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Tempestade deixa verdadeiro rastro
de destruição em Cruzeiro do Oeste
A Defesa Civil de Cruzeiro do Oeste realizou ontem um levantamento parcial 
dos estragos provocados pelo temporal que caiu sobre a cidade na noite da 
última quarta-feira. Ao menos 100 moradores de 38 residências foram afe-
tados diretamente pela força da tempestade que durou apenas meia hora. 

Neste pequeno intervalo de tempo, foram registradas chuvas de mais de 90 
milímetros, volume previsto para quase todo o mês de janeiro. A intensidade 
foi tão grande, que em vários pontos os bueiros não venceram escoar as águas 
e enxurradas invadiram dezenas de imóveis residenciais e comerciais.
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DIVULGAÇÃO

Mulher no volante

O preço da gasolina vendida nos postos de combustíveis da cidade teve um aumento de 2% e o etanol ficou 2,4% 
mais caro no último mês, segundo pesquisa realizada pelo Procon Umuarama. Apenas o preço do diesel registrou 
queda – de 1,9%. Segundo o levantamento, o litro da gasolina mais barata foi encontrado a R$ 4,89 e o mais caro a 
R$ 5,29 – uma diferença de 8,2%. O etanol custa entre R$ 3,75 e 4,39, o que representa uma variação de 17,1%. 
Já o óleo diesel mais barato foi encontrado a R$ 5,98 e o mais caro a R$ 6,49, uma diferença de 8,5%.  

Agentes da Polícia 
Rodoviária Federal 
abordaram ontem 

pela manhã um cami-
nhão Volvo na rodovia 

PR-323, na entrada de 
Perobal. Na averigua-

ção, desconfiaram que 
as placas do veículo 

estavam adulteradas. 
O veículo foi levado 

à Delegacia de Polícia 
em Umuarama, onde 

passará por 
uma perícia. 

Gasolina mais cara

Cade instaura
processo sobre

conduta do mercado
de combustíveis
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Dallagnol diz
que ação do PT
‘é requentada e

especulativa’
l 3

Feturismo
quer a retomada

do horário de
verão no país
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Secretaria de
Saúde e Sesc
se unem no

combate à dengue
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Averiguação
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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 +1,44% 24,63 
Vale ON +0,53% 93,74 
ItauUnibanco PN -1,40% 25,98 
Bradesco PN -2,34% 15,04 
Magazine Luiza ON +5,28% 3,19 
Americanas ON -77,33% 2,72

IBOVESPA: -0,59% 111.850 pontos

Iene 129,85
Libra est. 0,82
Euro 0,93
Peso arg. 180,97

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,5% 5,1000 5,1010 -3,4%

PTAX  (BC) -1,2% 5,1394 5,1400 -1,5%

PARALELO -1,1% 5,0100 5,4100 -3,4%

TURISMO -1,1% 5,0100 5,3900 -3,4%

EURO -0,7% 5,5536 5,5553 -0,2%

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

DÓLAR 12/01

Iene R$ 0,0396
Libra est. R$ 6,25
Peso arg. R$ 0,028
R$1: 1.438,85 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/01 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 1.529,50 14,50 4,7%
FARELO jan/23 513,00 8,00 14,4%
MILHO mar/23 671,00 15,00 2,6%
TRIGO mar/23 742,75 2,75 -1,6%

SOJA 163,70 0,0% -1,8% 162,00
MILHO 77,57 0,0% 4,6% 77,00
TRIGO 92,39 0,0% -2,0% 94,00
BOI GORDO 280,50 0,1% 0,0% 285,00
SUINO 6,97 0,0% 5,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 12/01 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 12/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 12/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 -2,9% -4,5%
SOJA Paranaguá 178,00 -3,8% -4,3%
MILHO Cascavel 82,00 0,0% -1,2%

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
Cuidado com o ambiente profissional 
e finanças. Se estiver à procura de um 
emprego fique de olho nas ofertas e indi-
cações! Pode resolver um assunto amoroso 
que vem tirando seu sono há um tempo, 
talvez os mal-entendidos que vêm atra-
palhando seu relacionamento possam ser 
solucionados. 

TOURO  21/4 a 205
Perturbações no campo profissional. Bom 
momento para rever rotas e pensar na sua 
segurança financeira. Nas decisões que 
devem alterar seu futuro estão favorecidas. 
Com o par, é hora de fazer escolhas e definir 
metas, de olho no futuro conjugal.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Necessidade de operar mudanças em pro-
jetos. Elas podem ser necessárias para você 
construir com mais segurança seu futuro 
profissional e também pessoal. Ao mesmo 
tempo, caso queira alterar alguma coisa no 
seu romance, converse abertamente com 
seu amor.

CÂNCER 21/6 a 21/7
É provável que você precise fazer uma 
modificação nos seus projetos pessoais, 
especialmente naqueles que estiverem 
emperrados ou não apresentem os resul-
tados desejados. Algumas situações pedem 
decisões definitivas: deixe para trás aquilo 
que não deu certo. Na paquera, a fila pro-
mete andar!

LEÃO 22/7 a 22/8
Há uma boa chance de receber oferta de 
emprego caso esteja em busca de uma 
vaga. Talvez consiga resolver uma pendên-
cia no romance que ainda lhe causa dor. 
Converse sobre isso com seu amor para 
cicatrizar de uma vez por todas essa ferida.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Conflitos no campo econômico e social. 
Converse com familiares e amigos queridos 
sobre as suas dificuldades. No amor, che-
gou a hora de reafirmar seus laços com a 
pessoa amada. Se tiver alguém em vista, a 
paquera ganha um de compromisso agora.

LIBRA  23/9 a 22/10
Há uma situação que vem causando des-
gosto? Chegou a hora de abandonar! Se 
reinvente no trabalho e na vida pessoal. 
Muitas vezes, precisamos alterar a rota 
para chegar ao nosso destino em segu-
rança. É provável que precise enfrentar 
uma pressão inesperada por parte do 
seu par. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Vai descobrir formas novas de vencer os 
obstáculos. Não se deixe levar por rea-
ções emocionais extremas, que podem 
impedir uma análise mais racional dos 
acontecimentos. Em relação à saúde, vale 
a pena visitar o dentista. No romance terá 
possibilidade de dissolver conflitos. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Oportunidades profissionais devem apa-
recer. Caso deseje mudar de emprego ou 
esteja procurando uma recolocação no 
mercado, faça contatos hoje. No amor, 
deve resolver um assunto importante para 
o futuro conjugal. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Boa época para conversar com parentes 
e amigos: você vai receber apoio e conse-
lhos. No coração um lance recente pode 
se firmar. Terá mais motivação para cur-
tir uma intimidade bem carinhosa com 
o seu par.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Chegou a hora de explorar sua inteligên-
cia e originalidade, para se livrar dos 
perrengues. Poderá se sair bem em gru-
pos, equipes e parcerias profissionais, 
mas talvez precise fazer uma revisão 
de seus objetivos e ser mais prático (a) 
para se ajustar à realidade. No amor, é 
o momento de se mostrar mais flexível 
e paciente. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Interesses do trabalho e assuntos relativos 
às amizades e à família devem figurar entre 
as suas prioridades. Evite tomar decisões 
se guiando apenas pela emoção.  No amor, 
um sonho pode virar realidade. 

Os nascidos em 13 de janeiro procuram educar, esclarecer e ampliar intelectualmente 
seus familiares e amigos, assim como eles mesmos. Ter uma memória extraordinária 
muitas vezes ajuda, assim como um senso confiante de otimismo. Podem ser muito 
inseguros; como buscam constantemente melhorar, podem não se sentir à vontade 
onde estão em determinado momento. Preocupam-se abertamente com as opiniões 
dos outros e preferem se isolar ou ter poucos amigos.

Horóscopo nascidos em 13 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 13/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 29
min 23

max 28
min 20

Cascavel
max 26
min 20

Foz do Iguaçu
max 28
min 24

max 26
min 19

Curitiba
max 26
min 17

FASES 
DA LUA

Sábado 14/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 15/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13
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concurso: 2416Lotomania
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91.291
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CAXIAS RS

01 02 18 50 63 
concurso: 6048

13 15 53 54 55 58
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concurso: 2711Lotofácil
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FN
MORTECIVIL

MOÇAMBIQUE
SARALNILO

TATIBITATE
REALSOEG

CARROEMPACA
DECOROR

REBARBANANI
CRIADOMUDO
IIRNEM

INTERURBANA
RENAESORSR

MISTAIATAI
BACTERICIDA

AFABSONO

O não
solicitado
é chamado
de spam

Santa (?)
Kali, pro-
tetora dos
ciganos

Banco
Central 
(sigla)

Aquele 
que troca
as letras

ou gagueja

A aluci-
nação,
para o

psicótico

Reúne as 
associa-
ções de
músicos

Não vai
adiante
(fam.)

Bem
licenciado 
junto ao
Detran

O primeiro
dos núme-
ros pares 
romanos

Supremo
Tribunal
Federal
(sigla)

Palmeira
também
chamada
butiazeiro

Tipo de
freio que
evita der-
rapagens

Haruyoshi
(?), discí-
pulo de

Burle Marx

Pote, em
inglês

Multidão
(pop.)

Rio que
forma
o lago
Nasser 

Poeta 
pernam-

bucano de
"Canto da

Minha
Terra"

Ingrediente mistu-
rado ao chocolate
em pó, no preparo 

do brigadeiro

Doutrina segundo a
qual não existe
sentido na vida 

(Filos.)

Cervídeo
lapônio

Confusa;
misturada

Fórmula do monóxido
de carbono

Fonte de poderes
do Saci (Folcl.)

Axl (?),
roqueiro
Gaivota,
em tupi

Desinência
verbal

Dera ser-
ventia a

Sem eira (?) 
beira: na miséria

Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul

Consente
Arara-
azul-

pequena

Saliência
angulosa
Mesa de

cabeceira
A ligação
telefônica
entre duas

cidades

Emprego médico
do antibiótico

Código de "Afega-
nistão" na web

Inimiga da Luftwaffe
na 2ª Guerra

Formação calcária 
nos dentes 

Nanômetro
(símbolo)
Cartunista
brasileiro

Perda de todos os
direitos e
regalias
sociais

Festival de
exibição
de filmes

Antiga
colônia
lusitana 
na África 

3/abs — ati — pot. 6/araúna. 10/morte civil — tatibitate. 15/olegário mariano.
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L C O V A R I O
I A A R E N A
D A T A R A H

J A M E S E L A S
D E S A N P E

V E N T I L A D O R
D I A S M U I

C E D E P O R C O
V A C O R O A

M I D I A A D T
D E N S I D A D E

P A S T E L A R I A

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

savanas Enraivecer;
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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Cade instaura processo sobre conduta
do mercado de combustíveis no DF

O Conselho Administrativo 
de Defesa do Consumidor 
(Cade) instaurou processo 
administrativo para investi-
gar possíveis condutas anti-
competitivas do Sindicato 
do Comércio Varejista de 
Combustíveis e Lubrificantes 
d o  D i s t r i t o  F e d e r a l 
(Sindicombustíveis-DF). O 
objetivo é apurar suposta pro-
moção de conduta uniforme 
entre revendedores de com-
bustíveis concorrentes.

Segundo o Cade, a inves-
t i ga ç ã o ,  l i d e ra d a  p e l a 
Superintendência-Geral (SG) 
do órgão, também se estende 
ao presidente do sindicato, 
Paulo Roberto Correa Tavares, 
devido às “reiteradas manifes-
tações públicas realizadas pelo 

Sindicombustíveis-DF, acerca 
da necessidade de elevações 
de preços dos combustíveis 
automotivos praticados pelos 
postos revendedores localiza-
dos no Distrito Federal”.

As manifestações alvo do 
processo se referem a decla-
rações do presidente do sindi-
cato, ocorridas em 2021, 2022 
e 2023. No processo, o Cade 
afirma que o dirigente especi-
ficava os valores que esperava 
que fossem praticados pelos 
postos revendedores, em fun-
ção da elevação de custos ou 
de outros fatores.

Também são investiga-
das comunicações feitas pelo 
Sindicombustíveis-DF aos 
postos revendedores que, 
possivelmente, induziam os 

filiados da entidade a eleva-
rem o preço dos combustíveis 
nos valores previstos pela enti-
dade de classe.

“A SG/Cade reconhece a 
importância da atuação dos 
sindicatos na organização e 
representação das respectivas 
categorias, mas ressalta que, 
em um regime de livre mer-
cado e de liberdade de pre-
ços, não cabe aos sindicatos 
orientarem o mercado reven-
dedor sobre como precificar a 
venda dos combustíveis auto-
motivos, cabendo individual-
mente a cada agente econô-
mico atuante no mercado de 
revenda de combustível tomar 
sua própria decisão acerca de 
sua própria política comercial”, 
disse o Cade.

Inflação acelerou em todas as
faixas de renda em dezembro

As cestas de compras de 
todas as faixas de renda tive-
ram aumento em dezembro, 
segundo pesquisa divulgada 
ontem (12) pelo Ipea, que des-
trinchou os dados do IPCA e 
apontou que o aumento de pre-
ços foi mais intenso para as famí-
lias de renda muito baixa, que 
ganham menos que R$ 1.726,01.

O IBGE já tinha divulgado 
que o índice geral fechou 
dezembro em 0,62%, enquanto 
a variação havia sido de 0,41% 
em novembro. Na cesta de 
compras das famílias de renda 

muito baixa a variação mensal 
foi de 0,71%, acima da média 
geral, calculou o Ipea.

As famílias de renda baixa 
e média baixa também tive-
ram inflações acima do índice 
geral, com 0,67% e 0,69%, res-
pectivamente. Estão incluídas 
no primeiro grupo as famílias 
que recebem entre R$ 1.726,01 
e R$ 2.589,02. Já no segundo, 
aquelas que ganham entre R$ 
2.589,02 e R$ 4.315,04.

As  fat ias  da popula-
ção classificadas como de 
renda média, média alta e 

alta tiveram inflação menos 
intensa que as mais pobres 
em dezembro. Mesmo assim, 
o índice também foi superior 
ao de novembro. Os percen-
tuais foram de 0,62%, 0,59% e 
0,50%, respectivamente.

É considerada família de 
renda média pelo Ipea aquela 
que soma entre R$ 4.315,04 e R$ 
8.630,07 por mês. Em seguida, 
o grupo de renda média alta 
ganha entre R$ 8.630,07 e R$ 
17.260,14. Já o grupo de renda 
alta tem ganhos mensais supe-
riores a R$ 17.260,14.
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MPF e advogados acionam
Supremo contra deputados
eleitos, em atos golpistas

O Ministério Público Federal 
(MPF) pediu ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) a aber-
tura de inquérito contra os 
deputados eleitos e diploma-
dos André Fernandes (PL-CE), 
Clarissa Tércio (PP-PE) e Silvia 
Waiãpi (PL-AP). Eles devem res-
ponder por incitação ao crime 
durante os atos golpistas que 
depredaram as sedes dos Três 
Poderes, em Brasília, no último 
domingo (8).

Todos fizeram publicações 
em redes sociais e foram vis-
tos durante atos de invasão às 
sedes dos Três Poderes. Além 
de incitação pública à prática 
de crime, o MPF pede o possí-
vel enquadramento deles no 
crime de tentativa de abolir o 
Estado Democrático de Direito, 
previsto no Artigo 359-L do 
Código Penal.

Paralelamente, o grupo 
Prerrogativas – formado por 
advogados e juristas – tam-
bém acionou o Supremo 
contra os mesmos deputa-
dos federais eleitos e também 
Carlos Jordy (PL-RJ) e Nikolas 
Ferreira (PL-MG). Também são 
alvos os deputados estaduais 
eleitos Sargento Rodrigues 

Dallagnol diz que ação
do PT ‘é requentada’

O deputado federal eleito 
e ex-procurador da Lava Jato, 
Deltan Dallagnol (Podemos), 
classificou ontem, por meio 
de nota, de “frágil”, e “pura-
mente especulativa, requen-
tada e vingativa”, a ação 
da Federação “Brasil da 
Esperança”, encabeçada pelo 
PT contra ele, pedindo a inves-
tigação de possíveis condutas 
ilegais, relativas à arrecadação 
e gastos de recursos públicos 
na campanha eleitoral.

Segundo a ação, entre feve-
reiro e julho de 2022, Matheus 
Almeida Rios Carmo, ex-esta-
giário de Deltan no MPF, rece-
beu cerca de R$ 100 mil do 
Podemos do Paraná para uma 
“consultoria política”, sem con-
traprestação dos serviços.

“Os fatos trazidos já foram 

(PL-MG) e Walber Virgolino 
(PL-PB). O pedido é para que 
todos sejam impedidos de 
tomar posse no início do ano 
legislativo.

“Ora, não é aceitável ou 
imaginável que pessoas que 
tenham sido eleitas como 
representantes do povo em 
um regime democrático, 
por meio de eleição livre, 
possam apoiar, incentivar 
e mesmo participar de atos 
que atentem contra o Estado 
Democrático de Direito”, diz 
a petição assinada pelo cole-
tivo de advogados. O mesmo 
pedido foi encaminhado ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). 

As iniciativas se juntam as já 
tomadas pelos partidos PSOL 
e Rede, que ainda na segunda-
-feira (9), pediram a inclusão de 
parlamentares eleitos nas inves-
tigações sobre os atos golpistas 
de domingo (8), bem como que 
eles sejam impedidos de assu-
mir seus cargos.

INQUÉRITO CRIMINAL
De acordo com a petição do 

MPF, a deputada eleita Clarissa 
Tércio, por exemplo, publicou 

em seu perfil no Instagram 
vídeos das invasões com a 
seguinte legenda: “Acabamos 
de tomar o poder. Estamos 
dentro do Congresso. Todo o 
povo está aqui em cima. Isso 
vai ficar para a história, a histó-
ria dos meus netos, dos meus 
bisnetos”.

Também foram divul-
gados vídeos no domingo 
com a legenda: “Povo toma 
a Esplanada dos Ministérios 
nesse domingo! Tomada de 
poder pelo povo brasileiro, 
insatisfeito com o governo 
vermelho”. Fernandes, por sua 
vez, publicou foto da porta do 
gabinete do ministro Alexandre 
de Moraes, no Supremo, que 
foi invadido e depredado.

“A estrutura normativa 
do crime de incitação ao 
crime de impedir ou restrin-
gir o livre exercício dos três 
Poderes da União, ao nível 
dos seus pressupostos típicos 
objetivos, está toda preen-
chida”, afirmou o subpro-
curador-geral da República, 
Carlos Frederico Santos, a 
quem o procurador-geral da 
República delegou a atuação 
no caso.

examinados pelo Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná 
(TRE/PR) em outra ação ajui-
zada em 2022, que o TRE jul-
gou improcedente por unani-
midade”, alega Dallagnol. “O 
TRE/PR entendeu que a ação 
era vaga e genérica e que não 
existem provas de irregulari-
dades na pré-campanha de 
Deltan Dallagnol ou na ativi-
dade político-partidária do 
Podemos/PR. A nova ação, 
que é nova apenas no pedido 
e não nos fundamentos, 
requenta, de forma leviana 
e aloprada, estes mesmos 
fatos, revelando seu único 
propósito de continuar aquilo 
que o PT sempre fez com as 
autoridades que investigaram 
e processaram seus crimes: 
perseguir implacavelmente 

quem, fazendo o certo, preju-
dica os interesses do partido”, 
argumenta o ex-procurador.

Lotepar
O governador 
Ratinho Junior 
(PSD) nomeou três 
dirigentes da Loteria 
do Estado do Paraná 
(Lotepar). São eles: 
Daniel Romanowski, 
diretor-presidente; 
Rogério Cesar 
Nogueira, diretor; 
e Jonathan 
Dieter, diretor. A 
autarquia Lotepar 
foi criada em 2021 e é responsável por garantir a fiscalização e 
administração de jogos lotéricos do Estado. E tem como foco 
principal a geração de novos recursos para financiar atividades 
socialmente relevantes relacionadas à promoção de direitos 
sociais e o desenvolvimento de ações e serviços relacionados 
à segurança pública, habitação popular e promoção de direitos 
dos idosos, tendo também recursos revertidos ao Fundo de 
Recuperação e Estabilização Fiscal do Paraná (Funrep). A 
Lotepar é vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda.

Injúria e racismo
O presidente Lula sancionou 
uma lei aprovada pelo 
Congresso Nacional que 
equipara o crime de injúria 
racial ao de racismo e amplia 
as penas. Agora, a injúria 
racial pode ser punida com 
reclusão de 2 a 5 anos. Antes, 
a pena era de 1 a 3 anos. A 
pena será dobrada se o crime 
for cometido por duas ou 
mais pessoas. Também haverá 
aumento da pena se o crime 
de injúria racial for praticado 
em eventos esportivos ou 
culturais e para finalidade 
humorística.

Fim do sigilo
Durante a gestão Bolsonaro (PL), o governo federal negou 
a publicidade de cerca de 65 mil documentos. Destes, dois 
mil estão sob análise para divulgação pelo atual governo. “O 
decreto foi no sentido de que num prazo de 30 dias essa 
análise seja feita pela Controladoria Geral da União (CGU)”, 
disse o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo 
Pimenta. “As informações que estamos colocando dizem 
respeito a informações que foram negadas na primeira 
instância, na segunda instância e na CGU”, comentou. “A 
Lei de Acesso à informação diz que essas informações 
permanecem em sigilo durante o mandato. A partir do 
momento em que o mandato concluiu não existe mais risco 
para o presidente e seus familiares, até porque ele não é 
mais presidente”, resumiu Pimenta.

Ligações
Dois dos quatro advogados que protocolaram pedido de 
impeachment contra Ibaneis Rocha e Celina Leão (PP), são 
ligados ao PT. Celina e Ibaneis são acusados de crime de 
responsabilidade por omissão. Na peça, os advogados Dinah 
Lima, Claudio Eduardo Jaeger Nicotti, Felipe de Souza Marques 
Rodrigues e Sérgio Bueno da Fonseca argumentam que os 
mandatários foram alertados previamente sobre a invasão. Em 
registros fotográficos, Claudio Eduardo Jaeger Nicotti aparece 
fazendo campanha para Lula e ele é um dos signatários do livro 
“Falácias de Moro”, que critica a atuação de Sergio Moro na 
condução da Lava Jato. Nicotti também é um dos signatários de 
uma carta que critica a atuação do STF ao longo da Lava Jato. 
A advogada Dinah Lima, além de ter comparecido à posse do 
secretário de Comunicação, Paulo Pimenta, assinou petição do 
PSB que pediu a anulação das sentenças de Lula no STF.

Alinhamento legal
A nova legislação se alinha 
ao entendimento do STF que 
equiparou a injúria racial ao 
racismo e, por isso, tornou a 
injúria, assim como o racismo, 
um crime inafiançável e 
imprescritível. A injúria racial 
é a ofensa a alguém, um 
indivíduo, em razão da raça, cor, 
etnia ou origem. E o racismo 
é quando uma discriminação 
atinge toda uma coletividade 
ao, por exemplo, impedir que 
uma pessoa negra assuma uma 
função, emprego ou entre em 
um estabelecimento por causa 
da cor da pele.

SEGUNDO Dallagnol , os fatos trazidos 
já foram examinados pelo TRE em outra 
ação ajuizada em 2022, julgada improce-
dente por unanimidade 

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

DIVULGAÇÃO



4 GERAL   Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023 @tribunahojenewsumuarama

Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Feturismo quer a
retomada do horário
de verão no país

A retomada do horário 
de verão vai aliar o menor 
consumo de energia elétrica 
nos meses de pico e ampliar 
a conscientização do uso 
racional do uso dos recursos 
naturais e combater o nega-
cionismo das mudanças climá-
ticas e o aquecimento global. A 
afirmação é da Federação das 
Empresas de Hospedagem, 
Gastronomia, Entretenimento, 
Lazer e Similares do Paraná 
(Feturismo), em ofício enca-
minhado esta semana aos 
ministros Alexandre Silveira 
de Oliveira (Minas e Energia) e 
Marina Silva (Meio Ambiente e 
Mudança do Clima).

“A intenção é mostrar a 
importância do nosso setor 
econômico estar em consonân-
cia com ambos os Ministérios, 
para não só receber bem os 
turistas, mas também traba-
lhar a conscientização deles, 

Jonas Guimarães decidiu não se
candidatar em função da idade

Em maio de 2023,  o 
deputado estadual Jonas 
Guimarães (PSD), completará 
72 anos e, justamente por 
isso, depois de quatro manda-
tos como deputado estadual, 
resolveu não se candidatar 
e vai deixar a cadeira no fim 
de janeiro. “Acho que a gente 
tem que dar a vez para os mais 
jovens. Minha região é muito 
distante daqui e é difícil levar 
essa vida depois de uma certa 
idade. Mas não vou deixar 
de atuar pela minha região e 
defender, junto às lideranças 
locais, os interesses do povo 
do estado do Paraná. Costumo 
dizer que a gente sai da polí-
tica, mas a política não sai da 
gente”, reflete.

A região é o Noroeste do 
estado. Jonas vem de Cianorte, 
onde mora desde pequeno, 
quando os pais se mudaram de 
Lavínia, interior de São Paulo, 
para o Paraná. Uma família 
que, segundo ele, “era pobre 
e da roça”. Entretanto, ao lado 
dos pais e de sete irmãos, 

com folheterias contendo 
orientações, distribuídos em 
hotéis, pousadas, aeropor-
tos… Além de mídias sociais e 
veículos tradicionais de comu-
nicação como rádios e TVs”, 
explica Fábio Aguayo, presi-
dente da Feturismo.

“Nossa preocupação não é 
só com a volta do horário de 
verão e o lucro, mas trabalhar 
integradamente, reforçando 
ao coletivo os problemas que 
irão ocasionar estas mudanças 
climáticas, caso não focarmos 
na preservação”.

A entidade reforça aos 
ministros que a volta do horá-
rio especial no verão 2023-2024 
vai garantir um alento ao setor 
de turismo, lazer e gastrono-
mia, diante das dificuldades 
enfrentadas durante a pande-
mia da covid-19 nos últimos 
anos. “Usaríamos como mote 
uma hora a mais durante o dia 

para, além de economizar ener-
gia elétrica, conscientizar nos-
sos clientes e hóspedes sobre a 
importância do uso racional dos 
recursos naturais, combatendo 
o negacionismo das mudanças 
climáticas e aquecimento glo-
bal”, destaca Aguayo.

O manifesto lembra que, 
com o horário de verão, quando 
os relógios de algumas regiões 
do país são adiantados em uma 
hora, as atividades ligadas ao 
turismo contam com uma hora 
a mais ainda durante o dia para 
receber turistas e clientes tra-
dicionais. “O horário diferen-
ciado não gera somente gran-
des reduções no consumo de 
energia elétrica, mas, estimula 
a adoção de novos hábitos de 
consumo e reflete positiva-
mente para bares, restauran-
tes, entretenimento, eventos, 
meios de hospedagem e outras 
atividades econômicas”.

dentre eles o ex-prefeito do 
município por três vezes e 
deputado estadual por dois 
mandatos, Edno Guimarães, 
se empenhou no trabalho 
como agricultor e atualmente é 
empresário do setor da avicul-
tura, gerando emprego e renda a 
milhares de famílias. “Meus pais 

nos criaram, pobres, mas nos 
ensinaram a olhar para o nosso 
semelhante. Através de man-
datos, eu e meu irmão, Edno 
Guimarães, pudemos fazer isso. 
Sempre honramos os votos que 
recebemos nas urnas. Eu tive 
votos em mais de 200 municí-
pios do Paraná”, conta.

Superação
Quando tinha dez anos de idade, uma dinamite explodiu na mão de 
Jonas Guimarães, que precisou, mais tarde, ser amputada. Mas ele 

não se deixou abater. Tanto que aprendeu, sozinho, e com apenas uma 
mão, a tocar violão, o que faz com frequência nos momentos de lazer.

“FOI uma honra ter saído da roça e me tornado deputado”, diz Jonas Guimarães na des-
pedida da Assembleia

ORLANDO KISSNER/ALEP

Frango
Cascavel se consolida no 
topo como a maior produtora 
de frango de corte do Brasil, 
conforme o levantamento do 
IBGE. Além disso, a cidade está 
no ranking do Valor Bruto da 
Produção Agropecuária em 
terceiro lugar, com um valor 
superior a R$ 3,2 milhões, 
frente aos R$ 2,2 milhões 
alcançados em 2021, um 
aumento de 40%.

Turismo em Curitiba
Curitiba voltou a ser palco 
de grandes eventos e shows 
presenciais nacionais e 
internacionais e promete para 
2023. Com apoio da prefeitura, 
que reduziu o ISS para 
eventos em 2017 e o destino 
se consolidou no roteiro 
de grandes apresentações 
artísticas, congressos e feiras.

Patrono do esporte
A instituição de Ayrton Senna 
da Silva como patrono do 
esporte brasileiro foi aprovada 
pela Comissão de Educação 
da Câmara dos Deputados. 
O projeto de lei do deputado 
federal Filipe Barros (PL-PR) 
recebeu parecer favorável do 
relator, senador Dário Berger 
(PSB-SC), e segue para votação 
no Plenário do Senado.

Infraestrutura
As condições precárias da 
infraestrutura rodoviária 
brasileira tem causado grande 
impacto no escoamento 
de grãos. A avaliação é do 
deputado federal Pedro Lupion 
(PP). Maior produtor de 
soja do mundo, com o grão 
como o principal item da 
exportação do agronegócio 
nacional, o Brasil precisa 
resolver os problemas de 
infraestrutura para garantir a 
competitividade e qualidade 
dos produtores brasileiros no 
exterior.

Condições II
“A logística é um dos 
grandes desafios para 

Show rural
O setor pecuário conquista mais espaço e importância 
a cada nova edição do Show Rural Coopavel. Na edição 

programada para 6 a 10 de fevereiro próximo, o segmento 
trará novidades em bovinos, ovinos e caprinos, com 

exposição e venda de animais que representam o que há de 
melhor em genética de cada raça.

o desenvolvimento do 
agronegócio brasileiro. Um 
dos motivos para isso é que 
temos um país com dimensões 
continentais entre cortado 
por rodovias, que levam mais 
da metade nossa produção, 
segundo estimativas do DNIT. 
Apesar dos esforços recentes 
do Ministério da Infraestrutura 
de entregar novos trechos, 
licitar terminais e desenvolver 
nossa infraestrutura logística, 
temos um longo caminho ainda 
pela frente”, afirma Lupion.

Leandre secretária
Uma reunião no Palácio Iguaçu 
entre o governador Ratinho 
Júnior (PSD) e a deputada 
federal Leandre Dal Ponte 
(PSD) pode ter definido o nome 
da Secretaria da Mulher e 
Igualdade Racial. O deputado 
Rodrigo Estacho (PSD) deve 
assumir a vaga de Leandre na 
Câmara dos Deputados.

Vestibular
Até o dia 3 de fevereiro estão 
abertas as inscrições para o 
vestibular das Faculdades da 
Indústria. A prova acontece 
no dia 4 de fevereiro, das 10h 
às 12h30 e o resultado será 
divulgado no dia 8 de fevereiro, 
a partir das 18h. O candidato 
pode verificar a relação 
completa de cursos disponíveis 
e o edital, diretamente na 
página de verificação.

Núcleo da Cidadania
Soma-se a essas duas 
importantes ações na gestão 
de Ney Patrício a realização de 
concurso público, a conclusão 
da licitação para modernização 
do plenário e também a 
formalização de convênio 
com a OAB para atendimento 
da comunidade no Núcleo de 
Cidadania.  Não podemos ser 
ingratos ao ponto de dizer que 
essas conquistas são somente 
do Ney Patrício. Esses avanços 
foram possíveis graças ao 
trabalho e dedicação dos 
servidores da Casa e também 
apoio da Mesa Diretora e dos 
demais vereadores”, afirmou.
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Crescimento no turismo
impulsiona alta no setor
de serviços no Paraná

O crescimento de 5,3% no 
setor de turismo no Paraná em 
novembro de 2022 (compara-
tivo com outubro) impulsionou 
a alta no setor de serviços como 
um todo, que ficou em 1,7%, a 
segunda mais alta do País. O 
Estado destoou da realidade 
nacional, que teve mês instável.

No mesmo recorte, a varia-
ção de todos os estados no 
turismo ficou negativa (-0,1%) e 
a do setor como um todo ficou 
apenas estável (variação de 
0%). Os dados são da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), divulgada 
ontem (quinta-feira, 12).

O resultado do setor de 
viagens ajudou a aumentar 
os indicadores dos demais 
comparativos do setor de ser-
viços no Estado: em relação 
a novembro de 2021, a alta 
geral foi de 3,6%; no acumu-
lado do ano (janeiro a novem-
bro de 2022 versus janeiro a 
novembro de 2021), de 4,4%; 
e no conjunto dos últimos 
doze meses, de 4,6%. O setor 
de serviços engloba, além do 
turismo, transporte, hotela-
ria, academias, escolas de 
ensino, beleza, arquitetura, 
informática, técnicos especia-
lizados e telecomunicações. 
Regionalmente, segundo o 
IBGE, apenas Paraná, Rio 
Grande do Sul, Rio de Janeiro, 
Pernambuco e Amapá tiveram 
resultados bons em novembro, 
que não foi um mês economi-
camente satisfatório para o 
setor. Em 19 das 27 unidades 
da federação houve retrações 

Comparativo
Além do crescimento mensal de 5,3% nas atividades turísticas, 

segundo melhor do País, atrás apenas de 7,4% do Rio Grande do 
Sul, o segmento cresceu 15,9% no comparativo com novembro 
de 2021 e 29,8% no acumulado de janeiro a novembro do ano 

passado. No acumulado dos últimos doze meses, o aumento foi 
de 29,1%. De acordo com o IBGE, o turismo ainda se encontra 

2,5% abaixo do patamar de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e 
9,6% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro 

de 2014 (média de todos os estados).

no volume de serviços frente 
ao mês imediatamente ante-
rior. O impacto negativo mais 
importante veio de São Paulo 
(-0,5%), seguido por Mato 
Grosso (-7,9%), Distrito Federal 
(-4,0%), Amazonas (-6,7%) e 
Minas Gerais (-1,0%).

Dessa forma, a nível nacio-
nal, o setor ficou 10,7% acima 
do patamar pré-pandemia, 
registrado em fevereiro de 
2020, mas está 0,5% abaixo do 
recorde alcançado em setem-
bro de 2022.

Setorialmente, além do 
turismo os indicadores posi-
tivos do mês no Paraná foram 
puxados por serviços presta-
dos às famílias, como acade-
mias, hotéis e teatros (10,3%), 
serviços de informação e 
comunicação (4,8%), serviços 
profissionais, administrativos 
e complementares, como loca-
ção de automóveis, agências 
de publicidade e promoção 
de congressos (9,4%), e outros 
serviços, entre eles reparação 
e manutenção, aluguel de imó-
veis e atividades de apoio à 
agropecuária (1,5%). As varia-
ções são de novembro de 2022 
com o mesmo mês de 2021.

Segundo o IBGE, o setor de 
transportes, serviços auxiliares 

aos transportes e correio tam-
bém exerceu contribuição posi-
tiva, impulsionado, em grande 
medida, pelo aumento de 
receita das empresas perten-
centes aos ramos de transporte 
rodoviário de cargas; gestão de 
portos e terminais; rodoviário 
coletivo de passageiros; trans-
porte dutoviário; ferroviá-
rio de cargas; navegação de 
apoio marítimo e portuário; 
armazenamento; e transporte 
aéreo de passageiros. Não há, 
no entanto, recorte regionali-
zado nessa categoria.

No acumulado do ano, o 
principal destaque no Paraná 
é em serviços prestados às 
famílias, com alta de 19,5% em 
relação a 2021. Serviços profis-
sionais, administrativos e com-
plementares também registra-
ram crescimento expressivo no 
Paraná, de 9,9%. O resultado é 
impactado pela retomada de 
serviços que ficaram de lado 
durante a pandemia (2021), 
como parques de diversão, 
serviços de bufê, cabeleirei-
ros, gestão de espaços cênicos, 
discotecas e danceterias, pro-
moção de eventos esportivos, 
pesquisas de mercado, loca-
ção de mão-de-obra, limpeza 
e agências de viagem.

O resultado do setor de viagens ajudou a aumentar os indicadores dos demais comparativos do setor de serviços no Estado
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Cascavel - A Prefeitura de Cas-
cavel, zelando pelo bem-es-
tar e melhoria da qualidade de 
vida dos cascavelenses, investiu 
pesado nos últimos seis anos em 
obras que impactassem positiva-
mente a vida de todos. Na gestão 
do prefeito Paranhos, o investi-
mento está na ordem de mais 
de meio bilhão de reais, precisa-
mente R$ 573. 690.164,50, com o 
total de 330 obras. 

A Secretaria de Serviços e 
Obras Públicas esta à frente 
dessa revolução que contribuiu 
para Cascavel ser considerada 
a 2ª melhor cidade do País. O 
secretário da pasta, Sandro 
Camilo, apresentou o balanço 
das ações feitas pela Sesop 
desde 2017 e antecipou as 
metas para 2023, durante a 
Escola de Governo, realizada 
no auditório da Prefeitura. Ele 
chegou a receber das mãos do 
prefeito a placa do título de 
vice-campeã nacional. 

O secretário destacou que 
toda obra é analisada criterio-
samente. “Antes de levantar um 
tijolo, priorizamos qual impacto 
positivo a obra vai provocar na 
vida das pessoas. Edificar sem 
objetivo, vira concreto frio. Obra 
viva é aquela que melhora a vida 
do cascavelense. Não há nada 
mais prazeroso para um profis-
sional da construção civil andar 
pela cidade e ver as inúmeras 
obras que hoje colocam Casca-
vel no cenário nacional, mas a 
gente precisa destacar aqui que 
as obras são as pessoas. A inten-
ção de melhorar a vida das pes-
soas, essa é a nossa maior obra 
no município de Cascavel: aju-
dar a melhorar a vida de todos”, 
observa Sandro. 

DESAFIO DA PANDEMIA
Mesmo na pandemia, os 

trabalhos não pararam, tanto 
que 2020 foram mais de R$ 
107 milhões de investimentos, 
gerando um marco histórico na 
cidade de 85 obras em um ano. 
As grandes Avenidas como Gra-
lha Azul, Interlagos, Xavantes 
estão nesse combo. 

Nesse período, os desafios 
foram intensos, com o impacto 
nos custos dos materiais, osci-
lação de preços no mercado de 
derivado de petróleo e reequilí-
brios financeiros, mas que foram 
superados com muito trabalho e 
empenho do governo municipal. 
E o resultado foi um aumento 
histórico de 12% no PIB (Produto 
Interno Bruto), fazendo fazer 
o lema “Cascavel avança, não 
para”. Já no ano passado, foram 
R$ 151 milhões de investimen-
tos, com um total de 51 obras. 
Vale destacar que a Sesop tem 

Cascavel investe mais 
de meio bilhão em obras

a responsabildade de fiscalizar 
todas as obras públicas, além de 
prestar apoio técnico as demais 
secretarias. 

O prefeito Leonaldo Para-
nhos pontua que cada obra, 
indiferente do investimento, 
é importante para a cidade. 
“Cada vez que a gente sonha, 
que a gente projeta uma obra, 
ela nasce de uma necessidade, 
de um problema, de um gargalo, 
e a solução? Quando a gente vê 
que aquilo está pronto e que as 
pessoas passam a usufruir dessa 
solução que nós apresentamos 
é  de extremam felicidade. É 
muito prazeroso você ter um 
desafio, ter a vontade de resol-
ver e depois isso se tornar uma 
realidade. Sempre digo que a 
melhor obra é a obra que atende 
a necessidade das pessoas, não 
importa o tamanho, nem o valor, 
mas o problema e a solução que 
é dada”, avalia o prefeito. 

AÇÕES SESOP
Ainda na frente de trabalho 

na Sesop, está o projeto de tor-
nar Cascavel uma cidade 100%  
iluminada com lâmpadas de 
LED. Ao todo, são 40 mil pontos 
em Cascavel. Para 2023, a meta 
é chegar aos 80% de cobertura. 
Para isso, uma licitação de mais 
de R$ 8 milhões será aberta já no 
próximo mês. 

A equipe da Sesop também 
atuou na manutenção das bocas 
de lobo. Em Cascavel, há cerca 
de 35 mil bueiros. Somente em 
2022, foram realizados mais de 
3,5 mil serviços, com um inves-
timento de mais de R$ 350 mil. 
O serviço conta com a ajuda da 
população, pois fazer o descarte 
correto de lixo, inclusive volumo-
sos, auxilia a manter as bocas de 
lobo sem problemas. 

Com mais de 10 milhões de 
m² de pavimentação asfáltica, 
a Secretaria de Obras tem um 
trabalho em cinco frentes: ope-
rações tapa-buraco, microrre-
vestimento, reperfilamento, 
recape e reestruturação. Cada 
área é analisada para receber o 
serviço adequado.  A operação 
tapa-buraco, chamada de “siate 

da Sesop”, uma vez que atende 
as situações mais urgente, uti-
lizou mais de 330 toneladas 
de CAP (Cimento Asfáltico de 
Petróleo), gerando mais de 6 
mil toneladas de massa asfál-
tica para mais de 50 mil metros 
quadrados de serviços. 

Sobre o microrrevestimento, 
que tem uma espessura média 
de 1,0 cm, foram executados 
em 2022 mais de 500 mil m², 
em mais de R$ 8 milhões de 
investimentos. Entre 2021 e 
2022, foram 750 mil m², que 
corresponde a 7,5% da área 
total do pavimento. A vida útil 
é de até 5 anos e custa um quito 
do valor de um recape asfáltico. 

Ano passado, Cascavel acele-
rou e promoveu uma verdadeira 
transformação também no Autó-
dromo Zilmar Beux. As obras na 
estrutura do local colocaram 
a cidade do mapa do automo-
bilismo, no mesmo nível que a 
aclamada pista de Interlagos, 
em São Paulo. 

METAS 2023
Para 2023 os planos são oti-

mistas. Na drenagem urbana, o 
objetivo é realizar a manutenção 
de mais 4 mil bocas de lobo e a 
limpeza de mil. Além disso, está 
prevista a extensão de mais de 
1 quilômetro de galerias, nos 
locais com ausência dos pontos, 
tanto na área urbana como rural. 

Para a pavimentação, a inten-
ção é operacionalizar os dois 
novos caminhões da tapa-bu-
racos e a nova usina de asfalto, 
essa última com investimento de 
mais de R$ 4,2 milhões. 

Entre as metas também 
estão: dar continuidade a apli-
cação do microrrevestimento e 
a conclusão dos abrigos de ôni-
bus e da pavimentação do Lago 
Azul e do Tarumã. 

Dentre os serviços de pavi-
mentação, estão ainda as obras 
das Ruas Antonina, Minas Gerais, 
Olavo Bilac e João pessoa, na 
ordem de mais de R$ 8 milhões. 
A Avenida Rocha Pombo, Rua 
Paraná, Ruas leônidas Fagun-
des e Leila Diniz também estão 
no combo de melhorias.  
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Rei do chocolate 
Os gastos que o ex-presi-
dente Jair Bolsonaro tentou 
esconder no decreto de 
sigilo de 100 anos revelam 
compras curiosas e ques-
tionáveis. A Coluna levan-
tou que só com a Casa do 
Chocolate, de Taguatinga, 
ele pagou R$ 46.472,22, 
de 2020 a 2022. Na cidade 
de Americana (SP), a 885 
km da capital, a Presidên-
cia gastou num único dia 
(15 de abril de 2022) R$ 
1.187,26 em combustíveis 
no Autoposto Moraes e 
Moraes. E aparece também 
em Brasília uma compra de 
R$ 81 no Petshop Armazém 
do Gato em 2019.

Termômetro 
da praça
Um levantamento do Sebrae 
em parceria com a Funda-
ção Getúlio Vargas mostra 
que a confiança dos peque-
nos empresários industriais 
cresceu 2.8 pontos, em 
dezembro de 2022. Em 
contrapartida, houve queda 
de confiança dos donos 
de pequenos negócios do 
Comércio (-1,1 pontos) e 
Serviços (-0,3 pontos). No 
geral, o Índice de Confiança 
das micro e pequenas 
empresas registrou recuo 
de 0,5 pontos. 

Soja na saca 
A Companhia Nacional de 
Abastecimento estima que a 
produção de grãos da safra 
2022/23 chegue a 310,9 
milhões de toneladas. O 
volume representa cresci-
mento de 14,5%, cerca de 
39,3 milhões de toneladas 
a mais a serem colhidas do 
que na temporada passada. 
O principal produto culti-
vado no Brasil é a soja, e a 
expectativa para a colheita 
da safra atual é de 152,7 
milhões de toneladas: 

Briga de coturno
Os advogados envolvidos na defesa do ex-comandante 

da PM Fábio Augusto, já detido, e de Anderson Torres – o 
ex-secretário de Segurança do DF que desembarca hoje dos 
EUA para vestir algemas – têm um trunfo na mão para tentar 

amenizar a situação judicial da dupla. Há meses a PMDF 
tentou, por mais de uma ocasião, a retirada dos aloprados 

acampados em frente ao QG do Exército, mas o comando da 
Força impediu, por se tratar de área militar. Existia relatório 

da Secretaria informando os riscos. Dia 27 de dezembro 
houve uma última tentativa de remoção do grupo, em vão. 
Tropas do EB chegaram e dispensaram os policiais. A PM, 

então, passou apenas a monitorar o grupo.

22,2% superior à da safra de 
2021/22.

Luiz O.

Luiz Orlando Carneiro come-
çou a carreira em 1959 como 
repórter setorista no aero-
porto do Galeão, no Rio de 
Janeiro, esperando famosos 
para noticiar. Luiz O. foi um 
senhor repórter, gentleman 
das redações, lorde da comu-
nicação que desfilava como 
um magistrado entre os 
togados. Não à toa ganhou o 
apelido de “12º ministro do 
STF”. Cobriu como ninguém 
o Judiciário em Brasília, em 
60 anos de profissão, e 
conhecia o jazz como poucos. 
Morreu aos 84, ontem. Sua 
partida, sem o adeus, foi a 
melhor sintonia de uma sen-
tença divina sob notas de um 
jazz silencioso.

Maceió em alta
A CVC, principal operadora de 
turismo do País, divulgou a 
relação de destinos turísticos 
mais vendidos ao longo de 
2022. Maceió (AL) foi a cam-
peã, seguida de Porto Seguro 
(BA), Natal (RN) Recife (PE) 
e Fortaleza (PE). Segundo o 
prefeito da capital alagoana, 
JHC, o resultado é fruto do 
trabalho de divulgação da 
cidade em outras regiões, do 
preparo e das atrações para 
receber os turistas. Maceió 
também já havia sido esco-
lhida como o destino mais 
procurado para turistas em 
janeiro.  
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Prefeitura adquire 3 mil cartões de alimentação para famílias
Por meio da portaria 

022/2023, o prefeito Hermes 
Pimentel homologou o pre-
gão eletrônico realizado para 
contratar a empresa que pres-
tará serviços de administra-
ção, gerenciamento, emissão 
e fornecimento de cartões ali-
mentação (cesta básica), na 
forma de cartão magnético. 
O cartão chegou para ficar 
e foi a modalidade definida 
pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social para aten-
der às famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

Além da praticidade, ele 
garante opção de escolha aos 
beneficiários. “O município 
repassará cestas básicas apenas 
caso receba doações de empre-
sas ou da sociedade. O cartão 
mostrou-se muito mais prático 
e justo para as famílias, pois 
cada uma tem necessidades 

Tempestade deixou verdadeiro rastro
de destruição em Cruzeiro do Oeste

A Defesa Civil de Cruzeiro do 
Oeste realizou ontem (12) pela 
manhã um levantamento parcial 
dos estragos provocados pelo 
temporal que caiu sobre a cidade 
na noite da quarta-feira (11). Ao 
menos 100 pessoas moradoras 
em 38 residências foram afeta-
das diretamente pela força da 
tempestade que durou apenas 
meia hora. Neste pequeno inter-
valo de tempo, foram registradas 
chuvas de mais de 90 milímetros, 
volume previsto para quase todo 
o mês de janeiro.

A intensidade foi tão 
grande, que em vários pon-
tos os bueiros não venceram 
escoar as águas e enxurradas 
invadiram dezenas de imóveis 
residenciais e comerciais.

Um dos maiores proble-
mas foi registrado na Rua Rio 

MAQUINÁRIO da prefeitura de Cruzeiro do Oeste realizando o reparo na cratera que 
abriu no acesso ao Frigorífico Astra
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metros, que será asfaltado em 
breve e que havia recebido há 
poucos dias a tubulação para 
a passagem das águas pluviais, 
ficou completamente alagado.

Além de móveis estragados, 
moradores sofreram prejuízos 
com a queda de muros e veí-
culos foram encobertos pela 
enxurrada.

Conforme o coordenador da 
Defesa Civil, Rogério Andrade, o 
órgão ainda fechava, na tarde 
de ontem, o levantamento com-
pleto dos dados no município.

“A Defesa Civil está fazendo 
um cadastro das famílias e 
uma avaliação da necessidade 
de cada uma delas”, destaca.

Ainda na noite de quarta, 
uma força tarefa foi mon-
tada para atender as famílias 

atingidas. Além da Defesa Civil, 
as Secretarias de Assistência 
Social e de Obras da prefeitura, 
também atuam no trabalho de 
assistência aos atingidos.

Segundo a prefeita Helena 
Bertocco, as primeiras estima-
tivas são que serão necessários 
pouco mais de R$ 2 milhões 
para recuperar todos os estra-
gos. “O município já está com 
quase toda a documenta-
ção pronta para enviar para o 
governo do Estado para que 
seja possível decretar estado de 
emergência. Estamos fazendo 
os levantamentos para que 
possamos fazer um decreto de 
situação emergencial, inclusive, 
já solicitamos ao governo do 
Estado para que possamos, pelo 
menos, fazer um paliativo, por 
enquanto, e depois trabalhar 

diferentes de outras e pode 
adquirir de fato o que realmente 
estiver precisando”, explicou a 
chefe da Divisão de Proteção 
Social Básica, Dayanne Paola 
de Oliveira Demozzi.

São distribuídos cerca de 3 
mil cartões com crédito de R$ 
180 cada, ao longo do contrato 
que tem duração de um ano, 
para famílias atendidas e acom-
panhadas pelos centros de refe-
rência da assistência social – os 
Cras. No ano passado também 
foram 3 mil, com crédito de R$ 
150 cada. O cartão funciona 
como um vale-alimentação 
que garante opção de escolha à 
família beneficiária.

“Os usuários podem com-
prar material de limpeza, pro-
dutos de higiene pessoal e 
gêneros alimentícios, sendo 
vedada a aquisição de bebidas 
alcoólicas e cigarros. A compra 

poderá ser feita em supermerca-
dos ou mercearias credenciados 
de Umuarama (redes Planalto e 
Cidade Canção) e nos distritos 
de Lovat, Santa Eliza e Serra dos 
Dourados”, completou Dayanne.

O ‘Cartão Benefício Eventual’, 
como é classificado, conta com 
processamento e carga de crédi-
tos eletrônicos para aquisição de 
alimentos, e materiais de higiene 
e limpeza, destinados ao atendi-
mento das famílias em situação 

de vulnerabilidade social nas 
áreas de abrangência dos 
Cras existentes no município. 
“Esta é uma importante polí-
tica social do município para 
garantir a alimentação e um 
mínimo de qualidade de vida 
para famílias mais vulneráveis 
nos momentos de dificuldade”, 
destacou o prefeito Hermes 
Pimentel.

Além disso, a Secretaria de 
Assistência Social desenvolve 

uma série de projetos e inicia-
tivas para o desenvolvimento 
pleno do cidadão e da família, 
em todas as fases da vida, com 
serviços de convivência e fortale-
cimento de vínculos para crian-
ças, jovens e idosos, centros de 
referência para atendimento 
à mulher, para pessoas em 
situação de rua e o Centro da 
Juventude, com oficinas cultu-
rais, de lazer e profissionalizan-
tes, entre outros serviços.

em projetos estruturais para que 
isso não ocorra mais”, detalha.

Alguns acessos importantes 
também tiveram problemas. 
Um deles na rua Perobal, que 
dá acesso ao Frigorífico Astra. 
O rompimento de uma galeria 
de águas pluviais abriu uma 
cratera no local.

“As estimativas são de que 
dentro de quatro ou cinco dias 
a maior parte dos estragos já 
tenham sido consertados, 
apenas as obras completas 
do acesso ao frigorífico Astra 
devem demorar um pouco 
mais para serem concluídos”, 
ressaltou Helena.
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Catarinense é primeira brasileira a
competir pilotando no rali Dakar

A edição 2023 do rali Dakar, 
disputado na Arábia Saudita 
e considerado o maior do 
mundo, tem, pela primeira vez, 
uma piloto brasileira. A catari-
nense Pâmela Bozzano, de 33 
anos, compete na categoria 
protótipos leves, ao lado do 
navegador Carlos Sachs.

Pâmela foi atleta de marcha 
atlética e participa de eventos 
de rali desde 2020. No ano 
passado, ela venceu os ralis 
RN1500 e Jalapão, além do 
tradicional Rally dos Sertões, 
este último com o marido, Ênio 
Bozzano, como navegador. As 
disputas foram na categoria de 
UTVs (Utility Task Vehicles, ou 
veículos utilitários multitarefa, 
na tradução do inglês).

“Meu esposo me perguntou 
se não queria ser navegadora 
dele. Eu gostei da ideia, mas 
logo percebi que queria acele-
rar, frear... Pilotar mesmo. Ele 
gostou da ideia, me incenti-
vou e arrumou um carro para 

testar. Tempos depois, fomos 
para o Jalapão, um deserto 
no Tocantins, disputar minha 
primeira corrida”, recorda 
a piloto, em comunicado à 
imprensa.

Antes da catarinense, a 
jornalista carioca Leilane 
Neubarth fez história em 1999, 
ao ser a primeira brasileira a 
competir no Dakar. Na oca-
sião, Leilane foi navegadora 
de uma tripulação que tinha 
André Azevedo como piloto e 
o tcheco Tomas Tomecek como 
mecânico.

Pâmela é uma das 51 
mulheres inscritas no Dakar. A 
França, com 12 participantes, é 
o país com mais representan-
tes. A categoria da catarinense, 
por sua vez, é a que tem mais 
corredoras: dez, entre elas, a 
espanhola Cristina Gutierrez, 
que, em 2020, tornou-se a pri-
meira concorrente feminina a 
ganhar uma etapa do rali, após 
16 anos.

Restando três dias para 
o fim desta edição do Dakar, 
Pâmela e Carlos estão em 
34º lugar da classificação dos 
Protótipos Leves. Na etapa 
desta quinta-feira (12), em que 
foram percorridos 427 quilô-
metros (km), eles ficaram na 
27ª colocação. A classificação 
geral da categoria tem, na lide-
rança, a parceria do navegador 
brasileiro Gustavo Gugelmin 
com o piloto norte-americano 
Austin Jones, campeã em 2022 
na categoria de UTVs. A dupla 
de Ênio (piloto) com Luciano 
Gomes (navegador) ocupa a 
36ª posição.

NA BRIGA
Na categoria de carros - 

a principal do Dakar, com 
73 inscritos - o veículo pilo-
tado pelo brasileiro Lucas 
Moraes, com navegação do 
alemão Timo Gottschalk, está 
na vice-liderança, cerca de 
uma hora e 21 minutos atrás 

da parceria do catari Nasser 
Al-Attiyah com o francês 
Mathieu Baumel, atual cam-
peã da prova. Nesta quinta, 
Lucas e Gottschalk finali-
zaram a etapa em quarto 

lugar, um posto à frente de 
Al-Attiyah e Baumel. A vitó-
ria foi da dupla formada pelo 
francês Sébastien Loeb (dono 
de nove títulos mundiais de 
rali) e o belga Fabian Lurquin.

PÂMELA Bozzano é uma das 51 mulheres na disputa na Arábia Saudita
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Preço da gasolina aumentou 2%
e do gás caiu 5% em Umuarama

O preço da gasolina vendida 
nos postos de combustíveis 
da cidade teve um aumento 
de 2% e o etanol ficou 2,4% 
mais caro no último mês, 
segundo pesquisa realizada 
pela Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
C o n s u m i d o r  –  P r o c o n 
Umuarama. Apenas o preço 
do diesel registrou queda – 
de 1,9%.

Segundo o levantamento, o 
litro da gasolina mais barata 
foi encontrado a R$ 4,89 e o 
mais caro a R$ 5,29 – uma 
diferença de 8,2%. O etanol 
(álcool) custa entre R$ 3,75 
e 4,39, o que representa 
uma variação de 17,1%. Já 

Boletim informou 
apenas 5

novos casos de 
coronavirus

 Pelo segundo dia conse-
cutivo o número de casos de 
Covid-19 apresentou redução, 
conforme o Boletim apresen-
tado ontem (quinta-feira, 12) 
pela Secretaria de Saúde de 
Umuarama. De acordo com 
o informativo, apenas cinco 
novos casos foram confirma-
dos – uma mulher, quatro 
homens e nenhuma criança. 
O total acumulado neste mês 
é de 372, uma média diária de 
31 casos.

Existem hoje 227 pes-
soas em isolamento domi-
ciliar, considerando que são 
210 casos ativos e mais 17 
suspeitos (aguardando os 
resultados dos exames). Não 
foi registrado, oficialmente, 
nenhuma morte pela doença 
e o total de óbitos segue em 
357. Também não há nenhum 
paciente de Umuarama inter-
nado – nem em enfermaria, 
nem em UTI.

Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, 41.614 
pessoas foram diagnostica-
das com coronavírus e deste 
total 41.047 se recuperaram. A 
cidade continua sendo classifi-
cada com bandeira verde pela 
Sesa (Secretaria de Estado da 
Saúde), indicando que o risco 
de contaminação é baixo.

Vacinação contra a Covid-19 segue 
durante as segundas, quartas e sextas

A Secretaria Municipal de 
Saúde continua com esquema 
de vacinação contra a Covid-
19, disponibilizando imunizan-
tes para crianças e adultos em 
todas as unidades de saúde da 
cidade às segundas, quartas e 
sextas-feiras. O cronograma de 
hoje (13) não terá doses para 
bebês e crianças com idade 
até três anos e, segundo a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), ainda não há previsão de 
chegada dessas doses especiais.

A vacinação para crian-
ças – de 3 a 11 anos, com ou 
sem comorbidades – será feita 
no Centro de Saúde Escola, 
que fica na sede da Unipar 
(Universidade Paranaense), 
com Dose 1,  Dose 2 da 
Coronavac para quem tomou a 
primeira dose dia 16 de dezem-
bro ou em datas anteriores, 
Dose 2 da Pfizer Pediátrica 
para quem tomou a primeira 

dose em 18 de novembro ou 
em datas anteriores, e Dose 
2 da Pfizer Baby para quem 
tomou a primeira dose dia 
23/12 ou em datas anteriores. 
O horário de atendimento do 
CSE será das 7h30 às 11h e das 
13h30 às 16h30.

O cronograma desta sexta 
também terá Dose 1 para todas 
as pessoas com idade acima de 
12 anos, Dose 2 da Pfizer para 
quem tomou a primeira dose 
dia 23 de dezembro ou em 
datas anteriores, Dose 3 (ou 
1º Reforço) para todas as pes-
soas com mais de 12 anos que 
fizeram a segunda dose com 
Astrazeneca, Coronavac ou 
Pfizer no dia 13 de setembro 
(ou em datas anteriores) e tam-
bém para as pessoas que fize-
ram a dose única de Janssen 
no dia 13 de novembro.

As unidades de saúde vão 
disponibilizar ainda a quarta 

dose (ou 2º Reforço) para todas 
as pessoas com 18 anos ou 
mais que fizeram o 1º reforço 
em 13 de setembro ou em 
datas anteriores com vacinas 
Janssen, Pfizer, Astrazeneca 
ou Coronavac. Também haverá 
3° Reforço para todas as pes-
soas com 18 anos ou mais, 
que exclusivamente fizeram a 

dose única da Janssen mais 1° 
reforço mais 2° reforço dia 13 
de setembro com as vacinas 
Astrazeneca, Pfizer, Janssen ou 
Coronavac, enquanto durar os 
estoques. Os pontos de vacina-
ção serão em todas as unida-
des de saúde, exceto Centro de 
Saúde Escola, das 7h30 às 11h 
e das 13h30 às 16h30.

o óleo diesel mais barato 
foi encontrado a R$ 5,98 e 
o mais caro a R$ 6,49, uma 
diferença de 8,5%.

O secretário municipal do 
Procon Umuarama, Deybson 
Bitencourt, relata que as toma-
das de preços foram feitas em 
43 postos de combustíveis da 
cidade entre os dias 9 e 10 de 
janeiro. “Já há vários meses 
a recomendação é para que, 
no caso dos automóveis flex, 
o motorista opte por abaste-
cer com gasolina, pois, como 
a autonomia do veículo com 
álcool [etanol] é em média 
30% menor, para ser vanta-
josa sua utilização o preço do 
litro também precisa ser 30% 
menor, o que não é o caso em 
nossa cidade”, recomenda.

GÁS DE COZINHA
Em outra pesquisa rea-

lizada pelo Procon houve a 
indicação de que o preço do 
GLP (gás liquefeito de petró-
leo, mais conhecido como gás 
de cozinha) registrou uma 
queda de 4,97% em trinta 
dias. O tradicional botijão 
de 13 quilos custava, sem a 

taxa de entrega, em média, 
R$ 109,49 em dezembro e 
esse mês ficou em R$ 104,05 
– já considerando o custo da 
entrega a redução foi de 2%.

Segundo o levantamento, 
realizado entre os dias 9 e 10 
de janeiro em 18 revendedoras 

de gás, o botijão mais barato 
foi encontrado a R$ 92,90 e o 
mais caro a R$ 125 (sem taxa 
de entrega), uma variação de 
34,5%. Com a taxa de entrega o 
preço mais barato foi de R$ 105 
e o mais caro R$ 130, uma dife-
rença de 23,8%. “Lembramos 

que o Procon tem horário de 
atendimento ao público de 
segunda a sexta das 9h às 16h, 
sem intervalo para almoço. O 
consumidor também pode 
entrar em contato pelo tele-
fone (44) 3621-5600”, indica o 
secretário.

NÃO há previsão de chegada de imunizantes para crianças com idade abaixo de três anos
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SEGUNDO o levantamento, o litro da gasolina mais barata foi encontrado a R$ 4,89 e o mais caro a R$ 5,29 – uma diferença de 8,2%
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Cuidado com o ambiente profissional 
e finanças. Se estiver à procura de um 
emprego fique de olho nas ofertas e indi-
cações! Pode resolver um assunto amoroso 
que vem tirando seu sono há um tempo, 
talvez os mal-entendidos que vêm atra-
palhando seu relacionamento possam ser 
solucionados. 

TOURO  21/4 a 205
Perturbações no campo profissional. Bom 
momento para rever rotas e pensar na sua 
segurança financeira. Nas decisões que 
devem alterar seu futuro estão favorecidas. 
Com o par, é hora de fazer escolhas e definir 
metas, de olho no futuro conjugal.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Necessidade de operar mudanças em pro-
jetos. Elas podem ser necessárias para você 
construir com mais segurança seu futuro 
profissional e também pessoal. Ao mesmo 
tempo, caso queira alterar alguma coisa no 
seu romance, converse abertamente com 
seu amor.

CÂNCER 21/6 a 21/7
É provável que você precise fazer uma 
modificação nos seus projetos pessoais, 
especialmente naqueles que estiverem 
emperrados ou não apresentem os resul-
tados desejados. Algumas situações pedem 
decisões definitivas: deixe para trás aquilo 
que não deu certo. Na paquera, a fila pro-
mete andar!

LEÃO 22/7 a 22/8
Há uma boa chance de receber oferta de 
emprego caso esteja em busca de uma 
vaga. Talvez consiga resolver uma pendên-
cia no romance que ainda lhe causa dor. 
Converse sobre isso com seu amor para 
cicatrizar de uma vez por todas essa ferida.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Conflitos no campo econômico e social. 
Converse com familiares e amigos queridos 
sobre as suas dificuldades. No amor, che-
gou a hora de reafirmar seus laços com a 
pessoa amada. Se tiver alguém em vista, a 
paquera ganha um de compromisso agora.

LIBRA  23/9 a 22/10
Há uma situação que vem causando des-
gosto? Chegou a hora de abandonar! Se 
reinvente no trabalho e na vida pessoal. 
Muitas vezes, precisamos alterar a rota 
para chegar ao nosso destino em segu-
rança. É provável que precise enfrentar 
uma pressão inesperada por parte do 
seu par. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Vai descobrir formas novas de vencer os 
obstáculos. Não se deixe levar por rea-
ções emocionais extremas, que podem 
impedir uma análise mais racional dos 
acontecimentos. Em relação à saúde, vale 
a pena visitar o dentista. No romance terá 
possibilidade de dissolver conflitos. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Oportunidades profissionais devem apa-
recer. Caso deseje mudar de emprego ou 
esteja procurando uma recolocação no 
mercado, faça contatos hoje. No amor, 
deve resolver um assunto importante para 
o futuro conjugal. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Boa época para conversar com parentes 
e amigos: você vai receber apoio e conse-
lhos. No coração um lance recente pode 
se firmar. Terá mais motivação para cur-
tir uma intimidade bem carinhosa com 
o seu par.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Chegou a hora de explorar sua inteligên-
cia e originalidade, para se livrar dos 
perrengues. Poderá se sair bem em gru-
pos, equipes e parcerias profissionais, 
mas talvez precise fazer uma revisão 
de seus objetivos e ser mais prático (a) 
para se ajustar à realidade. No amor, é 
o momento de se mostrar mais flexível 
e paciente. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Interesses do trabalho e assuntos relativos 
às amizades e à família devem figurar entre 
as suas prioridades. Evite tomar decisões 
se guiando apenas pela emoção.  No amor, 
um sonho pode virar realidade. 

Os nascidos em 13 de janeiro procuram educar, esclarecer e ampliar intelectualmente 
seus familiares e amigos, assim como eles mesmos. Ter uma memória extraordinária 
muitas vezes ajuda, assim como um senso confiante de otimismo. Podem ser muito 
inseguros; como buscam constantemente melhorar, podem não se sentir à vontade 
onde estão em determinado momento. Preocupam-se abertamente com as opiniões 
dos outros e preferem se isolar ou ter poucos amigos.

Horóscopo nascidos em 13 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 13/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 29
min 23

max 28
min 20

Cascavel
max 26
min 20

Foz do Iguaçu
max 28
min 24

max 26
min 19

Curitiba
max 26
min 17

FASES 
DA LUA

Sábado 14/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 15/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 705
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2416Lotomania

06.071
91.291
17.427
65.012
32.650

19 28 30 40 45 55 66 
CAXIAS RS

01 02 18 50 63 
concurso: 6048

13 15 53 54 55 58

08 18 37 40 44 47 50 54 63 64 
65 67 68 74 78 81 84 87 88 95

concurso: 2711Lotofácil
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FN
MORTECIVIL

MOÇAMBIQUE
SARALNILO

TATIBITATE
REALSOEG

CARROEMPACA
DECOROR

REBARBANANI
CRIADOMUDO
IIRNEM

INTERURBANA
RENAESORSR

MISTAIATAI
BACTERICIDA

AFABSONO

O não
solicitado
é chamado
de spam

Santa (?)
Kali, pro-
tetora dos
ciganos

Banco
Central 
(sigla)

Aquele 
que troca
as letras

ou gagueja

A aluci-
nação,
para o

psicótico

Reúne as 
associa-
ções de
músicos

Não vai
adiante
(fam.)

Bem
licenciado 
junto ao
Detran

O primeiro
dos núme-
ros pares 
romanos

Supremo
Tribunal
Federal
(sigla)

Palmeira
também
chamada
butiazeiro

Tipo de
freio que
evita der-
rapagens

Haruyoshi
(?), discí-
pulo de

Burle Marx

Pote, em
inglês

Multidão
(pop.)

Rio que
forma
o lago
Nasser 

Poeta 
pernam-

bucano de
"Canto da

Minha
Terra"

Ingrediente mistu-
rado ao chocolate
em pó, no preparo 

do brigadeiro

Doutrina segundo a
qual não existe
sentido na vida 

(Filos.)

Cervídeo
lapônio

Confusa;
misturada

Fórmula do monóxido
de carbono

Fonte de poderes
do Saci (Folcl.)

Axl (?),
roqueiro
Gaivota,
em tupi

Desinência
verbal

Dera ser-
ventia a

Sem eira (?) 
beira: na miséria

Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul

Consente
Arara-
azul-

pequena

Saliência
angulosa
Mesa de

cabeceira
A ligação
telefônica
entre duas

cidades

Emprego médico
do antibiótico

Código de "Afega-
nistão" na web

Inimiga da Luftwaffe
na 2ª Guerra

Formação calcária 
nos dentes 

Nanômetro
(símbolo)
Cartunista
brasileiro

Perda de todos os
direitos e
regalias
sociais

Festival de
exibição
de filmes

Antiga
colônia
lusitana 
na África 

3/abs — ati — pot. 6/araúna. 10/morte civil — tatibitate. 15/olegário mariano.
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Q T F
U M B I L I C A L

S A C I P E R E R E
L C O V A R I O
I A A R E N A
D A T A R A H

J A M E S E L A S
D E S A N P E

V E N T I L A D O R
D I A S M U I

C E D E P O R C O
V A C O R O A

M I D I A A D T
D E N S I D A D E

P A S T E L A R I A

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

savanas Enraivecer;
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.

Sabe aquela massagem nos 
pés ou nas mãos que parece 
relaxar o corpo inteiro? Pois 
é, a reflexologia, também cha-
mada de zonaterapia, é uma 
prática terapêutica alterna-
tiva que pode trazer muitos 
benefícios à sua saúde e ao seu 
bem-estar geral. Vamos enten-
der melhor o que é e como ela 
pode te ajudar.

É o estudo dos reflexos 
do corpo, o estímulo de uma 
determinada parte do corpo 
promove em outra região.

De forma geral, consiste 

Conheça hoje na Coluna Viva Bem o que a Reflexologia
na aplicação de pressão em 
determinados pontos, princi-
palmente dos pés e das mãos, 
produzindo assim efeitos 
em outras partes do corpo, 
incluindo os órgãos internos.

Os pontos específicos tra-
balhados através dessa tera-
pia são chamados de plexos 
nervosos. de acordo com 
especialistas, quando estimu-
lados corretamente, podem 
equilibrar a energia do corpo, 
aliviando tensões, ativando a 
circulação, aumentando a vita-
lidade e evitando problemas 

físicos e emocionais.
A pressão aplicada nos 

plexos pode ser feita com os 
polegares, dedos e mãos do 
reflexoterapeuta, ou com uma 
ferramenta chamada ponteiro, 
seguindo sempre técnicas 
específicas.

A pressão exercida pro-
voca alterações físicas no 
restante do corpo, trazendo 
benefícios como: Melhora da 
percepção e consciência do 
seu próprio corpo; Redução 
do acúmulo de fluídos e 
melhora do funcionamento 

do sistema circulatório; 
Estímulo da comunicação 
entre o cérebro e todo o 
organismo; Auxílio ao equilí-
brio dos sistemas presentes 
no corpo através do estímulo 
dos pontos de órgãos pouco 
ativos e, por outro lado, ate-
nuando áreas muito ativas; 
Promoção da consciência 
do estado de saúde física e 
emocional através do toque; 
Melhora da saúde e do bem-
-estar geral, como influência 
positiva na saúde intestinal, na 
qualidade do sono, no alívio de 

tensões, de edemas, de dores 
musculares e de cabeça, e na 
redução da ansiedade e do 
estresse, por exemplo.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO



10 Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023 AutomóveisAutomóveis esportes@cascavelnews.com.brpor Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS

Jimmy Sierra, o novo SUV da Suzuki
A subsidiária da Suzuki 

Motor Corporation na Índia, 
Maruti Suzuki India Limited, 
acaba de anunciar o lança-
mento de dois SUVs da marca 
que prometem elevar a Suzuki 
a novos patamares em termos 
de produtos e tecnologias: o 
novo Jimny Sierra 5 portas e 
o novíssimo Fronx, mais uma 
opção de SUV de última gera-
ção para os clientes.

A marca também apresen-
tou seu mais novo conceito, o 
eVX, um SUV 100% elétrico que 
deve ser comercializado glo-
balmente a partir de 2025. Os 
anúncios foram feitos durante 
o Auto Expo Índia, que acon-
tece até o próximo dia 18, em 
Nova Delhi, uma das principais 
cidades do país.

A HPE Automotores, deten-
tora dos direitos de produção 
e comercialização da Suzuki 
Veículos no Brasil está nego-
ciando com a Suzuki Global 
para que, no longo prazo, esses 
modelos estejam disponíveis 
para os clientes brasileiros.

JIMNY SIERRA 5 PORTAS
A produção e as vendas da 

quarta geração da linha Jimny 
Sierra começaram no Japão 
em 2018, seguidas pelas expor-
tações para áreas como Europa 
e Oceania. No Brasil, o modelo 
foi apresentado ao mercado 
em meados de 2019.

Suas características extre-
mamente robustas para o off 
-oad aliado ao conforto e ao 
excelente conjunto mecânico 
fizeram do Jimny Sierra um 
sucesso global.

A nova versão 5 portas 
mantém todas essas caracte-
rísticas e oferece ainda mais 
praticidade e espaço para os 
ocupantes.  

Sua produção começará em 
maio deste ano e, a princípio, a 
Índia será o primeiro mercado 
a comercializá-lo. 

NOVO SUV SUZUKI FRONX 
O novo Fronx é um SUV 

estilo coupé que oferece a 
seus ocupantes uma carroce-
ria compacta no conceito “easy 
to drive”

O estilo coupé dinâmico é 
garantido por uma inclinação 
bem acentuada na traseira, o 
que enfatiza uma proporção 
fluida e elástica. 

CONCEITO EVX
A estreia mundial do mais 

novo conceito 100% elétrico 
da Suzuki eVX também foi feita 
dirante o Auto Expo 2023.

O modelo é um conceito 
SUV totalmente elétrico do 
qual irá derivar o primeiro 
EV estratégico global da 
Suzuki. Ele está programado 
para ser introduzido no mer-
cado até 2025.

O eVX é um modelo que 
combina o forte DNA 4x4 da 
Suzuki com desing e tecnoloi-
gias extremamente avançados. 

Seu exterior foi projetado 
para ser instantaneamente 
reconhecível como um SUV da 
Suzuki. Além disso, o eVX pre-
tende levar adiante o legado 
4x4 da marca para a nova era 
elétrica para oferecer uma 
verdadeira experiência de 

condução Suzuki SUV.
Para Toshihiro Suzuki, 

presidente global da Suzuki 
Veículos, “Estou muito feliz 
em apresentar o eVX, conceito 
do nosso primeiro veículo 100 
elétrico estratégico global. No 
Grupo Suzuki, abordar o aque-
cimento global é uma priori-
dade. Estamos promovendo 
uma série de medidas globais 
para reduzir emissões de gases 
de efeito estufa. A Suzuki con-
tinuará fornecendo produtos 
valiosos para nossos clientes 
em todo o mundo, otimizan-
do-os para a maneira como 
diferentes pessoas vivem e 
dirigem.”

O modelo é equipado 

com uma bateria de 60kWh, 
que oferece até 550 quilôme-
tros de autonomia com uma 
carga. Suas dimensões são de 

4.300 milímetros de compri-
mento, 1.800 milímetros de 
largura e 1.600 milímetros 
de altura.

O novo Fronx é um SUV estilo coupé que oferece a seus ocupantes 
uma carroceria compacta no conceito “easy to drive”

Robustez para o off-
oad, aliado ao conforto 

e ao excelente conjunto 
mecânico, fizeram 

do Jimny Sierra um 
sucesso global

O eVX é um modelo que combina o forte DNA 4x4 da Suzuki 
com desing e tecnoloigias extremamente avançados
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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

Assine o
 T R I B U N A   H O J E

(44)3056-6050
E receba a versão impressa

na sua  casa ou no seu trabalho!

SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AUTO POSTO MUNDO NOVO LTDA, inscrito n° CNPJ n°.02.632.981/0001-
15. Torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação n° 
29575, com validade em 05/09/2018, para implantar comércio vare-
jista de combustíveis, lubrificantes e serviços de lavagem de veículos 
automotores, na Rua Principal, s/n°, Distrito Aparecida do Oeste no
município de Tuneiras do Oeste Estado do Paraná.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AUTO POSTO MUNDO NOVO LTDA, inscrito n° CNPJ n°.02.632.981/0001-
15. Torna público que requereu do IAP, a Renovação Licença de 
Operação, para implantar comércio varejista de combustíveis, 
lubrificantes e serviços de lavagem de veículos automotores, na Rua 
Principal, s/n°, Distrito Aparecida do Oeste no município de Tuneiras 
do Oeste Estado do Paraná.

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.   

Secretaria de Saúde e Sesc juntos na
3ª edição de campanha contra a dengue

A campanha “Aqui  o 
Mosquito Não Entra” será lan-
çada oficialmente no Paraná 
no dia 25 de janeiro, porém a 
gerente do Sesc (Serviço Social 
do Comércio), Thais Mariane 
Santos, apresentou a terceira 
edição da ação ao prefeito 
Hermes Pimentel na manhã 
desta quinta-feira (12). A reu-
nião contou com a participa-
ção de diretores da Secretaria 
Municipal de Saúde, que mais 
uma vez será parceira na luta 
contra a dengue.

Em 2021 Umuarama ficou 
em primeiro lugar na elimi-
nação de focos do mosquito 
Aedes aegypti e em 2022 
foi a vez do município de 
Medianeira. “Nossa intenção 
é novamente ficar entre os 
primeiros colocados. Temos 
uma equipe de profissionais 
altamente capacitados no 
enfrentamento da dengue, que 
é uma doença muito perigosa 
e que pode até matar. E essa 
campanha do Sesc chega para 
ajudar ainda mais a todos da 
Vigilância nessa luta”, comen-
tou Pimentel.

Thais explicou que para 
participar da campanha é pre-
ciso baixar o aplicativo do Sesc 
Paraná no celular e registrar 
as ações realizadas, que vão 
acumulando pontos. “A cam-
panha também inclui ações 
educativas, com a divulgação 
de informações sobre medi-
das de prevenção, como iden-
tificar potenciais criadouros 

do agente transmissor e sin-
tomas da doença. A partici-
pação vem crescendo desde 
a primeira edição, o que mos-
tra que as ações educativas 
podem impulsionar mudan-
ças importantes na promoção 
à saúde e bem-estar da popu-
lação”, disse.

Ela também apresentou 
a evolução nos números da 
campanha. “Em 2021 tivemos 
a participação de 249 municí-
pios, em 2022 foram 284 – um 
aumento de 14%. Quanto ao 
número de pessoas que se 
cadastraram, em 2021 foram 
3.128 e em 2022 foram 5.764 
– aumento de 84%. Agora, 
o melhor de tudo é quando 
falamos na quantidade de 
focos eliminados: em 2021 
foram 108.551 e em 2022 foram 
259.227, ou seja, um aumento 
de 139%. Para 2023 temos cer-
teza de que conseguiremos 
melhorar ainda mais esses 
resultados”, pontuou.

A gerente do Sesc ressaltou 
que as inscrições poderão ser 
feitas a partir do lançamento 

da campanha, às 9h do dia 25 de 
janeiro. “Dá para participar indi-
vidualmente ou formar equipes 
para concorrer junto com fami-
liares, amigos, colegas de escola 
ou de trabalho, destacando 
que não há custos nem limite 
de idade para participar: basta 
baixar o aplicativo e preparar-
-se para a batalha. No final da 
campanha, serão premiados 
os competidores individuais, 
equipes e municípios que reu-
nirem mais pontos em cada 
modalidade”, detalhou.

A reunião com o prefeito Pimentel contou com a participação de equipes do Sesc e diretores 
da Secretaria de Saúde
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Ninguém é você, esse é o seu 
maior poder.” 

 Autor desconhecido.

LUXO
No início da semana, novos vazamentos 
sobre o iPhone 15 repercutiram mundial-
mente. As informações davam conta de 

que o iPhone 15, previsto para ser lança-
do pela Apple no segundo semestre, deve 
ser consideravelmente maior que o iPhone 

14. Essa notícia contraria as expectati-
vas já que com as vendas em baixa do 

iPhone 14 a perspectiva era, de ao menos, 
manutenção dos preços. Em um ranking 

dos dez países com maior valor do iPhone 
14, o Brasil aparece em segundo lugar, 

seguido por Suécia, Hungria, Dinamarca, 
Polônia e República Tcheca. A Turquia 
lidera o ranking. Em média, o modelo 

custa R$ 8.599,00 no Brasil consideran-
do características técnicas e variação 
de memória. Na Turquia, ele sai por R$ 
9.544,12. Os países onde o iPhone 14 é 
mais barato proporcionalmente são os 

Estados Unidos chegando a R$ 4.666,7. 
Em seguida estão Japão, Canadá, Hong-

-Kong, China e Coreia do Sul.
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ÇA  S10 CABINE DUPLA: OUSADIA 

COM FORÇA E TECNOLOGIA!

A S10 Cabine Dupla tem a tradição de oferecer o melhor em segurança. 
São 6 airbags (laterais, frontais e de cortina), alerta de pedestres e 

outras inovações para deixar você e seus passageiros mais seguros. O 
motor 2.8l turbo-diesel de alta performance e 200cv de potência são 

perfeitos pro dia a dia do campo. O sistema de tração 4x4 com reduzi-
da supera qualquer desafio e ainda tem  capacidade de carga para mais 
de uma tonelada. Estar on-line faz toda diferença, seja pra encontrar 
um caminho ou fechar um negócio. Por isso a S10 Cabine Dupla tem 
Wi-Fi a bordo 12 vezes mais estável, que pega mesmo onde o celular 
não dá sinal e pode conectar em até 7 aparelhos. As inovações na 

S10 Cabine Dupla também são visuais. “Com as lanternas em LED e as 
novas rodas de 18” fica impossível passar despercebido. O redesenho 
que deixou o modelo ainda mais impressionante inclui rack de teto, 

bancos com revestimento premium e muito espaço interno. Vá conhe-
cer na Concessionária Uvel   a S10 com motor 2.8l turbo-diesel de alta 
performance e 200cv de potência, a S10 é perfeita para o dia a dia do 
campo. Um detalhe: a S10 pode suportar até 1.303kg na versão ca-
bine simples e 1.208kg na cabine dupla.  E mais: Câmera de ré HD -, 
Estacione sem olhar para trás. Acompanhe o que acontece na traseira 
do carro enquanto você visualiza tudo na tela do Chevrolet MyLink. 

Tecnologia e conforto -, Explore o prazer em dirigir com ajuste eletrô-
nico de assentos. Faça viagens muito mais confortáveis com o ar-con-
dicionado digital e o controle de rádio e celular pelo volante e muito 

mais. Chevrolet MyLink -, Central de entretenimento que se conecta ao 
celular e permite escolher rotas, fazer download de aplicativos e até 

acessar suas músicas por comando de voz. A Chevrolet  S10 já conquis-
tou o coração de quem faz no campo e na cidade, e no ano passado ela 
alcançou mais três conquistas  importantes que confirmam a confiança 
de mais de 20 anos entre a mais vendida no Brasil e a evolução tecno-
lógica que a vida no campo precisa. Neste início de 2023 aproveite o 

desconto de até 20 mil reais na linha S10 que tem maior valor e reven-
da / maior consideração de compra / recorde de excelência de opinião. 

Aproveite as facilidades e garanta sua S10 Zero km.

Uvel, a alegria de ser Chevrolet!

NOVIDADES!
A Chevrolet tornou pú-

blico o seu compromisso 
em liderar a transforma-
ção da mobilidade com 
os elétricos também na 
América do Sul. O Bolt 

EUV estreia em breve no 
país e será responsável 
pela transição para uma 
futura geração de veí-
culos já equipados com 
a avançada tecnologia 
Ultium, como o Blazer 

EV e o Equinox EV. Estes 
dois SUVs de zero emis-
são já estão confirmados 
para o mercado brasileiro 

e encontram-se neste 
momento em fase de de-
senvolvimento.Foi anun-
ciado também que 2023 
será o ano das picapes 

na Chevrolet. Até porque 
serão três novidades: 
a Nova Montana, para 
meados de fevereiro, 

uma versão especial da 
S10, que chega logo na 
sequência, e a Silverado, 
esperada para o segundo 
semestre. São produtos 
complementares, com 
tamanhos e propostas 

específicas.

ARQUIVO CHEVROLET
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