e com o objetivo de 
promover ataques deliberados 
aos membros dos Poderes com 
mentiras que efetivamente 
embaracem o exercício de suas 
funções públicas”.

Dantas chegou a ser afastado 
do cargo antes do segundo 
turno, mas o desgaste político 
não foi suficiente para impedir 
sua reeleição.

Renan Calheiros disse que 
Alagoas é “vítima de uso polí-
tico da PF e do abuso de autori-
dades”. Também afirmou que o 
superintendente da corporação 
é “cabo eleitoral” de Arthur Lira. 
A decisão também determina a 
remoção das publicações.

A ação é baseada 
em declarações 
de Calheiros nas 
redes sociais ao 
acusar Arthur Lira 
de interferência 
na operação da PF 
que pegou o gover-
nador de Alagoas 
na campanha

DIVULGAÇÃO

Prevenção
O DER instalou um 
equipamento para medir o 
volume das chuvas que caem 
na região da Serra do Mar como 
forma de tentar se antecipar 
a novos deslizamentos de 
terras. O órgão também 
coletou amostras do solo, 
que foram enviadas para 
análises laboratoriais e podem 
ajudar a formatar as ações de 
contenção de encostas como 
as da rodovia BR-277.

Empregos
As Agências do Trabalhador 
do Paraná e postos avançados 
começaram em 2023 ofertando 
mais de 6,5 mil vagas com 
carteira assinada. Para as vagas 
abertas no site: https://www.
aen.pr.gov.br/sites/default/
arquivos_restritos/files/
documento/2023-01/vagas_
por_regionais_04.01.2023.pdf.

Desastres ambientais
A cada 15 horas, um desastre 
ambiental é registrado no 
Paraná. Pelo menos foi assim no 
ano de 2022, quando o Centro 
Estadual de Gerenciamento de 
Riscos e Desastres, da Defesa 
Civil Estadual, registrou 581 
ocorrências ligadas a estiagem, 
enxurradas, tempestades, 
inundações, deslizamentos e 
alagamentos, entre outros, 
com quase 635 mil pessoas 
afetadas por essas situações 
em todo o estado.

Líder do PT
O deputado paranaense 
Zeca Dirceu foi eleito, por 
unanimidade, como novo líder 
da bancada do PT na Câmara 
dos Deputados. O parlamentar 
disse que o ano de 2023 vai 
ser de intenso trabalho, de 
articulação e debates para 
aprovar as pautas do governo 
Lula no Congresso Nacional. 
“Estou muito honrado e feliz 
com a decisão das deputadas 
e deputados do PT pela 
escolha do meu nome para 
liderar as ações do nosso 
partido ao longo deste ano na 
Câmara dos Deputados e no 
Congresso Nacional”.

Carboni na Justiça
O secretário de Desenvolvimento 
Social e Família, Rogério Carboni, 

Recorde
O BRDE bateu recorde histórico em movimentação de negócios 
na região Sul em 2022, com um total de R$ 4.418.007.598,71 

injetados na economia.

vai responder interinamente 
pela da Secretaria de Justiça e 
Cidadania (Seju). A designação 
visa otimizar a continuidade dos 
serviços e foi confirmada pelo 
decreto 61/2022, assinado pelo 
governador Ratinho Júnior e pelo 
chefe da Casa Civil, Carlos Ortega.

Reforma
Carboni, advogado e 
especialista em direito 
administrativo, esteve à 
frente da antiga Sejuf, que 
englobava além das áreas 
de Desenvolvimento Social 
e Família, as de Justiça 
e Trabalho. A pasta foi 
desmembrada na reforma do 
secretariado promovida pelo 
governador Ratinho Júnior no 
seu segundo governo.

Tratamento
A Anvisa aprovou o uso 
de mais um medicamento 
injetável de uso semanal 
para reduzir o sobrepeso e 
obesidade.O princípio ativo da 
injeção é a semaglutida. Ela é 
uma substância semelhante 
ao hormônio GLP-1, que 
produzimos naturalmente no 
intestino e que indica para o 
sistema nervoso a sensação 
de saciedade.

Arrecadação de ICMS
Os municípios da região dos 
Campos Gerais alcançaram, 
em 2023, um valor recorde 
de arrecadação de ICMS.
No 12 meses, R$ 1,91 bilhão 
foi recolhido junto aos 22 
municípios pertencentes à 3ª 
Delegacia Regional da Receita 
Estadual em Ponta Grossa, 
valor que cresceu 20,89% 
na comparação com o valor 
total recolhido em 2021, que 
alcançou R$ 1,58 bilhão.

Alta ansiedade
É grande a ansiedade pela 
indicação do próximo 
diretor-geral da Itaipu 
Binacional, das seis diretorias 
(administração, coordenação, 
financeira, técnica e 
jurídica), seis conselheiros 
e superintendências. O ex-
senador Roberto Requião (PT) 
jogou gasolina na indicação ao 
recusar o cargo de conselheiro. 
A definição deve ficar para a 
segunda quinzena de janeiro.
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Prefeito apresenta à Câmara projeto que
garante o piso nacional dos professores

Antecipando uma proteção 
da remuneração justa a toda a 
classe de professores da rede 
municipal, o prefeito Hermes 
Pimentel  apresenta aos 
Vereadores, na próxima segun-
da-feira (9), um Projeto de Lei 
Complementar que altera o 
plano de carreira do magisté-
rio, garantindo o pagamento 
do Piso Salarial Profissional 
Nacional do Magistério – esta-
belecido em R$ 1.922,82 para 
uma jornada de 20 horas 
semanais.

No município, serão bene-
ficiados 396 professores que, 
a maioria aprovada no último 
concurso público realizado 
pela administração munici-
pal no final de 2021. “Existem 
também casos de professores 
que já estão no magistério há 
bem mais tempo, porém não 
passaram por cursos de pós-
-graduação ou especialização 
e, desta forma, não conquista-
ram progressão salarial. Com 
a lei aprovada, eles também 

Ministério avisa que 
estão esgotadas as 

vacinas  contra Covid 
para crianças

O estoque do governo 
federal de vacinas pediátricas 
contra a Covid-19 para crian-
ças até quatro anos de idade 
está esgotado, disse ontem 
(6), em Brasília, a secretá-
ria de Vigilância em Saúde 
e Ambiente do Ministério da 
Saúde, Ethel Maciel. Afirmou 
que o governo negocia a ante-
cipação de remessas previstas 
para o fim de janeiro.

Ela frisou que já realizou 
reuniões com a fabricante de 
vacinas pediátricas Pfizer – a 
única que produz o imuni-
zante para a faixa etária de seis 
meses aos três anos de idade 
– para a possível antecipação 
das entregas. “Vamos resolver 
o problema”, disse Ethel.

Segundo ela, há a expecta-
tiva de antecipar remessas de 
3,2 milhões de doses para o 
público entre seis meses e qua-
tro anos, e outras 4,5 milhões 
de doses para o público entre 
quatro e 11 anos. 

A outra vacina pediátrica 
contra Covid-19 aprovada para 
crianças menores, a Coranovac, 
produzida pelo Instituto 
Butantã, pode ser aplicada a 
partir dos três anos de idade. A 
secretária, contudo, disse que 
o contrato com o instituto foi 
paralisado pela gestão anterior 
do Ministério da Saúde, devendo 
ser retomado em breve. 

VACINAÇÃO DE ADULTOS 
Também ontem, a secretá-

ria informou que o Ministério 
da Saúde possui estoque 
excessivo de vacinas contra 
Covid-19 para adultos, e que 
planeja regularizar a disponibi-
lidade de doses junto aos con-
selhos de secretários de saúde 
estaduais e municipais.

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) faz serviços 
de conservação na PR-682, 
estrada rural não pavimentada 
entre Serra dos Dourados, dis-
trito de Umuarama, e a PR-482, 
acesso para Maria Helena. Os 
reparos são executados desde 
o fim de 2021, e garantidos 
por contrato até novembro 
de 2023. O investimento do 
Governo do Paraná é de R$ 
553.467,45.

Ao todo, são atendidos os 
18,54 quilômetros da rodovia, 
utilizada para transporte por 
pequenos produtores agríco-
las, além de abrigar chácaras 
e sítios da região. O trecho 
também recebe escoamento 
da cana de açúcar plantada 
na região até a PR-323, de 
onde segue até uma usina 
em Tapejara.

Para se manter o bom nível 
de trafegabilidade, são exe-
cutados, conforme a necessi-
dade, serviços de escarificação, 
conformação e compactação 
do cascalho existente e recom-
posição pontuais de cascalho. 

Conservação de estrada não pavimentada 
em Umuarama facilita o transporte rural

passarão a ter a garantia dessa 
renda mínima”, argumentou o 
procurador, Renan William, 
informando que a remunera-
ção para a jornada de 40 horas 
é de R$ 3.845,63.

O reajuste não será consi-
derado para efeito do cálculo 

Também são constantemente 
feitos reparos nos dispositivos 
de drenagem, como a limpeza 
de caixas de contenção, facili-
tando o escoamento das águas 
das chuvas.

O Escritório Regional Entre 
Rios do DER/PR, com sede em 
Cruzeiro do Oeste, também 
realizou, por meio de admi-
nistração direta, o revesti-
mento com material fresado 
em alguns trechos com decli-
vidade elevada. O serviço, que 
não está previsto no contrato 

vigente, foi executado com 
material oriundo de remendos 
de outras vias pavimentadas 
da região. A medida contribui 

SÃO executados serviços de escarificação, compactação e recomposição do cascalho, drenagem e limpeza na contenção, que facilita o 
escoamento das águas pluviais

REMUNERAÇÃO dos profissionais do magistério da rede municipal passará de R$ 1.487,46 para R$ 1.922,82 por 20 horas
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de vantagem pecuniária, ou 
seja, não será incorporado 
ao salário para fins de cál-
culo de aposentadoria, por 
exemplo. “Mas os valores do 
abono serão considerados 
para cálculo do décimo ter-
ceiro e férias. Também vai 

incidir previdência sobre esse 
valor, conforme determina 
a legislação”, detalha, acres-
centado que esse bônus não 
será oferecido aos servidores 
ativos e inativos cuja remune-
ração exceda o valor do Piso 
Nacional do Magistério.

para a proteção do solo, man-
tendo a aderência dos pneus 
da estrada mesmo em dias 
chuvosos.
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Palavras cruzadas

Solução anterior

 

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Ótimo momento para alcançar seus objetivos 
profissionais, mas tenha cuidado ao falar sobre 
suas conquistas para não atrair inveja e estragar 
seus planos. Aproveite esta semana para organi-
zar sua vida financeira. No amor, seja paciente e 
aguarde para tomar decisões em outro período. 

TOURO  21/4 a 205
Busque socializar com os colegas no traba-
lho para manter uma harmonia. Documentos 
podem te aborrecer e provavelmente assuntos 
financeiros irão te fazer mudar de opinião. Na 
paquera, não tenha medo de se declarar. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Use sua arte em ser comunicativo ao conversar 
com as pessoas. Anime-se, pois uma proposta 
de trabalho pode surgir. Precisará trabalhar bas-
tante para acertar as pendências financeiras. No 
romance deixe as diferenças de lado para que 
vocês possam se resolver melhor. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Este é o momento para se acertar com a famí-
lia. Existe uma possibilidade de rompimento de 
parceria. Com seu jeito de drama, a carência por 
atenção será maior neste fim de semana. Saia 
para uma viagem ou passeio, você pode encon-
trar o grande amor da sua vida.

LEÃO 22/7 a 22/8
Controle a impaciência, suas emoções estão agitadas 
esta semana. Ótimo momento para realizar os planos 
profissionais com emprenho. No amor, boas surpre-
sas estão por vir. Se estiver sem paquera, anime-se, 
pois poderá descobrir alguém na roda de amigos. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Aproveite esta semana para convencer os cole-
gas de algo que deseja, pois você terá grande 
facilidade em realizar esse feitio no trabalho. 
Não abandone tratamentos de saúde que já 
tenha começado, priorize seu bem-estar.  

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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DA
GUADALAJARA

PESOPESADO
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TUNGARILE
OLGAANOD

HIFIPANDA
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UOLCCLARA
IERNOHVS

NANIZEBRAS
CHRISSOALHO

ITAOCAMIOLO

Juntar; a-
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alta fer-
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do ópio de
efeito vaso-
dilatador

Fundação
ecológica
de Lutzen-

berger

Montes 
(?), cordi-
lheira dos

EUA

A amada
de Luís
Carlos
Prestes

Mamífero
asiático 

em risco de
extinção 

Arma esti-
lhaçável
de arre-
messo 
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de uso
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Cláudio
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Arraso;
devasto

Cartunista
de "Vereda
Tropical"

Ato, em
inglês

Piso
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com tábua
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(?) de pão,
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te da al-
môndega

"Pai" do
Pinóquio

Materiais para 
fazer tricô

Categoria
do UFC

Uma das
maiores 

metrópoles 
mexicanas

Flutuar
acima do

solo

Exímios
em uma
atividade

Rio 
do MS

Causa da suspensão temporária do Man-
chester City da Liga

dos Campe-
ões (2020)

Dirigi (or-
questra)
Surrar
(bras.)

Príncipe
indiano
Sentar, 

em inglês
Usa-se na 
argamassa
Ilha, em
francês

Proprie-
tária 

Cinza, 
em inglês

Escritor e diplomata
brasileiro, autor de
"Toda a América"

Drinque à
base de
vodca

Arroubo

Cozinha 
no forno
Não pode

estar
desnuda

no desfile
de escola
de samba

Condições
climáticas

Doente,
em inglês

551, em
romanos

Cumpri a
palavra

dada
Generoso

Equídeo a-
fricano (pl.)
Advérbio

latino

Ideia de
maior des-
taque (fr.)

A sala com
boa ilumi-

nação
Semente oleaginosa 

Versus
(abrev.)

TV estatal
da Itália

(?) Hems-
worth, ator
Caverna
(bras.)

3/act — ale — ash — île — ill — sic — sit. 4/clou — gaia. 10/papaverina.
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DA
GUADALAJARA

PESOPESADO
PAPAVERINA

REGITISCAL
TUNGARILE
OLGAANOD

HIFIPANDA
GRANADAARES

ASSADLICH
GENITALIA

UOLCCLARA
IERNOHVS

NANIZEBRAS
CHRISSOALHO

ITAOCAMIOLO

Juntar; a-
crescentar

Cerveja
inglesa de
alta fer-

mentação 

Alcaloide
do ópio de
efeito vaso-
dilatador

Fundação
ecológica
de Lutzen-

berger

Montes 
(?), cordi-
lheira dos

EUA

A amada
de Luís
Carlos
Prestes

Mamífero
asiático 

em risco de
extinção 

Arma esti-
lhaçável
de arre-
messo 

Pesticida
de uso

proibido
no Brasil 

Cláudio
Hummes,
cardeal

brasileiro

Arraso;
devasto

Cartunista
de "Vereda
Tropical"

Ato, em
inglês

Piso
revestido
com tábua

corrida

(?) de pão,
ingredien-
te da al-
môndega

"Pai" do
Pinóquio

Materiais para 
fazer tricô

Categoria
do UFC

Uma das
maiores 

metrópoles 
mexicanas

Flutuar
acima do

solo

Exímios
em uma
atividade

Rio 
do MS
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chester City da Liga
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ões (2020)

Dirigi (or-
questra)
Surrar
(bras.)

Príncipe
indiano
Sentar, 

em inglês
Usa-se na 
argamassa
Ilha, em
francês

Proprie-
tária 

Cinza, 
em inglês

Escritor e diplomata
brasileiro, autor de
"Toda a América"

Drinque à
base de
vodca

Arroubo

Cozinha 
no forno
Não pode

estar
desnuda

no desfile
de escola
de samba

Condições
climáticas

Doente,
em inglês

551, em
romanos

Cumpri a
palavra

dada
Generoso

Equídeo a-
fricano (pl.)
Advérbio

latino

Ideia de
maior des-
taque (fr.)

A sala com
boa ilumi-

nação
Semente oleaginosa 

Versus
(abrev.)

TV estatal
da Itália

(?) Hems-
worth, ator
Caverna
(bras.)

3/act — ale — ash — île — ill — sic — sit. 4/clou — gaia. 10/papaverina.
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T A E M
P O N T O F I X O
A N T I G O N A

P R I O R I D A D E
A N O V A R M

S I R I B R E U
S U O R A Z

C O N F I A N T E
F A GO N I A D A
I N G R E S S A R
S U M E MA E
C A N O L A S N
A D R L E O

P L AN E T O I D E S
A S SI S U N O

Em torno
dele gira
a alavan-
ca (Fís.)

Tragédia
grega de
Sófocles

Ave pre-
sente no

brasão da
Austrália

Prerroga-
tiva da

gestante
em filas

Diz-se de
quem tem
fé em si
mesmo

Aflita
moral-
mente  

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
elétrico (sigla)

Roedoras
de esgoto

O terreno
próprio
para o
beach
tennis

Pequenos 
corpos ce-
lestes que
gravitam
em torno

do Sol

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.

Os nascidos no dia 7 de janeiro possuem grande intuição e são sagazes, muito embora tenham 
aparência ingênua e de falta de malícia. Seus sentimentos são fortes, enxergam mais longe do 
que os outros. Conseguem absorver a energia ao seu redor com muita rapidez e, em especial, 
sentir intensamente a negatividade.

Horóscopo nascidos em 7 de janeiro

Horóscopo nascidos em 8 de janeiro
Na sua vida dos nascidos hoje, tudo é demorado e demanda muito trabalho, com esforços 
redobrados e grande perseverança. Eles só podem contar consigo mesmos e com as próprias 
forças. Devem aprender a não se forçar demais e levar um pouco menos a sério, aqueles que 
não conseguem lidar com sua energia intensa e concentrada. Armadilhas do ego e a pretensão 
podem causar sua destruição, se começarem a achar que são deuses e virem os outros como 
formigas. Pode ter como política pessoal, a máxima: quem não está comigo está contra mim.

Horóscopo nascidos em 9 de janeiro
Os indivíduos nascidos em 9 de janeiro são muito ambiciosos, não apenas para si mesmos, 
mas também para os membros da família. Querem chegar ao topo e serem os melhores, e são 
capazes de dedicar toda ou a maior parte de sua energia ano após ano, para esse fim. Flexíveis, 
determinados, valorizam muito a iniciativa, a responsabilidade e a liberdade pessoal.

LIBRA  23/9 a 22/10
No trabalho, você conseguirá expor suas ideias. 
A preocupação e o cuidado de levar uma vida 
mais saudável será prioridade na sua rotina. O 
clima na vida a dois pode azedar. Na paquera 
tome cuidado com atitudes precipitadas.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
É provável que sua saúde exija mais atenção, 
por isso, lembre-se de preferir cuidar do seu 
bem-estar. Há grandes riscos de desavenças no 
trabalho. Poderá acontecer um envolvimento 
com alguém complicado.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Aproveite esta semana para realizar desejos 
profissionais. Conseguirá administrar bem 
seu dinheiro. Confusões na família podem 
acontecer, mantenha calma para não brigar. 
Tratamentos de beleza estarão favorecidos, 
desfrute deste momento para aumentar sua 
autoestima. Sorte grande no amor e na paquera. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Assuntos considerados definidos voltarão à tona, 
resolva-os de forma passiva. Demonstrará grande 
concentração no trabalho. Aproveite a semana 
para aconselhar os amigos. No romance, o sen-
timento de proteção deve crescer, tenha cuidado 
para não prejudicar a relação. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Anime-se, pois poderá receber boas notícias em rela-
ção ao dinheiro. Aproximação entre familiares acon-
tecerá de uma forma que vai te deixar muito feliz. 
Na paquera, abuse do seu charme para conquistar.

PEIXES 20/2 a 20/3
Atente-se a vida financeira, pois acontecerão altos 
e baixos. No trabalho, sua postura ficará mais 
focada. Se estiver planejando viagem, cuidado 
com as intrigas. No amor, priorize os detalhes que 
eles farão toda a diferença. Aproveite a semana 
para paquerar, pois você estará entusiasmado.

   

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 7/1/2023

Sol

Paranaguá
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min 17
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min 15

Foz do Iguaçu
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FASES 
DA LUA
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Segunda 9/1/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13
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Felizardos recebem IPhone 13 da campanha Natal de Luz
A Associação Comercial, 

Industrial e Agrícola de 
Umuarama (Aciu) realizou na 
tarde da última quinta-feira (5), no 
auditório da entidade, a entrega 
dos dez aparelhos celulares da 
marca IPhone, modelo 13, que 
foram sorteados dentro da cam-
panha Natal de Luz e Flores.

Os aparelhos foram sortea-
dos em duas ocasiões, nos dias 
16 e 30 do mês passado.

Foram contemplados Maria 

Clory Zanferrari, Juliana Caprioli 
de Castro, Nadir Palma da Silva, 
Zelir Maria Perinotti, Rosângela 
Maria Tiburcio dos Santos 
(contemplada com o aparelho 
através do cupom da empresa 
Jornal Tribuna Hoje News), 
Monie Cristina da Silva Vieira, 
Wilson Cripa, Fernando Rosa 
de Matos e Sônia Aparecida 
Baqueta, além da loja Mini 
Mundo, de Maria Helena.

“Tivemos o desfecho de 

uma das maiores campanhas 
da história, o que demonstra 
que os esforços da Aciu e par-
ceiros valeu muito a pena”, ava-
lia o presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu), Miguel 
Fuentes Romero Neto.

A servidora pública Rosângela Tiburcio que 
preencheu cupom do Jornal Tribuna Hoje 

News, recebendo o prêmio, ladeada por 
Deborah Ruzzene, representante comercial 

e pelo presidente da Aciu, Miguel Fuentes

ASSESSORIA
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ELLEN ROSANE RODELA 
ALONSO BONFIM, situada à 
AVENIDA APUCARANA, 4061, 
ZONA I, Umuarama/PR, devi-
damente inscrita no CNPJ 
sob o n°12.207.970/0001-41 
comunica extravio do Alvará 
de funcionamento e com essa 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor e comercial.   

 EXTRAVIO DE ALVARÁ
ELLEN ROSANE RODELA 
ALONSO BONFIM, situada à 
AVENIDA APUCARANA, 4061, 
ZONA I, Umuarama/PR, devi-
damente inscrita no CNPJ sob 
o n° 12.207.970/0002-22. 
comunica extravio do Alvará 
de funcionamento e com essa 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor e comercial.   

Projeto de Lei prevê alteração no
Fundo de Previdência Municipal

O Governo Federal determi-
nou, por meio de Emenda, que 
municípios brasileiros devem 
rever seus planos de previ-
dência social, estabelecendo 
novas regras para o sistema 
previdenciário de trabalhado-
res, tanto da iniciativa privada 
quanto dos servidores públi-
cos. Desta forma, vereadores 
de Umuarama devem votar na 
segunda (9) um Projeto de Lei 
enviado por Hermes Pimentel 
para que a lei seja cumprida.

A reforma estabelece altera-
ções nas normas obrigatórias 

sobre as aposentadorias dos 
servidores. “O objetivo é bus-
car o equilíbrio financeiro 
no chamado ‘financiamento 
do custo suplementar’, que 
são os recursos extras que o 
município transfere ao fundo 
de previdência para cobrir o 
deficit entre a arrecadação e o 
custo da folha de pagamento”, 
explica o procurador jurídico, 
Renan William.

A Emenda não abrangeu 
servidores estaduais e muni-
cipais na alteração das regras 
de aposentadoria e pensão 

por morte, desta forma cabe 
aos municípios realizar a ade-
quação. “O município espera 
corrigir em longo prazo um 
deficit existente no Fundo 
de Previdência, que hoje é 
de quase R$ 480 milhões. A 
administração municipal deve 
realizar aportes até 2055 para 
conseguir equacionar esta 
situação”, detalha.

Para 2023, o valor do aporte 
previsto é de R$ 24,5 milhões 

(ou 29,88% da folha de paga-
mento) e em 2024, a estima-
tiva é de R$ 26,7 milhões 
– elevando a alíquota para 
32,35% da folha. “A expecta-
tiva é de que nesse prazo de 
pouco mais de trinta anos, o 
déficit seja zerado, tornando 
o fundo previdenciário autos-
suficiente. Vale destacar que 
o Fundo tem cerca de 800 
beneficiários e uma folha de 
pagamento aproximada de 

R$ 3 milhões”, conta.
O projeto de lei vai reade-

quar o tempo de contribuição 
do servidor e ajustar a idade 
para aposentadoria, diferen-
ciando homens, mulheres e 
trabalhadores do magistério, 
entre outros pontos, para tor-
nar o fundo autônomo e asse-
gurar os direitos de todos os 
beneficiários e dos servidores 
que irão se aposentar nos pró-
ximos anos.

Grupos
Na prática, haverá três grupos para enquadramento dos servidores: 
os já aposentados, com direito adquirido, os que estão trabalhando 

atualmente, que terão regras transitórias, e futuros contratados 
– mediante concurso público –, que serão contemplados com as 

novas regras. Renan reforça que, diferentemente de outros muni-
cípios, em Umuarama a incidência da contribuição previdenciária 
sobre os proventos de aposentadoria e pensão por morte serão 

realizados apenas para aqueles que ganham acima de dois salários-
-mínimos nacionais (R$ 2.600).

Dois homens de 23 e 
32 anos foram presos 
na Zona Armazém, 
em Umuarama, por 
policiais militares. 
Denúncias davam 
conta de que um 
homem com mandado 
de prisão em aberto 
estaria comercializando 
drogas. Ao perceber 
a chegada da PM na 
residência, um dos 
suspeitos tentou fugir. 
Foi capturado, mentiu 
sua identidade, mas 
depois a revelou, 
confirmando que ele 
era o procurado. Já 
na casa, um outro sus-
peito, que autorizou 
as buscas, também 

acabou preso. No imóvel foram encontradas 773 gramas de maconha, 97 
gramas de morruga, 704 gramas de haxixe, 49 comprimidos de ecstasy, 
uma balança de precisão e papel filme, além de uma tornozeleira eletrônica 
rompida, que era do homem com mandado de prisão em aberto.

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

Zélia Casoni “Os dois dias mais importantes da vida 
de uma pessoa são o dia em que ela 

nasceu e o dia em que descobre o por-
quê de ter nascido.”  Mark Twain

EXPRESS
A L’Oreal adiantou, durante a Con-
sumer Electronics Show 2023, em 
Las Vegas, o lançamento da Brow 

Magic, impressora que utiliza 
realidade aumentada para impri-

mir sobrancelhas de acordo com o 
formato do rosto. Segundo a com-
panhia, o device é um “aplicador 
eletrônico portátil de maquiagem 
para sobrancelhas que foi proje-
tado para moldar as sobrancelhas 

com rapidez, facilidade e pre-
cisão”. Através de uma imagem 
enviada via bluetooth os consu-
midores possuem resultados de 
uma tatuagem impressa na pele. 
O dispositivo possui um design 

atraente e não deve ser tirado do 
rosto durante a aplicação. VALEU A PENA ESPERAR!

Que tal começar o ano de carro Zero KM?
Na Concessionária UVEL a melhor ação de vendas continua e 

você tem a mega oportunidade de comprar seu carro novo e en-
trar 2023 com o pé direito.  São várias opções e diversos mode-
los disponíveis. Escolha entre Cruze, Onix, Tracker, S10, Equinox 
– , e todos os outros queridinhos da Chevrolet com condições 

especiais para você sair  de carro novo. Aproveite o horário até 
às 17h neste sábado e confira  as condições incríveis para você 

conquistar o seu carro Zero em 2023!
Agora que você sabe que na  concessionária UVEL  tem o seu 
modelo favorito com excelentes facilidades... aproveite o sá-
bado, vá até a UVEL e confira: TRACKER COM TAXA REDUZIDA, 
LINHA S10 COM BÔNUS DE ATÉ 20 mil, EQUINOX TAXA ZERO. 

Venha conferir as melhores oportunidades para você começar o 
ano com pé direito e com um carro Zero na garagem

(*) Neste sábado (7) esperamos você no plantão até às 17h.

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!

nEquipado com 6 airbags, 
MyLink com tela de 8 e motor 
turbo, o Novo Tracker 2023 

mistura segurança, tecnologia 
e design em um só carro. O SUV 

está disponível com entrada 
reduzida na Uvel .

nOnix, a melhor opção para 
quem procura um carro sem 
se preocupar com o valor do 

combustível. Além da economia, 
com motor turbo eficiente e 6 

airbags de série

nA S10, que há mais de 20 
anos, está entre as picapes mais 

vendidas do Brasil, entrega 
força, performance e tecnolo-

gia, seja para o dia a dia ou no 
trabalho do campo. Detalhe:  R$ 

20 mil de bônus.

nA Uvel Umuarama o recepciona 
os clientes com um delicioso café 
enquanto decidem entre os carros 

da linha Chevrolet.

 DIVULGAÇÃO
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