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Mortes no trânsito diminuem mas, 
acidentes aumentam em mais de 10%
A Sestram registrou 1.084 acidentes de trânsito na área urbana, 
ao longo do ano passado, com seis mortes. Houve um crescimento 
aproximado de 10,5% em relação a 2021, quando o setor teve a 
confirmação de 985 acidentes, porém, o total de vítimas em 2022 
teve uma redução significativa já que no ano anterior nove pessoas 

perderam a vida nas ruas da cidade. Os números também apontam 
crescimento da frota de veículos emplacados no município. Em 2021, 
Umuarama contava com aproximadamente 92 mil veículos, entre 
carros, motos, caminhões e ônibus. No ano passado esse volume 
aumentou para 94.600. 
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DIVULGAÇÃO

Patrulha aérea

Equipes da Secretaria de Obras trabalham no preparo do solo para a pavimentação de trechos de vias públicas 
no Parque Industrial e Alto da Glória, onde o Município tem projetos de construção de moradias de interesse 
social e da nova unidade básica de saúde da região. O trabalho inclui terraplenagem, em fase de execução, 
implantação de galerias pluviais, bocas de lobo, meio-fio e sarjeta e, finalmente, a pavimentação asfáltica e a 
sinalização. O primeiro trecho de uma quadra, prolongamento da Rua Marilene Alves Moreno já recebeu solo-
cimento e deve ganhar meio-fio nos próximos dias. 

Dois cães policiais que 
atuavam no Pelotão de 

Operações com cães do 
BPFron em caráter de ava-

liação foram efetivados 
na PMPR. A efetivação de 

Ethan e de Ollie ocorre 
após passarem por 

diversos exames e treina-
mentos. Eles fazem parte 
da unidade especializada 
que atua na interdição de 

drogas, armas de fogo, 
medicamentos e cigarros 

contrabandeados. l 8

Novos projetos

Inflação oficial
fecha 2022 com
taxa de 5,79%

acumulada no ano
l 2

Senado confirma
intervenção na

segurança pública
do Distrito Federal

l 3

Nota Paraná
libera mais de
R$ 23 milhões
em créditos

l 5

Vovô ‘tarado’
segue preso por
ter fotografado
duas netas nuas
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Cães 
policiais
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

@tribunahojenewsumuarama

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 0,62 5,79 5,79
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 +0,92% 24,09 
ItauUnibanco PN +1,93% 25,90 
Bradesco PN +3,71% 15,10 
Magazine Luiza ON +7,77% 3,05 
IRB Brasil ON +16,98% 1,24 
Pão de Açúcar ON +8,76% 18,37

IBOVESPA: +1,55% 110.816 pontos

Iene 132,18
Libra est. 0,82
Euro 0,93
Peso arg. 180,43

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,1% 5,2010 5,2020 -1,5%

PTAX  (BC) -1,1% 5,2389 5,2395 +0,4%

PARALELO -1,1% 5,1000 5,5100 -1,6%

TURISMO -1,1% 5,1000 5,4900 -1,6%

EURO -1,2% 5,6198 5,6209 +1,0%

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 10/01

Iene R$ 0,0396
Libra est. R$ 6,37
Peso arg. R$ 0,029
R$1: 1.407,26 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/01 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 1.510,00 6,50 1,8%
FARELO jan/23 500,90 4,20 6,2%
MILHO mar/23 655,00 2,25 1,7%
TRIGO mar/23 731,00 -10,50 -0,4%

SOJA 164,80 -0,5% -1,0% 163,00
MILHO 77,57 0,0% 4,9% 77,00
TRIGO 92,60 -0,2% -1,8% 96,00
BOI GORDO 280,27 -0,7% 0,0% 285,00
SUINO 7,10 -0,7% 7,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 10/01 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 10/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/01 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
Se depender dos astros, os humilhados 
serão exaltados! Você conta com criativi-
dade para pensar em formas diferentes de 
ganhar dinheiro. Siga sua intuição. Mas não 
deve ligar tanto para os bens materiais, e sim 
para a liberdade que o dinheiro pode te dar. E 
durante a tarde, o céu manda um alerta: corre 
o risco de bagunçar as finanças.

TOURO  21/4 a 205
Para o choque do Zodíaco, tudo indica que 
vai desejar sair da mesmice e viver expe-
riências diferentes. Aí pode se surpreender 
ao ir em busca de mais liberdade e novi-
dades, mas, claro, com responsabilidade 
pra evitar perrengues. Na vida profissional, 
a insegurança pode bater ao lidar com a 
chefia, paciência.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
A Lua embarca no seu inferno astral e 
manda um alerta: um clima de desânimo 
pode te dominar e você vai precisar de 
estímulos para não se acomodar, e no 
emprego, talvez se afaste e faça suas tarefas 
longe dos outros. Mas logo o clima muda 
pra melhor e a carreira estará protegida! 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Com os astros passeando na sua Casa das 
Esperanças, você tende a mudar planos e 
objetivos, mesmo aqueles antigos, em busca 
de maior independência. Talvez se relacione 
com gente diferente e até dê uma mão pra 
um amigo. Atenção à tarde, Câncer! É que 
pode rolar decepção com alguém próximo.

LEÃO 22/7 a 22/8
Logo pela manhã, os astros te incentivam a 
afastar a mesmice, buscar coisas originais 
e criar altas expectativas na vida. Aí tudo 
indica que irá rever suas ambições na car-
reira a fim de buscar mais liberdade, expe-
riências diferentes e novas rotinas.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você deve chocar geral hoje de manhã. É que 
seu signo tende a ficar mais rebelde e nada 
convencional — como diz o Faustão: “Ô loco, 
meu!”. Os astros avisam que os estudos e o 
conhecimento serão o caminho para alcan-
çar seus objetivos e ampliar seus horizontes.

LIBRA  23/9 a 22/10
Os astros dão um rolê na sua Casa das 
Transformações e indicam que você deve 
ter ideias inovadores, e algumas delas 
podem até te ajudar a empreender e virar 
patrão/patroa. Mas antes de pedir a conta 
do serviço, avalie, pesquise, planeje tudo 
certinho. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Marasmo, sensação de prisão, rotina? 
Nem pensar! Se depender dos planetas, 
suas relações pessoais e profissionais 
vão passar bem longe disso tudo. Você 
tende a desejar coisas diferentes e mais 
liberdade, aí pode esquecer o passado e 
inovar. Aposte na sua intuição!

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Hoje talvez você se incomode com res-
trições e rotina no trabalho. Aí tende a 
buscar novas formas de fazer as coisas 
e deve ter resultados sensacionais. O 
mesmo vale na hora de cuidar da saúde, 
já que estará de olho em inovações e téc-
nicas alternativas.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Pela manhã, o desejo de ter autonomia tal-
vez fique forte, e como conta com criativi-
dade e iniciativa, pode ser uma boa hora 
para pensar em empreender. Não sabe que 
campo é o melhor pra você? A sorte tam-
bém está do seu lado, então aproveite para 
tentar uma fezinha.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Hoje a necessidade de ter liberdade tende 
a ficar forte e pode te levar a iniciar um 
empreendimento ou uma atividade extra 
em casa. Criatividade e originalidade 
não devem faltar, inclusive para agitar os 
momentos com a família.

PEIXES 20/2 a 20/3
Há sinal de altos e baixos hoje, que nem 
montanha-russa. Pela manhã, seu poder 
de comunicação deve bombar e você 
tende a se expressar de maneira livre. Sua 
mente e intuição estão acesos e prome-
tem te ajudar a perceber as coisas. Estu-
dos favorecidos!

Os nascidos a 11 de janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de 
Gêmeos. São contraditórios e podem ter duas personalidades, que variam conforme 
a oportunidade e as circunstâncias. Ora se mostram joviais e modernistas, ora são 
conservadores e de princípios rígidos, difíceis de mudar. Seu número principal é o 
21, formado de 2, Lua e de 1, Sol, que se completam, nas suas energias masculinas e 
femininas. Juntos formam o 3, de Júpiter, que simboliza a bondade e a generosidade, 
mas confusão e indecisão. Revela duplicidade amorosa.

Horóscopo nascidos em 11 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 11/1/2023

Muitas nuvens

Paranaguá
max 27
min 22

max 28
min 19

Cascavel
max 27
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 26
min 19

Curitiba
max 25
min 17

FASES 
DA LUA

Quinta 12/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 13/1/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 704
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2415Lotomania

62.289
61.701
96.871
07.046
79.018

09 16 25 26 29 46 66
ATLETICO MINEIRO/MG

01 40 69 73 76
concurso: 6046

05 24 25 33 38 41

02 07 11 27 32 39 47 60 61 62
64 69 70 71 74 81 87 91 94 95

concurso: 2709Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 9

MVBE
LEÃOEARIES

NCSNEST
COMANDANTE

RALOGEAR
ACBARCI
BELAANAL

CATADORES
ENEROIBF

DGMOLAR
OCASOIRA
NADOPNJ
AMONTOADO
DASALAL

GOSMAEDEMA

O quinto e
o primeiro
signos do
Zodíaco

Criança
que mora
nas ruas

Capitão
de um
navio

Peça do
piso do

banheiro
Congelar
(orvalho)

Névoa
densa e
baixa

Aqueles
que

recolhem
latas

A via de
uso do su-
positório

Gato que
persegue
o Piu-piu

(TV)

Pedra
de afiar

Móvel
para

dormir
(pl.)

Momento
em que o
Sol se põe

(?) sin-
cronizado, 
modalidade
olímpica

Empilha-
do desor-
denada-
mente

Inchaço
(Med.)

Flúor
(símbolo)
Fonte de
oxigênio

Tempero do
churrasco

A letra 
da mão

Concede 

Baba
espessa

Janeiro, em
espanhol
500, em
romanos

Ódio;
rancor
Poste;
mastro

Consoantes
de "pano"

Está
(red.) 

Leste, em
francês
Relativo
à terra

Incapaz de
procriar

Armas contra
vampiros (Lit.)

Banda,
em inglês
A moeda 
do Japão

Referente
à fala

Despre-
zado

Agatha
Christie,
escritora
Formosa

"Casa" do
boêmio
Despre-

zado

Dente da
mastigação
Dissimula-
da; fingida

Siderúrgi-
ca do RJ

Dica
(gíria)

(?) Gore, po-
lítico (EUA)

Quarta
letra

Notre-(?),
catedral

parisiense

3/est. 4/band. 5/enero. 7/estéril — largado.
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T C C A
S O N O L E N T O

V I L P A S T O R
M E D I A R I M L

A B R E A V C A
C O E S A S I O B

L V I V E NC I A
E L O G I A S E B

Q U A S E P S
S U A R L A C R O

I R C E I DO L
A M I D O R O E U

I T N E O N T
C A S T I G A D O

M O S C A A L A S

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.

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Muitas nuvens

Cheia
06/01 - 20h09

Nova
21/01 - 17h55

Crescente
28/01 - 12h20

Minguante
14/01 - 23h13

h

Inflação oficial fecha 2022 com
taxa de 5,79% acumulada no ano

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
que mede a inflação oficial, 
fechou 2022 com uma taxa de 
5,79% acumulada no ano. O 
índice ficou abaixo dos 10,06% 
acumulados em 2021, segundo 
dados divulgados ontem (ter-
ça-feira, 10) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A  i n f l a ç ã o  a c u m u -
lada de 2022 foi puxada 

Construção Civil termina
o ano com alta de 10,9%

O Índice Nacional da 
Construção Civil (Sinapi) 
fechou 2022 com elevação 
de 10,9%. É a segunda maior 
taxa desde 2014. Em relação ao 
ano anterior, quando ficou em 
18,65%, houve recuo de 7,75 
pontos percentuais.

Contribuiu para o resultado a 
taxa de dezembro, que apresen-
tou variação de 0,08%, ficando 
0,07 ponto percentual abaixo da 
de novembro. Naquele mês, a 
alta de 0,15% foi o menor índice 
de 2022 e manteve a tendência 
de desaceleração no ano. Os 
dados foram divulgados ontem 
(10) pelo IBGE.

O gerente do Sinapi, 
Augusto Oliveira, chamou a 
atenção para o fato de que 
mesmo com o resultado de 

principalmente pelos alimen-
tos e bebidas, que tiveram alta 
de preços de 11,64% no ano, 
acima dos 7,94% de 2021. 
Também tiveram impacto 
importante os gastos com 
saúde e cuidados pessoais, que 
ficaram 11,43% mais caros. O 
grupo de despesas vestuário, 
por sua vez, teve a maior varia-
ção no mês: 18,02%.

Os transportes ajudaram 
a frear o IPCA de 2022, ao 

registrar deflação (queda de 
preços) de 1,29% no ano. Esse 
grupo de despesas havia acu-
mulado inflação de 21,03% no 
ano anterior.

O grupo comunicação tam-
bém fechou o ano com deflação: 
-1,02%. Os demais grupos apre-
sentaram as seguintes taxas de 
inflação no ano: artigos de resi-
dência (7,89%), despesas pes-
soais (7,77%), educação (7,48%) 
e habitação (0,07%). 

dezembro sendo bem menor 
que a taxa dos meses ante-
riores, o acumulado em 2022 
ficou abaixo apenas do que 
foi captado em 2021, com taxa 
de 18,65%, e pouco acima de 
2020, com 10,16%. “Mesmo 
com quedas recorrentes desde 
julho, o acumulado no ano 
ainda tem influência das altas 
captadas no momento atípico 
de pandemia”, afirmou.

O custo nacional para o 
setor habitacional por metro 
quadrado, que é medido pelo 
Sinapi, subiu para R$ 1.679,25 
em dezembro. Desse valor, R$ 
1.001,20 correspondem aos 
materiais e R$ 678,05 à mão 
de obra. Em novembro, o custo 
ficou em R$ 1.677,96.

Segundo o IBGE, a parcela 

dos materiais que apresen-
tou estabilidade em novem-
bro (0,01%) e outubro (0,04%) 
teve alta de 0,07% em dezem-
bro. Se considerado o índice de 
dezembro de 2021, houve queda 
de 0,69 ponto percentual. Com 
apenas um reajuste anotado, a 
parcela de mão de obra avançou 
0,08%, ainda assim a menor do 
ano, sendo também um recuo 
de 0,27 ponto percentual em 
relação a novembro, quando 
ficou em 0,35%.

No acumulado do ano, os 
materiais atingiram 10,02%. 
A parcela do custo com mão 
de obra foi mais elevada e 
alcançou 12,18%. Em 2021, a 
parcela dos materiais fechou 
em 28,12% e a mão de obra 
em 6,78%.
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Confirmada intervenção  
na segurança pública 
do Distrito Federal

Em votação rápida e simbó-
lica, o Senado aprovou ontem 
(10) a intervenção federal na 
segurança pública do Distrito 
Federal (DF), decretada pelo 
presidente da República, no 
último domingo (8). O texto foi 
aprovado na segunda-feira (9) 
pela Câmara dos Deputados. O 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), que inter-
rompeu as férias na França 
e ontem retornou a Brasília, 
comandou a sessão.

Apesar de já estar em vigor 
desde domingo (8), a interven-
ção precisava ser confirmada 
pelo Congresso Nacional.

O relator da matéria na 
Casa, senador Davi Alcolumbre 
(União-AP), ressaltou a neces-
sidade da medida, que classifi-
cou de “excepcional e dura, mas 
necessária, face aos atos gra-
víssimos de vandalismo ocor-
ridos no domingo no Distrito 
Federal, que, infelizmente, 
todos presenciaram, permea-
dos pela completa desordem, 
sim, desordem pública e inse-
gurança para toda a popula-
ção”, disse Alcolumbre.

A intervenção na segurança 
pública do Distrito Federal vale 
até 31 de janeiro de 2023, com 
o objetivo de encerrar o “grave 
comprometimento e invasão 

Alexandre de Moraes promete 
punir quem financiou ataque

O ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, disse que 
todos os que financiaram ou 
incentivaram os atos golpis-
tas, seja por ação ou omissão, 
serão punidos no rigor da lei, 
além dos próprios vândalos 
que atacaram as sedes dos 
Três Poderes no domingo (8).

“As instituições vão punir 
todos os responsáveis, todos. 
Aqueles que praticaram os 
atos, aqueles que financia-
ram, aqueles que contri-
buíram, aqueles que incen-
tivaram, por ação ou por 
omissão, porque a democra-
cia vai prevalecer”, afirmou.

Moraes é relator de dois 
inquéritos no Supremo, que 

apuram o planejamento e a 
realização de atos. No âmbito 
desses processos, o ministro 
afastou, na madrugada de 
segunda (9), o governador do 
Distrito Federal (DF), Ibaneis 
Rocha (MDB), e determinou a 
prisão em flagrante de quem 
não se retirasse de acampa-
mentos em frente a unidades 
das Forças Armadas em todo 
o país.

O maior desses acampa-
mentos, em frente ao quar-
tel-general do Exército em 
Brasília, foi removido pela 
Polícia do Exército, com o 
auxílio da Polícia Militar do 
DF. A medida foi cumprida sob 
supervisão de Ricardo Capelli. 

Aproximadamente 1.200 pes-
soas que se encontravam no 
local foram levadas em deze-
nas de ônibus para instalações 
da PF, onde estão sendo ouvi-
das e fichadas.

Moraes disse que os que 
praticaram atos violentos “não 
são civilizados”. Acrescentou 
que essas pessoas não devem 
achar “que ser preso é estar 
em colônia de férias”, pois 
serão punidos no rigor da lei. 
Na decisão em que determinou 
as prisões em flagrante, ele 
apontou ao menos sete crimes 
que podem ter sido cometidos 
pelos detidos. “Não achem que 
as instituições irão fraquejar”, 
afirmou.

de prédios públicos”.
A medida teve oito votos 

contrários dos senadores 
Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 
Carlos Viana (PL-MG), Carlos 
Portinho (PL-RJ), Luiz Carlos 
Heinze (PP-RS), Eduardo 
Girão (Podemos-CE), Plínio 
Valério (PSDB-AM), Styvenson 
Valentim (Podemos-RN) e 
Zequinha Marinho (PL-PA), 
todos apoiadores do ex-presi-
dente Jair Bolsonaro.

INTERVENTOR
O secretário executivo do 

Ministério da Justiça, Ricardo 

Capelli, foi nomeado interven-
tor e terá o controle operacio-
nal de todos os órgãos distri-
tais de segurança pública no 
período. Ele será responsável 
por todas as atividades com 
relação direta ou indireta 
com a segurança no Distrito 
Federal.

Capelli estará subordinado 
ao Executivo federal e poderá 
requisitar recursos financei-
ros, tecnológicos, estruturais 
e humanos do DF e de órgãos 
civis e militares da administra-
ção pública federal para atingir 
os objetivos da intervenção.

TEXTO já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados

DIVULGAÇÃO

Direção da Alep
Os deputados 
estaduais que vão 
compor a chapa 
para disputa das 
eleições para 
escolha da nova 
Mesa Diretora 
da Assembleia 
Legislativa do 
Paraná (Alep) para 
o biênio 2023-2024 
se reúnem nesta semana para acertar os últimos detalhes. O 
deputado Ademar Traiano (PSD) será candidato a presidente 
da Casa, tendo Alexandre Curi (PSD) como candidato a 
primeiro secretário. A primeira vice-presidência deve ficar 
com Marcel Micheletto (PL). A segunda vice-presidência 
caberá União Brasil. Os deputados Ney Leprevost e Do Carmo 
têm interesse na vaga. Já o bloco PT-PDT indicou o deputado 
Goura para a terceira vice-presidência. A segunda secretaria 
é outro cargo com dois pretendentes: Maria Victória e 
Soldado Adriano José, ambos do PP, pleiteiam o posto. No 
caso dos cargos onde há disputa, se nenhum dos dois abrir mão 
da vaga, a escolha será com base no voto.

Passou pano
O ministro das Relações 
Institucionais, Alexandre 
Padilha, afirmou que o ex-
juiz e senador Sergio Moro 
(União Brasil-PR) “passou 
pano” para os atos de 
violência que ocorreram 
no domingo, 8, em Brasília. 
Para Padilha, qualquer 
pessoa que “não repudia de 
forma veemente é alguém 
que não tem apreço pela 
democracia”. O ministro ainda 
defendeu que os políticos que 
insistirem em apoiar tais atos 
de violência serão isolados 
politicamente. “Qualquer 
parlamentar que venha incitar 
atitudes como a de domingo, 
venha colaborar e incentivar 
atitudes como a de ontem 
serão devidamente isolados 
politicamente”.

Sem rumo
Moro ainda apontou que o novo governo federal está pronto 
para levar o país para um destino sem rumo. “De volta o 
loteamento político irrestrito de ministérios e estatais. Tudo 
em prol de uma misteriosa ‘reconstrução’ sem qualquer 
rumo. Não é um bom começo”, disse o ex-juiz federal. 
Posteriormente, com o início das invasões, Moro voltou às 
redes sociais para se posicionar novamente: “A oposição 
precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e 
as instituições”, concluiu.

Contas bloqueadas
O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal 
de Contas da União (MPTCU) pediu ontem (10), o bloqueio de 
bens do ex-presidente Bolsonaro (PL), do governador afastado 
do DF Ibaneis Rocha (MDB) e do ex-secretário de Segurança 
Pública do Distrito Federal Anderson Torres. Em ofício enviado ao 
presidente da Corte de contas, Bruno Dantas, Furtado cita os atos 
ocorridos em Brasília no domingo (8), e os danos provocados ao 
erário federal. Ele também pediu o bloqueio de contas dos demais 
responsáveis, como os financiadores que forem identificados 
por atos ilegais. “Em razão de processo de Tomada de Contas 
e do vandalismo ocorrido no Distrito Federal, que provocou 
inúmeros prejuízos ao erário federal, solicito que seja decretada a 
indisponibilidade de bens”, diz Furtado no ofício.

Resposta
Moro afirmou que repudiou 
os fatos “desde o início da 
violência” e que defende, 
desde o final das eleições, 
que “oposição ao novo 
Governo deveria seguir o 
caminho da lei e do respeito 
às instituições”. “A declaração 
de Padilha busca ocultar 
as falhas do Governo atual 
em prevenir os ataques. 
Por que a Força Nacional 
não foi afinal colocada de 
prontidão na Praça dos 
Três Poderes já que tinham 
informações de inteligência”, 
questionou. No domingo, 
antes dos atos, Moro afirmou 
em rede social que o novo 
governo estava “preocupado 
em reprimir protestos e a 
opinião divergente do que em 
apresentar resultados”.

DIVULGAÇÃO
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Monitoramento reforçado
na região Noroeste leva a
flagrante de crime ambiental

A Costa Noroeste do 
Estado, formada pelas ilhas 
e balneários dos rios Paraná 
e Paranapanema, também 
recebe reforço na segurança e 
nas atividades de lazer durante 
o Verão Maior Paraná. Com o 
aumento de turistas que visi-
tam Porto Rico, Porto São 
José, em São Pedro do Paraná, 
e Porto Maringá, em Marilena, 
a região recebeu incremento 
no efetivo de policiais e guar-
da-vidas, além da utilização 
de barcos e uma aeronave 
da Casa Militar que contri-
buem com o policiamento e 
os salvamentos.

Desde o dia 17 de dezembro, 
o reforço na segurança trouxe 
diversos resultados positivos. 
Até o momento, as equipes 
lavraram 103 notificações de 

Casas demolidas são reocupadas
em Área de Proteção Ambiental

Além do policiamento, o 
helicóptero disponibilizado 
pela Casa Militar está auxi-
liando o Batalhão de Polícia 
Ambiental a monitorar áreas 
de proteção permanente na 
costa, que faz parte Área de 
Proteção Ambiental (APA) das 
Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. 
Em sobrevoo realizado no 
sábado (7), as equipes identi-
ficaram diversas construções 
e plantações nas ilhas, o que é 
proibido pelos órgãos ambien-
tais pelo potencial de dano à 

fauna e à flora.
O chefe da Divisão de 

Transporte Aéreo da Casa 
Militar, major Sergio Placido, 
explicou que a aeronave é 
enviada à região todos os 
anos para prestar suporte 
ao Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFron) no com-
bate aos crimes de contra-
bando. Nesta temporada, o 
Grupamento de Operações 
Aéreas (GOA), da Polícia Civil, 
está atuando em conjunto 
na área de fronteira, o que 

permitiu utilizar o helicóptero 
para fazer o monitoramento 
ambiental.

Segundo o militar, no 
sobrevoo foi possível identifi-
car que algumas casas estão 
habitadas e outras constru-
ções, que tinham sido demo-
lidas, estão sendo reconstruí-
das. “A polícia vai verificar 
pessoalmente e, caso necessá-
rio, fará a autuação. Os órgãos 
ambientais também serão avi-
sados e podem exigir a demo-
lição”, disse.

trânsito, abordaram e orienta-
ram 372 pessoas, vistoriaram 86 
veículos que foram abordados 
e distribuíram 149 pulseiras de 
identificação para crianças.

O efetivo praticamente 
dobrou nos balneários, com 
equipes físicas atuando de 
domingo a domingo e as cha-
madas equipes flutuantes, for-
madas por policiais de unida-
des próximas da Polícia Militar, 
fazendo o reforço nos fins de 
semana. A atenção maior é 
no período de festas, como 
Natal, Ano Novo e Carnaval. 
Porto Rico, por exemplo, que 
tem uma população de 2,5 mil 
habitantes, chega a receber 30 
mil pessoas nessas datas.

“Além de f iscalizar o 
trânsito dentro da cidade, 
nossa operação se concentra 

bastante nas ilhas, onde ficam 
localizadas as prainhas que 
são acessadas de barco pelos 
veranistas”, explica o major 
Alexandro Marcolino Gomes, 
comandante da 3ª Companhia 
Independente da PM, em 
Loanda. “Graças a esse poli-
ciamento ostensivo, a situação 
está controlada e não tivemos 
ocorrências graves”.

Já o Corpo de Bombeiros 
conta com 10 postos guar-
da-vidas na Costa Noroeste: 
quatro em Porto Rico, três em 
Porto São José e três em Porto 
Maringá. O efetivo é composto 
por 19 guarda-vidas civis, 20 
alunos do curso de formação 
de soldados e 14 militares for-
mados atuando na gerência e 
coordenação das áreas, totali-
zando 53 pessoas.

Teatro Positivo
Em 2023, o Teatro Positivo 
completa 15 anos. Localizado 
em Curitiba, o espaço 
conta com 2.400 lugares e é 
considerado o maior teatro do 
Paraná e o terceiro maior do 
Brasil. Para celebrar, o espaço 
recebe espetáculos das mais 
diversas áreas da cultura e 
uma lista de atrações musicais 
marcantes, repletas de estrelas 
nacionais e internacionais.

Defesa
Os chefes dos Poderes 
do Paraná repudiaram 
novamente os atos de 
violência e vandalismo 
cometidos em Brasília e 
reafirmaram o compromisso 
em prol da democracia, das 
instituições brasileiras, da 
soberania do voto popular 
e da Constituição de 1988. 
O encontro marca uma 
unidade de vozes em prol 
da pacificação da sociedade 
paranaense.

Concurso público
A Unicentro abriu um concurso 
público com 55 vagas para 
cargos efetivos de agente 
universitário de nível superior 
e médio. O vencimento básico 
varia de R$ 1.521,10 a R$ 
5.400,29, de acordo com a 
função. As inscrições para o 
concurso podem ser feitas até 
1º de fevereiro pelo link www2.
unicentro.br/concursos/CP-
158-2022/.

Nota Paraná
A Secretaria Estadual da 
Fazenda liberou ontem 
(terça-feira, 10), por meio do 
Programa Nota Paraná, cerca 
de R$ 23,7 milhões de créditos 
de ICMS para consumidores 
que solicitaram CPF durante 
as compras referentes ao mês 
de outubro de 2022. Deste 
valor, serão repassados R$ 
2,9 milhões para instituições 
sociais cadastradas e R$ 
20,8 milhões para mais de 
oito milhões pessoas que 
incluíram o CPF na nota.

O efetivo praticamente dobrou nos balneários, com equipes físicas atuando de domingo a domingo e as chamadas equipes flutuantes
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Nova milionária
Uma moradora da cidade de Palmas foi premiada com R$ 1 
milhão do Programa Nota Paraná. A sortuda teve o bilhete 

premiado de número 15835040 e concorreu com cinco 
cupons. Eles foram gerados a partir de 10 notas fiscais. 
É a primeira milionária do programa da Secretaria da 

Fazenda do ano de 2023.

Pequenos Negócios
As micro e pequenas empresas 
foram responsáveis em 
novembro por 93,5% dos 
empregos formais gerados 
no país. Segundo estudo 
realizado pelo Sebrae, a partir 
do Caged, foram criados, 
no conjunto da economia 
brasileira, 135 mil postos de 
trabalho no penúltimo mês 
de 2022. Desse universo, 126 
mil vagas estavam entre os 
pequenos negócios, o que 
corresponde a 93,5% das 
novas vagas.

Denuncie
A Polícia Federal informa 
que criou o e-mail 
denuncia8janeiro@pf.gov.
br para receber informações 
sobre envolvidos nos atos do 
último domingo. Qualquer 
informação é bem-vinda.

Assinamos
A CPI para investigar os 
atos antidemocráticos 
ultrapassou o mínimo de 
assinaturas necessárias para 
ser protocolada. O pedido já 
tem o apoio de 31 senadores 
– são necessárias, no mínimo, 
27 assinaturas. O pedido é de 
autoria da senadora Soraya 
Thronicke (União Brasil-MS). 
Dentre os senadores estão 
os paranaenses Flavio Arns e 
Oriovisto Guimarães, ambos 
do Podemos.  

Restauração
No dia seguinte à depredação 
das sedes dos Três Poderes por 
terroristas, o governo federal 
convocou restauradores 
de obras de arte de todo o 
país para recuperar itens 
danificados. O Ministério da 
Cultura faz uma reunião para 
requisitar servidores do Iphan 
e do Ibram com conhecimento 
em restauração. Segundo 
especialistas ligados ao 
Palácio do Planalto, a 
recuperação da maioria das 
obras é possível, mas existem 
casos em que a restauração 
será muito difícil.
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Nota Paraná libera mais
de R$ 23 milhões em
créditos aos consumidores

A Secretaria estadual da 
Fazenda (Sefa) liberou ontem 
(terça-feira, 10), por meio do 
Programa Nota Paraná, cerca 
de R$ 23,7 milhões de crédi-
tos do ICMS para consumi-
dores que solicitaram CPF 
durante as compras referente 
ao mês de outubro de 2022. 
Deste valor, serão repassados 
R$ 2,9 milhões para institui-
ções sociais cadastradas e R$ 
20,8 milhões para mais de 8 
milhões pessoas que incluíram 
o CPF na nota.

O cálculo do crédito de 
cada nota fiscal é feito sem-
pre no terceiro mês após a 
compra. Esse é o prazo de 
chegada das informações à 
Secretaria da Fazenda para 
o cálculo dos percentuais, 
tais como o recolhimento 
do imposto pelo estabe-
lecimento comercial ,  as 
notas fiscais com o CPF ou 
as doadas para as institui-
ções sociais. Ao todo, foram 
emitidas aproximadamente 
59 milhões de notas fiscais 
em outubro de 2022.

Primeiro boletim aponta casos
de dengue em 198 municípios

O primeiro boletim epide-
miológico da dengue de 2023, 
divulgado pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa) 
ontem (terça-feira, 10), revela 
que 198 municípios do Paraná 
já tiveram casos confirmados 
e 168 registraram autoctonia, 
quando a doença é contraída 
no município de residência.

De acordo com o Informe 
semanal nº 20, os dados acu-
mulados de agosto de 2022 até 
3 de janeiro deste ano regis-
tram 2.284 casos confirmados, 
6.041 em investigação, 33.276 
notificações e três óbitos.

Em comparação ao último 
boletim, publicado em 20 de 
dezembro do ano passado, 
houve um aumento de 18% nas 
notificações (4.997) e 14% de 
novos casos confirmados (282).

“Estamos atentos aos 
números registrados neste iní-
cio de ano, acompanhando os 
399 municípios paranaenses. 
Esperamos que nenhum outro 
óbito ocorra e que a população 
continue com todos os cuidados 

DO valor total, R$ 2,9 milhões são para instituições sociais cadastradas e R$ 20,8 milhões 
para mais de 8 milhões pessoas que incluíram o CPF na nota
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Para acumular créditos 
basta o consumidor exigir nos 
estabelecimentos comerciais 
o documento fiscal no ato da 
compra, informando seu CPF 
ou CNPJ. O crédito é devolvido 
de acordo com o faturamento 
das empresas, sendo 15% para 
pequenas e 5% para grandes, 
com a nova regulamentação 
do programa, implementada 
no ano passado. Ou seja, não 
há um valor específico, e ele 
aumenta conforme o consumo.

Após o cálculo e liberação 
dos créditos, o consumidor 
poderá selecionar uma das 

opções de utilização dos cré-
ditos disponíveis no sistema: 
abatimento no IPVA ou trans-
ferência para a conta-corrente. 
Para o resgate é necessário 
ter o cadastro no portal do 
Programa Nota Paraná. 

CADASTRO
Para se cadastrar é só aces-

sar o site notapara.pr.gov.
br, clicar na opção “cadas-
tre-se” e preencher os dados 
pessoais, como CPF, data de 
nascimento, nome completo, 
CEP e endereço para criação 
da senha pessoal.

para que consigamos conter a 
doença”, disse o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

A transmissão da dengue 
acontece por meio da picada 
da fêmea do mosquito Aedes 
aegypti infectado com o vírus. 
Após a picada, os sintomas 
podem aparecer em até 15 dias.

Normalmente, a primeira 
manifestação da dengue é febre 
alta (39°C a 40°C), que dura de 
dois a sete dias, acompanhada 
de dor de cabeça, fraqueza, dores 

no corpo, nas articulações e no 
fundo dos olhos. Podem ocorrer 
manchas que atingem a face, 
tronco, braços e pernas. Perda 
de apetite, náuseas e vômitos 
também podem acontecer.

O mosquito Aedes aegypti 
também é responsável por 
transmitir, além da dengue, a 
zika e a chikungunya. Durante 
este período não houve regis-
tro de casos de zika e foram 
confirmados três casos impor-
tados de febre chikungunya.

EM comparação ao último boletim, publicado em 20 de dezembro passado, houve um au-
mento de 18% nas notificações e 14% de novos casos confirmados

S
E
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Te cuida, Jair
O advogado referência em 
direitos humanos na América 
Latina Fernando Tibúrcio 
enviou carta à deputada do 
Partido Democrata Alexandria 
Ocasio-Cortez, nos Estados 
Unidos, lembrando a ela 
que, com base na Convenção 
Interamericana contra o 
Terrorismo, a Justiça pode 
instaurar processo penal 
contra quem se encontrem 
em seu território e que 
possa ser considerado autor 
presumido dos atentados 
terroristas praticados domingo 
em Brasília. Se houver ligação 
comprovada de presos com o 
ex-presidente Jair Bolsonaro, 
hoje hospedado em Orlando, 
ele pode se enrolar por lá. 

Asinhas do agro
O Ministério da Agricultura 
criou há um mês o Grupo de 
Técnico para implementar o 
Plano de Ação Nacional para 
Conservação dos Insetos 
Polinizadores Ameaçados de 
Extinção. Parece coisa banal, 
mas se trata da preservação 
de abelhas, vespas, 
mariposas, formigas que são 
essenciais para produção 
de alimentos. E que estão 
sumindo da Terra. 

Feira da Madruga
Um exemplo para outras 
capitais que têm suas feiras 
populares. A pressão da CPI 
da Pirataria da Câmara de 
Vereadores de São Paulo 
sobre o comércio irregular 
no Brás surte efeito. A 
Nova Feira da Madrugada, 
concessão da Prefeitura, vai 

PF reforçada 
A relação de indicados pelo 
diretor-geral da Polícia 
Federal, delegado Andrei 
Passos, para o comando 
das 27 superintendências 
da polícia judiciária nos 
Estados traz junto aos nomes 
os desafios intrínsecos aos 
cargos. Nas consideradas 
principais praças assumem 
Rogério Diampaoli, São 
Paulo, e Cezar Luiz Busto 
Souza, em Brasília. No Rio de Janeiro o indicado é Leandro 
Almada da Costa. No Recife, entra Antônio de Pádua Vieira 
Cavalcanti. Em Manaus – com a a missão especial de combater 
o desmate de madeireiros e o garimpo – o comando fica com 
Umberto Ramos Rodrigues. Todos são delegados, de praxe 
para o cargo, e a lista foi encaminhada ao ministro da Justiça e 
Segurança, Flávio Dino, para endosso.

dar isentar em até 4 meses o 
aluguel de boxes no shopping 
popular, a fim de facilitar a 
formalização de ambulantes 
que hoje trabalham nas ruas 
do bairro. Os vereadores 
Adilson Amadeu (UB) e Camilo 
Cristófaro (Avante) lideram 
os esforços.

Segura o CEO!
O volume arrecadado pelo 
seguro Directors & Offices 
(para blindar executivos) 
no Brasil, em 2014, foi de 
R$ 227,6 milhões, e chegou 
a R$ 1,2 bilhão em 2021, 
num salto de 436%. Já o 
total pago em indenizações 
para garantir a cobertura de 
processos judiciais envolvendo 
executivos oscilou, tendo o 
seu maior pico entre 2017 
e 2019, quando passou de 
R$ 226,8 milhões para R$ 
825,7 milhões, crescimento 
de 264%. Coincidente foram 
os três anos do ápice da 
Operação Lava Jato, com 
381 prisões.

Ascenção do PIX
O período de festas de fim de 
ano de 2022 consagraram o 
PIX como uma das maiores 
modalidades de pagamento 
utilizada no comércio 
eletrônico. Em janeiro de 
2022 o PIX tinha adesão de 
64,4%. Até dezembro do ano 
passado o número saltou 
para 91,5%, segundo o Estudo 
de Pagamentos Gmattos. 
As perspectivas do estudo 
para 2023 apontam que o 
PIX deve manter seu alto 
percentual de aceitação nos 
estabelecimentos. 
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Prefeito de Umuarama exonera de uma
só vez trinta servidores comissionados

O prefeito Hermes Pimentel 
exonerou ontem (10) trinta ser-
vidores comissionados da pre-
feitura de Umuarama. os atos 
foram publicadas no Diário 
Oficial do Município, mostram 
que os servidores estavam lota-
dos em diversas secretarias e 
que alguns eram funcionários de 
carreira que haviam sido realo-
cados em outros setores.

“Algumas medidas preci-
sam ser tomadas e o prefeito 
[Hermes Pimentel] achou por 

bem já começar estes ajus-
tes que eram necessários na 
folha de pagamento para fazer 
uma avaliação da máquina 
pública”, afirma o secretário de 
Comunicação, Valdir Miranda.

Segundo o secretário, 
as demissões acontecem 
depois de uma avaliação 
por conta do início de um 
novo exercício administra-
tivo. “Recentemente a pre-
feitura havia tido um projeto 
aprovado na Câmara para 

a contratação de 100 novos 
comissionados. Eles foram 
contratados e colocados para 
trabalhar e a prefeitura viu 
que estava tendo problemas 
de ordem financeira e, por 
isso, decidiu retirar estes car-
gos”, pontuou.

O secretário ainda afirmou 
que os cargos comissionados 
não possuem estabilidade e 
estão sujeitos a demissões. 
Miranda disse ainda que a admi-
nistração não descarta fazer 

novos cortes. “O prefeito está 
fazendo um ajuste na folha e nas 
funções e vai reavaliar o anda-
mento da gestão do funciona-
lismo e da máquina pública e, 
se necessário, fará novos cortes 
ou recontratará”, finalizou.

NÚMEROS
O Portal da Transparência 

aponta que os servidores exo-
nerados recebiam salários 
com valores entre 1.446,46 e 
R$ 7.728,59. De acordo com o 

portal, no dia 30 de dezembro 
de 2022, havia 224 comissiona-
dos e 211 com prazo determi-
nado, ou seja, um total de 435.

Ainda,  as secretarias 
de Serviços Públicos e de 
Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos, além 
da diretoria de Trânsito, 
ligada a Sestran (Secretaria 
de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana), foram as 
que mais perderam servidores 
com as exonerações.

IPTU será enviado pelos 
Correios com vencimento 
apenas para 15 de março

A Prefeitura de Umuarama 
já definiu o vencimento da 
primeira parcela do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) de 2023: será no dia 
15 de março. E quem decidir 
pagar à vista, terá um des-
conto de 6% sobre o valor 
lançado. Assim como já vem 
acontecendo nos últimos 
três anos, o contribuinte não 
receberá mais um carnê com 
todos os boletos, mas ape-
nas o documento para paga-
mento em cota única.

A secretária municipal 
de Fazenda, Gislaine Alves 
Marins, relata que o valor 
devido pode ser parcelado 
em até 10 vezes, sendo que 
a primeira parcela tem ven-
cimento programado para 15 
de março. “O imposto deste 
ano foi reajustado apenas 
com o índice da inflação, 
medido pelo IPCA (Índice 
de Preços ao Consumidor – 
Amplo), que em 2022 foi de 
5,86%. Porém, quem pagar à 
vista ganha 6% de desconto”, 
analisa.

Quem optar por pagar 
em três vezes também terá 
direito a desconto de 3%, 
com parcelas vencendo em 15 
de março, 15 de abril e 15 de 
maio. “Para facilitar a entrega 
das guias de recolhimento, é 
fundamental que o contri-
buinte mantenha o ende-
reço atualizado no cadastro 
imobiliário da Prefeitura. 
Lembramos que os documen-
tos serão entregues nas casas 
(e apartamentos e empresas), 

Tudo preparado para o leilão
de imóveis da Prefeitura

No dia 24 de janeiro, às 9h, 
a Prefeitura vai realizar um dos 
maiores leilões de imóveis dos 
últimos tempos: serão dispo-
nibilizados 29 terrenos, locali-
zados em diversos bairros da 
cidade e com metragens que 
variam de 252 m² a 851,5 m². 
Os lances iniciais serão a par-
tir de R$ 70 mil e os interessa-
dos devem participar de forma 
presencial.

O chefe da Diretoria de 
Licitações e Contratos, Carlos 
S. Garrido, conta que a licitação 
tem por objetivo a alienação 
(venda) de imóveis públicos 
disponibilizados pelo edital, 
com base nas leis municipais 
4.550/2022 e 4.557/2022. “A 
administração municipal não 
tem a intenção – pelo menos 
a curto ou médio prazos – de 
implantar infraestruturas ou 
novas edificações nestas locali-
dades, que já são servidas dos 
chamados ‘equipamentos públi-
cos’, como unidades de saúde, 
assistência social e educação 
dentro de um raio de distância 
razoável”, explica.

Ele relata ainda que a licita-
ção, na modalidade concorrên-
cia pública, será definida pelo 

em distribuição feita pelos 
Correios, e devem chegar por 
volta da segunda quinzena de 
fevereiro”, detalha Gislaine.

Ela alerta que o período 
para protocolar pedido de 
isenção vai também até o dia 
15 de março e pode ser feito 
por proprietário de um único 
imóvel de área construída até 
70 m² e que sirva de sua resi-
dência e com renda familiar 
de até dois salários-mínimos, 
ficando excluídos desta isen-
ção os apartamentos consti-
tuídos em forma de condomí-
nio ou não. “Também podem 
requerer isenção o aposen-
tado com mais de 60 anos de 
idade, a pessoa com deficiên-
cia ou doença incapacitante 
que impeça de trabalhar, a 
viúva ou o aposentado por 
invalidez que tenha um único 
imóvel, destinado à residên-
cia familiar e que ganhe até 
dois salários-mínimos men-
sais”, esclarece, acrescen-
tando que no valor do IPTU 
está incluída tanto a taxa de 
coleta de lixo quanto a Cosip 
(Contribuição de Serviço de 
Iluminação Pública).

maior lance. “Os comprado-
res interessados deverão pro-
tocolar dois envelopes – um 
com os documentos de habili-
tação e outro com a proposta 
de valor – até 23 de janeiro, 
no Setor de Protocolo Geral 
da Secretaria Municipal de 
Administração, que funciona 
no Paço Municipal.

A abertura dos envelo-
pes com os lances será no 
Anfiteatro Haruyo Setogutte, 
a partir das 9h do dia 24.

SUPERVALORIZADOS
Os 29 lotes estão loca-

lizados na área urbana de 
Umuarama, nos bairros Parque 
Alphaville e Jardim Modelo 

(um em cada), Jardim São 
Francisco (dois), Jardim Cima 
(três), Jardim Verde Vale (seis) 
e dos 16 restantes no Parque 
Residencial Belo Monte. As 
metragens variam de pouco 
mais de 250 m², entre 300 e 770 
m², e o maior lote tem 851,4 m², 
localizado no Jardim Modelo I.

Quanto aos valores de 
avaliação, que servem como 
lance inicial, há várias opções 
a partir de R$ 70 mil no Jardim 
Verde Vale, outros variando 
entre R$ 80 mil e R$ 110 mil, 
em diversos bairros, e os mais 
valorizados estão nos jardins 
Verde Vale e São Francisco (R$ 
187,2 mil e dois lotes avaliados 
em R$ 200 mil cada).

A licitação tem por objetivo a alienação (venda) de imóveis públicos 
disponibilizados pelo edital

ASSESSORIA/SECOM
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Daniel Alves é investigado por
assédio sexual em Barcelona

O ex-lateral do Barcelona 
e da seleção brasileira Daniel 
Alves está sob investigação por 
uma alegação de que teria asse-
diado sexualmente uma mulher 
em uma boate na Espanha 
no mês passado, informou a 
Suprema Corte da Catalunha 
ontem (terça-feira, 10).

Alves nega qualquer irre-
gularidade. O tribunal de 
Barcelona disse em comuni-
cado que abriu processo “por 
um suposto crime de assé-
dio sexual como resultado 
da denúncia apresentada por 

uma mulher por eventos que 
supostamente ocorreram em 
uma boate em Barcelona no 
mês passado”. A declaração 
não cita especificamente o 
nome de Alves, mas uma por-
ta-voz do tribunal confirmou 
à Reuters que ele é o objeto 
da queixa. Ela disse que o 
caso está sob investigação, 
mas que a corte não tem mais 
informações.

A imprensa espanhola tem 
noticiado que uma mulher 
acusa Alves de tocá-la por 
baixo de sua roupa íntima sem 

seu consentimento quando 
ela estava com amigos em 
uma boate em dezembro de 
2022. Um porta-voz de Alves, 
procurado pela Reuters para 
comentar, disse que o joga-
dor “nega veementemente” 
todas as acusações. Alves está 
atualmente no México jogando 
pelo Pumas. O lateral se tor-
nou o brasileiro mais velho a 
disputar uma partida da Copa 
do Mundo quando foi capi-
tão da seleção no jogo contra 
Camarões, no Catar, no início 
de dezembro. DENÚNCIA apresentada por uma mulher teria ocorrido no final de 2022

DIVULGAÇÃO

No Tênis, dupla de Stefani 
bate a da compatriota Bia 
Haddad na Austrália

A dupla da brasileira 
Luisa Stefani com a norte-
-americana Taylor Towsend 
levou a melhor na estreia do 
segundo WTA 500 de Adelaide 
(Austrália) sobre a parceria 
da compatriota Bia Haddad 
com a chinesa Shuai Zhang. 
No primeiro jogo ao lado de 
Towsend, que faturou sábado 
passado o título do primeiro 
torneio de Adelaide – Stefani 
triunfou por 2 sets a 1, com 
parciais de 7/6 (7-4) 3/6 10/2.

“Muito feliz com a vitória, 
primeiro torneio regular do 
ano, primeira partida com a 
Taylor. Adorei jogar com ela, 
canhota, tem ótima energia, 
muito competitiva, saca bem, 
vai muito bem na rede, muito 
talentosa, complementa meu 
estilo jogo. Jogo duro, foi no 
detalhe no primeiro set. No 
segundo tivemos dificuldade 

no saque delas, foi difícil 
segurar, mas estávamos bem 
o tempo todo e no super tie-
-break levantamos a energia, 
colocamos pressão. Muito feliz 
sair com essa vitória, pena que 
foi com a Bia Maia logo de cara. 
Ela está jogando muito bem, 
tenho certeza que vai ganhar 
em simples aqui”, disse Stefani, 
referindo-se à segunda rodada 
de simples de Haddad.

Damar Hamlin recebe alta uma
semana após parada cardíaca

O jogador do Buffalo Bills 
Damar Hamlin recebeu alta de 
um hospital de Cincinnati uma 
semana após sofrer uma parada 
cardíaca durante um jogo da 
liga norte-americana de futebol 
americano, a NFL, e voltou para 
Buffalo, em Nova York, disse-
ram médicos do Centro Médico 
da Universidade de Cincinnati, 
onde Hamlin passou a última 
semana. Eles informaram que 
o jogador viajou de avião e con-
tinuará sendo monitorado por 
uma equipe de atendimento em 
Buffalo.

“Posso confirmar que ele 
está bem e este é o começo da 
próxima fase de sua recupera-
ção”, disse o Dr. William Knight.

Knight também relatou 
que, desde a sexta-feira (6), 
Hamlin vinha fazendo fisio-
terapia e terapia ocupacio-
nal andando pela unidade, 
fazendo uma dieta regular e 
se reunindo com a família e 
muitos membros da equipe 
de atendimento.

Hamlin, de 24 anos, des-
maiou durante um jogo 

COMEÇOU a acordar dois dias depois do acidente e teve seu tubo de respiração removido, 
enquanto o mundo esportivo e os fãs prestaram homenagem a ele
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na segunda-feira (2) em 
Cincinnati, momentos depois 
de um choque em uma dis-
puta de bola, e teve que ter seu 
batimento cardíaco restaurado 
em campo enquanto jogado-
res atordoados de ambos os 
times choravam, rezavam e se 
abraçavam.

Começou a acordar dois 
dias depois e teve seu tubo 
de respiração removido, 
enquanto o mundo esportivo 

e os fãs prestaram homena-
gem a ele.

“Voltei para casa em Buffalo 
hoje com muito amor no cora-
ção”, escreveu Hamlin no 
Twitter. “Ver o mundo se unir 
ao meu redor no domingo 
foi realmente uma sensação 
incrível. O mesmo amor que 
todos vocês me mostraram é 
o mesmo amor que pretendo 
colocar de volta no mundo 
mais vezes”.

Depois de rescindir com o Santos, o volante Jobson se prepara para 
uma transferência ao futebol árabe. O nome ainda é mantido em sigilo, 
mas o jogador já tem conversas adiantadas com um clube da Arábia 
Saudita. O empresário do atleta, Robson Ferreira, viajou ao país para 
negociar a mudança do jogador antes da rescisão com o Peixe se tornar 
pública. Na mudança, ele assinará contrato até 31 de maio de 2024. 
O jogador de 27 anos chegou à Vila Belmiro em 2019 a pedido 
de Jorge Sampaoli. Ele deixou o Red Bull Brasil para assinar com os 
paulistas por R$ 4 milhões. O meio-campista tinha salário considerado 
elevado e aceitou rescindir o vínculo em 2023, mesmo que tivesse 
contrato até abril de 2024.

STEFANI e a norte-americana Taylor Towsend levaram a melhor no WTA 500 de Adelaide 
(Austrália) sobre Bia Haddad com a chinesa Shuai Zhang
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Vovô ‘tarado’ de 68 anos segue preso
por ter fotografado as duas netas nuas

Um homem de 68 anos de 
idade foi preso, acusado do 
crime de pornografia infantil 
em Umuarama. Segundo levan-
tamento feito pela Polícia Civil, 
o detido teria fotografado em 
poses íntimas, duas netas com 

Polícia Rodoviária emitiu mais de mil
autos de infração por dia em 2022

O Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv) da Polícia 
Militar do Paraná emitiu 449 
mil autos de infração de trân-
sito em 2022, uma média de 
1.230 autuações por dia nos 
mais de 12 mil quilômetros de 
rodovias estaduais do Paraná.

A maioria das autuações 
foram referentes ao excesso 
de velocidade, com mais de 
347 mil notificações. Entre as 
outras infrações de trânsito 
que mais levaram à emissão 
dos autos estão ultrapassa-
gem em local proibido, ausên-
cia de cinto de segurança, 
irregularidades nos veículos, 
uso do celular, entre outras. 
Todas elas colocam em risco a 
coletividade.

Os autos registrados são 

Cães policiais são efetivados no canil da Polícia Militar do Paraná

idades de 4 e 6 anos. A prisão 
foi realizada pela polícia militar 
e o caso já está na delegacia da 
mulher de Umuarama.

As vítimas moram em 
Curitiba, e estavam a passeio na 
casa dos avós, na região central 

de Umuarama. O avô paterno 
das meninas foi autuado em 
flagrante por fotografar e regis-
trar cenas pornográficas, envol-
vendo as crianças.

Segundo a  delegada 
Fernanda Bertoco, foi arbitrada 

fiança no valor de R$ 13 mil 
reais, mas o acusado não 
pagou e permanecia, até a 
tarde de ontem, recolhido na 
cadeia do município.

No boletim de ocorrência 
consta que a criança de 6 anos 

foi quem contou aos pais sobre 
as ações do avô. Ela revelou 
que o avô dizia estar fazendo 
um tipo de brincadeira. Além 
da medida protetiva, as meni-
nas vão passar por acompa-
nhamento psicológico.

encaminhados aos órgãos de 
trânsito competentes e todos 
resultam na aplicação de multas 
aos condutores responsáveis. 
Nas rodovias estaduais, a multa 
é aplicada pelo DER/PR e, nas 
vias urbanas, pelo Detran-PR.

“As ações do BPRv são vol-
tadas para garantir a segu-
rança de todos os usuários 
das rodovias e possibilitar a 
identificação e responsabiliza-
ção daqueles motoristas que, 
porventura, tenham cometido 
infrações”, ressaltou o subco-
mandante do BPRv, major 
Gustavo Zancan.

O batalhão também atuou 
no combate à embriaguez ao 
volante. Para isso, realizou 
24.592 testes com etilômetro, 
que resultaram em 250 prisões 

por embriaguez ao volante 
e recolhimento de veículos. 
Também foram notificados 
649 condutores, cujos exames 
apresentaram quantidades de 
álcool menores do que o limite 
estabelecido por lei para prisão. 
Eles foram autuados e liberados.

Ao longo do ano, o BPRv 
também atendeu 4.710 aci-
dentes de trânsito, além de 
apreender 20 toneladas de dro-
gas e 361 mil pacotes de mer-
cadorias contrabandeadas.

“Nossos policiais são prepa-
rados para identificar qualquer 
situação suspeita que esteja 
acontecendo nas estradas e, 
com a ajuda de outras forças e 
até a utilização de cães fareja-
dores, conseguimos tirar de cir-
culação drogas e produtos que 

entram no nosso Estado sem 
autorização dos órgãos compe-
tentes”, explicou o major.

BPRV
O Batalhão de Polícia 

Dois cães policiais que esta-
vam atuando no Pelotão de 
Operações com cães do BPFron 
em caráter de avaliação foram 
efetivados para comporem o 
quadro de cães da PMPR. A efe-
tivação dos cães Ethan e Ollie 
ocorre após ambos passarem 
por diversos exames médicos 
e treinamento específico de 
acordo com as necessidades 
de emprego desses cães na 
unidade e agora estão aptos 
a integrarem de forma defi-
nitiva o quadro de cães poli-
ciais do BPFRON, a unidade 

O batalhão também atuou no combate à embriaguez ao volante realizando 24.592 testes 
com etilômetro, que resultaram em 250 prisões e recolhimento de veículos

SESP

Rodoviária é distribuído em 
seis Companhias (Curitiba, 
Ponta Grossa, Londrina, 
Cascavel, Maringá e Pato 
Branco) e 54 postos de poli-
ciamento rodoviário.

especializada da Polícia 
Militar que atua na interdição 
de drogas, armas de fogo, 
medicamentos, cigarros con-
trabandeados e demais pro-
dutos que são introduzidos 
de forma ilegal no país, atra-
vés da faixa de fronteira entre 
Brasil, Argentina e Paraguai, 
regiões Oeste, Noroeste e 
Sudoeste do Estado.

O Pelotão de Operações 
com Cães do BPFRON é refe-
rência no emprego de ope-
rações com cães na região 
nas modalidades de busca e 

captura de pessoas em mata, 
detecção de drogas, armas e 
até de cigarros contrabandea-
dos. Os sete cães que com-
põem hoje o canil do BPFron 
– somados aos dois recém 
efetivados, são treinados diu-
turnamente dentro e fora da 
unidade policial e emprega-
dos nas mais diversas formas 
no trabalho diário em ações 
policiais, inclusive com uso 
de aeronave, embarcações e 
em patrulha em áreas de mata.

RESULTADOS
Ambos localizaram dro-

gas em várias ocorrências 
registradas pela unidade já 
no período de treinamento e 
foram responsáveis pela prisão 
de dezenas de indivíduos sus-
peitos de envolvimento com 
o tráfico de drogas. “São cães 
que ainda vão completar dois 
anos de idade, a pouco eram 
considerados filhotes e além 
do serviço, participaram de 

De onde vieram
Ethan foi cedido ao BPFron pela Companhia de Operações com 
Cães da PM de Curitiba. Ollie vem de uma parceria entre o BP-

Fron e o IDESF (Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social 
de Fronteiras). Ethan é conduzido pelo Tenente Beiger e outros 

dois policiais conduzem Ollie nos treinamentos e operações 
policiais. Tenente Beiger também é condutor do cão Átila. Além 

do Pelotão de Operações com Cães, Beiger é comandante da 
1ªCompanhia do BPFRON e Oficial P3 (Planejamento e estatísti-
ca) da unidade. Ele é cinotécnico pela PMPR e possui Pós-Gradu-

ação em Cinotecnia policial além de diversos cursos na área.

muitas brincadeiras e momen-
tos de descontração entre os 
cães e os condutores”, relata 
o Comandante do Pelotão de 
Operações com Cães, tenente 
Luis Eduardo Beiger da Luz.

Ethan foi responsável tam-
bém pela necessidade de uma 

adaptação nas alas dos cães. 
“Tivemos que colocar um 
grampo na fechadura para 
impedir que ele entrasse na 
ala dos boxes. O Ethan quando 
entra nessa ala abre todas as 
portas dos boxes e solta os 
cães para brincar com ele”.

O BPFron é referência em operações com cães nas modalidades de busca e captura de pessoas 
em mata, detecção de drogas, armas e até de cigarros contrabandeados
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Se depender dos astros, os humilhados 
serão exaltados! Você conta com criativi-
dade para pensar em formas diferentes de 
ganhar dinheiro. Siga sua intuição. Mas não 
deve ligar tanto para os bens materiais, e sim 
para a liberdade que o dinheiro pode te dar. E 
durante a tarde, o céu manda um alerta: corre 
o risco de bagunçar as finanças.

TOURO  21/4 a 205
Para o choque do Zodíaco, tudo indica que 
vai desejar sair da mesmice e viver expe-
riências diferentes. Aí pode se surpreender 
ao ir em busca de mais liberdade e novi-
dades, mas, claro, com responsabilidade 
pra evitar perrengues. Na vida profissional, 
a insegurança pode bater ao lidar com a 
chefia, paciência.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
A Lua embarca no seu inferno astral e 
manda um alerta: um clima de desânimo 
pode te dominar e você vai precisar de 
estímulos para não se acomodar, e no 
emprego, talvez se afaste e faça suas tarefas 
longe dos outros. Mas logo o clima muda 
pra melhor e a carreira estará protegida! 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Com os astros passeando na sua Casa das 
Esperanças, você tende a mudar planos e 
objetivos, mesmo aqueles antigos, em busca 
de maior independência. Talvez se relacione 
com gente diferente e até dê uma mão pra 
um amigo. Atenção à tarde, Câncer! É que 
pode rolar decepção com alguém próximo.

LEÃO 22/7 a 22/8
Logo pela manhã, os astros te incentivam a 
afastar a mesmice, buscar coisas originais 
e criar altas expectativas na vida. Aí tudo 
indica que irá rever suas ambições na car-
reira a fim de buscar mais liberdade, expe-
riências diferentes e novas rotinas.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você deve chocar geral hoje de manhã. É que 
seu signo tende a ficar mais rebelde e nada 
convencional — como diz o Faustão: “Ô loco, 
meu!”. Os astros avisam que os estudos e o 
conhecimento serão o caminho para alcan-
çar seus objetivos e ampliar seus horizontes.

LIBRA  23/9 a 22/10
Os astros dão um rolê na sua Casa das 
Transformações e indicam que você deve 
ter ideias inovadores, e algumas delas 
podem até te ajudar a empreender e virar 
patrão/patroa. Mas antes de pedir a conta 
do serviço, avalie, pesquise, planeje tudo 
certinho. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Marasmo, sensação de prisão, rotina? 
Nem pensar! Se depender dos planetas, 
suas relações pessoais e profissionais 
vão passar bem longe disso tudo. Você 
tende a desejar coisas diferentes e mais 
liberdade, aí pode esquecer o passado e 
inovar. Aposte na sua intuição!

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Hoje talvez você se incomode com res-
trições e rotina no trabalho. Aí tende a 
buscar novas formas de fazer as coisas 
e deve ter resultados sensacionais. O 
mesmo vale na hora de cuidar da saúde, 
já que estará de olho em inovações e téc-
nicas alternativas.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Pela manhã, o desejo de ter autonomia tal-
vez fique forte, e como conta com criativi-
dade e iniciativa, pode ser uma boa hora 
para pensar em empreender. Não sabe que 
campo é o melhor pra você? A sorte tam-
bém está do seu lado, então aproveite para 
tentar uma fezinha.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Hoje a necessidade de ter liberdade tende 
a ficar forte e pode te levar a iniciar um 
empreendimento ou uma atividade extra 
em casa. Criatividade e originalidade 
não devem faltar, inclusive para agitar os 
momentos com a família.

PEIXES 20/2 a 20/3
Há sinal de altos e baixos hoje, que nem 
montanha-russa. Pela manhã, seu poder 
de comunicação deve bombar e você 
tende a se expressar de maneira livre. Sua 
mente e intuição estão acesos e prome-
tem te ajudar a perceber as coisas. Estu-
dos favorecidos!

Os nascidos a 11 de janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade de 
Gêmeos. São contraditórios e podem ter duas personalidades, que variam conforme 
a oportunidade e as circunstâncias. Ora se mostram joviais e modernistas, ora são 
conservadores e de princípios rígidos, difíceis de mudar. Seu número principal é o 
21, formado de 2, Lua e de 1, Sol, que se completam, nas suas energias masculinas e 
femininas. Juntos formam o 3, de Júpiter, que simboliza a bondade e a generosidade, 
mas confusão e indecisão. Revela duplicidade amorosa.

Horóscopo nascidos em 11 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 11/1/2023

Muitas nuvens

Paranaguá
max 27
min 22

max 28
min 19

Cascavel
max 27
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 21

max 26
min 19

Curitiba
max 25
min 17

FASES 
DA LUA

Quinta 12/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 13/1/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2415Lotomania

62.289
61.701
96.871
07.046
79.018

09 16 25 26 29 46 66
ATLETICO MINEIRO/MG

01 40 69 73 76
concurso: 6046

05 24 25 33 38 41

02 07 11 27 32 39 47 60 61 62
64 69 70 71 74 81 87 91 94 95

concurso: 2709Lotofácil
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MVBE
LEÃOEARIES

NCSNEST
COMANDANTE

RALOGEAR
ACBARCI
BELAANAL

CATADORES
ENEROIBF

DGMOLAR
OCASOIRA
NADOPNJ
AMONTOADO
DASALAL

GOSMAEDEMA

O quinto e
o primeiro
signos do
Zodíaco

Criança
que mora
nas ruas

Capitão
de um
navio

Peça do
piso do

banheiro
Congelar
(orvalho)

Névoa
densa e
baixa

Aqueles
que

recolhem
latas

A via de
uso do su-
positório

Gato que
persegue
o Piu-piu

(TV)

Pedra
de afiar

Móvel
para

dormir
(pl.)

Momento
em que o
Sol se põe

(?) sin-
cronizado, 
modalidade
olímpica

Empilha-
do desor-
denada-
mente

Inchaço
(Med.)

Flúor
(símbolo)
Fonte de
oxigênio

Tempero do
churrasco

A letra 
da mão

Concede 

Baba
espessa

Janeiro, em
espanhol
500, em
romanos

Ódio;
rancor
Poste;
mastro

Consoantes
de "pano"

Está
(red.) 

Leste, em
francês
Relativo
à terra

Incapaz de
procriar

Armas contra
vampiros (Lit.)

Banda,
em inglês
A moeda 
do Japão

Referente
à fala

Despre-
zado

Agatha
Christie,
escritora
Formosa

"Casa" do
boêmio
Despre-

zado

Dente da
mastigação
Dissimula-
da; fingida

Siderúrgi-
ca do RJ

Dica
(gíria)

(?) Gore, po-
lítico (EUA)

Quarta
letra

Notre-(?),
catedral

parisiense

3/est. 4/band. 5/enero. 7/estéril — largado.
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T C C A
S O N O L E N T O

V I L P A S T O R
M E D I A R I M L

A B R E A V C A
C O E S A S I O B

L V I V E NC I A
E L O G I A S E B

Q U A S E P S
S U A R L A C R O

I R C E I DO L
A M I D O R O E U

I T N E O N T
C A S T I G A D O

M O S C A A L A S

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.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

A hipnoterapia, também 
chamada de hipnose clínica, 
consiste na aplicação de téc-
nicas hipnóticas como ferra-
mentas terapêuticas. Dessa 
forma, a hipnoterapia é utili-
zada como auxílio para o tra-
tamento de transtornos men-
tais e físicos, assim como para 
combater hábitos e sentimen-
tos indesejáveis.

Conheça hoje na coluna Viva Bem a Hipnoterapia
Vários desses problemas 

são causados por eventos do 
passado dos quais as pessoas, 
muitas vezes, nem lembram. 
O papel do hipnoterapeuta, 
portanto, é identificá-los e 
ajudar o paciente a confron-
tá-los, para que o transtorno 
possa ser tratado com eficá-
cia e o indivíduo possa ter qua-
lidade de vida.

A hipnoterapia é baseada 
em um conjunto de técnicas 
conduzidas pelo profissional 
de saúde especializado que 
visam ampliar a consciência do 
paciente por meio de concen-
tração focada e relaxamento.

Os resultados obtidos, 
geralmente, são mais efetivos 
e rápidos que outros métodos 
convencionais. Isso porque 

a hipnose clínica alcança a 
mente subconsciente e trata 
o transtorno direto em sua 
origem.

O estado hipnótico ao qual 
chega o indivíduo durante as 
sessões faz com que ele con-
siga quebrar padrões limita-
dores, mudar crenças e, con-
sequentemente, modificar seu 
comportamento.
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Defender 130, o mais 
espaçoso Land Rover

Ao lado dos aclamados 
Defender 90 e Defender 110, 
a Land Rover anuncia a che-
gada do novo Defender 130, 
o veículo mais capaz, sofisti-
cado e espaçoso de todos os 
tempos já criado pela marca. 
O modelo está nas conces-
sionárias desde dezembro e 
adiciona mais uma opção à 
família de utilitários esporti-
vos da Land Rover. Entre os 
destaques da nova versão 
está a opção para até oito 
adultos em três fileiras de 
assentos em tamanho real, 
o que o caracteriza como 
um dos veículos com maior 
espaço interno disponível no 
mercado. O veículo permite 
que os clientes transportem 
com conforto até oito pes-
soas por qualquer terreno, 
desfrutando de toda a robus-
tez e a versatilidade da linha 
Defender. 

O novo Defender 130 tam-
bém apresenta uma série de 
novidades em seu design 

exterior e a introdução de 
novas tecnologias no inte-
rior do veículo, equilibrando 
todo o conforto exclusivo da 
linha com a habitual dura-
bilidade e capacidade do 
Defender. Disponível inicial-
mente na versão “X”, o mais 
novo integrante da família 
Defender chega equipado 
com a poderosa motoriza-
ção Diesel D300 MHEV 3.0L 
de 6 cilindros em linha, que 
entrega 300 cv e impressio-
nantes 650 Nm de torque.

DESIGN MODERNO 
E LUXUOSO

A chegada do Defender 130 
escreve um novo capítulo para 
a Land Rover no Brasil. Seu 
design moderno e luxuoso é 
complementado por uma nova 
e exclusiva paleta de cores, 
que realçam suas linhas com 
beleza e sofisticação. Entre os 
destaques, está a opção em 
Vermelho Sedona, que confere 
ao veículo um visual robusto 

e dinâmico. O belíssimo exte-
rior também exibe o lindo capô 
contrastante na cor preta na 
versão “X”, com acabamentos 
em preto high-gloss.

No interior, o veículo ofe-
rece uma série de soluções 
de conveniência aos ocupan-
tes, com atenção especial 
para cada passageiro. Isso 
garante que o Defender 130 
ofereça praticidade e acesso 
sem esforço à espaçosa ter-
ceira fileira de três lugares, 
combinado a um ambiente 
mais amplo e arejado. Seu 
interior também traz novas 
opções de cores e materiais, 
proporcionando uma expe-
riência única em todos os sen-
tidos. Ele chega em sua nova 
geração com as mais recentes 
tecnologias conectadas e um 
inovador sistema de chassi – 
incluindo uma nova tela sen-
sível ao toque Pivi Pro de 11,4 
polegadas, suspensão a ar ele-
trônica e purificação de ar da 
cabine pelo sistema Cabin Air 
Purification Plus – entregando 
versatilidade e máximo con-
forto para excursões off-road . 

O novo Defender 130 está 
disponível inicialmente na 
especificação “X”, versão 
que entrega um alto nível 
em termos de equipamen-
tos de série. Entre os itens, 
destacam-se suspensão a ar, 
Terrain Response 2 configu-
rável, faróis matrix LED, rodas 
aro 20 (com opção de rodas 
aro 22) e pneus off-road all-
-terrain, que garantem maior 
aderência ao veículo em terre-
nos escorregadios. 

Entre as tecnologias exclu-
sivas de assistência ao moto-
rista, destacam-se o retrovi-
sor com sistema Clearsight 
Mirror, sensor de profundidade 
e a função capô transparente, 
que entrega ao motorista uma 
vista impressionante da parte 
de baixo do veículo através de 
uma câmera que transmite a 
filmagem em tempo real em 
uma belíssima tela de 11,4 
polegadas de alta definição. 

Entre os diferenciais de 
conforto, o Defender 130 
entrega o mais alto grau de 
refinamento e facilidade aos 
ocupantes. O sistema premium 

de luzes da cabine dá a possi-
bilidade de ampla persona-
lização ao veículo, aliado ao 
avançado sistema de som pre-
mium Meridian Surround, já 
conhecido da linha Land Rover. 
Carregador de celular por 
indução, console central com 
refrigeração e controle de cru-
zeiro adaptativo completam o 
pacote de equipamentos.

PREÇO 
O novo Defender 130 está 

disponível em toda a rede 
de concessionárias Land 
Rover, com preço inicial de 
R$ 899.950,00.

MOTORIZAÇÃO PODEROSA
Para entregar a melhor performance de todos os tempos 

na linha Defender, o 130 foi equipado com a poderosa e efi-
ciente motorização diesel D300 MHEV 3.0L de seis cilindros 
em linha, que fornece 300 cv e 650 Nm de torque. 

O motor MHEV combina um motor de 300 cv com um 
alternador que também tem a capacidade de funcionar 
como motor elétrico. O alternador usa a rotação do motor 
para gerar corrente elétrica e recupera energia quando o 
carro desacelera, carregando uma bateria de lítio de 48 volts 
instalada no veículo. Ao operar como um motor elétrico, ele 
utiliza essa energia da bateria para dar partida no motor 
pelo start/stop e fornece a assistência de torque necessária 
para reduzir o consumo de combustível e a emissão de CO2. 

A linha de motores diesel Ingenium também proporciona 
uma entrega de torque aprimorada, com respostas suaves 
e uma economia de combustível impressionante. Mesmo 
sendo um mais veículo longo, o Defender 130 chega de 0-100 
km/h em apenas 7,5 segundos.  

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
ADALBERTO CARLOS GIOVANINI 
NETO, inscrita sob nº CPF: 
007.415.629-28, estabelecido 
na Avenida Dr. Ângelo Moreira da 
Fonseca, Zona I, CEP 87.501-040, 
na cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para devi-
dos fins o extravio de seu alvará 
nº 28631/2010. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

Mortes no trânsito diminuem mas 
acidentes aumentam mais de 10%

A Secretaria Municipal de 
Segurança, Trânsito e Mobilidade 
Urbana (Sestram) informou 
ontem (terça-feira, 10), que 
Umuarama registrou 1.084 
acidentes de trânsito na área 
urbana, ao longo do ano pas-
sado, com seis mortes. Houve 
um crescimento aproximado 
de 10,5% em relação a 2021, 
quando o setor teve a confirma-
ção de 985 acidentes, porém o 
total de vítimas em 2022 teve 
uma redução significativa já 
que no ano anterior nove 
pessoas perderam a vida nas 
ruas da cidade.

Os números também apon-
tam crescimento da frota de veí-
culos emplacados no município. 
Em 2021 Umuarama contava 
com aproximadamente 92 mil 
veículos, entre carros, motos, 
caminhões e ônibus. No ano 

passado esse volume aumen-
tou para 94.600. Cerca de 30% 
da frota é constituída por motos 
e motonetas, que respondem 
por mais de 50% dos acidentes 
registrados no ano – a maioria 
com condutores e passageiros 
feridos, quando não houve con-
sequências mais graves.

Além do crescimento da 
frota, o grande número de aci-
dentes é atributo da impru-
dência ou falta de perícia dos 
motoristas.

A administração municipal 
realiza investimentos impor-
tantes no setor de segurança e 
de trânsito. Umuarama conta 
atualmente com 42 cruzamen-
tos semaforizados e 13 disposi-
tivos de registro de velocidade 
com finalidade educativa (sem 
multa), os chamados ‘anjinhos’.

Além disso,  a cidade 

possui fiscalização eletrônica 
de avanço de sinal vermelho 
em 15 pontos de grande movi-
mento, que atestam o desres-
peito de muitos motoristas às 
normas de circulação de veícu-
los. Em 2022 foram aplicadas 
28.300 infrações de trânsito, 
caracterizadas como avanço 
de sinal vermelho. Trata-se 
de uma infração gravíssima, 
com perda de sete pontos na 
carteira além de multa com 
valor expressivo.

O desrespeito às preferen-
ciais e avanço em cruzamento 
de vias, semaforizado ou não, é 
responsável pela grande maio-
ria dos acidentes registrados 
na cidade.

IPVA
O Departamento Estadual 

de Trânsito (Detran/PR) infor-
mou na última semana que a 
previsão de arrecadação com 
o Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) 

em Umuarama, no exercício 
2023, é superior a R$ 71 milhões, 
embora tenham sido lançados 
tributos referentes a 55.060 veí-
culos. A diferença – entre os tri-
butados e o total da frota, supe-
rior a 94.600 – é explicada pelos 
critérios de isenção, que incluem 
a finalidade, o ano do veículo (a 
partir de 20 anos de uso não há 
mais cobrança do imposto) e par-
ticularidades do proprietário, que 
de acordo com critérios legais 
pode solicitar a isenção.

Concluída reforma 
na UBS Vitória Régia

O prefeito Hermes Pimentel 
e o secretário municipal da 
Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, visitaram a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do 
Parque Vitória Régia ontem 
(10) pela manhã. Após trocar 
rápidas palavras com usuários 
e funcionários, o prefeito vis-
toriou as reformas estruturais 
realizadas no local para melho-
rar as condições de trabalho 
aos servidores e dar mais con-
forto e segurança aos pacien-
tes e acompanhantes.

Nos últimos meses, o 
município investiu cerca de 
R$ 120 mil em obras e servi-
ços que deixaram a unidade 
praticamente nova. “Essa 
reforma era muito aguardada 
pela população há muitos 
anos. São melhorias que dei-
xaram o ambiente com cara 
nova, um ótimo aspecto e 
melhores condições de traba-
lho para as equipes médica e 
de enfermagem, agentes de 
saúde e setor administrativo”, 
afirmou o prefeito.

“Agora a unidade conta 
com ar-condicionado na 
recepção, beneficiando os 
usuários durante o período 
de espera, e climatização 
também em todas as salas de 

atendimento”, emendou.
A reforma inclui reparos 

no telhado, na rede elétrica, 
sistema hidráulico e rede de 
esgoto, troca de luminárias, 
coberturas da varanda e late-
ral da unidade, contrapiso e 
piso cerâmico, adequação da 
farmácia, implantação de lixei-
ras, pintura interna e externa 
– inclusive das grades – e pin-
tura de toda calçada externa, 
informou Herison Cleik.

O secretário destacou, tam-
bém, que a unidade atende a 
uma região da cidade com 
cerca de 11 mil habitantes. 
“São realizados ali mais de 
2 mil consultas médicas por 
mês. Por ser em um local estra-
tégico, a UBS Vitória Régia é 
ponto de referência para cam-
panhas e atendimento nos 
períodos de recesso e feria-
dos”, lembrou.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Muitos não estão vivendo seus sonhos 
porque estão usando todo seu tempo para 

viverem os seus medos.”  Les Brown.

BLOQUEAR
A Meta, empresa dona do Facebook, 
Instagram e WhatsApp, anunciou 

ontem que vai remover e bloquear de 
suas redes sociais conteúdo em defesa 

das invasões golpistas às sedes dos 
Três Poderes, em Brasília. Um por-

ta-voz afirmou que excluiria imedia-
tamente postagens “pedindo que as 

pessoas peguem em armas ou invadam 
à força o Congresso, o Palácio do Pla-

nalto e outros prédios federais”.

***

E segue: “também estamos classifi-
cando isso como um ato de violação, 

o que significa que removeremos 
conteúdo que apoie ou enalteça essas 

ações”, acrescentou. Medida seme-
lhante aconteceu antes das eleições 

presidenciais de 2022, quando a Meta 
havia colocado o Brasil no alvo de 

monitoramento intensivo para evitar a 
disseminação de fake news, conteúdo 

de ódio e incentivo à violência. 

EDUCAR
n As escolas precisam ensinar a noção 
de valorização do patrimônio cultural, 

a fim de despertar o pertencimento 
cultural e educacional entre as crian-

ças. É preciso divulgar a importância da 
preservação e educar desde cedo, para 
que todo o brasileiro entenda a riqueza 
que existe em Brasília e em todo o país. 
Nesse sentido, a educação patrimonial é 

vital para a preservação cultural bra-
sileira, preservação dos monumentos e 
beleza das cidades. Nomes como o de 

Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Burle Marx, 
Athos Bulcão, Bruno Giorgi, Marianne 

Peretti, Di Cavalcanti, Portinari devem 
estar na formação educacional de todos 

os brasileiros, para gerar o entendi-
mento coletivo do nosso rico patrimô-

nio cultural.

 n O Brasil apresentou queda no desejo 
de se vacinar contra a covid-19 em 2022, 
ao contrário dos outros países. Enquanto 
a média global subiu 5,2%, o interesse 
brasileiro caiu 3,3% em relação a 2021. 
A pesquisa foi realizada pelo Instituto 

Global de Saúde de Barcelona (ISGlobal) 
com 23 países. Apesar do resultado, o 

país mantém uma alta cobertura vacinal 
primária, com 81% da população tendo 
recebido pelo menos duas doses até o 

último dia 6. (Folha)

       n O mercado de games deve movi-
mentar, até o final de 2023, mais de US$ 
200 bilhões. Somente nos e-sports, que 

concentram as modalidades esportivas dos 
jogos, a receita pode ser de US$ 2 bilhões, 
com uma audiência global de 640 milhões 

de pessoas assistindo às competições 
oficiais. O crescimento consecutivo nos 

últimos anos vem motivando não só a pro-
fissionalização dos atletas, mas também o 
surgimento de novas funções e profissões 

dentro do cenário. Para os jogadores e 
jogadoras profissionais, os valores podem 
variar de R$ 2,5 mil a R$ 30 mil mensais 

para atletas de elite.

      n Para fechar o ano com chave de 
ouro, a Fundação Casas Bahia , responsável 
pelas ações sociais da Via, anuncia a rea-
lização de uma doação à Aldeias Infantis 
SOS, reconhecida como uma das Melhores 

ONGs do país, para viabilizar um labo-
ratório de informática em Manaus (AM). 
Este é o primeiro passo do início de uma 

parceria que se estende pelo ano de 2023. 
Com doação de 20 computadores moder-
nos, móveis novos, TVs de 65 polegadas 
e ambiente climatizado e revitalizado, 
o espaço contará com acesso à internet 
disponível para a comunidade, alunos da 
rede pública e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade inscritos nos projetos. A 
expectativa é beneficiar jovens e familia-

res, para realização de pesquisas, trabalhos 
escolares, cursos de programação, oficinas 
de informática básica e avançada, além da 

elaboração e qualificação de currículos. 

ZOOM
Eliane Freitas e Floresval Vivian 
saudaram o Ano Novo a bordo 
de um novo amor -, o casal 

segue os preceitos de que “ O 
amor é lindo” e apaixonados 
vão vivendo a VIDA. Ao novo 

casal: um Ano Novo Feliz 
para vocês

ARQUIVO PESSOAL

ZOOM
Ivanildo Coutinho e Francielly Amaral passaram a virada do ano em Corrientes, na Argentina, 

com um grupo de amigos motociclistas que viajam anualmente  em suas potentes motocicletas. 
O destino desta vez foi a Argentina. Ao casal, um excelente Ano Novo
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