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Acusado de homicídio no Parque das
Jabuticabeiras alega legítima defesa
Acompanhado de seu advogado, o homem de 29 anos, acusado de ter matado 
Elias Cavalcante, 45, no último sábado, no Parque das Jabuticabeiras, em Umu-
arama, se apresentou na Delegacia de Polícia. Ele prestou depoimento e alegou 

ter agido em legítima defesa. Disse que foi ameaçado pela vítima, antes de uma 
troca de tiros. O advogado disse ter testemunhas que confirmam a versão e 
ressaltou que a arma utilizada no crime foi apanhada por desconhecidos.
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DIVULGAÇÃO

Tentando voltar

O setor industrial foi o carro-chefe na geração de empregos em Umuarama no ano passado, de acordo com 
números do Caged. Entre os meses de janeiro a novembro de 2022, foram contratados com carteira assinada 
16.076 trabalhadores, enquanto 14.966 perderam os empregos, o que resultou em um saldo positivo de 
1.110 postos ocupados. O maior volume de empregos foi gerado pelo comércio, que ficou bem próximo do 
setor de serviços e um pouco à frente da indústria. A construção civil aparece em seguida com 862 empregos 
preenchidos e a agropecuária completa o quadro com 204 contratações. 

A empresa Unite Cons-
trutora de Obras Eireli 

(EPP) apresentou a 
proposta mais vanta-

josa para administração 
pública no valor aproxi-
mado de R$ 4 milhões 

para prestar serviços de 
recuperação dos acos-
tamentos da PR-489, 

entre Umuarama e 
Xambrê. A obra terá 

uma extensão de 17,32 
quilômetros. l 5

Ascensão industrial

Pela primeira
vez desde 2018
poupança rende

mais que inflação
l 2

PF lavrou 1.261
autos de prisão
e apreensão de
manifestantes

l 3

Governo fará
investimentos
para revitalizar

pontes no Noroeste
l 4

Ouvidoria conclui
quase 80% das

10 mil solicitações
recebidas no ano
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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

11/12 a 11/1 0,7065 0,7065 0,2055
12/12 a 12/1 0,7440 0,7440 0,2428
13/12 a 13/1 0,7437 0,7437 0,2425
14/12  a 14/1 0,7427 0,7427 0,2415
15/12 a 15/1 0,7157 0,7157 0,2146

Ações % R$
Petrobras PN +0,79% 24,28 
Vale ON -0,35% 93,25 
ItauUnibanco PN +1,74% 26,35 
Bradesco PN +1,99% 15,40 
3R Petróleo ON +13,64% 44,41 
Petrorio ON +7,76% 39,02

IBOVESPA: +1,53% 112.517 pontos

Iene 132,60
Libra est. 0,82
Euro 0,93
Peso arg. 180,70

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,4% 5,1800 5,1810 -1,9%

PTAX  (BC) -0,7% 5,2014 5,2020 -0,3%

PARALELO -0,7% 5,0700 5,4700 -2,3%

TURISMO -0,7% 5,0700 5,4500 -2,3%

EURO -0,4% 5,5931 5,5958 +0,5%

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 11/01

Iene R$ 0,0392
Libra est. R$ 6,31
Peso arg. R$ 0,029
R$1: 1.421,06 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/01 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 1.515,00 5,00 2,1%
FARELO jan/23 505,00 4,10 7,1%
MILHO mar/23 656,00 1,00 1,9%
TRIGO mar/23 740,00 9,00 0,8%

SOJA 163,76 -0,6% -1,6% 162,00
MILHO 77,57 0,0% 4,9% 77,00
TRIGO 92,39 -0,2% -2,0% 94,00
BOI GORDO 280,26 0,0% 0,0% 285,00
SUINO 6,97 -1,8% 5,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 11/01 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 11/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 11/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,00 -2,8% -2,8%
SOJA Paranaguá 180,00 -2,7% -2,7%
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
No ambiente de trabalho, a rotina deverá ser 
cansativa por causa dos imprevistos. Exercite 
a tolerância inclusive nas redes sociais. Não 
se esqueça de guardar documentos e anotar 
informações importantes ou poderá se estres-
sar no final do dia e acabar descarregando sua 
irritação em casa, prejudicando ainda a rela-
ção com o amor. Controle a ansiedade.

TOURO  21/4 a 205
Dia um pouco tenso e com alguns imprevistos.  
Você vai precisar de muita paciência, especial-
mente no ambiente de trabalho. Controle sua 
ansiedade e mantenha o pensamento posi-
tivo, caso contrário, pode se estressar até o 
final do dia e descarregar a sua irritação no 
seu ambiente doméstico, com a mira apontada 
para a família. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Poderá passar pelo término de alguma coisa 
e início de outra, como se um ciclo estivesse 
para terminar e dar lugar a outro. Dependendo 
de sua atitude, você pode concluir um negócio, 
fechar uma parceria ou se arriscar numa nova 
atividade profissional. No ambiente íntimo, é 
possível que seu excesso de ansiedade atrapa-
lhe o convívio com seus familiares.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Temor em relação às suas finanças pode 
marcar a quinta, mas se mantiver a calma, 
vai conseguir encontrar algumas brechas no 
campo profissional para se safar das dificulda-
des. Estará mais romântico do que o normal, 
aproveite para esquentar a intimidade com seu 
amor. Sexo vai fazer bem à saúde e também às 
suas emoções.

LEÃO 22/7 a 22/8
Perturbações sociais e econômicas, que podem 
respingar no seu trabalho ou na sua grana. Se 
um compromisso for desmarcado, procure rea-
gir com tolerância, e não com irritação. Cuidado 
também com comunicação on-line: revise men-
sagens e acompanhe processos de encaminha-
mento. Para aliviar as tensões, um programinha 
caseiro vai trazer bem-estar.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Ao comentar algo com chefe ou colega de 
trabalho, fale de forma clara e objetiva, sem 
rodeios, para evitar confusões. Caso precise 
enviar documentos ou dados pela internet, 
confira se o destinatário recebeu suas men-
sagens. No amor aproveite para falar das suas 
ambições com seu amor. Vocês podem, inclu-
sive, fazer planos conjugais. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Trabalho favorecido principalmente na parte da 
manhã, mas tensões e desafios não estão des-
cartados, exigindo que algumas coisas que não 
estão dando certo sejam adaptadas. Precisa se 
despedir de algo do passado de uma vez por 
todas. No relacionamento amoroso, converse 
sobre algo que te desagrada. Paqueras antigas 
devem ser deixadas de lado porque a fila anda.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Sua força interior é maior do que as barreiras 
que tem pela frente e você saberá dar a volta 
por cima. É possível, inclusive, que sirva de exem-
plo de resistência a quem estiver ao seu lado. Na 
relação afetiva, talvez você seja surpreendida (o) 
por uma mudança de atitude do seu par. Chame 
seu bem num canto e sugira um diálogo sincero 
para resolver as pendências numa boa.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Atenção a medidas econômicas que podem 
afetar o mercado em geral e se refletir nas 
suas finanças. Alguns compromissos podem 
ser cancelados, causando irritação. Ideias e 
projetos não devem sair do papel. Na parte 
da tarde tente aliviar as tensões acumuladas 
praticando exercícios. Um passeio numa praça 
ou parque com seu bem vai ser restaurador.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
As pessoas não querem esperar, assim, você 
pode sentir pressões para que as coisas se 
resolvam rapidamente. Logo você, que se 
empenha tanto no trabalho, pode ficar irritado. 
Na saúde dê um pouco mais de atenção para 
a parte óssea e não descarte dores nas arti-
culações. No amor é tempo de partilhar suas 
inseguranças, já que você vai precisar de apoio.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Explore a sua intuição hoje. Pode efetivar a 
compra e venda de um bem material. Existe 
também a possibilidade de uma mudança de 
residência ou de ambiente profissional. No 
romance, pode pôr um ponto final numa situa-
ção com o seu par que está aborrecendo você. 
Se está sozinho, há chance de retomar contato 
com alguém que já foi importante na sua vida.

PEIXES 20/2 a 20/3
Os acontecimentos gerais no país devem 
influenciar a vida de todos e você precisa estar 
de antena ligada nas oportunidades para poder 
batalhar por seus interesses e chegar mais perto 
do que ambiciona. No ambiente familiar, pode 
ocorrer uma mudança de alguém que vai cau-
sar perplexidade. Na vida a dois se ofereça para 
resolver qualquer contratempo.

Os nascidos em 12 de janeiro estão sempre muito envolvidos com sua vida profissional. Sua 
carreira ou interesses em geral exercem sobre eles grande força, sendo capazes de grandes 
sacrifícios para atingir objetivos até mesmo em termos pessoais e de crescimento interior. 
São bastante propensos a se identificarem com uma causa de natureza social ou política, 
em benefício da qual estão dispostos a abrir mão de grande parte de sua identidade pessoal. 
Devem ter cuidado para não darem a impressão de serem arrogantes também, já que isso, 
inevitavelmente, afasta as pessoas.

Horóscopo nascidos em 12 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 12/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 22

max 27
min 20

Cascavel
max 26
min 19

Foz do Iguaçu
max 31
min 22

max 26
min 20

Curitiba
max 26
min 17

FASES 
DA LUA

Sexta 13/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 14/1/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13
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QTF
UMBILICAL

SACIPERERE
LCOVARIO
IAARENA
DATARAH

JAMESELAS
DESANPE

VENTILADOR
DIASMUI

CEDEPORCO
VACOROA

MIDIAADT
DENSIDADE

PASTELARIA

Conforto
almejado

pelos
cidadãos

1.200, em 
algarismos
romanos

Marca;
modelo

Trans-
portar;

carregar

O cordão
que liga
o feto à
placenta

Tema de
conversas

leves

Apaixo-
nada; en-
cantada

Jogo em
que é 

proibido
sorrir

Inscrição
na porta 

do banheiro
feminino

Aparelho
usado no

verão

Parte do
corpo afe-
tada pela

frieira

São mais
longos no

verão

Mamífero
que vive
no chi-
queiro

Regina
(?), apre-
sentadora

Chá, em
inglês

Sufixo de
"febril"

Lady (?):
a mãe do
Príncipe
William

Grão como
o  milho

Felina
das

savanasEnraivecer;
enfurecer 

"...meu pirão
primeiro" (dito) 

Anotar na
agenda

(?) Dean,
ator

Abre
mão de

Conjunto da
imprensa

Órgão
feminino
(?) logo,
saudação

Palco 
do circo

Machado de
(?), escritor

Santo, em
espanhol
(?) kwon 
do, luta

Enfeite
real

Intransitivo
(abrev.)

Complexi-
dade (fig.)

Loja de
pastéis

Lúcio
Costa,

arquiteto

Perso-
nagem
de uma
perna só
(Folc.)

Gemido
de dor

Descrever
círculo 

3/san — tea. 5/james. 9/densidade. 10/amenidades.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 32

QTF
UMBILICAL

SACIPERERE
LCOVARIO
IAARENA
DATARAH

JAMESELAS
DESANPE

VENTILADOR
DIASMUI

CEDEPORCO
VACOROA

MIDIAADT
DENSIDADE

PASTELARIA

Conforto
almejado

pelos
cidadãos

1.200, em 
algarismos
romanos

Marca;
modelo

Trans-
portar;

carregar

O cordão
que liga
o feto à
placenta

Tema de
conversas

leves

Apaixo-
nada; en-
cantada

Jogo em
que é 

proibido
sorrir

Inscrição
na porta 

do banheiro
feminino

Aparelho
usado no

verão

Parte do
corpo afe-
tada pela

frieira

São mais
longos no

verão

Mamífero
que vive
no chi-
queiro

Regina
(?), apre-
sentadora

Chá, em
inglês

Sufixo de
"febril"

Lady (?):
a mãe do
Príncipe
William

Grão como
o  milho

Felina
das

savanasEnraivecer;
enfurecer 

"...meu pirão
primeiro" (dito) 

Anotar na
agenda

(?) Dean,
ator

Abre
mão de

Conjunto da
imprensa

Órgão
feminino
(?) logo,
saudação

Palco 
do circo

Machado de
(?), escritor

Santo, em
espanhol
(?) kwon 
do, luta

Enfeite
real

Intransitivo
(abrev.)

Complexi-
dade (fig.)

Loja de
pastéis

Lúcio
Costa,

arquiteto

Perso-
nagem
de uma
perna só
(Folc.)

Gemido
de dor

Descrever
círculo 

3/san — tea. 5/james. 9/densidade. 10/amenidades.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO9

M V B E
L E Ã O E A R I E S

N C S N E S T
C O M A N D A N T E

R A L O G E A R
A C B A R C I
B E L A A N A L

C A T A D O R E S
E N E R O I B F

D G M O L A R
O C A S O I R A
N A D O P N J
A M O N T O A D O
D A S A L A L

G O S M A E D EM A

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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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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28 21
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26 17 25 17
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Parcialmente nublado
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
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Pela primeira vez desde 2018 a
poupança rende mais que inflação

O recuo da inflação em 
2022 trouxe uma boa notícia 
para os investidores da apli-
cação financeira mais tradi-
cional do país. Pela primeira 
vez em quatro anos, a cader-
neta de poupança rendeu 
mais que a inflação.

Em 2022, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo ( IPCA)  f icou em 
5,79%, conforme divulgou 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
O indicador é considerado 
o índice oficial de inflação, 
usado pelo Banco Central (BC) 
para definir a taxa de juros.

D e  a c o r d o  c o m  a 
Calculadora do Cidadão, dis-
ponível na página do BC na 
internet, uma aplicação na 
caderneta de poupança ren-
deu 7,9% em 12 meses. O valor 
considera uma aplicação feita 
em 1º de janeiro do ano pas-
sado e que não foi mexida até 
1º de janeiro de 2023.

A última vez em que a 
poupança tinha superado a 
inflação tinha sido em 2018, 
quando a caderneta havia 
rendido 0,85% acima do IPCA 
em 12 meses. Desde então, a 
combinação entre inflação 
alta e juros baixos corroeu 
o rendimento da aplicação 
mais popular no país. O pior 
momento ocorreu em outubro 

de 2021, quando o aplicador 
perdeu 7,59% contra a inflação 
no acumulado de 12 meses.

Apesar do rendimento 
acima da inflação, a pou-
pança registrou desempenho 
inferior a outras aplicações de 
renda fixa. Os investimentos 
em Certificado de Depósito 
Bancário (CDB) renderam 
12,25% no ano passado, 6,24 
pontos percentuais acima 
da inflação. A caderneta, no 
entanto, superou a bolsa de 
valores. Num ano marcado 
por instabilidades, o índice 
Ibovespa subiu 4,69%, mas 
rendeu 1,04% a menos que 
o IPCA.

De março de 2021 a agosto 
de 2022, o BC elevou a taxa Selic 
(juros básicos da economia) de 
2% para 13,75% ao ano. O IPCA, 

que até julho do ano passado 
superava os dois dígitos no acu-
mulado em 12 meses, recuou 
após três deflações consecutivas 
(agosto, setembro e outubro) 
provocadas principalmente 
pelo corte de impostos em 
combustíveis, energia, teleco-
municações e transporte cole-
tivo. Esses dois fatores aos 
poucos reverteram a perda da 
poupança para a inflação.

Perspectivas
Atualmente, a poupança rende 6,17% ao ano mais a Taxa Referen-

cial (TR). Essa regra vale quando a taxa Selic está acima de 8,5% 
ao ano, o que ocorre desde dezembro do ano passado. Quando os 

juros básicos estão abaixo desse nível, a poupança rende ape-
nas 70% da Selic. Para 2023, a poupança continuará a ganhar da 

inflação. Na última edição do boletim Focus, pesquisa semanal com 
investidores divulgada pelo Banco Central, os analistas de merca-
do previam que o IPCA deve fechar este ano em 5,63%. Como o 

boletim Focus também prevê que a Selic encerrará 2022 em 12,25% 
ao ano, a caderneta continuará rendendo em torno de 7% no 

acumulado de 12 meses. A melhoria do rendimento deve ajudar a 
conter a fuga recorde de recursos da poupança observada em 2022. 

No ano passado, os brasileiros sacaram da aplicação financeira R$ 
103,24 bilhões a mais do que depositaram. No mês passado, houve 

captação líquida (mais depósitos que saques) de R$ 6,26 bilhões, 
resultado impulsionado pelo pagamento da segunda parcela do 

décimo terceiro salário.

A última vez em que a poupança tinha 
superado a inflação tinha sido em 2018, 
quando a caderneta havia rendido 0,85% 
acima do IPCA em 12 meses
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Belém formalizada
como candidata para
sediar a COP30

O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva anunciou ontem 
(11) que o Ministério das 
Relações Exteriores formali-
zou a candidatura de Belém 
para sediar a COP30, em 2025. 
“Esperamos poder receber 
o maior evento climático do 
mundo em uma cidade parte 
da Amazônia brasileira”, disse, 
em seu perfil no Twitter.

“Eu tinha assumido o com-
promisso no Egito, na COP27, 
que a COP30 poderia ser rea-
lizada no Brasil. Fiquei feliz 
quando nosso ministro [das 
Relações Exteriores] Mauro 
Vieira formalizou a cidade 
de Belém. Quero que a gente 

PF lavrou 1.261 autos de prisão
e apreensão de manifestantes

O  m i n i s t r o - c h e f e  d a 
Secretaria de Comunicação 
Social (Secom) da Presidência, 
Paulo Pimenta, afirmou ontem 
(quarta-feira, 11) pelo Twitter 
que a Polícia Federal (PF) já 
lavrou 1.261 autos de prisão 
e apreensão em decorrência 
dos atos golpistas que ocorre-
ram no último domingo (8), em 
Brasília. Até o início da noite da 
terça-feira, (10), eram 727 pre-
sos, segundo a PF. 

Federação pede cassação
do mandato de Dallagnol

Diante de indícios de desvio 
de verbas públicas durante a 
pré-campanha de Deltan 
Dallagnol (Podemos-PR), a 
Federação Brasil da Esperança 
no Paraná, composta pelo PT, 
PCdoB e PV, ajuizou repre-
sentação eleitoral em face do 
deputado federal eleito reque-
rendo a investigação de pos-
síveis condutas ilegais, relati-
vas à arrecadação e gastos de 
recursos públicos.

Entre fevereiro e julho de 
2022, Matheus Almeida Rios 
Carmo, ex-estagiário de Deltan 
no Ministério Público Federal 
(MPF), recebeu cerca de R$ 100 

esteja lá para uma bela COP”, 
disse Lula, em vídeo, acompa-
nhado do governador do Pará, 
Helder Barbalho.

No mesmo vídeo, Helder 
destacou a importância e a 
dimensão de trazer a discus-
são sobre questões climá-
ticas para o Brasil. “Belém, 
no estado do Pará, estará de 
portas abertas para debater 
a Amazônia, para discutir o 
clima no mundo, encontrar 
soluções e agradeço o gesto 
do governo federal para com 
Belém, o Pará e a Amazônia”.

Colômbia
Também em seu perfil no 

Twitter, Lula manifestou soli-
dariedade à vice-presidente 
da Colômbia, Francia Márquez, 
que, segundo ele, sofreu “uma 
inaceitável tentativa de aten-
tado, felizmente sem sucesso”.

“Precisamos de paz para o 
desenvolvimento da nossa que-
rida América do Sul”, postou.

Márquez denunciou, via 
redes sociais, que sua equipe 
de segurança encontrou explo-
sivos na estrada que leva à sua 
casa, no município de Suárez, 
no departamento de Cauca. 
Os artefatos, de acordo com a 
vice-presidente colombiana, 
foram detonados de forma 
controlada por especialistas.

“O momento que estamos 
atravessando faz com que 
qualquer gesto que contrarie a 
democracia seja punido com o 
rigor da lei”, destacou Pimenta.  

A PF informou que, na segun-
da-feira (9), mais de 1,5 mil pes-
soas envolvidas nos atos antide-
mocráticos foram conduzidas 
para a Academia Nacional de 
Polícia, em Brasília, após a 
determinação do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Na decisão, o magistrado 
mencionou sete crimes que 
podem ter sido cometidos 
pelos militantes, incluindo 
crimes contra o Estado 
Democrático de Direito e a 
soberania nacional.

Por questões humanitárias, 
599 detidos foram liberados. O 
grupo incluía idosos, pessoas 
com problemas de saúde, em 
situação de rua, pais e mães 
acompanhados de crianças.

mil do Podemos Paraná para 
uma “consultoria política”, sem 
contraprestação dos serviços.

Segundo a ação, o paga-
mento deve ser investigado, 
pois pode revelar o custeio de 
despesas pessoais e de pré-
-campanha de Deltan com 
recursos do fundo partidário. A 
petição ainda pede que Deltan 
comprove os valores e a ori-
gem dos recursos usados para 
custear despesas não contabi-
lizaras em prestação de contas. 
Se comprovadas as acusações, 
Dallagnol pode ser cassado e 
ficar inelegível até 2030.

O presidente da Federação, 

deputado estadual Arilson 
Chiorato (PT), destaca que a ação 
é baseada na Lei da Ficha Limpa.

Vinda cancelada
O ex-secretário 
de Segurança do 
Distrito Federal 
Anderson Torres, 
que teve prisão 
decretada 
pelo ministro 
do Supremo 
Alexandre 
de Moraes, 
comunicou à 
Polícia Federal 
que falha nos aeroportos americanos acabaram atrasando 
a sua volta ao Brasil, que era prevista para ontem (11).  Até 
a tarde de ontem, o nome do ex-secretário não constava de 
nenhuma lista de passageiros com destino ao Brasil vindo dos 
Estados Unidos. Anderson deverá receber voz de prisão logo 
após seu desembarque na capital federal, conforme tratado 
internacional. Policiais federais só entrariam na aeronave para 
buscá-lo caso houvesse uma solicitação, e com a autorização do 
comandante do avião.

Nomeações
O governador de São 
Paulo, Tarcísio Gomes de 
Freitas, nomeou Diego 
Torres Dourado, irmão da 
ex-primeira-dama Michelle 
Bolsonaro, para o cargo de 
assessor especial do governo 
do estado. Lotado dentro do 
Palácio dos Bandeirantes, 
Diego terá um salário alto 
– sua antecessora no cargo 
recebeu, em dezembro, R$ 
21.552 em vencimentos como 
assessora. Diego atuou na 
campanha de Tarcísio. Além 
dele, Tarcísio nomeou seu 
próprio cunhado, Mauricio 
Pozzobon Martins, para o 
cargo de “Assessor Especial – 
II”. Seus vencimentos devem 
ser ainda maiores: em 
dezembro, seu antecessor 
no cargo recebeu R$ 27,1 mil 
em salário. 

7º voto
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
foi o sétimo ministro a votar pelo referendo das decisões 
do ministro Alexandre de Moraes que determinaram o 
afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha (MDB), e a prisão preventiva do ex-secretário de 
Segurança Pública do DF ex-ministro do governo de Jair 
Bolsonaro (PL), Anderson Torres. A Corte formou maioria 
com os votos dos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso. Faltam 
os votos de André Mendonça e Kássio Nunes Marques – 
indicados por Bolsonaro – e a presidente do STF, Rosa Weber, 
que costuma ser a última a votar.

Fake
O ministro da Defesa, José Múcio, desmentiu informações de 
que teria renunciado ao cargo. Em nota divulgada ontem (11 ), 
disse que a informação que circulou nas redes sociais é falsa.“O 
ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, informou 
que não pediu renúncia do cargo. É completamente falsa a 
informação que circula nas redes sociais”, diz a nota. Na noite 
da terça (10), circulou nas redes a informação de que Múcio 
entregaria sua carta de renúncia. O motivo seria a repercussão 
sobre a atuação da pasta na desmobilização do acampamento 
em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, e 
também no enfrentamento dos atos do último domingo.

Bloqueio de contas
Após novas convocações 
para atos durante a quarta-
feira (11), o advogado-geral 
da União, Jorge Messias 
pediu ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) que determine 
o bloqueio de 25 canais 
bolsonaristas no Telegram. 
“A Advocacia-Geral da União, 
nesta data de 10/01/2023, 
teve notícias de que grupos 
extremistas vêm convocando 
manifestações de teor 
golpista, convocando “Mega 
Manifestação Nacional – 
Pela Retomada do Poder”. 
O ato seria realizado “em 
todas as capitais”, às 18h. 
Segue, abaixo, ilustração da 
convocação que circula em 
redes sociais“, diz trecho do 
ofício da AGU encaminhado 
ao STF que anexa o convite 
para os atos.

DIVULGAÇÃO

SEGUNDO a ação, um pagamento deve 
ser investigado, pois pode revelar o custeio 
de despesas pessoais e de pré-campanha de 
Deltan com recursos do fundo partidário
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

PR fará investimento
para revitalizar pontes
na região Noroeste

O Governo do Estado, 
através do Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR), abriu editais 
de licitação para reforma de 42 
obras de arte especiais (OAEs) 
nas regiões Noroeste e Centro-
Oeste. Serão beneficiados 
diversos municípios, entre eles 
Maringá, Umuarama, Cianorte, 
Paranavaí, Campo Mourão, além 
divisa do Paraná com São Paulo, 
em Diamante do Norte.

São quatro editais, que 
contemplam pontes, via-
dutos, galerias e passa-ga-
dos. No total, o investimento 
previsto pode chegar a R$ 
30.389.807,73, valor máximo 
para envio das propostas. As 
aberturas dos envelopes de 
preço ocorrerão nos dias 3 e 6 
de fevereiro, na sede do DER/
PR, em Curitiba.

Todas as licitações serão pela 
modalidade de Concorrência 
Pública, onde é declarada ven-
cedora a concorrente que tenha 
a proposta de preço mais van-
tajosa para a administração 
pública, além de apresentar 
toda documentação necessária, 
que passará por rígida análise 
do DER/PR. O resultado é publi-
cado no Diário Oficial e no portal 
Compras Paraná.

Entre as principais refor-
mas, estão as seguintes OAEs: 
Ponte Rio Paranapanema em 
Diamante do Norte, na divisa 
com São Paulo (PR-182); Ponte 
Rio Ivaí no limite entre Paraíso 

Programa Nota Paraná
premia em 22 cidades

O programa do Governo 
do Estado Nota Paraná, con-
templou no primeiro sorteio 
de 2023, 40 paranaenses com 
os prêmios de R$ 10 mil em 22 
cidades do Estado. Curitiba, 
por exemplo, registrou 12 
ganhadores. Em Cascavel 
foram quatro sorteados; em 
Londrina três; e São José 
dos Pinhais e Pinhais regis-
traram dois ganhadores 
cada uma. Já os municípios 
de Araucária, Chopinzinho, 

do Norte e Rondon (PR-492); 
Ponte Rio Ivaí no limite entre 
Floresta e Engenheiro Beltrão 
(PR-317); Ponte Rio Ivaí no 
limite entre Doutor Camargo e 
Terra Boa (PR-323); Ponte Rio 
São Mateus em Terra Boa (PR-
323); Ponte Rio Piquiri no limite 
entre Assis Chateaubriand e 
Brasilândia do Sul (PR-486).

“Essas licitações fazem 
parte de um pacote de revita-
lizações de 195 obras de arte 
especiais em várias regiões 
do Estado. É um investimento 
necessário que traz aumento 
de segurança, além do tra-
tamento preventivo dessas 
estruturas, que não recebem 
reparos há muitos anos”, 
explica o secretário estadual 
de Infraestrutura e Logística, 
Fernando Furiatti.

Outras licitações seme-
lhantes ocorrem também nas 
regiões Norte, Norte Pioneiro, 
Campos Gerais,  Centro, 
Oeste, Sul, Sudoeste, Região 

Metropolitana de Curitiba e 
Litoral. O investimento total 
estimado pelo Governo do 
Estado é de R$ 115 milhões.

“Fizemos um estudo téc-
nico e detalhado de cada obra 
de arte especial de acordo com 
o tamanho e necessidade de 
intervenção. São orçamentos 
que podem variar de R$ 2,5 
milhões ou mais, no caso das 
pontes maiores, até R$ 100 
mil, em obras menores como 
em algumas galerias”, afirma 
o diretor-geral do DER/PR, 
Alexandre Castro Fernandes.

Os serviços previstos no edi-
tal são os reparos das estruturas 
de concreto, instalação de dis-
positivos de drenagem, recu-
peração e instalação de dis-
positivos de segurança como 
defensas metálicas, melhorias 
no pavimento, reforço na sina-
lização horizontal e vertical, 
roçada da vegetação, poda de 
árvores próximas ao tabuleiro, 
pintura externa, entre outros.

UMA das pontes onde há previsão de investimento é que passa sobre o rio Ivaí na região do 
município de Rondon

DER

Inadimplência
Levantamento da Faciap e 
SPC mostra que o número 
de inadimplentes cresceu 
5,63% em dezembro 
de 2022, em relação ao 
mesmo mês de 2021, no 
Paraná. O documento traz, 
também, informações sobre 
a inadimplência em todo 
o Brasil e nas 12 regiões 
paranaenses.

75 anos
O Sesc completou 75 anos 
de história no Paraná 
reafirmando continuamente 
o compromisso assumido 
pelos empresários em sua 
criação: a justiça social. 
Para cumprir essa missão, o 
Sesc promove soluções para 
a melhoria da qualidade 
de vida e o bem-estar dos 
mais de 1,93 milhão de 
trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo, 
seus familiares e toda a 
população paranaense, 
cooperando com a 
sociedade e contribuindo 
para a igualdade social.

Ambulatório
A UEPG, através de seu 
Hospital Universitário, 
anuncia a implantação 
do primeiro Ambulatório 
Médico de Especialidades 
(AME) universitário do 
país. O prédio, que será 
construído em frente ao 
hospital universitário, está 
orçado em R$15 milhões. 
A autorização foi feita pela 
Secretaria Estadual de 
Saúde.

Pacote de punição
O deputado federal Aliel 
Machado (PV) apresentou 
um pacote de medidas 
que buscam punir com 
mais rigor as pessoas que 
cometerem crimes contra 
o Estado Democrático de 
Direito. Entre as propostas 
apresentadas está a de 
incluir na Lei da Ficha-
limpa os crimes contra a 
democracia.

C i a n o r t e ,  Fa z e n d a  R i o 
Grande, Floresta, Goioerê, 
Guarapuava, Imbituva, Irati, 
Mallet, Maringá, Pato Branco, 
Ponta Grossa, São Miguel do 
Iguaçu, Telêmaco Borba, 
Toledo e União da Vitória 
tiveram um ganhador.

Além desses prêmios e 
dos maiores valores, de R$ 
1 milhão e de R$ 200 mil, 
foram realizados sorteios 
para as entidades sociais. Ao 
todo, são 1.660 instituições 

cadastradas no programa. 
Elas atuam nas áreas de 
assistência social, educação, 
saúde e geração de emprego 
e concorreram aos prêmios 
de R$ 20 mil e de R$ 100. 

Foram sorteados, ainda, 8 
mil prêmios de R$ 100,00 pelo 
Paraná Pay – para uso exclu-
sivo nos estabelecimentos da 
área do turismo, postos de 
combustível e compra de gás 
de cozinha, para consumidores 
credenciados no programa.

Defesa do SUS
Defensor da causa da saúde pública, o deputado Michele 
Caputo (PSDB) deixa a Assembleia Legislativa depois de 

cumprir quatro anos de mandato. Eleito em 2018, Michele 
Caputo teve sua passagem pelo legislativo paranaense 

marcada por defender os grandes problemas enfrentados 
pela saúde pública.

Plano Safra
O desembolso do crédito 
rural somou R$ 202,8 bilhões 
no Plano Safra, de julho 
de 2022 até dezembro de 
2022. Nos financiamentos 
de custeio foram aplicados 
R$ 126 bilhões. Já os 
investimentos somaram R$ 
53 bilhões, a comercialização 
atingiu R$ 13,6 bilhões e a 
industrialização, 
R$ 10,1 bilhões.

Envio de policiais
O  Diário Oficial da União 
traz a portaria nº 274, de 9 de 
janeiro de 2023, do Ministério 
da Justiça e Segurança 
Pública, que trata do envio 
de policiais militares do 
Ceará, da Bahia, de Piauí, 
Alagoas, do Rio Grande do 
Norte, Maranhão, de Goiás 
e do Rio Grande do Sul para 
emprego na Força Nacional 
de Segurança Pública. O 
documento, assinado pelo 
ministro Flávio Dino, diz 
ainda que a medida tem por 
objetivo  “pôr termo ao grave 
comprometimento da ordem 
pública em Brasília”.

Itaipu Binacional
O deputado federal, Ênio 
Verri (PT) é mais um cotado 
para assumir a direção geral 
brasileira da Itaipu Binacional. 
Também está crescendo na 
bolsa de apostas o nome do 
deputado estadual, Arilson 
Chiorato, presidente estadual 
do partido.

AGU
A AGU identificou mais de 100 
empresas suspeitas de terem 
financiado ou colaborado 
com a manifestação golpista 
do último domingo (8) em 
Brasília. Segundo a AGU, o 
dinheiro foi usado para bancar 
os ônibus que transportaram 
os bolsonaristas e para 
auxiliar os golpistas que 
permaneceram acampados 
em frente ao QG do Exército, 
onde foram feitos os 
preparativos para a invasão 
terrorista.



5Quinta-feira, 12 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)

Concluída licitação para
reforma de acostamentos
entre Umuarama e Xambrê

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) divulgou a 
vencedora da licitação de recu-
peração dos acostamentos da 
PR-489, que liga os municípios 
de Umuarama e Xambrê, na 
região Noroeste. A obra terá 
uma extensão de 17,32 qui-
lômetros e conta com investi-
mento de quase R$ 4 milhões 
do Governo do Estado.

Ao longo dos anos, o acos-
tamento vem se deteriorando 
e necessita de recuperação, o 
que vai garantir o aumento da 
segurança dos usuários em um 
trecho de movimento intenso. 
Segundo estudo do DER/PR, 
mais de 1.700 veículos por dia 
trafegam pelo trecho.

A empresa Unite Construtora 
de Obras Eireli (EPP) apresentou 
a proposta mais vantajosa para 
administração pública no valor 
de R$ 3.959.086,98, além de ter 

Cães policiais apreenderam mais
de 10 toneladas de drogas em 2022

Os cães da Polícia Civil 
(PCPR)  colaboraram na 
apreensão de 10,3 tonela-
das de drogas em todo o 
Paraná durante o ano de 
2022. Estima-se que as ações 
tenham causado um prejuízo 
de R$ 1,1 milhão para o crime 
organizado.

Maconha foi a droga mais 
interceptada, com 9 toneladas, 
seguida de crack, com 560,4 
quilos. As operações tam-
bém resultaram na apreensão 
de 54 armas de fogo e 2.047 
munições. Os cães auxiliaram, 
ainda, no cumprimento de 594 
mandados de busca e apreen-
são e na prisão em flagrante de 
297 pessoas.

A delegada Ana Cristina 
Ferreira Silva afirma que os 
cães atendem demandas da 
polícia em todo o Estado e 
que prestam apoio às demais 
forças policiais. “O uso de cães 
farejadores é fundamental nas 
ações policiais, pois temos 
economia de efetivo, aumen-
tamos a segurança do poli-
cial e o êxito das operações”, 
completa.

Ao todo, 16 animais fazem 
parte do Núcleo de Operações 

A empresa Unite Construtora de Obras Eireli (EPP) apresentou a proposta mais vantajosa 
para administração pública no valor de quase R$ 4 milhões
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toda documentação aprovada 
pela comissão de julgamento 
da Superintendência Regional 
Noroeste do DER/PR, conforme 
exigido no edital. O prazo para 
execução dos serviços será de 
nove meses, a contar após emis-
são da ordem de serviço.

Com a publicação do resul-
tado, está aberto período para 
interposição de recursos por 
cinco dias úteis, seguido por 
igual prazo para apresentação 

de contrarrazões aos recursos, 
caso algum seja apresentado.

A recuperação do acos-
tamento terá serviços como 
demolição manual nos locais 
com pequenos defeitos, 
seguida de reparos profundos 
e com execução de serviços de 
fresagem, sarjetas e saídas de 
concreto, além de aplicação da 
camada asfáltica CBUQ (Faixa 
D), pintura de ligação, enleiva-
mento e capina manual.

com Cães da PCPR, que tem seis 
bases distribuídas em Curitiba, 
Cascavel, Maringá, Pato Branco, 
Londrina e Foz do Iguaçu.  

Os cães e seus condutores 
passam por extenso e com-
plexo treinamento baseado 
em situações reais, que per-
mite que os cães saibam como 
agir durante as operações. No 
preparo feito por policiais civis, 
os animais são ensinados, por 
meio de técnicas de adestra-
mento, a encontrar odores 
específicos de substâncias ilí-
citas ou armas.

Desde 2012 na unidade, o 
investigador Misael Nemecek é 

um dos precursores do canil da 
PCPR. Ele conta que durante o 
treinamento o cão aprende 
que o cheiro que deve detectar 
trará uma recompensa. “A par-
tir do momento em que identi-
fica o odor, o cão passa a emi-
tir o comportamento ensinado 
pelo adestrador para mostrar 
que há algo no local”, explica 
o investigador.

Além de auxiliar no trabalho 
investigativo, os cães policiais 
também participaram de 51 
eventos educativos, nos quais 
aconteceram interações com a 
comunidade e apresentações 
sobre o trabalho realizado.

ALÉM das apreensões, os cães auxiliaram no cumprimento de 594 mandados de busca e na 
prisão em flagrante de 297 pessoas
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Desafio de Tarciana
O Conselho do BB votará o 
aceite ou recusa ao nome de 
Tarciana Medeiros. Ela é de 
carreira, mas nos corredores 
fontes indicam duas situações 
que pesam contra: ela 
“queimou” etapas de praxe para 
a ascensão ao topo, não passou 
por grande diretoria e precisa 
de notório saber, conforme 
estatuto da instituição. Na 
primeira semana de janeiro ela 
e uma conselheira do fundo 
Black Rock, Rachel de Oliveira 
Maia – o maior fundo do 
mundo, sócio do BB – fizeram 
agendas conjuntas para visita a 
outros conselheiros. Tarciana é 
apadrinhada da deputada Érica 
Kokay e de Gleisi Hoffmann.

Múcio na fritura
Tem gente dentro do próprio 
Governo fritando o ministro 
José Múcio, da Defesa. Na noite 
de terça-feira, um integrante 
espalhou que ele entregaria 
carta de renúncia. Balela. Um 
oficial do Alto comando das 
Forças Armadas contou que 
o presidente Lula da Silva 
tem 100% de confiança na 
competência do ministro, que 
está bem aceito entre militares. 
Múcio curtia sua aposentadoria 
do TCU numa fazenda em 
Pernambuco e não queria ser 
ministro. Aceitou por insistência 
do Barba, e pela amizade deles.

Arrumação verde
Izabella Teixeira não deve 
compor o Governo de Lula da 
Silva. Egressa da gestão de Dilma 
Rousseff, a ex-ministra do Meio 
Ambiente – uma funcionária de 

Bye, bye Miami 
A Polícia Federal já identificou pelo 
menos 10 grandes empresários 
do agronegócio e fazendeiros, 
segundo uma fonte da Coluna, 
que financiaram a viagem de 
manifestantes que promoveram 
o vandalismo nas sedes dos três 
Poderes em Brasília. A maioria 
é de Estados do Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Goiás. 
Um renomado advogado criminalista de Belo Horizonte foi 
contratado a peso de ouro pelo grupo para suas defesas. Além do 
risco de prisão, alguns deles temem perder o visto norte-americano 
permanentemente, e serem obrigados a vender seus imóveis na 
Flórida. Outra preocupação latente é a curto prazo: temem perder 
os financiamentos de bancos estatais como BB e financiamentos do 
governo federal, a depender do teor da futura sentença judicial depois 
que forem indiciados pela PF e processados no inquérito comandado 
no STF pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam que não 
sabiam que a viagem terminaria com aquelas invasões e vandalismo.

carreira e especialista no assunto 
– foi cogitada para a Autoridade 
do Clima. Mas até agora Marina 
Silva não esboçou nada sobre 
isso. Há informes de gente do 
Palácio de que o ex-deputado 
federal Alessandro Molon (Rede-
RJ) foi convidado para comandar 
o ICMBio, mas sua assessoria 
nega o convite. Marina segue 
montando o time, quieta.

Quase tragédia
Os atos criminosos de invasão 
e vandalismo nas sedes dos 
três Poderes seriam piores se a 
tropa do Exército, que chegou 
atrasada para proteger o Palácio 
do Planalto, não agisse a tempo. 
Um grupo estava tentando entrar 
no gabinete presidencial pulando 
entre janelas no 3º andar, para 
quebrar tudo, diante da porta 
blindada. No Senado, outro 
grupo flagrado pela PM (a que 
decidiu expulsar os baderneiros) 
iria atear fogo no gabinete do 
presidente Rodrigo Pacheco.

Tão longe, tão perto
O Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia, em parceria com a 
Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira, 
publicou o estudo “Isolados 
Por um Fio: Riscos Impostos 
aos Povos Indígenas Isolados” 
no qual aponta que terras 
indígenas com povos isolados na 
Amazônia são mais ameaçadas 
que territórios sem a presença 
dessa população. Ainda 
segundo o levantamento, entre 
2019 e 2021, seis das 10 terras 
indígenas que apresentaram 
crescimento no desmatamento 
possuem povos isolados. 
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Acusado de homicídio no parque das
Jabuticabeiras alega legítima defesa

Acompanhado de seu 
advogado, o homem de 29 
anos, suspeito de ter matado 
Elias Cavalcante, 45, no 
último sábado (7) no Parque 
das Jabuticabeiras,  em 
Umuarama, se apresentou na 
Delegacia de Polícia. Ele pres-
tou depoimento no final da 
tarde da última terça-feira (10), 
alegando legítima defesa.

O acusado disse que na oca-
sião, havia saído do trabalho um 
pouco mais cedo por causa do 
aniversário da avó e, depois de 
passar em um supermercado da 

Corpo de ex-presidiário é encontrado
boiando no rio Piquiri em Altônia

Policiais ambientais de 
Umuarama realizavam no 
final da tarde da terça-feira 
(10) patrulhamento aquá-
tico pelas águas do Rio 
Piquiri, dentro dos limites do 
Município de Altônia, quando 
encontraram o corpo de um 
homem boiando.

De acordo com o tenente 
G u i l h e r m e  S c h i n e i d e r, 
assim que o corpo foi avis-
tado, houve o acionamento 
do Corpo de Bombeiros 
de Altônia fazer o recolhi-
mento, bem como peritos dos 
Institutos de Criminalística e 
Médico Legal (IML).

Durante a ação de retirada 
do corpo da água, os policiais 
notaram que o homem estava 
usando uma tornozeleira 
eletrônica.

Depois que foi retirado e 
levado ao IML de Umuarama 
para necropsia, a esposa fez o 
reconhecimento oficial.

Segundo a mulher, tra-
ta-se de Alexandre Matias 
dos Santos, 29. “Estavamos 
casados há pouco mais de 7 
meses e na tarde do último 
sábado, ele saiu de casa para 
comprar cigarros. Depois 
disse não deu mais notícias”, 
disse a mulher.

Ela relatou ainda que o 
companheiro usava torno-
zeleira eletrônica por ter se 
envolvido há meses, em um 
crime de roubo. Depois do 
exame, o corpo de Santos foi 
liberado para os atos fúnebres.

O laudo médico legal 

cidade, foi para casa, quando 
ligou para a esposa pedindo 
para que ela o apanhasse para 
juntos, pudessem ir à festa de 
aniversário. Neste intervalo de 
tempo teria se encontrado com 
a vítima, que teria passado em 
frente à sua casa.

Durante uma rápida con-
versa, alegou ter sofrido amea-
ças, ocasião em que entrou cor-
rendo para dentro do imóvel, 
porém, pouco tempo depois, 
quando saiu, teria ouvido um 
disparo de arma de fogo e nova-
mente se escondeu.

Houve uma troca de tiros e 
Elias Cavalcante foi atingido. 
Depois disso, o homem acu-
sado teria fugido para casa 
de parentes. Ele negou que 
a situação tenha a ver com 
um incendido registrado em 
uma residência dias antes do 
homicídio, como chegou a ser 
cogitado.

Segundo ele, já havia um 
histórico de desentendimen-
tos entre os dois, em uma das 
situações, Elias teria “jogado” 
o carro em cima de sua esposa, 
que na época, estava grávida.

“Era para ele ter se apre-
sentado na última segunda-
-feira (9) e eu tive um contra-
tempo, não pude apresentá-lo, 
mas mesmo com a declaração 
dada pelo delegado-chefe da 
7ª Subdivisão Policial (SDP), 
no aspecto de que havia sido 
solicitada a prisão preventiva 
dele, a família disse ‘vai lá se 
apresenta, não vamos fugir das 
nossas responsabilidades’”, 
disse o advogado do suspeito, 
Luciano Gaioski, ao explicar 
que o suspeito teria agido em 
legítima defesa.

“Nós temos o nome de 
duas pessoas que suposta-
mente teriam acompanhado 
o desenrolar de tudo e que 
poderão dizer que foi a vítima 
quem chegou e começou a 
atirar. Estas mesmas pessoas 
viram outras pessoas se apos-
sando da arma da vítima”, fina-
lizou ao explicar que uma perí-
cia será realizada no carro do 
homem morto.

Depois que foi ouvido, o acu-
sado foi liberado pela Polícia 
Civil e aguardará o desenrolar 
do inquérito em liberdade.

Um acidente entre um veículo Corola conduzido por um homem de 
72 anos e, uma Fiat/Strada, conduzida por um jovem de 19 anos, foi 
registrado no cruzamento da Avenida Rio Grande do Sul com a Rua 
Ourinhos, em Umuarama. A Strada seguia pela Avenida Rio Grande, 
quando o Corola, que seguia na Rua Ourinhos, cruzou a preferen-
cial, provocando a batida. Os condutores sofreram ferimentos leves e 
foram atendidos por socorristas dos Bombeiros de Umuarama. Não foi 
necessário o encaminhamento ao hospital. Uma equipe do Samu e do 
Setor de Trânsito da Polícia Militar também estiveram no local. Após o 
atendimento, os veículos foram liberados.

será encaminhado à Polícia 
Civil, que instaurou inqué-
rito para apurar o fato, a fim 

DANILO MARTINS/OBEMDITO

ESPOSA relatou que companheiro saiu de casa, em Iporã, no último sábado à tarde para 
comprar cigarros
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de descobrir se Santos foi 
vítima de afogamento, ou de 
homicídio.
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Brasília será sede da Supercopa
entre Flamengo e Palmeiras

A CBF anunciou Brasília 
como sede da Supercopa 
do Brasil. A partida entre 
Palmeiras e Flamengo será 
disputada no dia 29 de 
janeiro, um domingo, no 
Estádio Mané Garrincha, às 
16h (horário de Brasília). A 
entidade já confirmou oficial-
mente. A capital federal tinha 
a competição de Salvador e 
Recife. Orlando, nos Estados 

Unidos, estava no páreo, mas 
a logística foi considerada 
complicada e o pouco espaço 
de tempo jogou contra.

Em reunião na tarde de 
ontem (quarta-feira, 11), 
a CBF recebeu sinal verde 
das autoridades do Distrito 
Federal, que está sob inter-
venção. No último domingo, 
prédios dos Três Poderes 
foram depredados por um 

grupo de terroristas.

REPETECO
Na edição de 2021, palmei-

renses e rubro-negros decidi-
ram a taça no Mané Garrincha. 
Após 2 a 2 no tempo normal, o 
Fla levou a melhor nos pênaltis.

EM reunião na tarde de ontem, a CBF rece-
beu sinal verde das autoridades do Distrito 

Federal, que está sob intervenção

DIVULGAÇÃO

Aos 38 anos Robinho quer voltar a
jogar e conversa com time de Santos

Chelsea contrata atacante 
português João Félix

Robinho cogita voltar a 
jogar após a condenação em 
última instância pelo crime de 
violência sexual na Itália. Aos 
38 anos, o atacante foi procu-
rado por Portuguesa Santista 
e Brasiliense nas últimas 
semanas.

Robinho conversou com a 
Portuguesa Santista, time vizi-
nho do Santos, e foi sondado 
também pelo Brasiliense. Nas 
redes sociais, Luiza Estevão, 
vice-presidente do Brasiliense, 
afirmou que Robinho foi ape-
nas oferecido e recusado. Até o 
momento, Robinho ainda não 
decidiu se vai voltar a atuar. 
Sua última partida foi em 19 
de julho de 2020, pelo Istanbul 
Basaksehir,  da Turquia. 
Pessoas próximas ao atacante 
falam constantemente sobre a 
vontade de competir.

O ex-jogador comenta 
que quer, e tem condições de 
retornar aos gramados, mas 
se preocupa com a família e 
os filhos, principalmente pelo 
que chama de “perseguição da 
imprensa”.

Mantém a forma em um 

campo do Guarujá e tam-
bém em algumas atividades 
na Portuguesa Santista. Ele e 
outros atletas com passagem 
pelo Santos jogam juntos. Entre 
estes, o zagueiro Domingos e o 
atacante Renatinho. O ex-ca-
misa 7 do Santos disputou 
amistosos contra a Portuguesa 
Santista. Quem participou 
afirma que ele “sobrou” e pode 
atuar tranquilamente.

“A gente tentou, a gente 
conversou sobre a possibili-
dade [de contratá-lo]. Ele tem 
esse problema e tivemos uma 

conversa superficial. Não foi 
proposta oficial, ele não deu 
resposta oficial, mas a gente 
cogitou. Ele é um baita jogador. 
Quem não gostaria? Mas há esse 
problema, nós seguimos nossa 
vida e ele a dele. Esperamos 
que ele resolva a vida dele na 
parte jurídica. O que houve foi 
uma conversa. A Portuguesa 
Santista ter o Robinho seria 
muito legal, mas ficou apenas 
no campo da conversa”, finali-
zou Emerson Coelho, vice-pre-
sidente e diretor de futebol da 
Portuguesa Santista.

O Chelsea contratou o ata-
cante português João Félix, do 
Atlético de Madrid, por emprés-
timo até o final da temporada, 
disseram os dois clubes ontem 
(quarta-feira, 11). A imprensa bri-
tânica informou que o Chelsea 
pagará cerca de 10 milhões de 
euros (aproximadamente R$ 56 
milhões) por Félix.

O jogador de 23 anos teve 
problemas com regularidade 
nesta temporada e foi titular 
em apenas sete dos 16 jogos 
do Atlético no Campeonato 
Espanhol. Ele tem cinco gols e 
três assistências em 20 jogos 
em todas as competições. Félix 
marcou uma vez em cinco par-
tidas da Copa do Mundo, com-
petição em que Portugal foi eli-
minada nas quartas de final. 
Ele foi titular na derrota em 
casa do Atlético de Madrid por 
1 a 0 para o Barcelona, líder da 
LaLiga, no domingo, e foi subs-
tituído aos 73 minutos.

“O Chelsea é um dos gran-
des clubes do mundo e espero 
ajudar a equipe a atingir seus 
objetivos, então estou muito, 
muito feliz por estar aqui e 

muito animado para jogar em 
Stamford Bridge”, disse Félix 
em um comunicado do clube.

Félix se tornou o quarto 
jogador mais caro de todos os 
tempos quando se transferiu 
do Benfica para o Atlético por 
126 milhões de euros (R$ 704,3 
milhões) em 2019. Um atacante 
versátil, Félix pode jogar como 
atacante, meia-atacante ou 
pelos lados, mas tem lutado 
para fazer jus ao seu preço desde 
que chegou à Espanha. Ele mar-
cou 34 gols em 131 partidas pelo 
Atlético e conquistou o título do 
Campeonato Espanhol na tem-
porada 2020-21. O Chelsea mar-
cou apenas 20 gols em 17 jogos 
da Premier League até agora e 
está em 10º lugar, a 10 pontos 
dos quatro primeiros colocados.

POR enquanto tudo ficou somente na conversa, disse o diretor da Portuguesa Santista

DIVULGAÇÃO

O jogador de 23 anos teve problemas com 
regularidade nesta temporada e foi titular 
em apenas sete dos 16 jogos do Atlético no 
Campeonato Espanhol

DIVULGAÇÃO
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Entidades e instituições comtempladas
 
NOME                                                                                                VALOR EM R$
APAE DE UMUARAMA  43.538,88
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRANCISCO DE ASSIS                  580.565,67
AVANTE CLÍNICA MÉDICA     6.747,70
BIOPREV ANALISES CLÍNICAS  51.605,57
CARD RADIODIAGNÓSTICO     5.886,01
CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ZUKOVSKI  19.531,18
CLÍNICA EQUILÍBRIO     7.134,20
CLÍNICA SANTA CRUZ  49.415,51
FISICLIN CLÍNICA DE FISIOTERAPIA    6.991,77
HOSPITAL DE OLHOS DE UMUARAMA  41.694,62
INSTITUTO DO RIM  26.282,01
INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA  32.068,64
KORPO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA     7.035,05
LAB EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS  12.877,63
LABORATÓRIO BOM JESUS     9.119,32
LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE  39.120,47
LABORATÓRIO REUNIDOS  11.974,02
LABORATÓRIO SÃO MIGUEL  17.178,16
ASSOC. BENEFICENTE DE SAÚDE DO NOROESTE DO PARANÁ  93.965,77
RADCENTER MEDICINA POR IMAGEM     8.621,84
RADIOCLÍNICA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E REUMATOLOGIA  22.566,77
SÃO FRANCISCO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS  01.450,65
TONY SERVIÇOS MÉDICOS     5.753,52
UNIDADE RADIOLÓGICA  20.506,15
TOTAL DO REPASSE                                                                            3.421.631,11

Indústria foi o setor que mais cresceu
na geração de empregos no ano passado

O setor industrial foi o 
carro-chefe na geração de 
empregos em Umuarama, no 
ano passado, de acordo com 
números do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do 
Trabalho e Previdência. Entre 
os meses de janeiro a novem-
bro de 2022 – o saldo de 
dezembro deve ser divulgado 
no próximo mês –, foram con-
tratados com carteira assi-
nada 16.076 trabalhadores, 
enquanto 14.966 perderam os 
empregos, o que resultou em 
um saldo positivo de 1.110 
postos ocupados.

O maior volume de empre-
gos foi gerado pelo comércio 
(5.224), que ficou bem próximo 
do setor de serviços (5.206) e 
um pouco à frente da indús-
tria, que contratou 4.580 tra-
balhadores nos primeiros 11 
meses do ano. A construção 
civil aparece em seguida com 
862 empregos preenchidos e a 
agropecuária completa o qua-
dro com 204 contratações.

Descontadas as demissões, 
o melhor saldo foi o da indús-
tria (526), que ficou no mesmo 

Beto Preto virá a Umuarama repassar recursos a entidades
O secretário de Estado da 

Saúde, Carlos Alberto Gebrim 
Preto, o Beto Preto, vem a 
Umuarama na próxima sex-
ta-feira (13) para formalizar 
o repasse de R$ 3.421.631,11 
a 24 instituições e empresas 
prestadoras de serviços em 
saúde. A verba foi autorizada 

nível do setor de serviços (523). 
O comércio teve saldo positivo 
de 38 empregos, a agropecuá-
ria ficou com 16 e a construção 
civil teve sete empregos de 
saldo. O estoque de empre-
gos ficou em 32.401, somando 
todos os setores.

A superioridade da indús-
tria se comprovou no índice 
de crescimento em relação ao 
período anterior: 7,72%, ante 
um aumento de 4,27% nas 
contratações do setor de ser-
viços, 2,32% na agropecuária 
e índices de estabilidade na 
construção civil (0,53% posi-
tivo) e no comércio (0,38%). O 
crescimento global da geração 
de empregos em Umuarama 
foi de 3,55% em 2022 – sem 
contar os números de dezem-
bro, que ainda não foram 
apurados.

“A tendência é um cres-
cimento um pouco maior, 
pois dezembro é um mês 
em que costumam ocorrer 
muitas contratações”, disse 
o secretário municipal da 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva. Ele 
atribuiu o desempenho do 

setor industrial na geração de 
empregos aos incentivos pro-
movidos na gestão do prefeito 
Hermes Pimentel.

A expansão do Programa de 
Desenvolvimento Econômico 
de Umuarama (Prodeu) e a 
formação constante de mão 
de obra por meio dos cursos 
de qualificação e treinamento, 
oferecidos pela Agência do 
Trabalhador (adquiridos pelo 
município ou em parcerias), 
além da divulgação de projetos 
de grande envergadura como 
a Zona de Processamento de 
Exportações (ZPE) e o Parque 
Tecnológico, foram algumas 
das boas notícias que estimu-
laram o crescimento da gera-
ção de empregos, especial-
mente na indústria.

VOLUME MAIOR
“Temos uma população 

economicamente ativa de 
mais de 55 mil pessoas. Mais 
de 8 mil MEI (microempreen-
dedores individuais) em um 
grande número de empreen-
dedores complementam 
cenário, junto com os traba-
lhadores formais (com carteira 

assinada) e as milhares de pes-
soas que atuam na informali-
dade”, explicou o diretor de 
Indústria e Comércio e agente 
de desenvolvimento Paulo 
Leon Baraniuk.

Na construção civil, continua 

o diretor, “o estoque de empre-
gos formais, que ficou em 1.339 
no ano passado, pode ser ele-
vado a perto de 3 mil traba-
lhadores se considerarmos a 
quantidade de MEI que atuam 
no segmento”, explicou.

Incentivos
Para o prefeito Hermes Pimentel, o cenário confirma a recupera-
ção da economia no período pós-pandemia e abre perspectivas 
positivas para o ano que se inicia. “Continuaremos investindo os 

recursos públicos para estimular economia, a geração de emprego e 
renda, a fim de aproveitar o bom momento e avançar ainda mais no 
crescimento do mercado de trabalho. A indústria é grande aliada e 

continuará recebendo o incentivo do município, além de buscarmos 
ainda estender as parcerias e a presença do Estado e da União no 

desenvolvimento local”, completou.

pelo Governo do Paraná por 
meio da resolução 875/2022 
para contribuir com os custos 
de produtos e insumos utiliza-
dos no atendimento de pacien-
tes do SUS (Sistema Único de 
Saúde). A cerimônia será no 
Anfiteatro Haruyo Setogutte, 
no Paço Municipal, às 9h.

Os valores serão repassa-
dos em parcela única em forma 
de contribuição financeira 
para os prestadores de servi-
ços que estão sob a gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde 
por meio do Fundo Municipal 
de Saúde, conforme explica 
o secretário Herison Cleik da 
Silva Lima. “Esse dinheiro será 
para gerenciar, prover e ser 
aplicado no desenvolvimento 
das ações e serviços públicos 
de saúde. O repasse dessa 
contribuição financeira chega 
para equiparar parcialmente a 
defasagem financeira gerada 
pelo cenário pandêmico e pós-
-pandêmico, sendo específica, 
única e pontual”, detalha.

Ele relata que os recursos 
adicionais vão sair do Tesouro 
do Estado do Bloco de Custeio 
para ser incorporado ao Teto 
Financeiro de Média e Alta 
Complexidade, garantindo a 
continuidade da prestação de 
serviços de assistência à saúde 
da população que utiliza o SUS 
em todo Paraná. “Essa contri-
buição é para cobertura de 
despesas das atividades de 
saúde, principalmente pelo 

fato que a covid-19 provocou 
uma inflação alta generalizada 
para aquisições de insumos, 
medicamentos, manutenção 
e outros, causando impactos 
diretamente aos prestadores 
de serviços”, explicou.

Durante sua vis ita  a 
Umuarama, Beto Preto tam-
bém fará a entrega de uma 
ambulância que será utilizada 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do distrito de Santa Eliza. 
“Nosso propósito é prover 
todas as unidades com ambu-
lâncias – no final de setembro 

a UBS de Serra dos Dourados 
foi contemplada com uma. 
Receber o Beto Preto aqui em 
Umuarama é uma honra, por-
que demonstra nosso bom 
relacionamento com o gover-
nador Ratinho, que está sem-
pre atento a nossos pedidos 
para investirmos em obras 
e serviços que beneficiem 
todo o povo umuaramense”, 
observou o prefeito Hermes 
Pimentel, acrescentando que 
a solicitação da ambulância 
é uma indicação do vereador 
Newton Soares.

A superioridade se comprovou no índice de crescimento na geração de empregos

JOSÉ A. SABINO/SECOM

DURANTE sua visita a Umuarama, Beto Preto também fará a entrega de uma ambulância 
que será utilizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Santa Eliza

A
S

S
E

S
S

O
R

IA
/S

E
C

O
M



9Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023   LOCAL@tribunahojenewsumuarama

Palavras cruzadas

Solução anterior

8 VARIEDADES   Quinta-feira 12 de janeiro de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
No ambiente de trabalho, a rotina deverá ser 
cansativa por causa dos imprevistos. Exercite 
a tolerância inclusive nas redes sociais. Não 
se esqueça de guardar documentos e anotar 
informações importantes ou poderá se estres-
sar no final do dia e acabar descarregando sua 
irritação em casa, prejudicando ainda a rela-
ção com o amor. Controle a ansiedade.

TOURO  21/4 a 205
Dia um pouco tenso e com alguns imprevistos.  
Você vai precisar de muita paciência, especial-
mente no ambiente de trabalho. Controle sua 
ansiedade e mantenha o pensamento posi-
tivo, caso contrário, pode se estressar até o 
final do dia e descarregar a sua irritação no 
seu ambiente doméstico, com a mira apontada 
para a família. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Poderá passar pelo término de alguma coisa 
e início de outra, como se um ciclo estivesse 
para terminar e dar lugar a outro. Dependendo 
de sua atitude, você pode concluir um negócio, 
fechar uma parceria ou se arriscar numa nova 
atividade profissional. No ambiente íntimo, é 
possível que seu excesso de ansiedade atrapa-
lhe o convívio com seus familiares.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Temor em relação às suas finanças pode 
marcar a quinta, mas se mantiver a calma, 
vai conseguir encontrar algumas brechas no 
campo profissional para se safar das dificulda-
des. Estará mais romântico do que o normal, 
aproveite para esquentar a intimidade com seu 
amor. Sexo vai fazer bem à saúde e também às 
suas emoções.

LEÃO 22/7 a 22/8
Perturbações sociais e econômicas, que podem 
respingar no seu trabalho ou na sua grana. Se 
um compromisso for desmarcado, procure rea-
gir com tolerância, e não com irritação. Cuidado 
também com comunicação on-line: revise men-
sagens e acompanhe processos de encaminha-
mento. Para aliviar as tensões, um programinha 
caseiro vai trazer bem-estar.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Ao comentar algo com chefe ou colega de 
trabalho, fale de forma clara e objetiva, sem 
rodeios, para evitar confusões. Caso precise 
enviar documentos ou dados pela internet, 
confira se o destinatário recebeu suas men-
sagens. No amor aproveite para falar das suas 
ambições com seu amor. Vocês podem, inclu-
sive, fazer planos conjugais. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Trabalho favorecido principalmente na parte da 
manhã, mas tensões e desafios não estão des-
cartados, exigindo que algumas coisas que não 
estão dando certo sejam adaptadas. Precisa se 
despedir de algo do passado de uma vez por 
todas. No relacionamento amoroso, converse 
sobre algo que te desagrada. Paqueras antigas 
devem ser deixadas de lado porque a fila anda.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Sua força interior é maior do que as barreiras 
que tem pela frente e você saberá dar a volta 
por cima. É possível, inclusive, que sirva de exem-
plo de resistência a quem estiver ao seu lado. Na 
relação afetiva, talvez você seja surpreendida (o) 
por uma mudança de atitude do seu par. Chame 
seu bem num canto e sugira um diálogo sincero 
para resolver as pendências numa boa.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Atenção a medidas econômicas que podem 
afetar o mercado em geral e se refletir nas 
suas finanças. Alguns compromissos podem 
ser cancelados, causando irritação. Ideias e 
projetos não devem sair do papel. Na parte 
da tarde tente aliviar as tensões acumuladas 
praticando exercícios. Um passeio numa praça 
ou parque com seu bem vai ser restaurador.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
As pessoas não querem esperar, assim, você 
pode sentir pressões para que as coisas se 
resolvam rapidamente. Logo você, que se 
empenha tanto no trabalho, pode ficar irritado. 
Na saúde dê um pouco mais de atenção para 
a parte óssea e não descarte dores nas arti-
culações. No amor é tempo de partilhar suas 
inseguranças, já que você vai precisar de apoio.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Explore a sua intuição hoje. Pode efetivar a 
compra e venda de um bem material. Existe 
também a possibilidade de uma mudança de 
residência ou de ambiente profissional. No 
romance, pode pôr um ponto final numa situa-
ção com o seu par que está aborrecendo você. 
Se está sozinho, há chance de retomar contato 
com alguém que já foi importante na sua vida.

PEIXES 20/2 a 20/3
Os acontecimentos gerais no país devem 
influenciar a vida de todos e você precisa estar 
de antena ligada nas oportunidades para poder 
batalhar por seus interesses e chegar mais perto 
do que ambiciona. No ambiente familiar, pode 
ocorrer uma mudança de alguém que vai cau-
sar perplexidade. Na vida a dois se ofereça para 
resolver qualquer contratempo.

Os nascidos em 12 de janeiro estão sempre muito envolvidos com sua vida profissional. Sua 
carreira ou interesses em geral exercem sobre eles grande força, sendo capazes de grandes 
sacrifícios para atingir objetivos até mesmo em termos pessoais e de crescimento interior. 
São bastante propensos a se identificarem com uma causa de natureza social ou política, 
em benefício da qual estão dispostos a abrir mão de grande parte de sua identidade pessoal. 
Devem ter cuidado para não darem a impressão de serem arrogantes também, já que isso, 
inevitavelmente, afasta as pessoas.

Horóscopo nascidos em 12 de janeiro
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Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina
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QTF
UMBILICAL

SACIPERERE
LCOVARIO
IAARENA
DATARAH

JAMESELAS
DESANPE

VENTILADOR
DIASMUI

CEDEPORCO
VACOROA

MIDIAADT
DENSIDADE

PASTELARIA

Conforto
almejado

pelos
cidadãos

1.200, em 
algarismos
romanos

Marca;
modelo

Trans-
portar;

carregar

O cordão
que liga
o feto à
placenta

Tema de
conversas

leves

Apaixo-
nada; en-
cantada

Jogo em
que é 

proibido
sorrir

Inscrição
na porta 

do banheiro
feminino

Aparelho
usado no

verão

Parte do
corpo afe-
tada pela

frieira

São mais
longos no

verão

Mamífero
que vive
no chi-
queiro

Regina
(?), apre-
sentadora

Chá, em
inglês

Sufixo de
"febril"

Lady (?):
a mãe do
Príncipe
William

Grão como
o  milho

Felina
das

savanasEnraivecer;
enfurecer 

"...meu pirão
primeiro" (dito) 

Anotar na
agenda

(?) Dean,
ator

Abre
mão de

Conjunto da
imprensa

Órgão
feminino
(?) logo,
saudação

Palco 
do circo

Machado de
(?), escritor

Santo, em
espanhol
(?) kwon 
do, luta

Enfeite
real

Intransitivo
(abrev.)

Complexi-
dade (fig.)

Loja de
pastéis

Lúcio
Costa,

arquiteto

Perso-
nagem
de uma
perna só
(Folc.)

Gemido
de dor

Descrever
círculo 

3/san — tea. 5/james. 9/densidade. 10/amenidades.
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M V B E
L E Ã O E A R I E S

N C S N E S T
C O M A N D A N T E

R A L O G E A R
A C B A R C I
B E L A A N A L

C A T A D O R E S
E N E R O I B F

D G M O L A R
O C A S O I R A
N A D O P N J
A M O N T O A D O
D A S A L A L

G O S M A E D EM A

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.

CINE VIP
O CINEVIP É UMA EMPRESA

CINEMATOGRÁFICA DE UMUARAMA.. ONDE
QUEM É A PRINCIPAL ESTRELA É VOCÊ!

SAIBA MAIS @CINEVIPUMUARAMA          @CINEVIPOFICIAL         WWW.CINEVIP.COM.BR

Cada edição do CastraPet 
Paraná é um sucesso: todas as 
vagas disponibilizadas são rapi-
damente preenchidas. Para se 
ter uma ideia, ontem (11) cerca 
de 300 pessoas procuraram a 
Prefeitura para se candidatarem 
– a primeira da fila chegou às 
5h30. Agora a Secretaria de Meio 
Ambiente abriu mais 50 vagas 
para o cadastro de reserva, já 
que neste ano foram disponibi-
lizadas 215 cirurgias.

A chefe da Divisão de 
Controle Ambiental, Fernanda 

CastraPet tem mais 50 vagas para cadastro de reserva
Periard Mantovani, esclarece 
que só podem participar do 
CastraPet as famílias que pos-
suam o CadÚnico, ou seja, que 
estejam em condições de vulne-
rabilidade. “Para fazer o cadas-
tro é preciso apresentar docu-
mentos pessoais, como RG, CPF 
e comprovante de residência, 
mas sem o CadÚnico nem con-
seguimos acessar o sistema, 
que é gerenciado pela Sedest”, 
explica.

Já o secretário de Meio 
Ambiente, Rubens Sampaio, 

detalha que o programa faz 
parte do Saúde Única, que 
busca o controle populacional 
de cães e gatos e prevenção 
de zoonoses nos municípios 
paranaenses. “Quando faz o 
cadastro, os donos de animais 
[tutores] recebem um termo 
contendo orientações de pré e 
pós-operatórias, que deve ser 
seguido à risca. Caso seja iden-
tificado que houve o descumpri-
mento dessas regras, normas e 
orientações, o animal poderá 
ser reprovado na avaliação 

clínica e terá o procedimento 
cancelado, por isso abrimos 
vagas para fazer um cadastro 

de reservas”, indica. O CastraPet 
será no dia 16 de fevereiro, na 
Escola Municipal Souza Naves.
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Uso de capacete dever ser uma rotina
O uso do capacete é obri-

gatório para motociclistas e 
pode ser determinante para 
salvar vidas, uma vez que pro-
tege a cabeça do piloto contra 
impactos, assim como em caso 
de acidente. Além do equipa-
mento, a viseira ou óculos 
devidamente certificados con-
tribuem para a proteção dos 
olhos e rosto contra pingos de 
chuva, insetos, pedras e outros 
objetos que podem interferir 
na visibilidade e, consequen-
temente, na dirigibilidade do  
motociclista.

Prezando por segurança e 
conforto, a Motul, multinacio-
nal especializada em lubrifi-
cantes e fluidos, compartilha 
sete cuidados necessários que 
envolvem o capacete e demais 
componentes. Confira:

1 – O motociclista deve 
estar sempre atento às condi-
ções e ao estado de conserva-
ção de seus itens de segurança;

2 - Quanto ao capacete, 
apesar de os fabricantes em 
geral recomendarem a sua 
substituição após três ou 
cinco anos de uso, as quedas 
do equipamento podem tor-
ná-lo inseguro, reduzindo esse 
período de troca indicado;

3 - Travas quebradas, visei-
ras com mau funcionamento 
e fixação ineficiente e forro 

Ford Série F completa 46 anos como a picape mais vendida dos EUA
A linha de picapes Série F 

da Ford ampliou o seu retros-
pecto de liderança no mer-
cado norte-americano em 
2022, com a venda de mais de 
640.000 unidades – ou um veí-
culo a cada 49 segundos. Com 
isso, tornou-se a picape mais 
vendida do continente há 46 
anos consecutivos e veículo 
líder da indústria há 41 anos.

A Série F conta com uma 
grande variedade de modelos, 
desde a F-150 à F-550, com ver-
sões que vão da XL de entrada 
à luxuosa Limited. Se todas as 
picapes da linha vendidas no 
ano passado fossem enfileira-
das, para-choque a para-cho-
que, cobririam mais de 3.800 
km, distância suficiente para 
atravessar o Brasil do Acre à 
Paraíba.

“A habilidade do time de 
picapes da Ford de antecipar as 
necessidades dos clientes, ino-
var continuamente e entregar os 
melhores níveis de capacidade 

interno solto podem colocar a 
vida dos condutores em risco;

4 - Além das verificações 
do estado do capacete, man-
tê-lo limpo e higienizado coo-
pera para conservação e boa 

e desempenho da categoria 
ajudou a tornar a Série F líder 
de vendas repetidas vezes”, diz 
Kumar Galhotra, presidente da 
Ford Blue. “Estamos honrados 
por nossos clientes nos ajuda-
rem a atingir esse marco por 

O uso do pelos motociclistas pode ser determinante para salvar vidas, uma vez que protege a cabeça do piloto contra impactos

DIVULGAÇÃO

mais de quatro décadas.”
A Série F comemora o seu 

75º aniversário este ano e con-
tinua a liderar a inovação na 
indústria com a F-150 Lightning, 
que começou a ser vendida em 
2022 e imediatamente tornou-se 

a picape elétrica mais vendida 
do mercado. No segmento de 
picapes pesadas, a nova Série 
F Super Duty terá as primeiras 
entregas no início deste ano e já 
soma nada menos que 150.000 
pedidos, consolidando ainda 

mais a sua liderança.
Com a Maverick, a Ranger e 

a Série F, a Ford oferece a maior 
linha de picapes da América do 
Norte para atender às necessi-
dades dos clientes com o padrão 
de qualidade Raça Forte.

A picape da Ford chegou a 46 anos consecutivos de liderança no segmento e 41 anos como veículo mais vendido da indústria
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utilização do item;
5 - Preservar as entradas de ar 

limpas auxilia na sua circulação e 
reduz a temperatura interna;

6 - A falta de higienização 
do capacete pode contribuir 

para a transmissão de doen-
ças respiratórias e irritações 
na pele e no couro cabeludo, 
principalmente quando o equi-
pamento é compartilhado com 
outras pessoas;

7 - O interior do capacete 
deve estar sempre limpo por-
que pode aglomerar bactérias 
devido à umidade e ao calor, 
ocasionando problemas respi-
ratórios e alergias.
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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
DANIEL HONORIO PUCA, 
i n s c r i t a  s o b  n º  C N PJ : 
75.514.802/0001-19, estabe-
lecido na Avenida Brasil, 2436, 
zona VII, CEP 87.503.470, na 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 3898/1970. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.   

Ouvidoria concluiu quase 80% das
10 mil solicitações recebidas no ano

Ao longo de 2022,  a 
Ouvidoria Municipal  da 
Prefeitura de Umuarama 
registrou 10.673 chamados 
com denúncias, reclama-
ções e pedidos de serviços. 
As demandas chegaram pela 
internet (por meio da plata-
forma 156 On-line no site do 
município, pelo telefone 156 
ou pessoalmente, nos guichês 
de atendimento que funcio-
nam no Centro Cultural Vera 
Schubert, no horário normal 
de expediente.

Do total, cerca de 80% 
foram concluídas e os 20% 
restantes estão na lista de 
demanda para execução nos 
respectivos setores. Os aten-
dentes da Ouvidoria recebem 
os reclames da população, 
registram todos os dados no 
sistema e encaminham os 
pedidos para atendimento 
nas áreas responsáveis junto 
à administração municipal.

De acordo com a ouvidora 
Maria Isabella Brito Rodrigues, 
o maior volume de queixas 
foi relacionado à iluminação 
pública – troca de lâmpadas, 
serviços e melhorias –, totali-
zando quase 30% das deman-
das: foram 3.061 pedidos, dos 
quais 2.909 foram encaminha-
dos para atendimento e 152 
permanecem em aberto.

Em seguida aparecem as 
denúncias e reclamações 
sobre terrenos sujos, geral-
mente com mato alto e acú-
mulo de resíduos, o que eleva 
o risco de proliferação de inse-
tos, animais peçonhentos e de 
focos do mosquito transmissor 
da dengue. Foram 1.129 ouvi-
dorias realizadas, das quais 
920 foram concluídas ainda no 
ano passado e 209 continuam 
em andamento.

Sobre a coleta de lixo 
a Ouvidoria recebeu 563 
reclamações e 464 foram 

encaminhadas para atendi-
mento, enquanto 99 permane-
cem em aberto. Houve ainda 
1.020 solicitações de serviços 
para o setor de obras públi-
cas. Porém, como são ques-
tões mais complexas – mui-
tas das quais exigem estudos, 
projetos e licitações antes 
da execução –, a maior parte 
continua em tramitação.

“Do total de ouvidorias 
registradas em 2022, que foi 
de 10.673, a equipe conseguiu 
concluir no mesmo ano 7.900 
solicitações, ou seja, pratica-
mente 80%. Apenas 2.773 fica-
ram em aberto, para serem 
solucionadas neste ano – a 
grande maioria relacionada ao 
setor de obras”, explicou o con-
trolador interno da Prefeitura, 
Daniel Dutra de Souza.

Ele explica que a Ouvidoria 
faz parte da Controladoria 
Interna na estrutura admi-
nistrativa do município e que 
sua função não é ‘resolver’ os 
problemas apresentados, mas 
dar ouvidos à população e 
encaminhar as demandas 
para atendimento nos seto-
res responsáveis. “O trabalho 

da equipe é receber as quei-
xas, documentar os pedidos e 
repassar para que cada setor 
providencie – de acordo com 
suas demandas, recursos, 
planejamento e disponibili-
dade – uma resposta efetiva, 
atendendo às necessidades 
apresentadas pela popula-
ção”, informou Daniel.

Números da Covid
Uma senhora de 84 anos segue 
na enfermaria do hospital 
Uopeccan e é a única pessoa 
de Umuarama internada para 
tratamento da Covid-19 (ela 
tomou três doses da vacina). 
E o número de novos casos 
caiu para 14 ontem (quarta-
feira, 11) – são nove mulheres, 
cinco homens e nenhuma 
criança – segundo o Boletim 
Covid divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde.
Hoje 259 pessoas estão 
em isolamento domiciliar, 
considerando que há 241 casos 
ativos e mais 18 tratados como 
suspeitos (aguardando os 
resultados dos exames). Não 
houve nenhum comunicado 
oficial, por parte da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), 
de novos óbitos pela doença 
e o número de mortos por 
complicações da doença 
segue em 357. Desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, 41.609 pessoas foram 
diagnosticadas com coronavírus 
e deste total 41.011 se 
recuperaram. Durante o mês 
de janeiro, 367 novos casos de 
Covid-19 foram registrados, 
resultando em uma média de 
33 por dia.

A Ouvidoria faz parte da Controladoria Inter-
na na estrutura administrativa. Sua função é 

ouvir a população e encaminhar as demandas 
para atendimento nos setores responsáveis

ASSESSORIA/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Se você não gosta da estrada pela 
qual está percorrendo, trate de começar 

a pavimentar outra.”
 Dolly Parton

“O medo faz parte do instinto do ser 
humano, contudo, ninguém deve se 

tornar um refém dele. Evite esperar que 
a coragem venha, aprenda a agir apesar 
de estar sentindo medo, é assim que se 

tornará uma pessoa corajosa”.

THE BEST
Corte de carne tipi-
camente brasileiro, 
a picanha foi eleita 
o segundo melhor 

prato do mundo em 
um ranking do Tas-
teAtlas, plataforma 
croata de gastrono-
mia global. A lista 

leva em consideração 
críticas e avaliações 
de usuários e pro-

fissionais de todo o 
mundo, classificando 
as comidas com notas 
de um a cinco. A pi-
canha recebeu a nota 
4,86 e superou pratos 

como a pizza mar-
guerita e o ceviche, 

perdendo apenas para 
o Karê, uma espécie 
de curry, da culiná-
ria japonesa. Outras 
receitas brasileiras 
também entraram 
no top 50, com a 

vaca atolada, em 29º 
lugar, a moqueca, 

em 49º, seguida pelo 
feijão tropeiro na 50ª 

colocação.

ZOOM
MIA MAMEDE, Miss Brasil Universo 2022, está muito bem preparada e segue na disputa do Miss 
Universo. A semana foi de entrevistas, desfile em traje típico e ensaios para o grande dia que 

acontece no domingo (14), em Nova Orleans.

+ DETALHES
Vem aí mais uma grande decisão 

no sábado (14), será eleita a Miss 
Universo 2022, em uma cerimônia 

realizada em Nova Orleans, nos 
Estados Unidos. Quem representa 
o país na disputa pela coroa, que 
atualmente pertence à indiana 

Harnaaz Sandhu, é a capixaba Mia 
Mamede, 27 anos, que venceu o 
Miss Brasil 2022 em julho do ano 
passado. Esta é a 71ª edição da 
competição e reúne 86 candida-

tas. 

***
 Muita cor está garantida na 

coleção de trajes que Mia Mamede 
usará até a grande final no Miss 

Universo. Além de diversos vesti-
dos curtos e longos e muito salto 

alto, Mia usará um traje típico 
inspirado na lenda folclórica da 

sereia Iara.

 ***
Até o momento, está confirmada 
a transmissão do Miss Univer-
so 2022 pelo canal pago NBC e 

também por meio do canal oficial 
do concurso no You Tube  a partir 

das 22h.

ZOOM
MARION SCHUBERT, exímia pianista e professora de 

piano está em clima de aniversário esta semana  (10) 
e recebe os parabéns dos amigos, alunos  e familiares. 

O clique que ilustra a nota é da formatura da Academia 
Musical Schubert,  realizada em dezembro de 2022, no 
Centro Cultural Vera Schubert. No clique com Alessan-

dra Credidio Brasileiro, na apresentação.

VIA INSTAGRAM

ARQUIVO PESSOAL
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