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Sem aprovação de projetos, rombo na
Prefeitura deve chegar a R$ 34 milhões
Preocupado com o atraso na aprovação dos projetos que definem 
o piso salarial do magistério e a reforma da previdência, o prefeito 
Pimentel ampliou o debate com a sociedade sobre as dificuldades 
que o município pode enfrentar no futuro, a começar já neste início 
de ano. O rombo seria de R$ 34 milhões. A pauta foi discutida com 

o Conselho de Desenvolvimento de Umuarama, Aciu, a Sociedade 
Rural e a OAB, entre outras entidades representativas. Novas reuniões 
serão realizadas para que haja maior entendimento sobre o assunto 
e também respaldo da sociedade aos vereadores, pressionados pelo 
Sispumu para rejeitar os projetos.
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IGOR CORRÊA/SRU

Expo Umuarama

O Governo do Estado destinará R$ 9,4 milhões para ações na área da saúde em Umuarama. Os recursos contemplam 
obras de ampliação, reforma e construção de seis Unidades Básicas de Saúde, no valor de R$ 2,5 milhões, além de 
incentivo financeiro para 24 prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, num total de R$ 
3,4 milhões. Também estão no pacote o repasse R$ 2,2 milhões em equipamentos para a Associação Beneficente 
São Francisco de Assis, mantenedora do Hospital Cemil e oito novas ambulância que somam R$ 1,3 milhão.  

A articulação do Sis-
pumu contra a apro-

vação do projeto que 
garante o piso do 

magistério, prejudicou 
diretamente quase 400 
professores que, sem a 

lei, deixam de receber 
abono que complementa 
a diferença salarial entre 

os vencimentos pagos 
e o piso – que é de R$ 

1.922,82 para carga de 
20h semanais e de R$ 
3.845,63 para 40h. l 8

R$ 9,4 milhões
para a Saúde

Apesar da queda
nacional, indústria

cresce em nove
estados em novembro
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Deputado do
Paraná e filho
de sete anos

são ameaçados
l 3

Flamengo estreia
contra o vencedor
de duelo árabe no
Mundial de Clubes
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Cidade aumenta
sustentabilidade
do ambiente de

negócios em 2022
l 11
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Classe afetada
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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 -0,24% 24,57 
Vale ON +0,09% 93,82 
ItauUnibanco PN -0,50% 25,85 
Magazine Luiza ON +7,52% 3,43 
Americanas ON +15,81% 3,15 
Positivo Inf. ON -7,69% 7,56

IBOVESPA: -0,84% 110.916 pontos

Iene 127,52
Libra est. 0,82
Euro 0,92
Peso arg. 181,28

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,1050 5,1060 -3,3%

PTAX  (BC) -0,5% 5,1140 5,1146 -2,0%

PARALELO 0,0% 5,0100 5,4100 -3,4%

TURISMO 0,0% 5,0100 5,3900 -3,4%

EURO -0,3% 5,5364 5,5401 -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 13/01

Iene R$ 0,0401
Libra est. R$ 6,25
Peso arg. R$ 0,028
R$1: 1.443,63 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/01 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 1.538,25 8,75 4,0%
FARELO jan/23 513,00 0,00 14,0%
MILHO mar/23 675,00 4,00 3,3%
TRIGO mar/23 743,75 1,00 -0,9%

SOJA 162,63 -0,7% -3,4% 161,00
MILHO 77,57 0,0% 3,6% 77,00
TRIGO 92,39 0,0% -2,0% 94,00
BOI GORDO 280,42 0,0% -0,1% 285,00
SUINO 6,97 0,0% 4,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 13/01 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 13/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 13/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 -1,7% -4,5%
SOJA Paranaguá 177,00 -2,2% -5,3%
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
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Semana boa para você focar nos seus objetivos e 
expandir seus contatos, seja no trabalho ou nas 
relações pessoais. No departamento amoroso seu 
carisma vai estar nas alturas e você pode levar a 
melhor na paquera com alguém disputado. Mas 
controle o ciúme com o amor.

TOURO  21/4 a 205
Boas novas e caminhos desimpedidos para você 
estudar, se reciclar e começar coisas diferentes. 
Cautela com mudanças e decisões repentinas 
impactando diretamente sua reputação e suas 
metas profissionais. Saúde protegida e ótimas 
chances de começar um namoro. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Terá estímulos para tirar o pé da zona de conforto e 
pensar fora da caixa. Convém ter mais discrição no 
trabalho e muita cautela para não sair confiando 
em todo mundo. Na paixão, intimidade com o 
amor. Se está só, pode rolar atração de pele com 
alguém misterioso e muito fogoso. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você vai se voltar para as suas parcerias profissio-
nais e dará mais valor às suas relações. No depar-
tamento financeiro um valor que aguarda pode 
entrar. Porém, o sinal estará vermelho na vida 
social. No amor, chances de encontrar alguém na 
medida dos seus sonhos e se está num envolvi-
mento, o lance pode se firmar.

LEÃO 22/7 a 22/8
Convém medir suas reações, palavras e atitudes, 
pois seu jeito tende a ficar mais esquentado e pode 
atrapalhar suas relações. Não é hora de testar a 
paciência alheia. Picos de pessimismo podem até 
mexer com a sua saúde. Em contrapartida, paquera 
animada revelando o brilho do seu carisma e sedu-
ção. Pode até pintar amor novo na área! 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Os assuntos do coração ganham destaque, a 
paquera vai rolar solta e seus encantos ficarão 
em evidência. Cuidado com assuntos financeiros, 
estudos, viagens e imprevistos no trabalho. Você 
terá que se concentrar mais em seus interesses e 
atividades.  

LIBRA  23/9 a 22/10
Veja bem como vai administrar seu dinheiro por-
que dívidas e gastos imprudentes podem com-
plicar a situação. Inspire-se na diplomacia para 
não enfrentar conflitos em casa, ainda mais com 
parentes mais velhos e até o relacionamento com 
o amor pode ser afetado. Ótimas vibrações para o 
romance e o sexo.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Você terá muita determinação para colocar ideias 
em prática, convencer colegas, chefes ou clientes. 
Saberá defender seus pontos de vista e convencer 
os outros, o que será ótimo para espantar as tretas. 
Na paquera, muitas chances de firmar o lance com 
alguém que faz você pisar nas nuvens.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Vai mandar bem no trabalho, nos estudos. Poderá 
ter notícias positivas sobre um dinheiro que 
aguarda. Na saúde pegue leve na alimentação, 
dobrar o cuidado no trânsito e acompanhar qual-
quer sintoma relacionado com a região da garganta 
ou glândula tireoide. Um lance pode engrenar com 
alguém que encontra sempre. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Boas oportunidades para ampliar seus ganhos 
podem surgir. Há risco de gastar o que não pode 
ou não tem, podendo até gerar atritos em casa. Vai 
sobrar cobrança e ciumeira com que vão atrapalhar 
a conquista. Por outro lado, as nuvens escuras vão 
passar e você vai ficar de boas com seu parceiro (a). 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Vai se destacar no trabalho, na vida social e tam-
bém no amor. Seu jeito expressivo, animado e 
desinibido deve atrair muita paquera. Atenção com 
assuntos sigilosos, quebra de confiança e até com a 
saúde, que pode ter altos e baixos. Tudo deve fluir 
melhor em casa e com o amor e o astral em casa 
deve ser leve durante a semana. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Estará mais prático, focado e persistente no traba-
lho. Puxadas de tapete, preocupações com grana, 
saúde e atritos no lar podem rolar. Na paquera um 
lance com alguém da turma ou apresentado (a) 
por amigos pode acontecer e estará abençoado.
 

Os nascidos hoje tem capacidade para ver o panorama geral de várias situações. Práticos, não se 
prendem a detalhes. Estão bem conscientes das recompensas e repercussões de suas ações. Tem 
consciência de seu poder, são indivíduos dominadores e praticamente incapazes de mudar de ideia. 
Podem ser teimosos quando suas emoções ou sentimentos estão envolvidos por isso sua vida pes-
soal pode ser difícil e turbulenta.

Horóscopo nascidos em 14 de janeiro

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 33

DMIN
FINLANDIA

SAVOIRFAIRE
SEISESMALTE

BERTOLTIHS
SELAUSU

VIDRARMRS
CUIDARFOCO

GASEAOCA

MADAGASCARN
MERIDIONAL
ETERRLENA

ASNASANEADO
TIFOATRO

ARCADENOEYES

ASAFIMALEM

Acrônimo
que desig-
na Jesus

Estado
fronteiriço
à Guiana
(sigla)

Abreviatura
inglesa de
"mistress"

Sacerdote
codifi-

cador do
Judaísmo

Terra (?),
polêmica

teoria
esotérica

Perto, em
inglês

Filme que
narra as a-
venturas do
leão Alex

(?) mais
nem

menos: de
repente

Banda
inglesa de
rock dos

anos 1970

"O (?) está
próximo",
frase apo-
calíptica

Região dos
desencar-

nados

Fator marcante na
identidade cultural da
população brasileira

Etapa
Destino

para apre-
ciar a au-
rora boreal

Tato (fr.)
Número 

de cordas
do violão 

Sem
pregas

Episódio que contri-
buiu para o fim do

Primeiro
Reinado

Memória
do PC

Proteção
do dente

Criador do
mestre dos
detetives,
Sherlock
Holmes

(Lit.)

Negação radical 
das leis e das insti-
tuições
formais

Proliferar 
(parasitas)
Carta do
baralho

(?) Brecht, dramatur-
go de "Mãe Coragem"
Peça que suporta a

maior carga em uma
edificação
Ficar fasci-
nado por
algo (gír.)

Ver, em
inglês

Habitual;
frequente

Pequena
lanterna

dos carros

Tomba

Ponto de 
propaga-
ção da

epidemia

Todos, em
inglês

Confusão
(?)-Tsé,
filósofo
chinês

Rio da
Sibéria

(?) Watts,
atriz

Tratar com
esmero

Fluido como
a arsina

Austral
Solvente

altamente
volátil

Agência
italiana de

notícias

Roentgen
(símbolo)
Corrigido;
reparado

(fig.)

Lúgubre
Nota 

Fiscal
(abrev.)

Doença
infecciosa 
transmitida
ao homem
por pulgas
e piolhos 

Time de
futebol de
Arapiraca

(AL)

Construção
localizada
no Monte

Ararat
(Bíblia)

3/all — mrs — see — yes. 4/lena — near. 6/esdras. 7/bertolt. 11/savoir-faire.
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F N
M OR T E C I V I L

M O Ç A M B I Q U E
S A R A L N I LO

T A T I B I T A T E
R E A L S O E G

C A R RO E M P A C A
D E C O R O R

R E BA R B A N A N I
C R I A D O M U D O
I I R N E M

I N T E R U R B A N A
R E NA E S O R S R

M I S T A I AT A I
B A C T E R I C I D A

A F A B S O NO

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.

Os nascidos hoje manifestam alguma forma de idolatria ou outra fixação por heróis em sua infância, 
sejam figuras reais ou fantasiosas. Podem ou não ser sociáveis. Sentem-se atraídos por figuras que 
os ajudam em seu processo de autodescoberta que exercem profunda influência em sua carreira. 
Precisam ter cuidado para não se entregarem demais aos prazeres sensuais, pelos quais têm um 
fraco.  São donos da frase: “me faça de bobo uma vez, será uma vergonha para você, me faça de 
bobo outra vez, e será uma vergonha para mim”.

Horóscopo nascidos em 15 de janeiro

Buscam sentimento de satisfação ou realização. Se esforçaram ao máximo e que suas esperanças 
e desejos finalmente se realizaram. Os nascidos em 16 de janeiro necessitam de tais indicações de 
bem-estar e reconhecimento como uma espécie de aparato de segurança ou reforço do ego. 

Horóscopo nascidos em 16 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 14/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 30
min 24

max 26
min 21

Cascavel
max 25
min 19

Foz do Iguaçu
max 28
min 22

max 26
min 20

Curitiba
max 26
min 19

FASES 
DA LUA

Domingo 15/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 16/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
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Apesar da queda nacional, indústria
cresce em nove estados em novembro

Apesar de ter apresentado 
uma variação negativa de 0,1% 
na média nacional, de outubro 
para novembro de 2022, a pro-
dução industrial cresceu em 
nove dos 15 locais pesquisa-
dos, no período. Os dados são 
da Pesquisa Industrial Mensal – 
Produção Física Regional, divul-
gada ontem (13) pelo IBGE.

As maiores altas foram 
observadas no Paraná (8,5%) 
e Espírito Santo (7,6%). Outros 
estados com crescimento da 
indústria em novembro foram 
Ceará (4,3%), Mato Grosso 
(3,8%), Bahia (3,5%), São 
Paulo (3,1%), Minas Gerais 
(2,2%), Santa Catarina (0,3%) 
e Amazonas (0,1%).

Por outro lado, seis locais 

tiveram queda no período, 
incluindo a Região Nordeste 
(-1,3%), única região a ter seus 
dados consolidados divulga-
dos pela pesquisa. A maior 
queda foi observada no Pará 
(-5,2%). Também apresen-
taram perdas os estados de 
Pernambuco (-2%), Rio Grande 
do Sul (-1,3%), Rio de Janeiro 
(-0,9%) e Goiás (-0,3%).

COMPARATIVOS
N a  co m pa ra çã o  co m 

novembro de 2021, apenas 
cinco dos 15 locais pesquisa-
dos sustentaram a alta nacio-
nal de 0,9%, entre eles São 
Paulo (7,3%) e Rio de Janeiro 
(6%). Por outro lado, dez locais 
tiveram quedas. As perdas 

mais expressivas foram regis-
tradas pelo Pará (-16,5%), 
Espírito Santo (-12,2%) e 
Paraná (-9,8%).

No acumulado de janeiro a 
novembro de 2022, oito locais 
tiveram perdas enquanto sete 
tiveram altas. Os principais 
recuos ficaram com Pará (-8,9%) 
e Espírito Santo (-7,2%). Já a 
principal alta foi observada no 
Mato Grosso (21,3%).

No acumulado de 12 meses, 
a produção industrial teve 
recuos em nove dos 15 locais 
pesquisados, com destaque, 
mais uma vez, para os estados 
do Pará (-8,9%) e Espírito Santo 
(-6,7%). Dos seis locais com 
alta, destacou-se o Mato Grosso 
(21,6%). (Mais na pag 04)

Índice de Atividade Econômica
registra queda de 0,55 por cento

A atividade econômica 
brasileira registrou queda 
de 0,55% em novembro, na 
comparação com outubro, de 
acordo com dados divulgados 
ontem (13) pelo Banco Central 
(BC). No acumulado do ano, o 
Índice de Atividade Econômica 
do Banco Central (IBC-Br), 
considerado uma prévia do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
teve alta de 3,26%.

N a  co m pa ra çã o  co m 
novembro do ano anterior, o 
IBC-Br apresentou crescimento 

de 1,65%. Em 12 meses, o 
índice registrou alta de 3,15%. 
Os dados são dessazonaliza-
dos, ou seja, desconsideram 
diferenças de feriados e de 
oscilações da atividade econô-
mica, típicas de determinadas 
épocas do ano.

De outubro para novem-
bro, o índice calculado pelo 
BC passou de 143,85 pontos 
para 143,06 pontos na série 
dessazonalizada.

O ICB-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 

econômica brasileira e ajudar 
o BC a tomar decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Selic, 
definida atualmente em 
13,75% ao ano.

Segundo o Banco Central, o 
índice terminou o trimestre de 
2022, encerrado em novembro, 
com queda 0,68%, isso na com-
paração com o trimestre ante-
rior e considerando os dados 
dessazonalizados. Na compa-
ração com o mesmo trimestre 
do ano passado, o IBC-Br apre-
sentou alta de 3,32%.
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Deputado paranaense
e filho de sete anos
sofreram ameaças

O deputado federal ree-
leito Aliel Machado (PV-PR) e 
seu filho de sete anos “viraram 
alvo de ameaças”. Em troca de 
mensagens, supostos “apoia-
dores do ex-presidente Jair 
Bolsonaro (PL) trocam infor-
mações sobre o endereço da 
escola da criança em um grupo 
de WhatsApp e ameaçam ir até 
o local para agredir verbal e 
fisicamente o parlamentar”.

O caso foi registrado pelo 
deputado paranaense na 
Polícia Legislativa na última 
quarta-feira (11). Aliel entregou 
todos os áudios, imagens das 
conversas e outros conteúdos 
que comprovam as ameaças. 
Por segurança, os nomes dos 
envolvidos não podem ser 
divulgados.

Aliel teria entrado na mira 
dos supostos ‘bolsonaris-
tas’ após ter protocolado 
um pedido na Procuradoria-
Geral da República (PGR), 
solicitando investigação de 
acampamentos montados na 
entrada dos principais quar-
téis-generais espalhados pelo 
país, inclusive em Brasília. 

Marcelo Freixo é nomeado como
presidente da Agência de turismo

O deputado federal Marcelo 
Freixo (PT-RJ) foi nomeado pre-
sidente da Agência Brasileira 
de Promoção Internacional 
do Turismo (Embratur), órgão 
vinculado ao Ministério do 
Turismo. O decreto presiden-
cial com a nomeação foi publi-
cado em edição extra do Diário 
Oficial da União, na noite da 
quinta-feira (12).

Por meio de redes sociais, 
Freixo disse que trabalhará 
visando recuperar a imagem 
do Brasil no exterior para atrair 
mais turistas, investimentos e 
criar empregos. “O primeiro 
passo é arrumar a casa. A 
situação na Embratur é de caos 
administrativo e ineficiência. 
Por isso, vamos passar o pente-
-fino nos contratos para acabar 
com o desperdício”, escreveu o 
novo presidente da Embratur.

ALIEL entrou na mira entrado na mira de supostos ‘bolsonaristas’ após protocolar pedido 
na PGR de investigação de acampamentos na entrada de quartéis

DIVULGAÇÃO

Ele também pediu que fos-
sem investigadas denúncias 
de violações do Estatuto da 
Criança e do Adolescente nas 
manifestações.

“A polícia ainda está fazendo 
a identificação das pessoas. Ela 
já possui o nome, o telefone, 
e agora busca a qualificação 
delas. Essa questão do bol-
sonarismo não impede meu 
trabalho, não me inibe. Eu já 
conheço e não é de agora que 
a gente vê essa agressividade”, 

disse o deputado.
“Nesse caso, o que me preo-

cupou e preocupou a minha 
família é a divulgação do local 
onde meu filho estuda. Então, 
isso me traz uma preocupa-
ção porque se espalha muito 
rápido nas redes e existe pes-
soas que não medem conse-
quências. Então, acaba nos 
preocupando. Mas jamais vão 
me inibir. Eu sei da responsa-
bilidade que é enfrentar tudo 
isso”, completou o deputado. 

Freixo disse que fará uma 
gestão “técnica e transparente, 
retomando o foco em marke-
ting, promoção e apoio à comer-
cialização do Brasil no exterior”, 
e que esse trabalho será execu-
tado tendo por base inteligên-
cia de dados, parcerias, inova-
ção, agregando, também, uma 
agenda de sustentabilidade e 
ações climáticas.

“O turismo é essencial para 
superarmos a crise e criarmos 
emprego, o que falta são polí-
ticas públicas e programas que 
fortaleçam o setor, em sinto-
nia com as transformações 
recentes em nossa sociedade 
e o dinamismo que vimos em 
outros destinos turísticos no 
mundo”, disse.

“Para alcançarmos esses 
objetivos, vamos nos articular 
e realizar ações integradas com 

diversos ministérios para pro-
movermos o turismo brasileiro. 
Também retomaremos imedia-
tamente o diálogo com repre-
sentantes do setor após 4 anos 
de isolamento”, acrescentou.

O novo presidente da 
Embratur descreveu como 
“missão” no cargo a de dar ao 
turismo “o protagonismo que 
ele merece e que o mundo 
espera” do Brasil.

FREIXO prometeu que trabalhará 
visando recuperar a imagem do Brasil no 
exterior para atrair mais turistas, investi-
mentos e criar empregos
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Prates na Petrobras
A Petrobras 
recebeu, do 
Ministério de 
Minas e Energia, 
a confirmação 
do senador 
Jean Paul 
Prates (PT-RN) 
como indicado 
para exercer 
a Presidência 
da estatal. Sua 
indicação foi 
aprovada pela 
Casa Civil da Presidência da República. Agora, o nome do 
senador precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração 
da empresa e referendado pela Assembleia Geral dos 
Acionistas. Prates foi eleito como primeiro suplente de Fátima 
Bezerra, em 2014. Ele assumiu o cargo no Senado Federal, em 
janeiro de 2019, depois que a titular renunciou para assumir o 
governo do Rio Grande do Norte. Seu mandato como senador 
se encerra em 31 de janeiro deste ano.

Inquérito
O ministro Alexandre de 
Moraes, do STF, decidiu abrir 
inquérito contra o governador 
afastado do DF, Ibaneis Rocha 
(MDB), e seu ex-secretário de 
Segurança Pública Anderson 
Torres. O objetivo é apurar a 
conduta de ambos durante 
os atos de vandalismo na 
Praça dos Três Poderes, em 
Brasília, no domingo (8). 
Moraes assinou a medida 
atendendo a pedido da PGR. 
Na quinta (12), o órgão pediu 
a abertura de outro inquérito, 
para identificar os mentores 
intelectuais dos ataques. 
Serão alvos da investigação 
Fernando de Sousa Oliveira, 
ex-secretário interino de 
Segurança Pública do DF, e 
Fábio Augusto Vieira, ex-
comandante da Polícia Militar 
do DF, que já se encontra 
preso por ordem de Moraes.

“Plano frustrado”
A minuta de decreto encontrada na casa do ex-ministro 
da Justiça Anderson Torres, para que o então presidente 
Jair Bolsonaro (PL) instaurasse estado de defesa na sede 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é considerada por 
advogados como uma ‘tentativa inconstitucional e frustrada 
de derrubar o novo governo’. Especialistas em Direito 
administrativo, constitucional e penal veem inconsistências 
do ponto de vista jurídico-constitucional e apontam 
distorção do dispositivo do Estado de Defesa para uma 
tentativa de interferência em outro Poder.

Sem elementos
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, 
afirmou ontem (13), que ainda não há elementos para 
investigar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro no 
caso da minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson 
Torres que previa decretar estado de defesa na sede do 
TSE. “A apreensão do documento em si mesmo já é um fato 
relevante. É claro que isso constará do inquérito policial, 
porque configura ainda mais cabalmente que existe uma 
cadeia de responsáveis pelos eventos”, disse Dino.

DIVULGAÇÃO

Indícios
Na decisão, Moraes apontou 
indícios de omissão e 
conivência do mandatário 
distrital e de seus auxiliares 
em facilitar os crimes 
cometidos em Brasília, 
quando as sedes dos Três 
Poderes da República foram 
amplamente depredadas. 
Destacou áudio de Fernando 
Oliveira, que comandava a 
SSP-DF no dia dos atentados, 
orientando apoiadores do 
ex-presidente Jair Bolsonaro 
sobre como se daria a escolta 
policial deles até o centro 
de Brasília, onde os radicais 
invadiram os prédios públicos. 
Outro indício foi o fato de o 
titular da SSP-DF na ocasião, 
Anderson Torres, ter exonerado 
toda a cúpula de segurança do 
DF e depois ter viajado para 
os Estados Unidos, dias antes 
dos ataques.
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General Mills
O vice-governador Darci Piana e Ricardo Barros (Indústria, 

Comércio e Serviços) se reuniram nesta semana para discutir 
os impactos do fechamento da unidade da General Mills em 

Cambará. A empresa anunciou a reestruturação das operações 
e a transferência das atividades da fábrica para outro Estado até 

o final de 2023. A transferência da unidade provocará o corte 
de 750 vagas de empregos diretos e cerca de 300 postos de 

trabalhos indiretos na cidade.

Paraná teve a maior
alta industrial do
Brasil em novembro

O setor industrial para-
naense cresceu 8,5% em 
novembro de 2022 em relação 
ao mês anterior. O crescimento 
do Paraná foi o maior entre 
todos os 15 locais pesquisa-
dos, cuja média nacional teve 
um recuo de 0,1% no período, 
de acordo com dados divulga-
dos ontem (13) pelo IBGE.

Segundo o IBGE, o Paraná 
teve a segunda maior influên-
cia no resultado nacional 
(atrás apenas de São Paulo, 
cujo parque industrial é maior) 
devido ao bom desempenho 
do setor de derivados do petró-
leo. Essa elevação da produção 
industrial acontece após cinco 
meses de resultados mais fra-
cos no Estado.

Outros setores tiveram 
desempenho destacado em 
novembro. É o caso da fabri-
cação de bebidas, cuja alta 
foi de 9,8% em novembro de 
2022 em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, seguida 
por celulose, papel e produtos 
de papel (7,8%), produtos de 
metal (6,5%) e produtos ali-
mentícios (3,5%).

A produção de bebidas 
também teve um forte cresci-
mento no acumulado de 2022, 

Energia renovável
O Governo do Paraná deu mais 
um passo rumo à diversificação 
da matriz energética no Estado. 
A ideia é modernizar e inovar a 
produção sustentável de energia, 
com foco na descarbonização, 
processo que visa reduzir a 
emissão de carbono à atmosfera. 
No centro está o hidrogênio 
verde – também chamado de 
renovável. Participaram da reunião 
representantes da Copel, Sanepar, 
Parque Tecnológico de Itaipu (PTI) 
e Invest Paraná. O debate é um 
desdobramento da participação 
de agentes públicos no evento 
Hydrogen Technology Expo, em 
outubro passado, na Alemanha.
Guto Silva explicou que a discussão 
sobre energia renovável tem relação 
direta com o dia a dia das pessoas, 
sendo um assunto sensível, visto 
que há uma necessidade sempre 
maior de energia pela sociedade e 
que o setor sofre sérios impactos 
de fatos geopolíticos, como guerras. 
A mudança também impacta nos 
modos de produção e na geração 
de empregos.

Meta
A principal meta da Secretaria é fazer com que a economia paranaense, 
que recentemente alcançou o posto de quarta maior do País, continue 
em ascensão. “Estamos em um momento em que o Paraná vai muito 

bem, ultrapassando o Rio Grande do Sul na produção de riquezas baten-
do seguidos recordes na geração de empregos. Nesta semana também 
tivemos essas boas notícias da recuperação da produção industrial e do 
crescimento do turismo e do setor de serviços. Estamos confiantes para 

os próximos meses”, comentou o secretário Ricardo Barros. 

com uma alta de 21% quando 
comparado ao mesmo período 
de 2021. Neste mesmo recorte, 
os índices estaduais também 
foram positivos para a fabrica-
ção de celulose, papel e produ-
tos de papel (4,2%), produtos 
de borracha e material plástico 
(2,2%) e veículos automotores, 
reboques e carrocerias (1,4%).

Quando a análise é feita 
com base no comparativo 
entre os últimos 12 meses 
(dezembro de 2021 a novem-
bro de 2022) e o mesmo 
período anterior (dezem-
bro de 2020 a novembro de 
2021), altamente impactado 
pela pandemia, a maior alta 
continua sendo da produção 
de bebidas (19,7%). Depois, 
aparecem com índice positivo 
celulose e papel (3,8%), veícu-
los (3,6%), e produtos de bor-
racha e plástico (0,8%).

GESTÃO
Esses dados passam a ser 

acompanhados de maneira 
mais detalhada no Estado 
pela nova Secretaria de Estado 
da Indústria, Comércio e 
Serviços, implementada em 
2023. A pasta reúne especia-
listas e técnicos focados em 

potencializar o bom momento 
econômico em parceria com a 
iniciativa privada, associações 
e sindicatos.

Entre outras responsabili-
dades, a pasta coordenará as 
ações de Governo relativas à 
promoção da produtividade e 
competitividade de bens e ser-
viços produzidos e comercializa-
dos pelas empresas instaladas 
no Paraná. O órgão também 
ficará responsável pela elabora-
ção e implementação de meca-
nismos de apoio e fomento aos 
setores relacionados ao desen-
volvimento econômico.

O Estado teve a segunda maior influência no resultado nacional devido ao bom desempenho do setor de derivados do petróleo
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Impacto
Ricardo Barros adiantou que 
haverá uma reunião na terça-
feira (17), no Palácio Iguaçu, com 
o prefeito Neto Haggi (MDB) e 
com a secretária municipal da 
Indústria, Comércio, Turismo, 
Agronegócio e Inovação de 
Cambará, Angélica Cristina 
Cordeiro Moreira. “Vamos 
analisar em conjunto a melhor 
maneira de minimizar o impacto 
econômico e social, e construir 
um plano de ação para Cambará 
e região”, explicou.

BBB 2023
Tem paranaense no Big Brother 
23. É Amanda Meirelles, 31 
anos. Ela é médica intensivista 
e vive em Campo Largo. 
Nasceu em Astorga, e foi a 21ª 
participante anunciada como 
integrante da Pipoca.

Energia solar
Segundo recente mapeamento da 
Associação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica, o Paraná 
possui 1,6 gigawatts (GW) de 
energia solar em operação nas 
residências, comércios, indústrias, 
propriedades rurais e prédios 
públicos. A potência instalada no 
Paraná coloca o estado na quarta 
posição do ranking nacional.

Safra recorde
O Departamento de Agricultura 
dos EUA projetou o Paraná como 
um dos estados responsáveis 
por uma significativa elevação 
de 25% na safra brasileira de soja 
em 2023, em comparação com 
os números da safra anterior. 
A expectativa consta em um 
boletim divulgado no último 
dia 9 pelo equivalente norte-
americano do nosso Ministério da 
Agricultura, e traz uma prévia da 
safra nacional do grão estimada 
em 153 milhões de toneladas, um 
recorde para o setor.

Carros elétricos
A multinacional chinesa BYD 
pretende instalar uma nova 
fábrica de veículos elétricos no 
Brasil e o Paraná está cotado 

para sediar uma unidade de 
produção de controladores 
e motores para essa frota. 
Representantes da empresa 
fizeram uma primeira visita 
ao estado e demonstraram 
interesse em uma planta em 
Campo Largo, onde ficava 
a indústria Sttelantis, que 
fabricava motores para a Fiat.

CPF único
O presidente Lula (PT) 
sancionou, com vetos, a lei nº 
14.534/23, que estabelece o 
número do CPF como único 
número do registro geral 
em todo o país, de forma a 
ser usado para identificar o 
cidadão nos bancos de dados 
dos serviços públicos.

Censo
Dados preliminares do censo 
demográfico do IBGE mostram 
que cidades do Paraná com 
menos moradores ficaram 
ainda menores. A diminuição 
da população é um problema, 
porque afeta o orçamento dos 
municípios.

Rodovias
O DER abriu os envelopes com 
documentos da licitação para 
conservar 294,93 quilômetros de 
rodovias estaduais, sendo 221,38 
km no Norte Pioneiro e 73,55 km 
na região Norte. Um consórcio 
e duas empresas classificadas 
na etapa anterior, de análise de 
preços, permanecem disputando 
o edital, tendo apresentado 
propostas que variaram entre R$ 
19.696.121,37 e 
R$ 24.091.497,79. 

Guartelá
O Governo do Paraná publicou 
edital de concessão do 
Parque Estadual do Guartelá 
em Tibagi. O edital contém 
as regras de abertura de 
licitação para contratação e 
exploração dos serviços de 
apoio à visitação, ao turismo 
sustentável, à interpretação 
ambiental e à recreação em 
contato com a natureza.
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Umuarama receberá R$ 9,4 milhões do
Paraná para o fortalecimento da Saúde

O Governo do Estado des-
tinará R$ 9,4 milhões para 
ações na área da saúde em 
Umuarama, no Noroeste do 
Estado. Os recursos contem-
plam obras de ampliação, 
reforma e construção de seis 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), no valor de R$ 2,5 
milhões, além de incentivo 
financeiro para 24 prestadores 
de serviços do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no município, 
num total de R$ 3,4 milhões.

Também estão no pacote o 
repasse R$ 2,2 milhões em equi-
pamentos para a Associação 
Beneficente São Francisco de 
Assis, mantenedora do Hospital 
Cemil, e oito novas ambulância 
que somam R$ 1,3 milhão.

O secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, que esteve 
no município nesta sexta-feira 
(13) para comunicar os inves-
timentos, falou sobre o obje-
tivo da destinação dos recur-
sos. “Nosso compromisso é 
elevar não somente a capaci-
dade de atendimento de todos 

Equipamentos
Os repasses para equipamentos permitirão a aquisição de 21 
novos aparelhos pela Associação Beneficente São Francisco 
de Assis, mantenedora do Hospital Cemil. Entre eles estão 

um arco cirúrgico, gerador de laser, mesa cirúrgica elétrica e 
equipamentos anestésicos. O Cemil desempenha um papel 
fundamental para a região de Umuarama, ofertando desde 

internação até residência médica.

Estado autoriza a 
construção de Unidade 

Mista de Saúde em Ivaté

os municípios do Paraná, mas 
a qualidade dos serviços. O 
governador Ratinho Junior 
tem realizado um incessante 
trabalho pelo fortalecimento 
da regionalização da saúde, 
por isso estamos aqui para 
anunciar esse repasse”, disse.

Para o incentivo financeiro 
aos prestadores de serviços, 
os recursos são provenientes 
da resolução Sesa nº 875/2022 
e têm como finalidade manter 
as unidades em funcionamento 
pleno. “A tabela SUS está defa-
sada há pelo menos 14 anos. Por 
isso, o Governo do Estado proto-
colou, em parcela única, o paga-
mento daquilo que chamamos 
de contribuição do socorro, para 
garantir que os prestadores não 
fiquem desassistidos e possam 
manter suas portas abertas”, 
completou o secretário.

O prefeito Hermes Pimentel 
reforçou o papel do Governo do 
Estado na assistência prestada 
à população. “Esse é um dia 
especial para Umuarama, que 
recebe recursos para expandir 

a qualidade de vida de todos 
os nossos munícipes. Isso 
somente é possível pelo diá-
logo constante que temos com o 
Governo do Estado, a Secretaria 
de Estado da Saúde, que estão 
sempre de portas abertas para 
nos atender”, reforçou

O município de Ivaté terá 
uma Unidade Mista de Saúde 
(UMS), que contará com área 
total de 643,53 metros qua-
drados e permitirá o acesso 
dos cidadãos aos servi-
ços de Atenção Primária e 
Pronto Atendimento de Baixa 
Complexidade. O investi-
mento total será de R$ 3,5 
milhões, sendo R$ 3 milhões 
do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria estadual 
da Saúde (Sesa), e o restante 
contrapartida do município.

A autorização para o iní-
cio das obras foi assinada 
pelo secretário de Estado da 
Saúde, Beto Preto, em visita 
ao município nesta sexta-
-feira (13).

“Esse é mais um projeto 
do governo Ratinho Junior 
que ganha vida com a fina-
lidade de transformar a 
realidade dos paranaen-
ses. As UMS serão grandes 
ferramentas no processo 

de regionalização da saúde, 
levando o atendimento para 
perto da casa das pessoas”, 
disse.

“É a maior obra da his-
tória do nosso município e 
não posso descrever esse 
momento sem me emocio-
nar. Agradeço a todo o tra-
balho do Governo do Estado 
que nos permitiu transfor-
mar a história de todos os 
cidadãos e cidadãs do nosso 
município”, afirmou o pre-
feito Denilson Vaglieri.

Contando com assistência 
médica 24 horas, a UMS deve 
ofertar, em média, 3.100 aten-
dimentos por mês e proporcio-
nará acolhimento dos usuá-
rios de forma humanizada. O 
projeto padrão foi fornecido 
pela Secretaria para municí-
pios de até 15 mil habitantes 
e, além de Ivaté, as cidades 
de Jataizinho, Maria Helena e 
Quatro Pontes também terão 
essas unidades.

A Unidade Mista de Saúde de Maria Helena, já está em fase de construção. É a primeira obra deste tipo no 
Estado. O projeto padrão foi fornecido pela Secretaria da Saúde para municípios de até 15 mil habitantes, com 
o valor de incentivo de aproximadamente R$ 3 milhões para sua construção. “Esta é uma obra fundamental para o 
Paraná, que mescla a Unidade Básica de Saúde com os serviços de Urgência e Emergência. Não tenho dúvidas de 
que essa será uma ferramenta grandiosa para a regionalização”, afirmou o secretário Beto Preto. Combinando serviços 
de Atenção Primária e Pronto Atendimento de Baixa Complexidade, a unidade contará com assistência médica 24 
horas e poderá ofertar, em média, 3.100 atendimentos por mês. “Temos aqui uma unidade que mudará a realidade 
de toda a nossa população. Quero agradecer ao Governo do Estado por toda a parceria que será indispensável para 
salvar vidas”, ressaltou o prefeito Marlon Marques.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve no município para comunicar os investimentos e falar sobre o objetivo da destinação 
dos recursos

JOSÉ A. SABINO/SECOM

DANILO AVANCI/SESA
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Expo Umuarama 2023 inova com dois
grandes shows e DJs na mesma noite

A grade de shows da Expo 
Umuarama 2023 já está defi-
nida e vem com uma novidade. 
Em pelo menos duas noites do 
evento haverá dobradinha de 
espetáculos. Com apenas um 
ingresso, o público poderá 
assistir duas apresentações. 
E nos intervalos entre os artis-
tas do sertanejo, DJs vão seguir 
animando a galera na arena, 
com estilos musicais variados.

A dupla Henrique e Juliano 
abrirá a programação na sex-
ta-feira (10/3). No sábado 
(11/3), será a vez de Clayton 
e Romário mais Guilherme e 
Benuto, na mesma noite. Na 
sexta-feira seguinte (17/3), 
mais uma dobradinha, desta 
vez entre Bruno e Marrone 
mais Hugo e Guilherme. E 
para fechar a grade, no sábado 
(18/3), Jorge e Mateus.

A venda de ingressos pro-
mocionais antecipados (e 
mais baratos) foi iniciada em 
dezembro e dia após dia vem 
superando todas as expecta-
tivas. Os bilhetes podem ser 
adquiridos pelo site www.

Rodeio em touros e cavalos
A programação do rodeio também está definida. Quinze anos depois, 
as montarias em cavalos estarão de volta ao rodeio da Expo Umuara-

ma. Serão cinco dias de montarias, sendo dois de qualify (etapa de clas-
sificação) e três de profissionais, com nomes consagrados do circuito 

country nacional. A narração estará a cargo de ninguém menos que Al-
mir Cambra e Umberto Junior. Os atletas de touros serão selecionados 
pela ACR (Associação dos Campeões de Rodeio) e os de cavalos pela 

SBC (Seleção Brasileira do Cutiano). Entre as tropas contratadas está a 
Tito Cardoso, posicionada entre as melhores do país em cavalos.

Presa dupla que matou jovem na casa da avó
Acusados de um homicídio 

ocorrido no mês de novembro 
do ano passado foram detidos 
ontem (sexta-feira, 13). A dupla é 
acusada de matar Leonardo de 
Andrade Batista, 22. Um ado-
lescente (que não teve a idade 
divulgada) e um jovem de 21 
anos teriam praticado o crime.

A dupla foi detida por 
força de mandado de interna-
ção do adolescente. A ordem 
foi expedida pela Justiça de 
Umuarama, que também 
decretou a ordem de busca na 
casa do garoto. Outro man-
dado foi cumprido na resi-
dência do homem maior de 
idade, no Jardim Shangrilá. 

Um capacete foi reconhecido 
por testemunhas, fator que 
levou à identificação suposta 
dos acusados.

O adolescente seria o execu-
tor do assassinato, o comparsa 
maior de idade pilotava a moto-
cicleta usada na fuga. A suspeita 
é de que autor e vítima eram tra-
ficantes de drogas e divergiram 
em relação a logística da asso-
ciação criminosa, o que levou 
ambos a um conflito que cul-
minou na morte. O adolescente 
infrator ficará à disposição do 
poder judiciário.

Houve a apreensão do capa-
cete, de uma máquina de cartão 
recebimento através de cartões, 

R$ 1.700 em dinheiro e de qua-
tro aparelhos celulares. A arma 
do crime não foi apresentada.

CRIME
Leonardo de Andrade 

Batista, de 22 anos, foi morto 
no dia 12 de novembro na casa 
da avó, quando dois homens 
chegaram em uma moto e cha-
maram a vítima.

Segundo a avó, que estava 

na sala com o jovem, ele teria 
saído para atender e, logo em 
seguida, foi alvejado por dis-
paros de arma de fogo. Após 
o crime, os suspeitos fugiram 
tomando rumo ignorado.

guicheweb/expoumuarama 
ou nos pontos de vendas físi-
cos, que em Umuarama são: 
Virtual Esportes (avenida 
Paraná), JAM e Beli Bela (praça 
Arthur Thomas), Posto Castelo 
(avenida Castelo Branco), 
Blue Fit Academia (Shopping 
Palladium) e Blueberry Brasil.

Os valores dependem da 
área escolhida para assistir 
o show. Há espaços VIP (em 
frente ao palco, com tablado), 
geral (pista e arquibancadas) 
e camarote A6. Pela promo-
ção atual, o passaporte mais 
barato, válido para todos os 
shows, sai por R$ 130 (pista), 
mais o acesso ao parque, de R$ 
7. Maiores informações podem 
ser obtidas pelo direct do 
Instagram @umuaramaexpo.

A exposição, que este ano 
atinge sua 48ª edição nacional 
e 21ª internacional, é conside-
rada a maior do noroeste do 
Paraná e uma das mais impor-
tantes do Sul do Brasil na difu-
são de tecnologias, número de 
público e volume de negócios 
movimentados. Acontecerá 

de 9 a 19 de março, no Parque 
Internacional Dario Pimenta 
da Nóbrega.

Duzentas e noventa mil pes-
soas são esperadas este ano. 
A expectativa também é de 
recorde no número de exposi-
tores, que deve chegar a 500, e 
de negócios gerais, na casa dos 
R$ 85 milhões.

COM apenas um ingresso, o público poderá assistir duas apresentações e nos intervalos entre os artistas do sertanejo, DJs vão animar a 
galera na arena

IGOR CORRÊA/SRU

A Rotam da PM de 
Umuarama apreendeu 
na rodovia PR-489, 
800 smartphones 
Xiaomi contrabandea-
dos. A ação teve início 
depois que os policiais 
receberem informações 
sobre o destacamento 
de Pérola á Umuara-
ma de um VW Fox 
que estaria realizando 
ultrapassagens forçadas e 
em alta velocidade. Um 
bloqueio foi realizado 
na entrada do bairro Ta-
rumã, onde os policiais 
abordaram o veículo. 
Dentro dele, foram en-

contrados 610 smartphones Poco X4 e 190 smarphones Redmi 9I Sport, que contabilizaram aproximadamente 
R$ 1.450.000,00. Foi encontrado no carro, um mecanismo de rádio comunicação escondido dentro do painel. 
O condutor recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. A mercadoria e o 
veículo foram entregues na sede Receita Federal, também em Guaíra.

DIVULGAÇÃO
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Flamengo estreará contra o vencedor
de duelo árabe no Mundial de Clubes

O Flamengo, campeão 
da Libertadores, estreia no 
Mundial de Clubes de fevereiro 
já nas semifinais contra o ven-
cedor do jogo entre o Wydad 
Casablanca, time da casa e 
campeões africanos, e o atual 
campeão asiático, Al Hilal, da 
Arábia Saudita, determinou 
o sorteio do torneio que será 
realizado entre os dias 1 a 11, 
no Marrocos.

Já o estreante Seattle 
Sounders pode chegar a uma 
semifinal contra o gigante 
espanhol Real Madrid. O 
Sounders, que é o primeiro 
clube dos Estados Unidos a 
participar na competição, deve 
primeiro derrotar o vencedor 
da rodada de abertura, entre o 
egípcio Al Ahly e o neozeolan-
dês Auckland City, para garan-
tir sua vaga nas semifinais. Os 

Stefani fatura WTA 500 de Adelaide na
Austrália, seu 1º título de duplas em 2023

A dupla da brasileira Luisa 
Stefani com a norte-ameri-
cana Taylor Towsend faturou 
a taça do WTA 500 de Adelaide 
(Austrália) na sexta-feira (13). 
No primeiro torneio jogando 
juntas, Stefani e Towsend se 
superaram em quadra para der-
rotar na final a russa Anastasia 
Pavlyuchenkova e a cazaque 
Elena Rybakina por 2 sets a 0, 
com parciais de 7/5 e 7/6 (7-3).

Atual número 47 do mundo, 
a brasileira deve subir 13 posi-
ções e aparecer em 34º lugar 
na atualização do ranking 
da WTA na próxima segunda 
(16). ”Muito feliz de começar 
o ano com o título. Primeira 
vez jogando com a Taylor, foi 
uma semana muito boa tanto 
dentro quanto fora na quadra. 
Já cheguei em Melbourne para 
continuar os preparativos do 
Australian Open [Aberto da 
Austália] com a McNally”, fes-
tejou Stefani, referindo-se à 
outra parceira norte-ameri-
cana com a qual disputará o 
primeiro Grand Slam do ano.

A brasileira disputará o 
Aberto da Austárlia com Caty 
McNally, que foi vice-campeã 
ano passado do US Open, 
jogando com Towsend. Os con-
frontos de duplas serão defini-
dos na próxima semana. O pri-
meiro dos quatro Grand Slam 

O lateral-esquerdo do Manchester City Benjamin Mendy foi inocentado de 
seis acusações de estupro e uma de agressão sexual ontem (13), enquanto o 
júri não conseguiu chegar a veredictos sobre uma acusação de estupro e outra 
de tentativa de estupro. O julgamento ocorria no Chester Crown Court des-
de agosto, depois que 13 mulheres fizeram acusações contra Mendy e Louis 
Saha Matturie. O City divulgou um comunicado dizendo que o clube havia 
recebido o veredicto. “Dado que há assuntos em aberto relacionados a este 
caso, o clube não está em posição de comentar mais neste momento”, disse o 
City em um comunicado. Os veredictos foram entregues na quarta-feira (11), 
mas não puderam ser divulgados até que o júri terminasse de considerar as duas 
acusações restantes. Mendy jogou pela última vez no City contra o Tottenham 
Hotspur em agosto de 2021 e foi suspenso pelo clube da Premier League no 
final daquele mês, quando foi preso. O City comprou o defensor, que atuava 
no clube francês AS Monaco, em 2017, por uma quantia de cerca de 52 
milhões de libras (cerca de R$ 324 milhões).

da temporada começa neste 
domingo (15).

Nascida em Campinas (SP), 
Stefani tem muito mesmo o 
que comemorar. Desde que 
retornou às quadras em setem-
bro passado – após um ano em 
recuperação de uma cirurgia no 
joelho direito – a tenista venceu 
quatro dos sete torneios que dis-
putou. No ano passado Stefani 

amealhou os títulos do WTA 250 
de Chennai (Índia), WTA 1000 de 
Guadalajara (México) e WTA 125 
de Montevidéu (Uruguai).  

Bronze na Olimpíada de 
Tóquio – em dupla com Laura 
Pigossi – Stefani chegou a ocu-
par a nona posição no ranking 
mundial de duplas da WTA, 
antes de passar pela cirurgia 
do joelho.

Sounders garantiram sua clas-
sificação para o torneio após 
a conquista do título da Liga 
dos Campeões da Concacaf 
de 2022, em que venceram o 
mexicano Pumas na final. O 
Real Madrid é o clube mais 
vitorioso da competição, com 
quatro títulos, enquanto o 
Auckland City, campeão da 
Oceania, participa pela 10ª 
vez, também um recorde. O 
Al Ahly é quem mais dispu-
tou partidas no Mundial de 
Clubes, com 18 jogos. A Fifa 
planeja expandir a competi-
ção para 32 times a partir de 
2025, embora tenha forne-
cido poucos detalhes sobre 
como isso será feito.

SORTEIO
Primeira rodada – Al Ahly 

(Egito) x Auckland City (Nova 

BRASILEIRA e norte-americana Towsend competiram juntas pela 1ª vez

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Zelândia); Segunda rodada 
– Seattle Sounders (EUA) x 
Al Ahly/Auckland City Wydad 

Casablanca (Marrocos) x 
Al Hilal (Arábia Saudita); 
Semifinais – Flamengo x 

Wydad Casablanca/Al Hilal 
Seattle Sounders/Al Ahly/
Auckland City x Real Madrid

FLAMENGO estreia em fevereiro já nas semifinais contra o vencedor do jogo entre o Wydad Casablanca
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Sem aprovação de projetos, rombo na
Prefeitura deve chegar a R$ 34 milhões

Preocupado com o atraso 
na aprovação dos projetos 
que definem o piso salarial 
do magistério e a reforma da 
previdência municipal, o pre-
feito Hermes Pimentel tem 
ampliando o debate com a 
sociedade sobre as dificul-
dades que o município pode 
enfrentar no futuro, que 
podem começar já neste início 
de ano. Conforme a área finan-
ceira da Prefeitura, o rombo 
seria de R$ 34 milhões apenas 
neste ano.

A pauta foi discutida nesta 
semana com o Conselho 
de Desenvolvimento de 
Umuarama (CDU), a Associação 

Articulação sindical impede que
400 professores recebam o piso

Comercial, Industrial e Agrícola 
(Aciu), a Sociedade Rural e 
a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), entre outras enti-
dades representativas. Novas 
reuniões serão realizadas nos 
próximos dias para que haja 
um maior entendimento sobre 
o assunto e também um res-
paldo da sociedade aos verea-
dores, duramente pressiona-
dos pelo sindicato para rejeitar 
os projetos.

Dos 1.022 professores da 
rede municipal, 617 recebem 
salários acima do piso nacio-
nal (69,4%), enquanto 405 
(ou seja, 39,6%) têm venci-
mentos abaixo do mínimo 

determinado pelo governo 
federal. A folha de pagamento 
do magistério em Umuarama 
é de R$ 62,5 milhões e os 
recursos que o município 
recebe do Fundeb somaram 
R$ 59,8 milhões – uma dife-
rença de praticamente R$ 2,7 
milhões custeada com recur-
sos próprios.

Sem a aprovação do projeto 
de lei proposto pelo Executivo, 
considerando a aplicação do 
piso nacional para todas as 
classes, a folha aumentará 
para R$ 84 milhões e o muni-
cípio terá de aportar mais de 
R$ 24 milhões em recursos 
livres já em 2023. “É dinheiro 
de obras, serviços públicos e 
investimentos que deixaremos 
de realizar, atingindo pratica-
mente toda a população, para 
complementar a folha de salá-
rios conforme reivindica o sin-
dicato”, acrescentou Pimentel.

Por isso, defende o prefeito, 
é importante aprovar o projeto 

A reforma da Previdência 
imposta de cima para baixo 
pela União, exige adequações 
dos Estados e municípios de 
acordo com suas realidades. 
Várias cidades do Paraná 
já aprovaram seus projetos 
enquanto outras estão em 
fase de elaboração e votação 
– caso de Umuarama, onde o 
Executivo já apresentou por 
duas vezes Projeto de Lei dis-
pondo sobre a aposentadoria 
dos servidores públicos vin-
culados ao regime próprio de 
previdência social (RPPS).

A proposta traz regras 
permanentes e de transição, 
requisitos de concessão e a fór-
mula de cálculo dos proventos 
de aposentadoria, além dos 
requisitos e cálculo das pen-
sões por morte, direito adqui-
rido e pagamento de abono de 
permanência.

Sem reforma, tanto os apo-
sentados e pensionistas atuais 
quanto os servidores que futu-
ramente ingressarão no sis-
tema, correm o risco de verem 
um Fundo de Previdência sem 
caixa, isso já em um curto 
prazo de tempo.

Como consequência da 
não aprovação da reforma – e 
também do projeto que prevê 
o pagamento do piso nacio-
nal ao magistério, em forma 
de abono – a administração já 
se vê obrigada a adotar medi-
das desconfortáveis. Nesta 
semana, dezenas de servi-
dores comissionados foram 

desligados. Também houve 
readequação do pagamento 
de horas extras em todas as 
secretarias, corte em bene-
fícios e a reposição inflacio-
nária anual dos salários está 
ameaçada.

“Temos que reavaliar a folha 
de pagamento. Sem a reforma 
já enfrentamos dificuldades. Se 
atendidas as exigências do sin-
dicato, será catastrófico para as 
finanças da Prefeitura”, obser-
vam integrantes do setor finan-
ceiro do município.

Sem a reforma no ano pas-
sado, o município terá de apor-
tar R$ 16 milhões ao fundo de 
previdência, referentes a 2022 
– seria R$ 11 milhões caso o 
projeto tivesse sido aprovado 
no ano passado. Já para 2023 
o valor subirá para R$ 26,7 
milhões, cerca de R$ 10 milhões 
a mais que os R$ 16,8 milhões 
que seriam aportados caso a 
reforma da previdência seja 
aprovada nos próximos meses.

“São R$ 10 milhões que 
deixaremos de investir em 
setores importantes como 
saúde, estrutura da educação, 
assistência social, segurança 
e infraestrutura, comprome-
tendo a qualidade de vida de 
toda a população”, lamentou 
o prefeito Hermes Pimentel. 
“Por isso é importante o apoio 
da sociedade organizada para 
que os vereadores superem a 
pressão do sindicato e apro-
vem esses dois projetos impor-
tantes”, conclamou.

Reforma da previdência é
essencial para conter gastos

A articulação do sindicato 
dos servidores municipais con-
tra a aprovação do projeto de 
lei que garante o pagamento 
do piso salarial do magistério 
tem prejudicado os quase 400 
professores contratados no 
último concurso público.

Sem a lei – o projeto já foi 
apresentado pelo Executivo e 
retirado da pauta da Câmara 
duas vezes –, esses professores 
em início de carreira deixam 
de receber o abono que com-
plementa a diferença salarial 
entre os vencimentos pagos e 
o piso – que é de R$ 1.922,82 
para carga de 20h semanais e 
de R$ 3.845,63 para 40h.

Ainda deixam de receber 
um valor significativo que o 
município se propôs a pagar, 
que é a diferença entre ven-
cimentos recebidos e o piso 

nacional acumulada desde 
que foram efetivados (paga-
mento retroativo). Caso o pro-
jeto de lei seja aprovado a dife-
rença salarial acumulada que 
será paga junto com o abono, 
retroativa aos salários recebi-
dos abaixo do piso, varia de R$ 
3.200 a R$ 7.477 para 233 pro-
fessores com carga de 20 horas 
semanais e de R$ 7.315 a até 
R$ 14.895 para os 142 profes-
sores de 40h.

A divergência visível entre 
as reivindicações dos sindica-
listas e a proposta de Pimentel 
está na forma com que o muni-
cípio se dispôs a pagar a dife-
rença e a faixa da categoria que 
será contemplada. “Os sindi-
calistas querem aumento para 
toda a categoria, beneficiando 
inclusive os maiores salários – 
muitos deles acima dos R$ 7,5 

mil e outros superiores a R$ 10 
mil (enquanto o piso nacional 
é de R$ 1.922,82 para 20 horas 
e R$ 3.845,63 para 40 horas/
semanais)”, apontou.

“O aumento em cascata 
causaria um rombo enorme 
nas contas públicas muni-
cipais. Já usamos todos os 
recursos do Fundeb no paga-
mento dos profissionais da 
educação e ainda comple-
mentamos a folha com recur-
sos livres. Queremos garantir 
que nenhum professor receba 
abaixo do piso, por isso ofe-
recemos o abono. Mas sem a 
aprovação dos vereadores, os 
396 professores que ganham 
menos não podem ser beneficia-
dos”, salienta. Isso está gerando 
insatisfação entre os professores 
que estão sendo prejudicados 
pela ação do sindicato.

Impacto
Comparações com alguns investimentos público permitem uma noção do impacto que a não aprova-

ção dos projetos implicará nas contas públicas. O impacto será de aproximadamente R$ 34 milhões nas 
receitas livres da Prefeitura – sendo R$ 24 milhões da folha de pagamento do magistério e cerca de R$ 

10 milhões do Fundo Municipal de Previdência de Umuarama. Com esses recursos, o município poderia 
construir mais de 10 quilômetros de pavimentação asfáltica, ou oito creches de R$ 4 milhões cada, ou 

implantaria cinco escolas de R$ 7 milhões cada ou ainda realizaria reformas completas em 30 escolas, ou 
melhor, poderia construir e equipar 30 postos de saúde, cada um com uma ambulância

e garantir o piso nacional em 
forma de abono aos professo-
res em início de carreira. “Assim 
garantiremos os direitos e a 
valorização dos professores sem 
comprometer a administração 
e o desenvolvimento de nossa 
cidade”, completou.

Uma das medidas imedia-
tas que a administração estuda 
para reduzir custos é suspen-
der o repasse da inflação aos 
salários dos servidores, que 
têm data base em janeiro. A 
decisão afetaria todo o fun-
cionalismo municipal.

PROPOSTAS foram retirada de pauta na Câmara depois que vereadores foram pressiona-
dos pelo Sindicato dos Servidores Públicos

ALEX MIRANDA
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Semana boa para você focar nos seus objetivos e 
expandir seus contatos, seja no trabalho ou nas 
relações pessoais. No departamento amoroso seu 
carisma vai estar nas alturas e você pode levar a 
melhor na paquera com alguém disputado. Mas 
controle o ciúme com o amor.

TOURO  21/4 a 205
Boas novas e caminhos desimpedidos para você 
estudar, se reciclar e começar coisas diferentes. 
Cautela com mudanças e decisões repentinas 
impactando diretamente sua reputação e suas 
metas profissionais. Saúde protegida e ótimas 
chances de começar um namoro. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Terá estímulos para tirar o pé da zona de conforto e 
pensar fora da caixa. Convém ter mais discrição no 
trabalho e muita cautela para não sair confiando 
em todo mundo. Na paixão, intimidade com o 
amor. Se está só, pode rolar atração de pele com 
alguém misterioso e muito fogoso. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você vai se voltar para as suas parcerias profissio-
nais e dará mais valor às suas relações. No depar-
tamento financeiro um valor que aguarda pode 
entrar. Porém, o sinal estará vermelho na vida 
social. No amor, chances de encontrar alguém na 
medida dos seus sonhos e se está num envolvi-
mento, o lance pode se firmar.

LEÃO 22/7 a 22/8
Convém medir suas reações, palavras e atitudes, 
pois seu jeito tende a ficar mais esquentado e pode 
atrapalhar suas relações. Não é hora de testar a 
paciência alheia. Picos de pessimismo podem até 
mexer com a sua saúde. Em contrapartida, paquera 
animada revelando o brilho do seu carisma e sedu-
ção. Pode até pintar amor novo na área! 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Os assuntos do coração ganham destaque, a 
paquera vai rolar solta e seus encantos ficarão 
em evidência. Cuidado com assuntos financeiros, 
estudos, viagens e imprevistos no trabalho. Você 
terá que se concentrar mais em seus interesses e 
atividades.  

LIBRA  23/9 a 22/10
Veja bem como vai administrar seu dinheiro por-
que dívidas e gastos imprudentes podem com-
plicar a situação. Inspire-se na diplomacia para 
não enfrentar conflitos em casa, ainda mais com 
parentes mais velhos e até o relacionamento com 
o amor pode ser afetado. Ótimas vibrações para o 
romance e o sexo.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Você terá muita determinação para colocar ideias 
em prática, convencer colegas, chefes ou clientes. 
Saberá defender seus pontos de vista e convencer 
os outros, o que será ótimo para espantar as tretas. 
Na paquera, muitas chances de firmar o lance com 
alguém que faz você pisar nas nuvens.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Vai mandar bem no trabalho, nos estudos. Poderá 
ter notícias positivas sobre um dinheiro que 
aguarda. Na saúde pegue leve na alimentação, 
dobrar o cuidado no trânsito e acompanhar qual-
quer sintoma relacionado com a região da garganta 
ou glândula tireoide. Um lance pode engrenar com 
alguém que encontra sempre. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Boas oportunidades para ampliar seus ganhos 
podem surgir. Há risco de gastar o que não pode 
ou não tem, podendo até gerar atritos em casa. Vai 
sobrar cobrança e ciumeira com que vão atrapalhar 
a conquista. Por outro lado, as nuvens escuras vão 
passar e você vai ficar de boas com seu parceiro (a). 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Vai se destacar no trabalho, na vida social e tam-
bém no amor. Seu jeito expressivo, animado e 
desinibido deve atrair muita paquera. Atenção com 
assuntos sigilosos, quebra de confiança e até com a 
saúde, que pode ter altos e baixos. Tudo deve fluir 
melhor em casa e com o amor e o astral em casa 
deve ser leve durante a semana. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Estará mais prático, focado e persistente no traba-
lho. Puxadas de tapete, preocupações com grana, 
saúde e atritos no lar podem rolar. Na paquera um 
lance com alguém da turma ou apresentado (a) 
por amigos pode acontecer e estará abençoado.
 

Os nascidos hoje tem capacidade para ver o panorama geral de várias situações. Práticos, não se 
prendem a detalhes. Estão bem conscientes das recompensas e repercussões de suas ações. Tem 
consciência de seu poder, são indivíduos dominadores e praticamente incapazes de mudar de ideia. 
Podem ser teimosos quando suas emoções ou sentimentos estão envolvidos por isso sua vida pes-
soal pode ser difícil e turbulenta.

Horóscopo nascidos em 14 de janeiro
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BANCO 33

DMIN
FINLANDIA

SAVOIRFAIRE
SEISESMALTE

BERTOLTIHS
SELAUSU

VIDRARMRS
CUIDARFOCO

GASEAOCA

MADAGASCARN
MERIDIONAL
ETERRLENA

ASNASANEADO
TIFOATRO

ARCADENOEYES

ASAFIMALEM

Acrônimo
que desig-
na Jesus

Estado
fronteiriço
à Guiana
(sigla)

Abreviatura
inglesa de
"mistress"

Sacerdote
codifi-

cador do
Judaísmo

Terra (?),
polêmica

teoria
esotérica

Perto, em
inglês

Filme que
narra as a-
venturas do
leão Alex

(?) mais
nem

menos: de
repente

Banda
inglesa de
rock dos

anos 1970

"O (?) está
próximo",
frase apo-
calíptica

Região dos
desencar-

nados

Fator marcante na
identidade cultural da
população brasileira

Etapa
Destino

para apre-
ciar a au-
rora boreal

Tato (fr.)
Número 

de cordas
do violão 

Sem
pregas

Episódio que contri-
buiu para o fim do

Primeiro
Reinado

Memória
do PC

Proteção
do dente

Criador do
mestre dos
detetives,
Sherlock
Holmes

(Lit.)

Negação radical 
das leis e das insti-
tuições
formais

Proliferar 
(parasitas)
Carta do
baralho

(?) Brecht, dramatur-
go de "Mãe Coragem"
Peça que suporta a

maior carga em uma
edificação
Ficar fasci-
nado por
algo (gír.)

Ver, em
inglês

Habitual;
frequente

Pequena
lanterna

dos carros

Tomba

Ponto de 
propaga-
ção da

epidemia

Todos, em
inglês

Confusão
(?)-Tsé,
filósofo
chinês

Rio da
Sibéria

(?) Watts,
atriz

Tratar com
esmero

Fluido como
a arsina

Austral
Solvente

altamente
volátil

Agência
italiana de

notícias

Roentgen
(símbolo)
Corrigido;
reparado

(fig.)

Lúgubre
Nota 

Fiscal
(abrev.)

Doença
infecciosa 
transmitida
ao homem
por pulgas
e piolhos 

Time de
futebol de
Arapiraca

(AL)

Construção
localizada
no Monte

Ararat
(Bíblia)

3/all — mrs — see — yes. 4/lena — near. 6/esdras. 7/bertolt. 11/savoir-faire.
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F N
M OR T E C I V I L

M O Ç A M B I Q U E
S A R A L N I LO

T A T I B I T A T E
R E A L S O E G

C A R RO E M P A C A
D E C O R O R

R E BA R B A N A N I
C R I A D O M U D O
I I R N E M

I N T E R U R B A N A
R E NA E S O R S R

M I S T A I AT A I
B A C T E R I C I D A

A F A B S O NO

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.

Os nascidos hoje manifestam alguma forma de idolatria ou outra fixação por heróis em sua infância, 
sejam figuras reais ou fantasiosas. Podem ou não ser sociáveis. Sentem-se atraídos por figuras que 
os ajudam em seu processo de autodescoberta que exercem profunda influência em sua carreira. 
Precisam ter cuidado para não se entregarem demais aos prazeres sensuais, pelos quais têm um 
fraco.  São donos da frase: “me faça de bobo uma vez, será uma vergonha para você, me faça de 
bobo outra vez, e será uma vergonha para mim”.

Horóscopo nascidos em 15 de janeiro

Buscam sentimento de satisfação ou realização. Se esforçaram ao máximo e que suas esperanças 
e desejos finalmente se realizaram. Os nascidos em 16 de janeiro necessitam de tais indicações de 
bem-estar e reconhecimento como uma espécie de aparato de segurança ou reforço do ego. 

Horóscopo nascidos em 16 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
06/01 - 20h09

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 14/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 30
min 24

max 26
min 21

Cascavel
max 25
min 19

Foz do Iguaçu
max 28
min 22

max 26
min 20

Curitiba
max 26
min 19

FASES 
DA LUA

Domingo 15/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 16/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 706
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 02 04 04 07 04 03

Super Sete concurso: 344C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

ABRIL

17 19 20 24 27 28 31 

Loterias
Megasena

02 03 08 11 12 13 16 17 
18 19 20 22 23 24 25concurso: 2554Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

 26 35 39 43 45 46

concurso: 2468

concurso: 1885

08 12 13 25 37 45
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2416Lotomania

06.071
91.291
17.427
65.012
32.650

05 11 21 25 30 47 59 
AMÉRICA-RN

07 44 49 57 75
concurso: 6049

19 25 43 44 48 49 

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

concurso: 2712Lotofácil

Mais quatro casos de den-
gue foram confirmados em 
Umuarama na semana, ele-
vando o acumulado no atual 
ano epidemiológico para 71. O 
número pode aumentar ainda 
mais se houver confirmações 
entre as 78 suspeitas de infec-
ção que estão sendo apura-
das e aguardam resultados 
de exames.

Desde agosto do ano pas-
sado já foram registradas 825 
notificações de casos sus-
peitos de dengue, dos quais 
676 tiveram resultado nega-
tivo ou foram descartados 

Boletim semanal confirma novos quatro casos de dengue
clinicamente. Neste período, 
a doença já foi confirmada 
em 43 bairros/localidades 
da cidade, porém não houve 
casos graves nem óbitos.

Além do Conjunto Ouro 
Branco e do Jardim São 
Cristóvão, a região atendida 
pelo Centro de Saúde Escola 
(CSE) também entrou em situa-
ção de alerta devido ao índice 
de casos positivos. Os parques 
Jabuticabeiras, Primeiro de 
Maio e San Remo ainda não 
tiveram casos, enquanto as 
outras 12 regiões da cidade 
registram baixa incidência de 

confirmações – mesma situa-
ção dos distritos de Serra dos 
Dourados, Lovat e Roberto 
Silveira. Nos demais não há 
registros. Por localidade, o 
maior volume de casos ocorre 
no Conjunto Ouro Branco, Parque 
Vitória Régia e Jardim Panorama.

AÇÃO NO MALBA TAHAN
Moradores da Zona 2 na 

região central de Umuarama, 
principalmente nas imedia-
ções da Escola Municipal Malba 
Tahan, devem ficar atentos a 
uma ação de combate à den-
gue que será realizada hoje (14), 

a partir das 13h30. Agentes de 
combate a endemias visita-
rão os imóveis para vistorias 
e orientações sobre o com-
bate ao mosquito transmissor 

da doença, o Aedes aegypti. A 
região apresentou índice ele-
vado de ovos do inseto em 
armadilhas montadas e moni-
toradas pelos agentes.
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Viagem tranquila começa 
bem antes de pegar a estrada

Os meses de dezembro e 
janeiro são marcados pelas 
férias de verão. Com isso, 
o movimento nas estradas 
aumenta e a atenção deve ser 
redobrada para que o condu-
tor e sua família não enfren-
tem nenhum transtorno. 
Como forma de prevenir pos-
síveis problemas, a prepara-
ção da viagem deve começar 
bem antes de ir para a estrada, 
verificando se o veículo está 
pronto para rodar. Para te aju-
dar com isso, a LeasePlan, líder 
mundial no setor de car as a 
service, listou alguns cuidados 
que você deve ter com o carro 
antes de viajar. Confira!

1 – Checar as luzes do 
veículo 

Não se esqueça de verifi-
car se as lâmpadas do farol 
estão funcionando, para via-
jar com mais segurança e 
ainda evitar multas. Outras 
luzes que você precisa estar 

atento são as do painel. 
Verifique se não há nenhuma 
acesa, já que elas são a comu-
nicação do carro com o moto-
rista, e podem indicar possí-
veis problemas.

Entenda o que cada cor de 
luz no painel indica: Amarelo 
- indica que há algum pro-
blema mas que o veículo 
ainda consegue andar mais 
alguns quilômetros para 
procurar ajuda. Vermelho 
- o veículo deve ser parado 
imediatamente. Azul e verde 
- indicam que algum equipa-
mento está ligado, mas não 
é necessária intervenção 
mecânica.

2 - De olho nos pneus  
Os pneus são responsáveis 

pela aderência do veículo ao 
chão, proporcionando esta-
bilidade na direção. Sendo 
assim, é indispensável verifi-
car o estado em que se encon-
tra o pneu do seu carro, para 

entender se não há nenhum 
desgaste excessivo. Além 
disso, antes de colocar o pé 
na estrada, calibre os pneus 
de acordo com as instruções 
no manual. É importante lem-
brar que alguns modelos de 
veículo tem uma calibragem 
diferente para os pneus na 
estrada e na cidade. Não se 
esqueça de verificar as con-
dições do estepe, e calibrá-lo 
assim como os outros.

3 - Carro alinhado e 
balanceado 

Na revisão do veículo antes 
da viagem, é muito importante 
balancear e alinhar o carro. Isto 
porque estes serviços impac-
tam diretamente na dirigibili-
dade, na segurança e até nos 
custos. Um carro desalinhado 
ou desbalanceado, aumenta 
o consumo de combustível, o 
desgaste nos pneus além de 
tornar a direção muito mais 
complicada e cansativa.

4 - Atenção ao freio  
O freio é uma peça-chave 

para a segurança de qualquer 
veículo. Por isso, muita aten-
ção a possíveis vazamentos, 
barulhos ou também perda 
de eficiência ao frear. É impor-
tante que um mecânico verifi-
que se todos os itens do sis-
tema de freio estão em boas 
condições, como as pastilhas, 
sapatas e os discos.

5 - Verificar líquido de 
arrefecimento, óleo motor 
e água 

O sistema de arrefecimento 
do veículo, é responsável pelo 
resfriamento do motor, evi-
tando o aumento da tempera-
tura e sobrecarga nas peças do 
carro. Sendo assim, verifique 
se o líquido de arrefecimento 
está no nível adequado em 
seu mecânico de confiança. 
Aproveite também para obser-
var o radiador e conferir se o 
nível da água no reservatório 

é o suficiente.
Outro item que você precisa 

verificar no veículo é o fluído 
do motor, que também ajuda 
a resfriar o sistema e evitar o 
atrito entre as peças. O óleo 
precisa sempre estar em nível 
adequado e precisa ser trocado 
com frequência. Para isso, não 
se esqueça de que há um tipo 
de óleo específico para cada 
motor; confira qual é o melhor 
no manual do seu carro.

6 - Itens de segurança  
Depois destes 5 passos, não 

se esqueça de checar outros 
itens de segurança do veículo, 
como o extintor, macaco, 
chave de roda e triângulo. 
Verifique também o limpa-
dor de para-brisa do veículo 
e tenha certeza de que as bor-
rachas estão em bom estado 
e complete o nível do reserva-
tório de água do limpador.

Tudo certo? Então, boa via-
gem e boas férias!

ALGUNS cuidados que você deve ter com o carro antes de viajar, garante a segurança da família e férias tranquilas
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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 1.4 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 1.0 TURBO PREMIER 19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00
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 
VW UP CROSS  18/19 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

EXTRAVIO DE ALVARÁ
RENOVA CAR LATARIA E 
PINTIRA LTDA, inscrita sob nº 
CNPJ 11.442.022/0001-28, esta-
belecido na Avenida Tiradentes, 
2600, Jardim Paraiso, CEP 87505-
090, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 28.737/2010. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

Umuarama, sob a adminis-
tração de Hermes Pimentel, 
tem se dedicado ao desen-
volvimento e aplicação de 
programas que qualifiquem 
os pequenos negócios, sim-
plifiquem e desburocratizem 
a abertura e licenciamento 
de empresas, atraiam novos 
negócios ou aumentem a par-
ticipação dos mercados exis-
tentes. É desta forma que o 
secretário Marcelo Adriano, 
resume os trabalhos realiza-
dos pela Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio.

Ele apresentou um relatório 
destacando as frentes de atua-
ção de sua pasta, que incluem, 
entre outros órgãos, a Casa do 
Empreendedor, a Agência do 
Trabalhador e a recém-lançada 

Cidade aumentou a sustentabilidade
do ambiente de negócios em 2022

Zona de Processamento 
d e  E x p o r ta çõ e s  ( Z P E ) . 
“Acompanhar as constan-
tes mudanças econômicas 
e sociais que acontecem em 
todo o mundo e gerir oportu-
nidades para novas necessi-
dades e potencialidades que 
existem em nosso município 
requer uma busca e aplicação 
constante de novas políticas 
públicas. E o prefeito Pimentel 
está sempre antenado para 
nossa Secretaria tenha pro-
jetos que gerem empregos 
e renda para o município”, 
afirma.

“Nossa indústria distribui 
seus produtos para quase 
todo o Brasil e várias estão 
exportando, aí os setores mais 
abrangentes são o alimentício 

e o moveleiro, não podemos 
esquecer os de baterias e lubri-
ficantes automotivos, além do 
de confecções”, destaca.

Umuarama tem uma eco-
nomia bastante inclusiva, 
levando em conta os dados 
do Caged. “De 1º de janeiro de 
2021 até outubro de 2022, o 
município gerou 3.166 empre-
gos devidamente registrados. 
Segundo a RAIS (Relação Anual 
de Informações Sociais) de 
2021, 45,5% dos trabalhadores 

eram mulheres, 267 eram pes-
soas com deficiência, 415 
tinham até 17 anos de idade e 
1.432 tinham 60 anos ou mais. 
Mais de 5.200 trabalhadores 
tinham formação superior 
e outros 1.200 estavam cur-
sando”, informa.

Das 14.795 empresas ati-
vas em Umuarama, 7.361 
são Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e 7.434 de 
outros portes. “Vale desta-
car que, com os processos 

digitais, o tempo médio geral 
de abertura de uma empresa 
em Umuarama é de 12 horas, 
sendo que no Paraná é de 19 
horas e no Brasil de 35 horas. 
Outro dado importante vem 
do site Comex Vis (da Balança 
Comercial de Exportações), 
que registrou U$ 76,7 milhões 
na balança comercial para 
Umuarama, de janeiro a novem-
bro, sendo que as exportações 
já são 40,9% maiores que 2021 
inteiro”, analisa.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “A pergunta mais importante e 
urgente da vida é: o que você está 
fazendo pelos outros?” – Martin 

Luther King.

G
R

AT
ID

Ã
O

CANARINHO
A CBF ficou incomodada com a uti-
lização da camisa da seleção brasi-
leira por muitos dos terroristas que 
protagonizaram atos de vandalismo 
no domingo, em Brasília. E preten-
de se reunir com a fornecedora de 
material esportivo para tratar do 

tema. O novo presidente da entidade, 
Ednaldo Rodrigues, deseja conversar 
com a Nike para ver o que é possível 
ser feito. Ele estava interinamente 
no cargo e foi eleito em março do 

ano passado, mas agora, após a Copa 
do Mundo, esperam-se ações mais 

concretas de sua gestão.

***

Além da troca de treinador, com a pre-
viamente anunciada saída de Tite, uma 
nova estrutura no futebol será monta-
da, com um novo dirigente à frente do 
departamento de seleções, inclusive. A 
discussão sobre o uniforme pode entrar 

em debate. 

***

A princípio a entidade pensa em cam-
panhas educativas e sociais intera-

gindo mais os ‘verdadeiros torcedores’ 
com a seleção brasileira. Contudo, 

entende que o tema é complexo e por 
isso terá que buscar mais opiniões. 
“Ednaldo pretende ouvir a empresa 

americana que fornece o material es-
portivo e desenvolve o design”.

ADEUS  
Morreu na anteontem nos EUA, aos 

54 anos, a cantora Lisa Marie Presley, 
filha única de Elvis. Ela sofreu uma pa-
rada cardíaca em sua casa na Califór-
nia. Lisa Marie foi casada com Michael 
Jackson e Nicolas Cage e era mãe da 

atriz Riley Keough.

DESCE 
E o bilionário Elon Musk bateu o recorde mundial de maior perda de fortuna 

pessoal da história. Segundo o Guinness World Records, Musk perdeu cerca de 
US$ 165 bilhões (R$ 851 bilhões) de novembro de 2021 a dezembro de 2022. O 
prejuízo ocorreu após uma queda no valor das ações da Tesla, depois que o bilio-
nário comprou o Twitter no ano passado. Em dezembro, o chefe da Tesla perdeu 
sua posição de pessoa mais rica do mundo para Bernard Arnault, presidente-exe-

cutivo da empresa francesa de artigos de luxo LVMH. (BBC News Brasil)

EMPENHO!
Médicos e amigos marcaram presença no   evento promovido pelo Instituto Nossa Senhora Aparecida para agradecer ao Secretário 
de Saúde do Paraná e recém eleito deputado federal, BETO PRETO, pelo empenho em trazer verbas para a saúde, em Umuarama.

ARQUIVO INSA

ROSETA DE PEIXE COM MANGA GRELHADA!
INGREDIENTES
n4 filés de pescada branca (cerca de 80 
g cada)
n1 manga palmer madura
n¼ de xícara (chá) de vinho branco
n1 pitada de pimenta-de-caiena
nAzeite a gosto
nSal e pimenta-do-reino moída na hora 
a gosto
nFolhas de rúcula para servir

MODO DE PREPARO
1.    Preaqueça o forno a 180 ºC (tem-
peratura média). Separe alguns palitos 
de dente para a montagem das rose-
tas. Corte 2 pedaços grandes de papel 
alumínio de cerca de 50 cm. Tempere os 
filés de peixe com sal e pimenta a gos-
to. Para montar as rosetas: corte cada 
filé ao meio, no sentido do comprimen-
to, formando duas tiras. Junte a ponta 
de uma com a ponta da outra, formando 
uma tira longa. Enrole a tira sobre ela 
mesma, formando a roseta, e prenda 
com palitos de dente. Repita com os 
outros filés para formar 4 rosetas. Para 
montar os papilotes: num prato fundo, 
coloque uma folha de papel-alumínio, 
com a parte brilhante para cima e regue 
o centro com um fio de azeite. Dispo-
nha duas rosetas no centro, regue com 
1 colher (sopa) de azeite e 2 colheres 
(sopa) de vinho branco. Levante as 
extremidades do papel-alumínio e vá 
fechando as pontas para formar uma 

VIA PANELINHA

trouxinha bem vedada – assim os líqui-
dos não vazam. Ela deve ficar alta para 
o vapor circular e cozinhar o peixe por 
igual. Transfira os 2 papilotes para uma 
assadeira e leve ao forno para assar por 
10 minutos – esse é o tempo certo para 
o peixe cozinhar e ainda ficar úmido.

Enquanto isso, prepare a manga.
2.    Descasque a manga e corte 2 fatias 
grossas, no sentido do comprimento, 
bem rentes ao caroço – você pode reser-
var o restante da fruta na geladeira por 
até dois dias para comer pura ou noutra 
receita. Polvilhe uma pitada de sal e de 
pimenta-de-caiena na parte plana das 
fatias. Leve uma  frigideira antderente 
ao fogo médio para aquecer. Regue com 
1 colher (chá) de azeite e coloque as 
fatias, com a parte plana para baixo. 
Deixe dourar por cerca de 5 minutos 
sem mexer, ou até formar uma crostinha 

bem dourada. Reserve as fatias em dois 
pratos.Passado os 10 minutos, retire a 
assadeira do forno e abra os papilotes 
com cuidado para não se queimar com 
o vapor. Sirva as rosetas com as fatias 
de manga grelhadas, arroz integral e 
folhas de rúcula.
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