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Prefeito retira projetos que alteram Piso
do Magistério e Fundo de Previdência
A atitude do prefeito Hermes Pimentel, em retirar da pauta da ses-
são extraordinária realizada ontem à tarde na Câmara de Verea-
dores, dois projetos que alteram o Fundo de Previdência e o Piso 
do Magistério, foi aplaudido pelos servidores e professores muni-

cipais. A decidiu foi baseada na necessidade de ampliar o diálogo 
com os servidores do Magistério e representantes dos aposentados 
e pensionistas, além de sanar dúvidas dos parlamentares antes da 
votação das propostas. 
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DÁLIE FELBERG/ALEP

Retorno à Segurança

O programa CastraPet Paraná, que busca o controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses 
nos municípios, estará de volta a Umuarama em fevereiro. Serão 215 vagas disponíveis e as inscrições serão 
abertas na próxima quarta-feira (11). A ação será desenvolvida na cidade no dia 16 de fevereiro na Escola 
Municipal Souza Naves e as pessoas interessadas em levar seus animaizinhos para serem castrados, devem 
procurar a Secretaria de Meio Ambiente, no Paço Municipal, levando documentos pessoais como RG, CPF e 
comprovante de endereço. 

A Secretaria de Saúde 
realizará no sábado (14), 

uma grande ação de 
combate ao mosquito 

da dengue nas imedia-
ções da Escola Munici-
pal Malba Tahan, com 
o objetivo de eliminar 

focos e orientar a popu-
lação sobre a necessi-

dade de adotar medidas 
efetivas de controle. 

Em monitoramento da 
Vigilância em Saúde 

Ambiental foi apontado 
alto índice de infestação 

predial naquela região. 

Castrapet

Tesouro honra
R$ 1,08 bi em

dívidas dos estados
e municípios
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Alexandre de
Moraes afasta
o governador

do DF por 90 dias
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Porto espera
carregar 7 milhões

de toneladas de
grãos no 1º trimestre
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Novos negócios
com a Prefeitura

na agenda
de licitações
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Combate  à dengue
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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

7/12 a 7/1 0,7455 0,7455 0,2443
8/12 a 8/1 0,7125 0,7125 0,2114
9/12 a 9/1 0,6778 0,6778 0,1769
10/12 a 10/1 0,6789 0,6789 0,1780
11/12 a 11/1 0,7065 0,7065 0,2055

Ações % R$
Petrobras PN +0,55% 23,87 
ItauUnibanco PN +0,71% 25,41 
Bradesco PN -0,03% 14,56 
Hapvida ON -11,02% 4,20 
Magazine Luiza ON +2,54% 2,83 
IRB Brasil ON +7,07% 1,06

IBOVESPA: +0,15% 109.128 pontos

Iene 131,95
Libra est. 0,82
Euro 0,93
Peso arg. 180,13

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,4% 5,2570 5,2580 -0,4%

PTAX  (BC) +0,2% 5,2961 5,2967 +1,5%

PARALELO +0,5% 5,1600 5,5700 -0,5%

TURISMO +0,5% 5,1600 5,5500 -0,5%

EURO +1,5% 5,6885 5,6897 +2,2%

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 09/01

Iene R$ 0,0402
Libra est. R$ 6,46
Peso arg. R$ 0,029
R$1: 1.386,39 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/01 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 1.503,50 2,00 1,3%
FARELO jan/23 496,70 -6,40 5,3%
MILHO mar/23 652,75 -1,25 1,4%
TRIGO mar/23 741,50 -2,00 1,0%

SOJA 165,68 -1,6% -0,4% 164,00
MILHO 77,60 0,0% 4,9% 77,00
TRIGO 92,80 0,0% -1,5% 98,00
BOI GORDO 282,12 -0,1% 0,6% 285,00
SUINO 7,15 -0,3% 8,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 09/01 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 09/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 172,00 -2,3% -2,3%
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

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Deverá ser um ótimo dia para fazer conta-
tos, parcerias e associações importantes 
e essa vibração também pode facilitar as 
aproximações na paquera ou mesmo abrir 
caminho para um romance com alguém 
da turma. Para quem já achou sua alma 
gêmea, fase de perfeita sintonia.

TOURO  21/4 a 205
Boas oportunidades para a sua carreira 
então mostre todo o seu potencial no tra-
balho ou em entrevistas de emprego. Você 
vai querer cuidar melhor da sua imagem. 
Quem busca um novo amor terá mais 
chances de se envolver com alguém que 
já conhece.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você saberá argumentar para defender 
seus projetos e convencer as pessoas. 
Troque experiências com pessoas sábias 
e bem-sucedidas para melhorar seu currí-
culo. No campo sentimental você está mais 
para aventuras, prazer e diversão do que 
para compromisso.

CÂNCER 21/6 a 21/7
É um bom momento para remexer em 
seus guardados, seja para recordar bons 
momentos ou para se desfazer de coisas 
que não usa mais. É um bom dia para se 
reconciliar com alguém da família. No amor 
o coração pode balançar por alguém do 
passado. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Ótimo dia para fazer acordos vantajosos. 
O amor está no ar e que você só ficará 
na pista se quiser. Pode se declarar para 
alguém ou esclarecer um mal-entendido 
com a pessoa amada. Bom momento para 
quem vive junto e quer oficializar a união.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pode pintar um segundo emprego ou uma 
vaga mais vantajosa em outro lugar. Talvez 
você queira investir em um tratamento de 
saúde ou beleza. Vai buscar alguém que 
traga segurança para o seu coração. Preste 
atenção: o amor pode estar do seu lado!

LIBRA  23/9 a 22/10
Fase de sorte para jogos e sorteios. Quem 
tem filhos pode aguardar momentos deli-
ciosos com eles: entre na brincadeira e 
divirta-se. Seu charme estará irresistível e 
uma nova paquera pode surgir a qualquer 
momento, onde e com quem você menos 
espera. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Desejo de ter mais segurança e estabilidade 
na vida. Dia pede cautela e discrição. Evite 
revelar seus planos e espere um momento 
mais oportuno para mostrar as suas inten-
ções. Na vida a dois, procure passar mais 
tempo a sós com o par. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
A ajuda que você precisa pode vir de um 
conselho, uma dica ou mesmo uma infor-
mação recebida de alguém próximo. Por 
isso, faça contatos e novas amizades e 
preste atenção ao que os outros vão dizer. 
Use e abuse do seu carisma. Vida a dois em 
perfeita sintonia.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Pode pintar uma promoção no emprego ou 
uma proposta bem lucrativa, mas a grana 
não vai cair do céu: será preciso empenho, 
dedicação e responsabilidade. Quem pro-
cura um novo amor vai escolher a dedo e só 
dará chance se sentir que o lance é mesmo 
promissor. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Bom momento para investir nos estudos 
e seguir o exemplo de pessoas sábias e 
bem-sucedidas. Na vida amorosa, você 
vai procurar alguém que tenha ideias e 
ideais parecidos com os seus. Na união 
controle a sua rebeldia e converse sem 
brigar.

PEIXES 20/2 a 20/3
Talvez queira se isolar um pouco do mundo 
e ficar mais tempo no seu canto para pen-
sar na vida e fazer planos para o seu futuro, 
nas nada de remoer problemas e preocu-
pações. Pode ser difícil resistir à tentação 
de uma atração proibida. 

Os nascidos em 10 de janeiro são amorosos, ligados demais à família, sensíveis e 
costumam se abalar, psicologicamente, com facilidade. São bondosos e gostam de 
ajudar os que estão sofrendo. Estão sujeitos a problemas digestivos, como gastrite, 
úlcera no estômago ou esôfago e outros. Costumam ter sorte em atividades, negócios 
e vendas comissionadas, pois se mostram excelentes vendedores e publicitários, na 
divulgação e promoção de algum produto.

Horóscopo nascidos em 10 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 10/1/2023

Muitas nuvens

Paranaguá
max 24
min 21

max 28
min 19

Cascavel
max 26
min 18

Foz do Iguaçu
max 28
min 22

max 28
min 19

Curitiba
max 22
min 14

FASES 
DA LUA

Quarta 11/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 12/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13
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ATLETICO MINEIRO/MG

05 06 25 26 34
concurso: 6045

05 24 25 33 38 41
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concurso: 2708Lotofácil
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CASTIGADO

MOSCAALAS
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becape
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branca do
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o dinheiro

(?)-bumbá,
festa

popular
brasileira

Forma do
decote 
pronun-
ciado

Plenos;
completos 

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Tamanho
pequeno

de camisa
(abrev.)

A tecla
"apagar"
de calcu-
ladoras

Pó para
engrossar
mingaus

Daniel Al-
ves, lateral

direito
(fut.)

Divisões
da escola
de samba

Suporte;
aguente
O do alu-
mínio é Al

Intervir 
(o árbitro)

Retira
(a tampa)

Louva;
enaltece 
Por um

triz

Punido
Uma das 

categorias
do boxe 

Gás usado 
em letreiros
Consoantes
de "saco"

Fecho
(a carta)
Operação 
matemática

Experi-
ência

Abrigos de
sentinelas

Deixar o
local

Transpirar

Ligadas;
unidas
Litro

(símbolo)
Sergipe
(sigla)
Aquele
homem

Psiu!

Comeu
feito ratos

Ídolo, em
inglês

Suplica;
implora

Derrame
(pop.)

Roupa fe-
minina (pl.)

Sacerdote 
protestante
Mudar a
direção

Local de
autópsias
Tira estrei-
ta de pano

(?) Jobim,
músico

Beira;
margem

Remédio para evitar
gravidez

A letra
sinuosa

Gire 
(o pião)

4/idol — néon. 5/amido. 6/coesas — elogia.
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D A
G U A D A L A J A R A

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

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

H I F I P A N D A
G R A N A D A A R E S

A S S A D L I C H
G E N I T A L I A

U O L C C L A R A
I E R N O H V S

N A N I Z E B R A S
C H R I S S O A L H O

I T A O C A M I O L O

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-
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Pesticida
de uso

proibido
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Causa da suspensão temporária do Man-
chester City da Liga
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Dirigi (or-
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em inglês
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francês
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(?) Hems-
worth, ator
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3/act — ale — ash — île — ill — sic — sit. 4/clou — gaia. 10/papaverina.
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Tesouro honra R$ 1,08 bilhão de
dívidas dos estados e município

O governo federal pagou R$ 
1,08 bilhão em dívidas atrasa-
das de estados e municípios, em 
dezembro, informou ontem (9) a 
Secretaria do Tesouro Nacional. 
Os números dizem respeitos às 
dívidas garantidas pela União 
e não honradas por sete esta-
dos e constam do Relatório de 
Garantias Honradas pela União 
em operações de crédito.

Foram R$ 643,62 milhões 
relativos à inadimplência do Rio 
de Janeiro; R$ 141,29 milhões de 
Pernambuco; R$ 76,2 milhões de 
Goiás; R$ 60,27 milhões do Rio 
Grande do Sul; R$ 57,57 milhões 
do Maranhão; R$ 43,39 milhões 
do Piauí; R$ 24,98 milhões de 
Alagoas e R$ 32,06 milhões do 
município de Taubaté (SP).

No acumulado do ano de 
2022, a União honrou R$ 9,78 
bilhões em dívidas garanti-
das de entes subnacionais. 
Os maiores valores pagos 
foram para os estados do Rio 
de Janeiro (R$ 3,98 bilhões, 
ou 40,64% do total), de Minas 
Gerais (R$ 1,98 bilhão, ou 
20,23% do total), de Goiás 
(R$ 1,29 bilhão, ou 13,17% do 
total) e do Rio Grande do Sul 
(R$ 886,57 milhões, ou 9,06% 
do total).

No total, desde 2016, a 
União pagou R$ 51,69 bilhões 
para honrar garantias em ope-
rações de crédito.

As garantias representam 
os ativos oferecidos pela União 
– representada pelo Tesouro 

Nacional – para cobrir even-
tuais calotes em empréstimos 
e financiamentos dos estados, 
municípios e outras entidades 
com bancos nacionais ou ins-
tituições estrangeiras, como 
o BID, Bird e o Banco Mundial. 
Como garantidor das operações, 
ele é comunicado pelos credo-
res de que não houve a quita-
ção de determinada parcela do 
contrato.

Caso o ente não cumpra suas 
obrigações no prazo estipulado, 
o Tesouro compensa os calotes, 
mas desconta o valor coberto 
com bloqueios de repasses fede-
rais ordinários, além de impedir 
novos financiamentos.

A Secretaria do Tesouro 
disse que monitora os even-
tuais atrasos de pagamentos 
dos contratos garantidos pela 
União, estabelecendo prazos 
para regularização das pen-
dências, bem como “alertando 
os devedores para as sanções, 
penalidades e consequências 
previstas nos contratos e na 
legislação pertinente”.

Caso o ente federativo não 
acerte as pendências, a exem-
plo dos casos de honra de aval 
ou de atraso nos pagamentos 
de operações de crédito garan-
tidas, ele fica impedido de 
obter garantia da União para 
novos contratos de financia-
mento por até 12 meses.

Há casos, entretanto, de 
bloqueio na execução das 
contragarantias, em razão de 

decisões judiciais. A secretaria 
esclarece, entretanto, que o 
valor de cada garantia honrada 
é atualizada diariamente pela 
Selic, a taxa básica de juros, a 
partir da data da honra.

“A União também está impe-
dida de executar contragarantias 
devido a algumas decisões judi-
ciais. Tais contragarantias refe-
rem-se a garantias honradas dos 
estados de Alagoas, Maranhão, 
Pernambuco e Piauí, além do 
município de Taubaté-SP”, infor-
mou a Secretaria do Tesouro.

MEI subirá para R$ 66
A partir de fevereiro, os cerca de 14 
milhões de microempreendedores 
individuais (MEI) registrados 
no país pagarão R$ 66 para 
contribuírem com a Previdência 
Social. O aumento, de 8,91%, 
segue o reajuste do salário 
mínimo, que passou de R$ 1.212 
no ano passado para R$ 1.320 
este ano, conforme estipulado 
pelo Orçamento. O reajuste 
valerá apenas para os boletos 
com vencimento a partir de 20 de 
fevereiro. A cota deste mês, que 
vence em 20 de janeiro, continuará 
a ser paga pelo valor antigo, de 
R$ 60,60. MEI caminhoneiros, 
que contribuem mais para a 
Previdência Social, a contribuição 
passará de R$ 145,44 para R$ 
158,40. Os valores levam em conta 
a provável edição de uma medida 
provisória, nos próximos dias, que 
eleve o salário mínimo para R$ 
1.320. Até agora, o salário mínimo 
para 2023 está fixado em R$ 1.302, 
conforme MP editada pelo governo 
anterior em meados de dezembro.
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Alexandre de Moraes
afasta o governador
do DF por 90 dias

Polícia impede o bloqueio
da refinaria de Araucária

A tropa de choque da Polícia 
Militar impediu na madrugada 
de ontem (9) o bloqueio da 
entrada da Refinaria Getúlio 
Vargas (Repar), em Araucária, 
na Região Metropolitana de 
Curitiba. A grande maioria dos 
postos de combustíveis de 
Umuarama recebe o produto 
desta refinaria e, portanto, com 
o impedimento da saída dos 

caminhões, havia o risco de 
desabastecimento na cidade.

Manifestantes começaram 
a chegar ao local ainda na 
noite de domingo (8) e tenta-
ram impedir a entrada e saída 
de caminhões do local.

A Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) já havia 
encaminhado um ofício para 
autoridades alertando para 

manifestações nas refinarias 
da Petrobras em todo o país. 
“Estes possíveis atos podem 
colocar em risco os ativos da 
Petrobras, a integridade física 
dos trabalhadores destas uni-
dades assim como o entorno 
destes ativos e comprometer o 
fornecimento de combustíveis 
para a população”, alerta a FUP 
no documento.

O governador do Distrito 
Federal (DF), Ibaneis Rocha 
(MDB), ficará 90 dias afastado 
do cargo. Em decisão publi-
cada na madrugada de ontem 
(9), o ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), citou des-
caso e omissão por parte 
do governador e do então 
secretário de Segurança do 
DF, Anderson Torres, que foi 
exonerado no domingo (8).

“O descaso e a coni-
vência do ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública 
e, até então, secretário de 
Segurança Pública do Distrito 
Federal, Anderson Torres – 
cuja responsabilidade está 
sendo apurada em petição 
em separado – com qualquer 
planejamento que garantisse 
a segurança e a ordem no DF, 
tanto do patrimônio público 
–  C o n g r e s s o  N a c i o n a l , 
Presidência da República e 
Supremo Tribunal Federal – 
só não foi mais acintoso do 
que a conduta dolosamente 
omissiva do governador do 
DF, Ibaneis Rocha, que não 
só deu declarações públicas 
defendendo uma falsa “livre 
manifestação política em 
Brasília” – mesmo sabedor, 
por todas as redes, que ata-
ques às instituições e seus 
membros seriam realizados – 
como também ignorou todos 
os apelos das autoridades 
para a realização de um plano 
de segurança semelhante ao 
realizado nos últimos dois 
anos, em 7 de setembro em 

especial, com a proibição de 
ingresso na Esplanada dos 
Ministérios pelos criminosos 
terroristas; tendo liberado o 
amplo acesso”, destacou o 
magistrado.

VICE-GOVERNADORA
O chefe do Executivo local 

e o secretário de Segurança 
exonerado Anderson Torres 
também serão incluídos no 
inquérito que investiga atos 
antidemocráticos. A vice de 
Ibaneis, Celina Leão (PP), assu-
mirá o comando do Executivo 
local nesse período.

Força policial
A desocupação deverá ser feita pelas polícias militares dos esta-
dos e Distrito Federal, com o apoio da Força Nacional e Polícia 

Federal se necessário, devendo o governador do estado e DF ser 
intimado para efetivar a decisão, sob pena de responsabilidade 

pessoal. Em vídeo divulgado na noite desse domingo (8), Ibaneis 
Rocha pediu desculpas aos chefes dos Três Poderes. Segundo o 
governador afastado, não se imaginava que os atos tomariam 

tal proporção. “Quero me dirigir aqui, primeiramente ao presi-
dente Lula, para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje em 
nossa cidade. Para a presidente do Supremo Tribunal Federal 

[Rosa Weber], ao meu querido amigo Arthur Lira [presidente da 
Câmara], ao meu querido amigo Rodrigo Pacheco [presidente do 

Senado]”, disse.

Desocupação
Moraes determinou ainda a desocupação total do acampamento 
em frente ao Quartel do Exército, na área central de Brasília, em 

até 24 horas. Os que insistirem, alerta o ministro, poderão ser 
presos em flagrante e enquadrados em pelo menos sete crimes 
diferentes. “Determino a desocupação e dissolução total, em 24 
horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos quar-
téis generais e outras unidades militares para a prática de atos 
antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes 

pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos 
terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de 
março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L 
(abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M 
(golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 

286 (incitação ao crime)”.

MINISTRO citou descaso e omissão por 
parte do governador e do então secretário 
de Segurança do DF, Anderson Torres, que 
foi exonerado no domingo

DIVULGAÇÃO

Fim do recesso
O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), suspendeu 
as férias na França e retornou 
ao Brasil após os atos em 
Brasília. O senador convocou 
extraordinariamente o Congresso 
Nacional para apreciar o 
decreto de intervenção federal 
no Distrito Federal, assinado 
pelo presidente Lula. O ato 
convocatório do presidente 
do Congresso, suspende, 
por tempo indeterminado, 
o recesso parlamentar, que teve início em 23 de dezembro 
e terminaria em 1º de fevereiro. Ainda destaca o trabalho 
da polícia legislativa, órgão responsável pela segurança do 
Congresso Nacional. Segundo o senador, eles realizaram “44 
prisões em flagrante de criminosos que protagonizaram atos 
antidemocráticos e cenas de selvageria em Brasília”.

Políticos envolvidos
O líder do governo no 
Congresso, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), disse 
que parlamentares que 
apoiaram os atos praticados 
na Esplanada dos Ministérios 
serão denunciados. O senador 
não citou os nomes de 
quem deve ser denunciado. 
“Estamos oferecendo denúncia 
contra parlamentares que 
participaram dos atos. 
Parlamentares que se 
cumpliciaram com o terror e 
o ataque feroz à democracia 
serão responsabilizados”, 
afirmou. O senador também 
defendeu a criação de uma 
comissão parlamentar de 
inquérito (CPI) para investigar 
os responsáveis. “Eu creio que 
nós temos as assinaturas para 
abertura da CPI. Se for possível 
a suspensão do recesso e, de 
imediato, a instalação da CPI, 
eu creio que assim deve-se 
processar”, disse.

Internado na América
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se internou ontem 
(segunda-feira, 9) no AdventHealth Celebration, nas 
imediações de Orlando, nos Estados Unidos. Ele informa 
que está sofrendo com fortes dores abdominais. Bolsinaro 
já se internou outras vezes por conta de dores abdominais 
desde que foi atingido por uma facada na barriga durante 
a campanha pela Presidência em 2018. A internação desta 
segunda-feira ocorre menos de 24 horas depois dos atos de 
vandalismo nos prédios dos Três Poderes em Brasília.

E-mail denúncia
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, anunciou 
ontem (9) que além das investigações em andamento, a pasta 
criou o e-mail denuncia@mj.gov.br para receber informações 
sobre “atentados terroristas” ocorridos no domingo em 
Brasília. Após os atos que destruíram as sedes dos três Poderes 
da República, Dino já havia afirmado em nota que “não 
haverá conivência com o crime e que todos os responsáveis 
responderão na forma da lei”. O secretário executivo da Justiça 
e Segurança Pública, Ricardo Garcia Cappelli, foi nomeado 
como interventor federal no Distrito Federal. A medida tira 
o comando da área de segurança pública do governo local – 
polícias e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal –, que ficará 
até o dia 31 de janeiro sob o controle da União.

Exoneração publicada
O ex-secretário de Segurança 
Pública do Distrito Federal 
Anderson Torres teve sua 
exoneração publicada ontem 
(9) no Diário Oficial do DF. 
Em uma rede social, Torres 
disse ter vivido no domingo “o 
dia mais amargo de sua vida 
pessoal e profissional”. Ele disse 
ter sido “surpreendido” com 
os “ataques inimagináveis” 
contra prédios públicos na 
Praça dos Três Poderes, que 
chamou de “insanidade 
coletiva”. “Nesse sentido, 
lamento profundamente que 
sejam levantadas hipóteses 
absurdas de qualquer tipo 
de conivência minha com as 
barbáries que assistimos”, 
disse Torres, que é ex-ministro 
da Justiça e Segurança Pública 
do governo Bolsonaro. O 
interior do Congresso Nacional, 
do Palácio do Planalto e 
do STF foram amplamente 
depredados.

DIVULGAÇÃO
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Deputado Fernando
Martins retorna à área
da segurança pública

O deputado Delegado 
Fernando Martins (Republicanos) 
costuma contar que optou pela 
carreira de delegado por acredi-
tar que seria a forma mais direta 
e rápida de combater a impuni-
dade. O mesmo sentimento o 
trouxe à Assembleia Legislativa, 
quando assumiu seu primeiro 
mandato na legislatura que 
se encerra. Após o período 
trabalhando na repressão da 
criminalidade, Martins afirma 
que decidiu ingressar na polí-
tica com o objetivo de conti-
nuar o trabalho de combater 
à impunidade e melhorar a 
vida da população.

Candidato a deputado esta-
dual, Fernando Martins foi eleito 
em 2018, tornando-se um dos 
parlamentares mais votados da 
história de Umuarama. Também 
conquistou eleitores em outras 
58 cidades paranaenses, alcan-
çando o total de 36.937 votos. 
Nas eleições de outubro deste 
ano, no entanto, a votação con-
quistada não foi suficiente para 
retornar ao Legislativo para um 
novo mandato.

Ainda assim, Martins diz 
que deixa a Casa satisfeito com 
o trabalho realizado. “Nesses 
quatro anos em que estive na 
Assembleia Legislativa, tive a 
grata satisfação de defender os 
interesses do Estado e ajudar 
as pessoas que mais precisam. 
Saio daqui com a sensação do 
dever cumprido”, diz o parla-
mentar. Para o futuro, ele revela 
que volta a atuar em seu campo 
de origem. “Retorno para a área 

Semana começa com
6,9 mil vagas no Paraná

As Agências do Trabalhador 
do Paraná e postos avançados 
de atendimento começam a 
semana com a oferta de 6.962 
vagas de emprego com carteira 
assinada no PR. A maior parte 
é para auxiliar de limpeza, 
com 1.497 oportunidades. Na 
sequência, aparecem as fun-
ções de magarefe, com 379 
vagas disponíveis no Estado, 
e operador de telemarketing 
ativo e receptivo, com 328.

O maior volume de pos-
tos de trabalho disponíveis 

está concentrado na Região 
Metropolitana de Curitiba, com 
1.945. Do total, 328 são para 
operador de telemarketing 
ativo e receptivo, 206 para ope-
rador de telemarketing somente 
receptivo, e 40 vagas para opera-
dor de telemarketing ativo.

A regional de Toledo é a 
segunda em quantidade de 
postos de trabalho abertos 
(1.532). Os principais são para 
auxiliar de linha de produção 
(486), abatedor de aves (100) 
e auxiliar de limpeza (89).

Na sequência está a regio-
nal de Cascavel (1.023). Os des-
taques são as vagas para maga-
refe (200), auxiliar de linha de 
produção (179) e operador de 
movimentação e armazena-
mento de carga (50). Há vagas, 
ainda, nas regiões de Maringá, 
Ponta Grossa, Londrina, Pato 
Branco, Francisco Beltrão, Foz 
do Iguaçu, Guarapuava, Irati, 
Ivaiporã, Paranavaí, Pitanga, 
U m u a ra m a ,  Pa ra n a g u á , 
Campo Mourão, Apucarana, 
Ibaiti e Cianorte.

da segurança pública para con-
tinuar servido ao povo para-
naense”. Quanto ao futuro polí-
tico, Fernando Martins afirma 
que este continua em aberto. 
“Estamos aguardando os posi-
cionamentos do nosso grupo 
político. Vamos avaliar as pos-
sibilidades”, conta.

Nos últimos quatro anos, tor-
nou-se um deputado atuante na 
Casa. O parlamentar foi presi-
dente da Comissão de Segurança 
Pública da Alep, além de 3° vice-
-presidente da Assembleia. 
Também foi o Coordenador 
da Frente Parlamentar pelo 
Desenvolvimento do Noroeste 
paranaense. Integrou ainda 
as Comissões pelo Direito das 
Mulheres e do Meio Ambiente.

LEIS
Delegado Fernando Martins 

é um dos autores da Lei 
21.015/2022, que assegura a 
plena liberdade e o direito de ir e 
vir em todo território do Estado 
do Paraná e veda qualquer exi-
gência de documento, certidão, 
atestado, declaração ou passa-
porte sanitário. Também é um 
dos signatários da Lei 20.739 
/2021, que institui as diretrizes 
do ensino domiciliar (homes-
chooling) no âmbito da educa-
ção básica no Estado do Paraná.

Foi o autor ainda da Lei 
20.614/2021, que institui no 
Paraná a Semana Estadual de 
Mobilização e Conscientização 
sobre Brincadeiras Perigosas. 
A semana é sempre realizada 
anualmente na primeira semana 

do mês de junho. O objetivo da 
ação é envolver a sociedade 
em debates e discussões sobre 
o tema por meio de audiências 
públicas, palestras, exposições 
de relatos e de testemunhos. A 
Lei pretende criar o efetivo enga-
jamento e a participação ativa da 
sociedade na defesa da sanidade 
física e mental das crianças e ado-
lescentes paranaenses.

Martins também é autor da 
Lei 20.675/2021, que institui a 
Semana Estadual da Mulher 
do Campo, a ser comemorado 
anualmente na última semana 
do mês de maio. A semana tem 
o objetivo de promover debates, 
palestras e outros eventos acerca 
da importância da mulher na 
agricultura familiar; realizar cur-
sos de capacitação técnica em 
áreas de atuação rural; divulgar 
políticas públicas voltadas às 
mulheres; e incentivar a criação 
de grupos, associações ou coo-
perativas de trabalhadoras rurais.

PARLAMENTAR disse que retorna à 
área da segurança pública para continuar 
servido ao povo paranaense
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“Não tem lugar”
O deputado federal Deltan 
Dallagnol (Podemos), 
também se manifestou 
sobre os ataques de 
radicais bolsonaristas deste 
domingo (8), em Brasília. 
O parlamentar disse que 
ataques violentos “não têm 
lugar no nosso país”.

Ponte “Rei Pelé”
A Feturismo vai pedir ao 
governo de Ratinho Júnior 
(PSD) que a futura Ponte 
de Guaratuba receba o 
nome de Rei Pelé.”É uma 
importante obra. O nome 
do rei Pelé viraria até 
ponto turístico e ajudaria o 
litoral”, diz o presidente da 
Feturismo, Fábio Aguayo.

Em extinção
Pesquisadores do Programa 
Grandes Mamíferos da 
Serra do Mar identificaram 
animais de 12 espécies 
ameaçadas de extinção 
na Reserva Natural Salto 
Morato, mantida pela 
Fundação Grupo Boticário 
de Proteção à Natureza, em 
Guaraqueçaba, no litoral 
norte do Paraná. Entre os 
mamíferos registados, estão 
o gato-mourisco, a onça-
pintada, o gato-do-mato, 
a onça-parda ou puma e o 
gato maracajá.

Soja
Nos últimos dias Jorge 
Frare, produtor da cidade 
de Doutor Camargo, na 
região Norte do Paraná, 
viralizou nos grupos de 
Whatsapp com um pé de 
soja gigante. A planta, 
que tem 1,80 metro de 
altura, deixou os amigos 
curiosos e o produtor para 
lá de animado. “No ano 
passado, nós sofremos 
muito com a estiagem. Foi 
um ano em que as plantas 

Nota de repúdio
“O Estado do Paraná repudia os atos ocorridos neste 
domingo (8), em Brasília. Ações desta natureza são 

inadmissíveis e atentam contra a democracia e o estado 
de direito. Somos a favor da paz e do respeito. O Paraná se 

coloca à disposição do Ministério da Justiça para auxiliar 
no que for preciso e contribuir para a rápida retomada da 

ordem e da paz na capital federal”.

atingiram 15 centímetros, 
30 centímetros. Então, 
entrar em uma lavoura 
e tirar uma planta deste 
tamanho deixa a gente 
para lá de animado”, afirma 
o produtor, que planta soja 
desde os anos 1970.

Desinformação
O projeto que susta os 
efeitos da resolução do 
TSE no enfrentamento à 
desinformação está em 
análise na Câmara dos 
Deputados. A proposta foi 
apresentada pelo deputado 
Filipe Barros (PL-PR). Ele 
argumenta que a resolução 
cria uma sistemática não 
prevista na legislação 
ordinária.

SUS
O secretário de Saúde do 
Paraná, Beto Preto, anunciou 
a liberação de R$ 14 milhões 
para  Londrina. Segundo 
ele, é referente a uma lei de 
contribuição de socorro aos 
prestadores de serviço do 
SUS no Paraná, que está há 
14 anos sem alteração nos 
valores da tabela.

Combate ao crime
A Comissão de Segurança 
Pública da Câmara dos 
Deputados aprovou 
o projeto de lei que 
criminaliza o uso de drones 
para arremessar objetos 
irregulares em presídios e/
ou unidades do sistema 
socioeducativo. A pena de 
reclusão prevista é de 4 a 
8 anos, e multa. Segundo o 
deputado Sargento Fahur 
(PSD), relator do projeto: 
“sugerimos uma reprimenda 
penal maior e adequada 
a esse tipo de crime, 
proporcionando importante 
fortalecimento no combate 
ao crime organizado dentro 
e fora dos presídios”.



5Terça-feira, 10 de janeiro de 2023  GERAL@tribunahojenewsumuarama

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
Twitter @colunaesplanada

coluna

Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Porto espera carregar
7 milhões de toneladas
de grãos no 1º trimestre

Os operadores dos termi-
nais do Porto de Paranaguá 
esperam exportar 40% mais 
granéis sólidos vegetais neste 
primeiro trimestre do ano. A 
expectativa é embarcar cerca 
de 7 milhões de toneladas de 
soja, farelo de soja, milho, trigo 
e açúcar, de janeiro a março. 
Em 2022, no mesmo período, 
foram carregadas cerca de 
5 milhões de toneladas dos 
produtos.

Segundo a projeção dos 
operadores, que considera os 
dados de 12 empresas priva-
das e dos silos públicos (verti-
cal e horizontais), somente de 
soja em grão seriam quase 3,4 
milhões de toneladas embar-
cadas nos três primeiros 
meses do ano. De soja, no ano 
passado, no primeiro trimes-
tre, foram exportadas cerca de 
3,3 milhões de toneladas.

Neste ano, segundo o dire-
tor-presidente da Portos do 
Paraná, Luiz Fernando Garcia, 
a expectativa é positiva em 
relação à 1ª safra de soja 
(22/23). “Aqui no Paraná, os 
especialistas falam em uma 
safra cerca de 60% maior neste 
ano”, afirma.

O Estado é a principal ori-
gem da soja exportada pelo 

OS operadores dos terminais do Porto de Paranaguá esperam exportar 40% mais granéis 
sólidos vegetais neste primeiro trimestre do ano

CLAUDIO NEVES/PORTOS DO PARANÁ

Receita Estadual lança aplicativo 
com serviços aos contribuintes

A Secretaria da Fazenda 
disponibiliza a partir desta 
semana um novo aplicativo: 
Serviços Rápidos da Receita 
Estadual do Paraná. A ferra-
menta, que traz mais facili-
dade aos contribuintes, foi 
apresentada ontem (9) ao 
secretário Renê Garcia Junior 
pela equipe de auditores do 
fisco estadual e já está dispo-
nível para download nas lojas 
do Google e da Apple.

Através do aplicativo, o 
contribuinte poderá ter acesso 
aos serviços ofertados no site 
da Sefa na palma da sua mão. 
“A Receita Estadual tem traba-
lhado constantemente para 
melhorar e ampliar os serviços 
oferecidos, e, através da facili-
dade de acesso ao aplicativo, 

Porto de Paranaguá, seguido 
do Mato Grosso do Sul, São 
Paulo, Mato Grosso e Goiás.

D e  a c o r d o  c o m  o 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento, o Paraná deve 
colher cerca de 21,4 milhões de 
toneladas de soja neste ano.

OUTRAS COMMODITIES
De milho a ser embarcado 

no primeiro trimestre deste 
ano, são esperadas 1.680.000 
toneladas. De farelo de soja, 
1.208.000 toneladas; açúcar, 

670.000 toneladas; e trigo, 
46.500 toneladas.

Em 2022, de janeiro a março, 
foram exportadas 514.120 tone-
ladas de milho; 1.342.740 tone-
ladas de farelo de soja; 424.238 
toneladas de açúcar; e 32.895 
toneladas de trigo.

Os granéis sólidos vegetais 
são embarcados a leste e oeste 
do cais do Porto de Paranaguá, 
pelos terminais AGTL, Cargill, 
Centro Sul, Cimbessul, Coamo 
(I e II), Cotriguaçu, Interalli, 
Louis Dreyfus, Rocha, Pasa, 
Bunge, Cavalca e silos públicos 
(operado pela AOCEP).

será possível tornar mais intui-
tiva e prática a interação do 
contribuinte com os serviços 
disponibilizados”, destacou 
Renê Garcia Júnior. 

O aplicativo de Serviços 
Rápidos da Receita Estadual 
do Paraná possibilita ao usuá-
rio o acesso aos principais 
serviços prestados pelo fisco 
paranaense: consulta ao calen-
dário do IPVA; identificação 
automática do(s) veículo(s) do 
usuário autenticado; extrato 
de débitos do IPVA; exibição 
das informações básicas do(s) 
veículo(s); geração de guias 
de pagamento do IPVA (com 
código PIX, código de bar-
ras ou guia em arquivo PDF); 
parcelamento do IPVA, bem 
como a geração das guias para 

pagamento; geração de guias 
para pagamento de dívida 
ativa do IPVA; consulta ao 
Cadastro Informativo Estadual 
(Cadin), inclusive com a ori-
gem das pendências (este 
último serviço disponível 
apenas com usuário autenti-
cado); e geração de guias de 
pagamento da Dívida Ativa 
registrada na SEFA (com 
código PIX, código de barras 
ou guia em arquivo PDF).

Além desses serviços já em 
operação, ainda serão imple-
mentados acessos ao ITCMD; 
emissão de GRPR para outros 
débitos; solicitação de res-
tituição; integrações com 
outras entidades do Cadin; 
e parcelamento do IPVA com 
cartão de crédito.

Comadrio  

Aos holofotes, a presidente 
do PT, Gleisi Hoffmann, 
escolheu as presidentes da 
Caixa e Banco do Brasil. Seria 
bonita meritocracia e no 
empoderamento feminino se 
não fossem as digitais de Janja 
da Silva. Ela deu o aval após a 
indicação de sindicatos. Nada 
na Transição avançou sem sua 
decisão, que se apresentou a 
interlocutora do marido – e 
ninguém contestou. Maria Rita 
Serrano, na Caixa, e Tarciana 
Medeiros, no BB, egressas 
das hostes, têm a chance de 
provar que não são apenas 
amigas da comadre. 

Tamanho da herança
O falecido Governo de Jair 
Bolsonaro deixou nada 
menos que R$ 1,8 bilhão em 
emendas de transferências 
especiais a pagar para 2023. 
Tem muito bolsonarista que 
vai chorar na porta do Palácio 
por isso.

Terror do PT 
O PT pode ter problemas 
com o deputado 

Ingrediente político
Enquanto o então secretário de Segurança do Distrito 

Federal, Anderson Torres, passeava tranquilo em Orlando 
(EUA), a PM errou feio na Esplanada, subestimou o poder 
de ameaças e contingente dos bolsonaristas. Mas há uma 

jogada política certeira do presidente Lula da Silva (PT) 
na intervenção federal na Segurança Pública. Ao mirar 
e atirar na competência do governador Ibaneis Rocha 

(MDB), Lula blindou os ministros José Múcio (Defesa) e 
Flávio Dino (Justiça). A segurança interna do Palácio do 
Planalto deveria ser feita pelo Exército, que demorou a 

aparecer nas ruas. E Dino prometeu ação enérgica da Força 
Nacional, até descobrir que ainda não a controla. Ibaneis 
é passivo de investigação por ser chefe do Estado, mas o 
seu afastamento numa canetada do ministro Alexandre 

de Moraes, do STF, rabiscou a competência do STJ, a 
quem cabe a decisão sobre governadores. A decisão de 

Lula acabou atiçando o apetite de seu partido pelo Poder 
no GDF para 2026, e aliados oportunistas já falam em 

impeachment de Ibaneis. Em outra frente, a Coluna apurou 
que o Exército convocou tropas especiais de quartéis do 

Norte, as Forças de Prontidão, para enviar a Brasília. 

federal Paulo Fernando 
(Republicanos-DF). Suplente 
do eleito Júlio Cesar – que 
será secretário do GDF 
– Paulo assume com um 
currículo de botar medo 
nos petistas: foram dele 
ações que barraram a posse 
de Lula como ministro da 
então presidente Dilma 
Rousseff, e a que cassou 
ao registro de advogado de 
José Dirceu. Só para citar 
dois casos.

Reis da Casa
Os deputados que optarem 
por auxílio-moradia tiveram 
agrado: o benefício subiu 
para R$ 4.253 mensais. Com 
isso paga-se um bom loft ou 
flat em Brasília. A Câmara 
injeta mais R$ 1.747, se for 
necessário. E Brasília já tem 
os campeões em gastos 
com as cotas de verbas 
de gabinetes na Câmara 
dos Deputados de 2022. 
Segundo levantamento 
da Coluna: Marreca Filho 
(Patriota-MA), com R$ 487 
mil; Mara Rocha (MDB-AC), 
R$ 479 mil; e Bibo Nunes 
(PL-RS), R$ 477 mil.

Regulação da internet
A ordem na futura Secretaria 
de Serviços e Direitos 
Digitais, que ficará no 
bojo do Ministério das 
Comunicações, é regular 
serviço de internet longe 
de censura. Mas há quem, 
dentro do Governo, já fale 
em concessão de portais... 
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Coronel Sérgio Almir Teixeira é o
novo comandante da PM do Paraná

O governador Ratinho 
Junior nomeou ontem (9) o 
coronel Sérgio Almir Teixeira 
para o comando da Polícia 
Militar do Paraná. Nascido no 
dia 22 de janeiro de 1972, em 
Cascavel, o novo comandante 
tem um histórico de 35 anos 
de atuação na corporação e 
é o primeiro negro a assumir 
o maior posto da PM em 168 
anos. Ele substitui o coro-
nel Hudson Leôncio Teixeira, 
novo secretário de Segurança 
Pública. A cerimônia solene 
com apresentação da tropa 
aconteceu na Academia Militar 
do Guatupê, em São José dos 
Pinhais.

Teixeira é graduado em 
Direito e Educação Física e pos-
sui uma extensa formação nos 
cursos da Polícia Militar. Antes 
de assumir a nova função, ocu-
pava o cargo de comandante 
do 5º Comando Regional da 
Polícia Militar (região Oeste e 
Sudoeste do Estado), com sede 
em Cascavel.

“Ele foi escolhido pela sua 
competência, pelo seu histó-
rico de trabalho, eficiência e 
educação, mas a escolha tam-
bém tem um simbolismo. Ele 

PC pede a prisão de autor de
homicídio no Jabuticabeiras

A Polícia Civil identificou o 
autor do homicídio que viti-
mou Elias Cavalcante, 45 anos, 
na noite do último sábado 
(7). O homem morreu após 
ter sido atingido por vários 
tiros por volta das 20h30 na 
rua das Fitônias, no Parque 
Jabuticabeiras.

O delegado-chefe da 7ª SDP, 
Gabriel Menezes, informou que 
a vítima estava em uma cami-
nhonete de sua propriedade 
e foi interceptado por outro 
homem, em uma moto Biz 
branca. O motociclista entrou 
na frente da caminhonete e 
passou a efetuar os disparos.

Conforme apurado pelos 
investigadores, um homem de 
29 anos seria o autor do crime. 
Ele não possui passagens pela 
polícia e é conhecido pela 
família da vítima. Conduzido 
pelo Delegado Operacional 
da 7ª SDP, Leonardo Martinez 

teve o bisavô escravo e agora 
chega ao maior posto da 
Polícia Militar. O Brasil tem que 
prestigiar todas as suas etnias. 
Para nós é motivo de muita 
alegria”, disse o governador.

Ele também destacou os 
avanços na gestão da Polícia 
Militar. “No início de 2019, 
afirmei que o nosso governo 
teria a missão de reestrutu-
rar a PM e investir em mais 
equipamentos, mais viaturas, 
mais servidores e mais con-
dições de combater o crime 
organizado. Com muita honra 
e apoio de grandes militares, 
conseguimos concluir essa 
primeira missão com muito 
sucesso. Compramos BMWs, 
novas armas e coletes balísti-
cos, reestruturamos a Patrulha 
Rural, combatemos com muita 
rigidez o crime organizado, 
principalmente o novo can-
gaço, temos viaturas mais inte-
ligentes, novos equipamentos 
tecnológicos, e desenvolve-
mos programas que em breve 
tornarão a segurança pública 
ainda mais eficiente”, afirmou.

Ratinho Junior ainda citou 
a contratação de mais três mil 
policiais militares, que estão 

em formação e a partir de 2023 
vão ajudar a patrulhar as 399 
cidades do Paraná. “Temos os 
melhores quadros do Brasil 
nessa gestão e estamos pron-
tos para os próximos desafios, 
para ampliar o controle nas 
fronteiras e divisas e levar tran-
quilidade para os paranaenses 
que moram nas grandes cida-
des ou nas áreas mais afasta-
das. Ficou no passado aquele 
tempo em que policial militar 
tinha que empurrar viatura e 
trabalhar com equipamento 
de segunda mão. Hoje temos 
as melhores tecnologias, 
drones, helicópteros, viatu-
ras novas e semiblindadas, e, 
principalmente, profissionais 
treinados e capacitados para 
enfrentar qualquer situação”, 
complementou.

INTEGRAÇÃO
Além do apoio à PM, ele 

reforçou a integração das for-
ças de segurança no Paraná. 
“Realizamos grandes proje-
tos, como a Cidade da Polícia, 
o Projeto Falcão, com aero-
naves equipadas com tec-
nologia de ponta, e o Olho 
Vivo, com milhares de novas 

câmeras mapeando as cida-
des. Construímos 16 unidades 
prisionais, criamos a Polícia 
Penal e pusemos ponto final 

Continuidade
Segundo o coronel Sérgio Almir Teixeira, sua atuação no comando da 
PM terá foco na continuidade do que já era realizado na gestão ante-
rior. “Eu já participava do comando da PM em Cascavel. Tudo que foi 

implementado recentemente contou com a minha participação, então 
a missão é de continuidade. Agora o coronel Hudson está à frente da 

Secretaria e nós vamos continuar implementando o que se iniciou 
nessa gestão. Certamente a Polícia Militar vai crescer”, ressaltou. Nos 
próximos anos, o novo comandante terá como foco a ampliação de 

treinamentos de profissionais, tornar os concursos públicos periódicos 
para recompor quadros e estruturar os batalhões.

e pelo Grupo de Diligências 
Especiais (GDE), o inquérito 
apontou que vítima e autor 
tinham uma divergência há 
anos devido a disputa de 
um terreno. Esta disputa foi 
ficando mais acirrada, até que 
no último sábado ocorreu o 
homicídio.

A Polícia Civil já protocolou 
na Justiça o pedido de prisão e 
assim que a ordem for expedida 
os policiais sairão diligenciar em 
busca da captura do autor.

INCÊNDIO CRIMINOSO
O delegado-chefe ainda 

informou que no dia 5 de 
janeiro foi incendiada a casa 
de um parente da vítima do 
homicídio. “No boletim de 
ocorrência registrado para 
comunicar o incêndio, as víti-
mas indicam que o suspeito 
de realizar o incêndio é o 
mesmo homem que come-
teu o homicídio. Contudo, 
esses fatos ainda dependem 
de apuração”, divulgou.

no problema de presos em 
delegacias, atrapalhando 
o trabalho da Polícia Civil”, 
complementou.

CEL Sérgio Teixeira tem um histórico de 35 anos de atuação na corporação e é o primeiro 
negro a assumir o maior posto da PM em 168 anos
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Morador de Umuarama de 26 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Estadu-
al transportando mercadorias contrabandeadas na PR-323 entre Iporã e Cafezal 
do Sul, por volta das 22h do sábado (7). Ele conduzia o GM/Classic Life, 
prata, emplacado em Assis Chateaubriand. Na vistoria foram encontrados no 
porta-malas e embaixo dos bancos pacotes de cigarros, cigarros eletrônicos, 
aparelhos celulares, bebidas, perfumes e medicamentos. O motorista disse que 
comprou as mercadorias no Paraguai e retirou em Guaíra pelo valor aproximado 
de R$ 12 mil. Ele também disse que o destino era Umuarama.

DIVULGAÇÃO
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CBF condena uso da 
camiseta da Seleção 
nos atos de vandalismo

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) condenou 
ontem (segunda-feira, 9) o uso 
da camisa da seleção nacional 
em atos antidemocráticos e de 
vandalismo. A publicação da 
nota oficial ocorre um dia após a 

invasão e depredação das sedes 
dos Três Poderes da República 
em Brasília (DF), por extre-
mistas apoiadores do ex-pre-
sidente Jair Bolsonaro que 
vestiam a amarelinha. Os ata-
ques danificaram o Palácio do 

Planalto, o Congresso Nacional 
e o Supremo Tribunal Federal.

“A CBF repudia veemente-
mente que a nossa camisa seja 
usada em atos antidemocráticos 
e de vandalismo”, afirma a enti-
dade em comunicado no Twitter.

A publicação da nota oficial ocorre um dia após a invasão e depredação das sedes dos Três 
Poderes da República em Brasília

DIVULGAÇÃO

Fãs de Roberto Dinamite se despedem
do craque vascaíno em São Januário

Milhares de torcedores 
prestam as últimas homena-
gens ao craque e ídolo vas-
caíno Roberto Dinamite, cujo 
corpo é velado no Estádio de 
São Januário, sede do clube 
em São Cristóvão, zona norte 
do Rio, desde às 10h15 de 
ontem (9). O ex-jogador, de 68 
anos, morreu no domingo (8), 
após mais de um ano de tra-
tamento contra um câncer de 
intestino.

O cálculo do prejuízo ao 
patrimônio público ainda 
não foi finalizado. Houve des-
truição de fachadas de vidro, 
móveis, relíquias históricas e 

documentos, além de furto 
de armas e de obras de artes, 
além de vandalização de qua-
dros – como o painel de Di 
Cavalcanti - e vitrais.

Antes de os portões serem 
abertos, a fila de fãs com fai-
xas e cartazes já dobrava o 
quarteirão de São Januário do 
lado de fora do estádio. Pela 
manhã, Edmundo, ex-atacante 
do Cruzmaltino, compareceu 
à cerimônia e não conteve as 
lágrimas diante do caixão.

Quem também se despe-
diu do craque cruzmaltino 
foi Zico, ídolo rubro-negro. 
Adversários dentro de campo, 

fora dele os dois jogadores 
tornaram-se amigos.  

“Tivemos tantos momen-
tos de vitórias e de derrotas, 
mas a amizade sempre foi 
pautada pelo respeito, pelo 
carinho e tive oportunidade 
de conviver por muitos e 
muitos anos com ele. Foram 
praticamente 50 anos de ami-
zade e grandes momentos 
vividos. Na seleção brasileira 
nós nunca fomos derrotados 

jogando juntos. É lógico que 
é uma perda muito grande 
pro nosso futebol, uma perda 
muito grande pro nosso país 

por tudo aquilo que ele repre-
sentou no futebol brasileiro”, 
afirmou Zico, recebido com 
aplausos no velório do amigo.

ZICO, adversário em campo, mas amigo fora dele, fez suas condolências a Roberto Dinamite
D
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Prefeito retira projetos que alteram Piso
do Magistério e Fundo de Previdência

O prefeito Hermes Pimentel 
decidiu retirar os projetos de 
autoria do Executivo que 
seriam votados em sessão 
extraordinária na Câmara 
de Vereadores, na tarde de 
ontem (segunda-feira, 9). A 
justificava, foi a necessidade 
de ampliação do diálogo com 
os servidores do Magistério e 
representantes dos aposenta-
dos e pensionistas.

Os textos foram enca-
minhados para apreciação 
dos vereadores em sessão 
extraordinária que chegou 
a ser aberta, mesmo com 
atraso de mais de uma hora e 
meia e, encerrada em menos 
de cinco minutos, com a 
aprovação do ofício vendo 
do chefe do Poder Executivo 
Municipal, solicitando a reti-
rada da pauta dos projetos.

Em nota, o prefeito res-
salta que haviam dúvidas dos 
vereadores, que poderiam 

Em quatro dias Município 
registra 188 casos de Covid

De volta às atividades nor-
mais ontem (9), a Secretaria 
de Saúde anuncia 188 novos 
casos de Covid na cidade, 
com dados acumulados desde 
a quarta-feira (4). São 112 
mulheres, 73 homens e três 

crianças – um bebê de sete 
meses e outro de um ano, 
ambos ainda sem imunização, 
e uma menina de 11 anos, que 
tomou duas doses da vacina.

Apenas um homem de 84 
anos segue internado na UTI 

do Hospital Uopeccan (ele 
tomou três doses da vacina). 
Existem hoje 320 pessoas em 
isolamento domiciliar, consi-
derando que há 294 casos ati-
vos e outros 26 tratados como 
casos suspeitos.

Reforma Previdenciária

dificultar a aprovação das 
propostas. “Pimentel decidiu 
retardar a votação para novas 
conversas com as diferentes 
categorias, a fim de minimi-
zar os impactos tanto para 
os professores e servidores 
aposentados, quanto para o 
município”, consta na nota.

O prefeito ressaltou sobre 
a necessidade de adequação 
da legislação. “Precisamos nos 
adequar à legislação federal 
na questão do piso do magis-
tério e tornar viável o Fundo 
de Previdência Municipal de 
Umuarama, obedecendo a 
reforma da previdência esta-
belecida pelo governo federal. 
Vamos dialogar com os servi-
dores ativos e inativos, a fim 
de chegarmos a um termo que 
seja viável para a administra-
ção municipal e que preserve 
os seus direitos, e então enca-
minharemos os projetos nova-
mente para a Câmara”.

O Fundo de Previdência 
tem atualmente cerca de 800 
beneficiários e uma folha de 
pagamento aproximada de 
R$ 3 milhões. O projeto de lei 
pretende readequar o tempo 
de contribuição do servidor e 
ajustar a idade para aposenta-
doria, diferenciando homens, 
mulheres e trabalhadores do 
magistério, entre outros pon-
tos, para tornar o fundo autô-
nomo e assegurar os direitos 
de todos os beneficiários e dos 
servidores que se aposentarão 
nos próximos anos.

Na prática, haverá três gru-
pos para enquadramento dos 
servidores: os já aposentados, 
com direito adquirido, os que 
estão trabalhando, que terão 
regras transitórias. Futuros 
contratados serão contempla-
dos com as novas regras.

Em Umuarama a incidência 

Piso do Magistério
Antecipando uma proteção da remuneração justa à classe, Pimentel 
apresentou à Câmara o Projeto de Lei Complementar que altera o 
plano de carreira, garantindo o pagamento do Piso Salarial Profis-
sional Nacional do Magistério – estabelecido em R$ 1.922,82 para 
uma jornada de 20 horas semanais. No município, 396 professores 
seriam beneficiados com a medida, a maioria aprovada no último 
concurso público. “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 con-
quistaram progressão salarial”, salientou Lima. Se a lei tivesse pas-
sado na Câmara, os professores também passariam a ter a garantia 

dessa renda mínima, com a remuneração para a jornada de 40 
horas é de R$ 3.845,63. O reajuste seria uma espécie de abono aos 
profissionais e, conforme a lei, não seria considerado para efeito do 

cálculo de vantagem pecuniária (não incorporado ao salário para 
fins de cálculo de aposentadoria). O abono seria considerado para 
cálculo do décimo terceiro salário e das férias e ainda incidir previ-
dência, conforme legislação brasileira. O bônus não seria oferecido 
aos servidores ativos e inativos cuja remuneração exceda o valor do 

Piso Nacional do Magistério.

O Governo Federal deter-
minou, por meio de uma 
Emenda Constitucional, que 
todos os municípios brasilei-
ros devem rever seus planos 
de previdência social, estabe-
lecendo novas regras para o 
sistema previdenciário de tra-
balhadores, tanto da inicia-
tiva privada quanto dos servi-
dores públicos. Desta forma, 
a Câmara de Vereadores deve 
votar na próxima segunda-
-feira (9) um Projeto de Lei 
enviado pelo prefeito Hermes 
Pimentel para que a lei seja 
cumprida.

A reforma estabelece alte-
rações nas normas obrigató-
rias sobre as aposentadorias 
dos servidores e o objetivo, 
em Umuarama, é equilibrar o 

‘financiamento do custo suple-
mentar’ (recursos extras que o 
município transfere ao fundo 
de previdência para cobrir o 
deficit entre a arrecadação e o 
custo da folha de pagamento).

“O município espera cor-
rigir em longo prazo um 
deficit existente no Fundo 
de Previdência de quase R$ 
480 milhões. A administração 
municipal deve realizar apor-
tes até 2055 para conseguir 
equacionar esta situação”, 
lembra o procurador jurídico 
do Município, Renan de Lima, 
ressaltando que para 2023, o 
valor do aporte previsto é de 
R$ 24,5 milhões (29,88% da 
folha) e em 2024, a estimativa 
é de R$ 26,7 milhões (32,35% 
da folha).

Aposentados contribuintes
da contribuição previden-
ciária sobre os proventos 
de aposentadoria e pensão 
por morte serão realizados 
apenas para os que ganham 
acima de dois salários-míni-
mos (cerca de R$ 2.600). “Em 

muitas outras prefeituras, até 
quem é aposentado com um 
salário-mínimo tem de pagar 
previdência, mas o prefeito 
fez questão de que aqui [em 
Umuarama] isso não aconte-
cesse”, finalizou.

CÂMARA Municipal ficou lotada de servidores e professores do município que aplaudiram a retirada do projeto a pedido do prefeito Pimentel

ALEX MIRANDA
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A Prefeitura de Umuarama 
oferece, todos os meses, deze-
nas de oportunidades de negó-
cios por meio de sua Diretoria 
de Licitações e Contratos. 
Desde uma simples caneta 
esferográfica até grandes 
motoniveladoras, o órgão 
necessita adquirir produtos 
e serviços para fazer girar a 
chamada máquina pública. E 
tudo deve ser feito por meio 
de licitações, que neste mês de 
janeiro traz 33 oportunidades.

Na mais recente agenda de 
licitações divulgada ontem (9), 

Palavras cruzadas

Solução anterior

8 VARIEDADES   Terça-feira 10 de janeiro de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Deverá ser um ótimo dia para fazer conta-
tos, parcerias e associações importantes 
e essa vibração também pode facilitar as 
aproximações na paquera ou mesmo abrir 
caminho para um romance com alguém 
da turma. Para quem já achou sua alma 
gêmea, fase de perfeita sintonia.

TOURO  21/4 a 205
Boas oportunidades para a sua carreira 
então mostre todo o seu potencial no tra-
balho ou em entrevistas de emprego. Você 
vai querer cuidar melhor da sua imagem. 
Quem busca um novo amor terá mais 
chances de se envolver com alguém que 
já conhece.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você saberá argumentar para defender 
seus projetos e convencer as pessoas. 
Troque experiências com pessoas sábias 
e bem-sucedidas para melhorar seu currí-
culo. No campo sentimental você está mais 
para aventuras, prazer e diversão do que 
para compromisso.

CÂNCER 21/6 a 21/7
É um bom momento para remexer em 
seus guardados, seja para recordar bons 
momentos ou para se desfazer de coisas 
que não usa mais. É um bom dia para se 
reconciliar com alguém da família. No amor 
o coração pode balançar por alguém do 
passado. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Ótimo dia para fazer acordos vantajosos. 
O amor está no ar e que você só ficará 
na pista se quiser. Pode se declarar para 
alguém ou esclarecer um mal-entendido 
com a pessoa amada. Bom momento para 
quem vive junto e quer oficializar a união.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pode pintar um segundo emprego ou uma 
vaga mais vantajosa em outro lugar. Talvez 
você queira investir em um tratamento de 
saúde ou beleza. Vai buscar alguém que 
traga segurança para o seu coração. Preste 
atenção: o amor pode estar do seu lado!

LIBRA  23/9 a 22/10
Fase de sorte para jogos e sorteios. Quem 
tem filhos pode aguardar momentos deli-
ciosos com eles: entre na brincadeira e 
divirta-se. Seu charme estará irresistível e 
uma nova paquera pode surgir a qualquer 
momento, onde e com quem você menos 
espera. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Desejo de ter mais segurança e estabilidade 
na vida. Dia pede cautela e discrição. Evite 
revelar seus planos e espere um momento 
mais oportuno para mostrar as suas inten-
ções. Na vida a dois, procure passar mais 
tempo a sós com o par. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
A ajuda que você precisa pode vir de um 
conselho, uma dica ou mesmo uma infor-
mação recebida de alguém próximo. Por 
isso, faça contatos e novas amizades e 
preste atenção ao que os outros vão dizer. 
Use e abuse do seu carisma. Vida a dois em 
perfeita sintonia.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Pode pintar uma promoção no emprego ou 
uma proposta bem lucrativa, mas a grana 
não vai cair do céu: será preciso empenho, 
dedicação e responsabilidade. Quem pro-
cura um novo amor vai escolher a dedo e só 
dará chance se sentir que o lance é mesmo 
promissor. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Bom momento para investir nos estudos 
e seguir o exemplo de pessoas sábias e 
bem-sucedidas. Na vida amorosa, você 
vai procurar alguém que tenha ideias e 
ideais parecidos com os seus. Na união 
controle a sua rebeldia e converse sem 
brigar.

PEIXES 20/2 a 20/3
Talvez queira se isolar um pouco do mundo 
e ficar mais tempo no seu canto para pen-
sar na vida e fazer planos para o seu futuro, 
nas nada de remoer problemas e preocu-
pações. Pode ser difícil resistir à tentação 
de uma atração proibida. 

Os nascidos em 10 de janeiro são amorosos, ligados demais à família, sensíveis e 
costumam se abalar, psicologicamente, com facilidade. São bondosos e gostam de 
ajudar os que estão sofrendo. Estão sujeitos a problemas digestivos, como gastrite, 
úlcera no estômago ou esôfago e outros. Costumam ter sorte em atividades, negócios 
e vendas comissionadas, pois se mostram excelentes vendedores e publicitários, na 
divulgação e promoção de algum produto.

Horóscopo nascidos em 10 de janeiro
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TCCA
SONOLENTO

VILPASTOR
MEDIARIML

ABREAVCA
COESASIOB

LVIVENCIA
ELOGIASEB

QUASEPS
SUARLACRO

IRCEIDOL
AMIDOROEU

ITNEONT
CASTIGADO

MOSCAALAS

Como fica
o bebê ao

mamar

(?) de se-
gurança:
becape

(Inform.)

A parte
branca do

ovo

(?) metal:
o dinheiro

(?)-bumbá,
festa

popular
brasileira

Forma do
decote 
pronun-
ciado

Plenos;
completos 

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Tamanho
pequeno

de camisa
(abrev.)

A tecla
"apagar"
de calcu-
ladoras

Pó para
engrossar
mingaus

Daniel Al-
ves, lateral

direito
(fut.)

Divisões
da escola
de samba

Suporte;
aguente
O do alu-
mínio é Al

Intervir 
(o árbitro)

Retira
(a tampa)

Louva;
enaltece 
Por um

triz

Punido
Uma das 

categorias
do boxe 

Gás usado 
em letreiros
Consoantes
de "saco"

Fecho
(a carta)
Operação 
matemática

Experi-
ência

Abrigos de
sentinelas

Deixar o
local

Transpirar

Ligadas;
unidas
Litro

(símbolo)
Sergipe
(sigla)
Aquele
homem

Psiu!

Comeu
feito ratos

Ídolo, em
inglês

Suplica;
implora

Derrame
(pop.)

Roupa fe-
minina (pl.)

Sacerdote 
protestante
Mudar a
direção

Local de
autópsias
Tira estrei-
ta de pano

(?) Jobim,
músico

Beira;
margem

Remédio para evitar
gravidez

A letra
sinuosa

Gire 
(o pião)

4/idol — néon. 5/amido. 6/coesas — elogia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 7

TCCA
SONOLENTO

VILPASTOR
MEDIARIML

ABREAVCA
COESASIOB

LVIVENCIA
ELOGIASEB

QUASEPS
SUARLACRO

IRCEIDOL
AMIDOROEU

ITNEONT
CASTIGADO

MOSCAALAS

Como fica
o bebê ao

mamar

(?) de se-
gurança:
becape

(Inform.)

A parte
branca do

ovo

(?) metal:
o dinheiro

(?)-bumbá,
festa

popular
brasileira

Forma do
decote 
pronun-
ciado

Plenos;
completos 

Segunda
opção da
múltipla
escolha

Tamanho
pequeno

de camisa
(abrev.)

A tecla
"apagar"
de calcu-
ladoras

Pó para
engrossar
mingaus

Daniel Al-
ves, lateral

direito
(fut.)

Divisões
da escola
de samba

Suporte;
aguente
O do alu-
mínio é Al

Intervir 
(o árbitro)

Retira
(a tampa)

Louva;
enaltece 
Por um

triz

Punido
Uma das 

categorias
do boxe 

Gás usado 
em letreiros
Consoantes
de "saco"

Fecho
(a carta)
Operação 
matemática

Experi-
ência

Abrigos de
sentinelas

Deixar o
local

Transpirar

Ligadas;
unidas
Litro

(símbolo)
Sergipe
(sigla)
Aquele
homem

Psiu!

Comeu
feito ratos

Ídolo, em
inglês

Suplica;
implora

Derrame
(pop.)

Roupa fe-
minina (pl.)

Sacerdote 
protestante
Mudar a
direção

Local de
autópsias
Tira estrei-
ta de pano

(?) Jobim,
músico

Beira;
margem

Remédio para evitar
gravidez

A letra
sinuosa

Gire 
(o pião)

4/idol — néon. 5/amido. 6/coesas — elogia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO34

D A
G U A D A L A J A R A

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

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

H I F I P A N D A
G R A N A D A A R E S

A S S A D L I C H
G E N I T A L I A

U O L C C L A R A
I E R N O H V S

N A N I Z E B R A S
C H R I S S O A L H O

I T A O C A M I O L O

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

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.

Novos negócios com a Prefeitura na agenda de licitações
são 18 pregões eletrônicos, 12 
concorrências públicas e mais 
três tomadas de preços, que 
se iniciam na próxima quinta 
(12) às 9h, com a realização de 
uma concorrência pública para 
a contratação de empresa para 
a construção de 36 residências 
– 21 delas com área de 50,39 
m² e outras 15 medindo 69,6 
m² – para atendimento de pro-
gramas habitacionais de mora-
dias de interesse popular.

Os pregões são direciona-
dos para a aquisição de fer-
ramentas para a Secretaria 

d e  O b ra s ,  m e d i ca m e n -
tos para atender à Central 
Farmacêutica, PA24horas e a 
todas as unidades de saúde, 
451 toneladas de calcário, ócu-
los de grau completos para dis-
tribuição a pacientes do SUS, 
materiais de expediente (pape-
larias, materiais de escritório 
etc.), baterias para uso em veí-
culos, pães para inclusão na 
merenda escolar e materiais 
elétricos para manutenção de 
prédios públicos, entre outras 
possibilidades de negócios.

A agenda de licitações 

completa, com todas as infor-
mações sobre as oportuni-
dades de negócios, pode ser 

acessada no site da Prefeitura, 
no banner eletrônico do Portal 
da Transparência.
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BMW une o mundo real e o virtual
no conceito BMW i Vision Dee

O BMW Group está compar-
tilhando sua visão da futura 
experiência digital, dentro e 
fora do veículo, no Consumer 
Electronics Show (CES) 2023, 
que acontece em Las Vegas, 
nos Estados Unidos. O BMW 
i Vision Dee é um futurístico 
sedã médio, em uma lin-
guagem de design minima-
lista. O nome “Dee” significa 
Digital Emotional Experience 
(Experiência  Emocional 
Digital) — e esse é precisa-
mente o seu objetivo: criar 
um vínculo ainda mais forte 
entre as pessoas e seus car-
ros. As futuras funções digitais 
irão muito além do nível de 
controle de voz e sistemas de 
assistência ao motorista, com 
os quais estamos familiariza-
dos atualmente. Outra futura 
novidade fica para as exibições 
de informação no para-brisa, 
através do Head-Up Display. 
O novo BMW Head-Up Display 
se estende por toda a largura 
do para-brisa, proporcio-
nando um vislumbre da pró-
xima geração de veículos. A 
partir de 2025, esta inovação 
estará disponível nos modelos 
da NEUE KLASSE. E não para 
por aí: a impressionante tec-
nologia E Ink, que estreou na 
CES de 2022 e impressionou o 
público com a capacidade de 
mudar a cor do BMW iX Flow 
entre branco e preto, foi aper-
feiçoada e agora tem a pos-
sibilidade de mudar o visual 
do carro com até 32 cores 
diferentes.

“Com o BMW i Vision Dee, 
mostramos o que é possí-
vel quando hardware e soft-
ware se fundem. Dessa forma, 
somos capazes de explorar 
todo o potencial da digita-
lização para transformar o 
carro em um companheiro 
inteligente. Esse é o futuro 
para os fabricantes de auto-
móveis — e, também, para a 
BMW: a fusão da experiência 
virtual com o genuíno prazer 
de dirigir”, afirma Oliver Zipse, 
Presidente do Conselho de 
Administração da BMW AG. “Ao 
mesmo tempo, o BMW i Vision 
Dee é mais um passo no cami-
nho para a NEUE KLASSE. Com 
essa visão, estamos olhando 

para o futuro e destacando a 
tremenda importância da digi-
talização para nossas próximas 
gerações de produtos”, com-
pleta o executivo.

CINCO NÍVEIS
O BMW Mixed Reality 

Slider, em combinação com o 
Head-Up Display avançado, é 
o destaque digital e o controle 
operacional central do BMW i 
Vision Dee. Usando sensores 
no painel de instrumentos, o 
motorista pode decidir por si a 
quantidade de conteúdo digi-
tal que deseja ver no Head-Up 
Display. A seleção de cinco 
níveis varia de analógico a 
informações relacionadas à 
direção, ao conteúdo do sis-
tema de comunicação e à pro-
jeção de realidade aumentada, 
até a entrada no metaverso. A 
realidade mista pode ser expe-
rimentada no BMW i Vision Dee 
de uma forma imersiva que 
envolve diferentes sentidos, 
sem a necessidade de ferra-
mentas adicionais e criando 
uma dimensão de prazer de 
dirigir para o usuário.

DISPLAY AVANÇADO
O BMW Group é conhecido 

no setor automotivo como pio-
neiro do Head-Up Display e 
refinou sistematicamente essa 
tecnologia nas últimas duas 
décadas. No BMW i Vision Dee, 
esse sistema ganha uma nova 
proporção e atua como uma 
espécie de realidade virtual, 
projetando as informações 
em todo o para-brisa. Desta 

forma, o Head-Up Display atua 
como uma tela e demonstra o 
enorme potencial da tecnolo-
gia de projeção que será utili-
zada no futuro para o conceito 
de exibição e operação de 
informações sobre o veículo. 
A versão de produção padrão 
do BMW Head-up Display que 
se estende por toda a largura 
do para-brisa será usada nos 
modelos do NEUE KLASSE a 
partir de 2025.

DESIGN DISCRETO 
O design do BMW i Vision 

Dee foi deliberadamente redu-
zido para focar a atenção na 
experiência digital e no DNA 
da marca BMW. O exterior é 
definido pelo design clássico 
do sedã de três volumes que 
forma o núcleo da marca BMW. 
Os elementos de design tra-
dicionais, como a grade em 
forma de rim da BMW, os faróis 

duplos circulares e o contorno 
Hofmeister, foram reinventados, 
com ícones ‘phygital’ substi-
tuindo elementos analógicos. 
Isso dá ao BMW i Vision Dee 
seu próprio caráter digital, mas 
humano. No interior, a digitali-
zação anda de mãos dadas com 
a redução do uso de materiais, 
controles operacionais e telas 
para garantir que nada distraia a 
experiência digital e a nova sen-
sação de maior prazer de dirigir. 

O design não convencional do 
volante, com seu raio vertical 
central, cria pontos de contato 
que ganham vida diante de pro-
ximidade ou toque e pode ser 
operado movendo o polegar. 
Esses pontos de contato ‘phy-
gital’ controlam a seleção do 
conteúdo projetado no para-
-brisa e, juntamente com o 
Head-Up Display, apoiam o 
princípio de “mãos no volante, 
olhos na estrada”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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
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 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 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$ 219.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 102.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LT 21/22 PRATA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.0 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$ 329.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00 

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

EXTRAVIO DE ALVARÁ
MADRI MARTELINHO DE OURO 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ: 
13.864.529/0001-03, estabe-
lecido na Avenida Tiradentes, 
nº 2993, Zona III, CEP 87505-
090, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 29914/2011. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

Abatedor de gado
 Ajudante de eletricista
 Atendente balconista
 Atendente de balcão
 Atendente de lanchonete
 Atendente de mesa
 Auxiliar administrativo
 Auxiliar de cozinha
 Auxiliar de estoque
 Auxiliar de expedição
 Auxiliar de jardinagem na
conservação de vias
permanentes
 Auxiliar de limpeza
 Auxiliar de linha de produção
 Auxiliar de marceneiro
 Auxiliar de mecânico de autos
 Auxiliar de pessoal
 Auxiliar financeiro
 Babá
 Balconista de crediário
 Churrasqueiro
 Costureira de máquina reta
 Costureiro, a máquina na
confecção em série
 Cozinheiro geral
 Cuidador de pessoas idosas e
dependentes
 Cuidador de idosos
 Desossador
 Eletricista
 Eletricista de instalações
comerciais e residenciais
 Eletrotécnico
 Empregado doméstico nos
serviços gerais

DE EMPREGO  VAGA

Agência do Trabalhador de Umuarama 
Avenida Rio Branco, 4211 - Centro 

CEP 87501-130 - Umuarama/PR 
Fone/Fax: (44) 3621 1100

  147 Vagas disponíveis para o dia 10/01/2023, sujeito a alteração a
qualquer momento. Interessados a concorrer as vagas
comparecer na agência do trabalhador com carteira de trabalho e
CPF, não e necessário fazer o agendamento para as vagas.

 Estoquista
 Frentista
 Garçom
 Gerente comercial
 Instalador fotovoltaico
 Lavador de automóveis
 Lubrificador de automóveis
 Mecânico de automóveis e
caminhões
 Mecânico de manutenção
de caminhão a diesel
 Mecânico diesel (exceto de
veículos automotores)
 Médico veterinário
 Montador de móveis de
madeira
 Motorista de caminhão
 Motorista entregador
 Operador de caixa
 Operador de caldeira
 Recepcionista atendente
 Repositor de mercadorias
 Representante comercial
autônomo
 Serrador - em serrarias
 Servente de pedreiro
 Soldador
 Tapeceiro de autos
 Tapeceiro de móveis
 Trabalhador rural
 Vendedor em domicílio
 Vendedor interno
 Vendedor porta a porta
 Zelador

O primeiro evento da 
Secretaria Municipal  de 
Esportes e Lazer (Smel) já está 
com inscrições abertas. Vem aí 
o Circuito Municipal de Vôlei de 
Praia, que será realizado nos 
dias 28 e 29 de janeiro, nas 
quadras do Bosque Uirapuru. 
“O objetivo é incentivar a prá-
tica de esportes e estimular a 

Smel abre inscrições para circuito de vôlei de praia
população a realizar ativida-
des físicas, que representam 
mais saúde e qualidade de 
vida”, destacou o secretário 
Jeferson Ferreira, responsável 
pelo setor.

As inscrições são gratuitas 
e as equipes poderão ser for-
madas nas categorias infan-
til, juvenil e livre (adulto), nos 

naipes masculino e feminino. 
Para se inscrever e obter maio-
res informações, os interessa-
dos devem entrar em contato 
com o professor Alessandro 
Alvarenga, responsável pela 
coordenação da competição, 
pelo telefone (44) 98444-7811.

A categoria infantil é des-
tinada a atletas nascidos em 

2008, 2009 e 2010; o juvenil 
destina-se aos nascidos em 
2005, 2006 e 2007; já a catego-
ria não tem limite de idade. Os 
jogos serão iniciados a partir 
das 8h e as inscrições serão 
recebidas até o próximo dia 24.

“Esta é mais uma realização 
da Prefeitura de Umuarama, 
por meio da Smel, voltada à 

qualidade de vida da popu-
lação. Com apoio do prefeito 
Hermes Pimentel, este será o 
primeiro de muitos eventos 
que estamos preparando nas 
mais diversas modalidades, 
a fim de contemplar os mais 
variados segmentos da popu-
lação”, afirmou o secretário de 
Esporte e Lazer.

A Secretaria Municipal de 
Saúde apresentou ontem (9) 
o cronograma de vacinação 
com horário diferenciado 

Semana começa com vacinação contra Covid em horário especial
– das 13h30 às 16h30. A imu-
nização, enquanto houver 
doses disponíveis, será em 
todas as unidades de saúde 
de Umuarama, com exceção 
apenas do Centro de Saúde 
Escola (Unipar sede).

Neste momento ainda não 
haverá imunizantes para crian-
ças, desta forma o cronograma 
vai disponibilizar Dose 1 para 
todas as pessoas com idade 
acima de 12 anos, Dose 2 da 
Pfizer para quem tomou a pri-
meira dose em 19 de dezem-
bro (ou em datas anteriores), 
Dose 3 (também chamada 

de 1º Reforço) para quem 
tomou a segunda dose (com 
Astrazeneca, Coronavac ou 
Pfizer) em 9 de setembro (ou 
em datas anteriores) e tam-
bém para as pessoas que fize-
ram a dose única de Janssen 
em 9 de novembro.

As UBSs também terão a 
Dose 4 (ou 2º Reforço) para 
todas as pessoas com 18 
anos ou mais que fizeram o 
1º reforço em 9 de setembro 
ou em datas anteriores com 
as vacinas Janssen, Pfizer, 
Astrazeneca ou Coronavac. 

Finalmente haverá 3° Reforço 
para pessoas com 18 anos ou 
mais que fizeram exclusiva-
mente a dose única Janssen, 
com 1° reforço mais 2° reforço 
em 9 de setembro com as 
vacinas Astrazeneca, Pfizer, 
Janssen ou Coronavac.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Democracia é oportunizar a todos o mes-
mo ponto de partida, quanto ao ponto de 

chegada, depende de cada um”.
Millôr Fernandes
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HACKERS
Endereços de e-mails de mais de 
200 milhões de usuários do Twit-
ter foram roubados e colocados à 
venda em um fórum de hackers. O 
ataque teria ocorrido em 2021, an-
tes de Elon Musk assumir o controle 

da empresa, e foi descoberto por 
Alon Gal, cofundador da empresa 
israelense de monitoramento de 

segurança eletrônica Hudson Rock. 
Os dados foram vazados por ha-

ckers graças a uma vulnerabilidade 
no Twitter, corrigida em agosto de 
2022. Anteriormente, no entanto, 
os cibercriminosos se aproveitaram 
da brecha para cruzar dados e obter 

informações dos usuários. 
(The Verge)

 
TWITTER 

Na sexta-feira, o Twitter efetuou 
mais cortes de pessoal na equipe 

que lida com moderação de conteú-
do global e na unidade relacionada 
a discurso de ódio. Pelo menos 12 
funcionários foram demitidos em 
escritórios de Dublin e Cingapura. 
Desde novembro, mais de 3.700 
de profissionais foram demitidos 
e centenas pediram demissão em 

meio a cortes de custo e mudanças 
na plataforma. (Folha)

ZOOM
Helena Araújo, filha do casal 

Cintia e Alécio Araújo, já posa 
com ‘ares de mocinha’ para a 
lente da Coluna. Parece que 

foi ontem que ela nasceu para 
a alegria do casalzinho mais 

charmoso da cidade. À família 
querida: Feliz 2023.

ZOOM
Marcela Chiavari Frederico e  

Fernando Frederico comemora-
ram na maior alegria o Natal, 
cercados do carinho das filas 
Luana & Larrissa. Aos amigos 

queridos: um excelente Ano 
Novo.

ARQUIVO PESSOAL

VIA INSTAGRAM
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