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Novos óbitos por Covid são confirmados
pela Secretaria de Saúde em Umuarama
A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, através da Secretaria de Estado 
(Sesa) mais dois óbitos por Covid-19 em Umuarama, ambos registrados em 
dezembro do ano passado. Um deles foi no dia 12 e trata-se de uma mulher 
de 69 anos que faleceu no Hospital Cemil (ela tinha hipertensão e diabetes 

e tinha tomado duas doses da vacina). O segundo caso registrado, foi no 
dia 15, de um homem de 66 anos que estava internado no Hospital Nossa 
Senhora Aparecida (ele tinha obesidade mórbida, esquizofrenia, era taba-
gista e alcoolista e havia tomado duas doses de vacina). 

AEN

Novos 
secretários

A fim de orientar 
o consumidor que 
deseja economizar 
nas compras em 
supermercados, o 
Procon Umuarama 
realiza mensalmente 
duas pesquisas 
preços de 33 itens 
que compõem a cesta 
básica, uma com as 
marcas mais baratas e 
outra com as marcas 
líderes de mercado.  l 9

l Pág. 3

Inflação deve
fechar 2023 em
5,39%, indica
Boletim Focus

l 2

Exportações
de carne por
Paranaguá

cresceram 13%
l 4

Paraná distribui
hoje 204,3 mil
vacinas contra

a Covid-19
l 5

l 6
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‘Tapete’
Com três contratos em execução, a Prefeitura investe mais 
de R$ 3,4 milhões em obras de infraestrutura em Serra dos 

Dourados. O maior distrito do município está recebendo  
21 mil m2 de pavimentação asfáltica que eliminam o problema 

do barro e da poeira em pelo menos 12 trechos de ruas e 
avenidas. Uma boa parte já está praticamente concluída, 
restando apenas a pintura da sinalização viária. As obras 

contam com recursos federais do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, via CEF, e contrapartida do município.  

l 3
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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 -2,16% 24,04 
Vale ON -1,67% 92,25 
ItauUnibanco PN -1,08% 25,57 
Bradesco PN -3,07% 14,53 
Magazine Luiza ON +12,24% 3,85 
Americanas ON -38,41% 1,94 

IBOVESPA: -1,54% 109.212 pontos

Iene 128,55
Libra est. 0,82
Euro 0,92
Peso arg 182,20

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,8% 5,1480 5,1490 -2,5%

PTAX  (BC) -0,1% 5,1109 5,1115 -2,0%

PARALELO +0,9% 5,0500 5,4600 -2,5%

TURISMO +0,9% 5,0500 5,4400 -2,5%

EURO -0,1% 5,5325 5,5342 -0,6%

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 16/01

Iene R$ 0,0398
Libra est. R$ 6,24
Peso arg. R$ 0,028
R$1: 1.447,18 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/01 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 162,56 0,0% -4,6% 161,00
MILHO 77,57 0,0% 3,4% 77,00
TRIGO 92,39 0,0% -1,9% 94,00
BOI GORDO 280,42 0,0% 0,0% 285,00
SUINO 6,71 -3,7% -0,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 16/01 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

Palavras cruzadas

Solução anterior

8 VARIEDADES   Terça-feira 17 de janeiro de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Com alto poder de comunicação, 
você saberá convencer os colegas 
das suas ideias. É possível que tenha 
problemas para dar andamento a 
estudo. Sexualmente, vai se revelar 
autoconfiante.

TOURO  21/4 a 205
No ambiente profissional, é melhor 
ouvir mais e falar menos. Talvez tenha 
problema com seguros ou documentos. 
Poderá se interessar por pessoa miste-
riosa e batalhar para se fazer notar.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
A Lua vai acentuar sua simpatia e seu 
talento para vender suas ideias nesta 
terça-feira. Ótima oportunidade para 
se desculpar com quem pisou na bola 
de bobeira. Tente pressionar menos 
seu par.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Seu emprego vai encher você de 
orgulho e, por isso, irá se dedicar 
ao máximo. Poderá se magoar facil-
mente, mas não leve tudo para o lado 
pessoal. Na união, deixe o passado 
para trás.

LEÃO 22/7 a 22/8
Poderá desenvolver muitas ativida-
des profissionais ou se envolver em 
diferentes projetos, o que talvez con-
funda suas ideias. Seja discreto (a). 
Aprenda a negociar o que você e seu 
par desejam.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você vai se entregar de corpo e alma 
na carreira e buscar pessoas com 
ideais iguais aos seus nesta terça-
-feira. No amor, sua intenção será 
assumir compromisso caso esteja 
conhecendo alguém.

LIBRA  23/9 a 22/10
Atenção aos seus pressentimentos 
sobre as pessoas em geral. Não terá 
cabeça para lidar com contas: adie 
isso. No amor, estará com muita ener-
gia para se divertir e passear com o 
seu parceiro.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Não é um bom dia para lidar com 
grana: a tendência é se aborrecer. 
A relação com os colegas de equipe 
pode ficar competitiva. Cuidado com 
as palavras para não queimar seu 
filme na paquera.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
No serviço, o clima estará tenso e 
podem ocorrer desentendimentos 
com os seus colegas de trabalho. Sua 
grana deverá render! Aja com paciên-
cia na paquera: sob pressão, a pessoa 
amada vai se assustar. Sexo ardente.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você vai demonstrar concentração para 
executar as tarefas no serviço e deverá 
ser notado. Aproveite os conselhos dos 
colegas mais velhos. Seu humor instá-
vel deve atrapalhar a paquera.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Situações indefinidas na carreira 
deverão se resolver, trazendo êxito. 
Faça uma coisa de cada vez para não 
se atrapalhar. Jogue charme para se 
aproximar de quem deseja e com cer-
teza vai colher bons frutos.

PEIXES 20/2 a 20/3
Suas ideias estarão inspiradas, 
podendo renovar processos no tra-
balho e na vida pessoal. Resolva 
assunto ligado à carreira com calma. 
Terá pique para paquerar, pois não vai 
querer ficar sem um amor.

Os nascidos a 17 de janeiro são do signo de Capricórnio com a personali-
dade de Sagitário. São vagarosos e acomodados, inseguros e incertos. A 
indecisão, os levam a perder muito tempo e até dinheiro. São instáveis e 
tudo caminha a passos lentos. Seu número principal, do dia do nascimento 
é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. Juntos formam o 9, de Marte, 
que tempera um pouco a fragilidade dos números anteriores, conferindo 
coragem determinação e espírito aventureiro.

Horóscopo nascidos em 17 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 17/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 24

max 28
min 21

Cascavel
max 27
min 19

Foz do Iguaçu
max 32
min 23

max 27
min 21

Curitiba
max 25
min 19

FASES 
DA LUA

Quarta 18/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 19/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 707
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 01 06 04 04 06 03 07

Super Sete concurso: 345C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

DEZEMBRO

01 15 19 22 23 30 31

Loterias
Megasena

02 03 05 06 08 09 11 13 
16 17 18 21 23 24 25concurso: 2555Megasena

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.
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2417Lotomania

87.705
84.044
13.948
54.769
81.634

08 39 41 4552 69 73 
MIRASSOL /SP

01 07 49 59 61
concurso: 6051

03 20 45 52 53 58 

02 10 14 15 21 31 39 46 51 52 
55 60 61 64 65 80 81 85 86 92

concurso: 2714Lotofácil
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CD
CAMARADEGAS

CUMULONIMBO
LARANJEIRA

MIRODOUIR
NÃOCASTRE
ADAMODEGOLA
REDATOROI

GIARDIAIPM
RAGORSAPE

DUENFRENTA

MOAISAQSER

JADEFLUAL
POSATISDAR

SÃOCRISTOVÃO
EIMOSOSORE

Modali-
dade de
pena de
morte

Tem 
entre seus
quitutes o
chirashi 

Divindade
cultuada

pelos
dervixes

Nuvem que
prenuncia
chuvas de

granizo

Sabiá-
(?), ave
símbolo 
do Brasil 

As madri-
nhas, em
relação à

mãe

O anseio
do posses-

sivo

Pena
capital de

Maria
Antonieta 

Inquérito
Policial
Militar
(sigla)

Ligar o
reboque ao
automóvel

Colossais
estátuas

da ilha de
Páscoa

Registro
público de
obras me-
moráveis

Condição
oposta ao
Nada, para

Sartre 

O Tricolor
carioca 

(fut. red. )

Sem feri-
mentos

(pl.)

Que tem
os bordos 
irregulares
(vegetal)

Sofá sem
braços e

sem
encosto

Gravou com Cynthia
Luz "A

Cura Tá no
Coração"

(?) bem:
causar boa
impressão

Mostrou
alegria

Pontaria,
em inglês

O Criador,
para Platão

Morrer,
em inglês

Giro
policial

pelo bairro

ONG que resgata
feridos em
acidentes
de trânsito

Pitu
Antiga

divisão de
Berlim

Cerceie a
atuação de
Pátio de
igrejas

Agente de
infecções
intestinais

Escritor 
de jornal

Pedra
filosofal
(Alq.)

Pintor
espanhol 
Resposta
negativa

Árvore
tropical

Conteúdo do
pen drive

Cobertura
de chalés
rústicos
Suplicar

Bairro carioca que
abriga o Centro de

Tradições Nordestinas

Causa de
alergia 

respiratória

(?) Bar-
bosa, ex-
atleta da
ginástica
olímpica Exprime

anuência
Prestar
caução

Encara
sem medo

Isto é
(abrev.)

3/aim — die. 4/miró. 5/adamo — eroso — somiê. 6/fastos. 8/demiurgo.
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D M I N
F I N L A N D I A

S A V O I R F A I R E
S E I S E S MA L T E

B E R T O L T I H S
S E L A U S U

V I D R A R M R S
C U I D A R F O C O

G A S E A O C A

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

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

A R C A D E N O E Y E S

A S A F I M A L E M

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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Fases da lua
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Inflação deve fechar 2023 em
5,39%, indica Boletim Focus

O mercado financeiro 
aumentou a previsão de inflação 
para este ano. Segundo proje-
ção do Boletim Focus, divulgada 
ontem (segunda-feira, 16), em 
Brasília, pelo Banco Central, o 
Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) deve fechar o ano 
em 5,39%. Há uma semana, o 
cálculo do mercado era de que 
a inflação este ano ficasse em 
5,36%%. Há quatro semanas, a 
previsão era de 5,17%.

O percentual está acima 
da meta de inflação para este 
ano, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), 
que é de 3,25%, com margem 
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual (pp), para cima ou para 
baixo. Assim, a meta será consi-
derada formalmente cumprida 
se oscilar entre 1,75% e 4,75%.

Para alcançar a meta infla-
cionária, o BC usa como prin-
cipal instrumento a taxa básica 
de juros, a Selic, definida em 
13,75% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
A taxa está no maior nível 
desde janeiro de 2017, quando 

também estava nesse patamar.
A próxima reunião do 

Copom está marcada para 31 
de janeiro e 1º de fevereiro 
deste ano. Para o mercado 
financeiro, a expectativa é que 
a Selic seja mantida nos mes-
mos 13,75% ao ano nessa pri-
meira reunião de 2023.

Divulgado semanalmente, 
o Boletim Focus reúne a pro-
jeção de mais de 100 institui-
ções do mercado para os prin-
cipais indicadores econômicos 

do país. Para 2024, o mercado 
manteve a projeção de inflação 
da semana passada: 3,70%. Há 
quatro semanas, a previsão era 
de que o índice fechasse o pró-
ximo ano em 3,50%. Já para 
2025, a projeção é de que o 
IPCA – a inflação oficial do país 
– fique em 3,50%.

PIB
O aumento da previsão de 

inflação veio acompanhado de 
uma redução na expectativa 
de crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) do país este 
ano, que ficou em 0,77%, ante 
0,78% da semana passada. 
Na projeção desta semana, o 
Focus manteve a previsão do 
PIB para 2024, registrada há 
sete dias. A nova projeção é de 
1,50%. Para 2025, a estimativa 
é que a economia brasileira 
cresça 1,90%.

Taxa de juros e câmbio
O mercado também projetou alta para a taxa básica de juros, a Selic, 
para 2023. Na projeção divulgada nesta segunda-feira, a Selic deve 

ficar em 12,50%, ante os 12,25% da semana passada. Para o fim 
de 2024, a estimativa do mercado para a Selic se manteve estável, 

ficando em 9,25%. Para 2025, a previsão é que a Selic fique em 8,25%. 
Quanto ao câmbio, a expectativa do mercado para a cotação do dólar 
em 2023 ficou em R$ 5,28, a mesma da semana passada. Para os anos 
de 2024 e 2025, a previsão do mercado é de que o a moeda norte-a-

mericana fique em R$ 5,30, o mesmo valor da semana anterior.

HÁ uma semana, o cálculo do mercado era de que a inflação este ano ficasse em 5,36%. Há 
quatro semanas, a previsão era de 5,17%
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A empresa abaixo torna público que requereu a Licença de Operação para o empreendimento 
abaixo solicitado: EMPRESA: Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. 
ATIVIDADE: Sistema de Tratamento de Esgoto no Distrito de Vila Yara. ENDEREÇO: ETE: 
Parte do Lote nº 1-B-1/B, subdivisão do Lote nº 1-B-1, subdivisão do Lote nº 1-B e este 
subdivisão do Lote nº 1 da Gleba Porto Byington no Distrito de Vila Yara. MUNICÍPIO: 
ALTÔNIA – PR.

Governo nomeia secretários
da Mulher, da Igualdade
Racial e da Comunicação

O governador Ratinho 
Junior (PSD) anunciou na 
manhã de ontem (segunda-
-feira, 15) mais dois nomes 
que vão ocupar o primeiro 
escalão do Governo do Paraná 
nos próximos anos. A secre-
tária da Mulher e Igualdade 
Racial será a deputada fede-
ral eleita Leandre Dal Ponte e 
a Secretaria de Comunicação 
ficará sob responsabilidade de 
Cleber Mata.

Com as novas nomea-
ções, já foram anunciados os 
ocupantes de 36 secretarias, 
empresas públicas e órgãos 
da administração pública 
estadual que participarão da 
gestão pelos próximos quatro 
anos.

MULHER
Leandre Dal Ponte é depu-

tada federal e foi reeleita para o 
terceiro mandato em 2022. Ela 
já foi procuradora da Mulher 
na Câmara dos Deputados e 
atualmente ocupa o cargo de 
procuradora adjunta. Uma 
das suas marcas é o trabalho 
pela criação de procurado-
rias da mulher nos legislati-
vos paranaenses, assim como 
na Assembleia Legislativa do 
Estado. Atualmente, cerca de 
100 municípios paranaenses 
contam com Procuradoria da 
Mulher ativa, fortalecendo as 
redes de proteção à violência 
contra as mulheres.

Na Câmara dos Deputados, 
também presidiu a Comissão 
Externa do Envelhecimento 
Saudável e participava como 
titular da Comissão de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CIDOSO) e Comissão de 
Seguridade Social e Família 
(CSSF). No Congresso Nacional, 
preside a Frente Parlamentar 
Mista da Primeira Infância e 
compõe as frentes parlamen-
tares em Defesa dos Direitos da 
Mulher, em Defesa dos Direitos 
dos Povos Indígenas, em 
Defesa dos Povos Tradicionais 
de Matriz Africana, e em Defesa 
dos Povos e Comunidades 
Tradicionais com Participação 
Popular.

Ela é natural de Pato 
Branco, no Sudoeste do 
Paraná, e já foi secretária 

Confira os nomes já confirmados do primeiro 
escalão do Paraná
Casa Civil: João Carlos Ortega
Subchefe da Casa Civil: Lúcio Mauro Tasso
Administração e Previdência: Elisandro Pires Frigo
Agricultura e Abastecimento: Norberto Ortigara
Casa Militar: Sérgio Vieira Benício
Chefia de Gabinete: Darlan Scalco
Cidades: Eduardo Pimentel
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior: Aldo Bona
Comunicação: Cleber Mata
Cultura: Luciana Casagrande Pereira
Desenvolvimento Social e Família: Rogério Carboni
Desenvolvimento Sustentável: Valdemar Bernardo Jorge
Educação: Roni Miranda
Esporte: Helio Wirbiski
Fazenda: Renê Garcia
Indústria, Comércio e Serviços: Ricardo Barros
Inovação, Modernização e Transformação Digital: Marcelo Rangel
Mulher e Igualdade Racial: Leandre Dal Ponte
Planejamento: Guto Silva
Saúde: Beto Preto
Segurança Pública: Hudson Leôncio Teixeira
Trabalho, Qualificação e Renda: Mauro Moraes
Controladoria-Geral do Estado: Raul Siqueira
Procuradoria-Geral do Estado: Leticia Ferreira da Silva
Assuntos Metropolitanos: Gilson Santos
BRDE: Wilson Bley Lipski
Celepar: Andre Gustavo Garbosa
Cohapar: Jorge Lange
Compagas: Rafael Lamastra
Copel: Daniel Pimentel Slaviero
Detran: Adriano Furtado
Ferroeste: André Gonçalves
Fomento Paraná: Heraldo Neves
Invest Paraná: Eduardo Bekin
Portos do Paraná: Luiz Fernando Garcia
Sanepar: Claudio Stabile

municipal  da Saúde de 
Saudade do Iguaçu. Tem ampla 
atuação em defesa da Saúde 
da Família, sendo autora do 
projeto de lei que cria no Brasil 
a Política Nacional do Cuidado. 
É formada em engenharia civil.

COMUNICAÇÃO
E x - s e c r e t á r i o  d e 

Comunicação do Estado de São 
Paulo, Cleber Mata é jornalista 
formado pela PUC Campinas 
e em solo paulista assessorou 
diretamente seis governadores, 
além de ter coordenado o traba-
lho jornalístico e de marketing 
de campanhas políticas.

Com larga experiência em 
gestão pública, Mata é espe-
cialista em marketing político 
pela Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA/USP) e mestrando 
em Comunicação Pública pela 
USCS (Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul).

ESPECIALIZADO em marketing políti-
co, o jornalista Cleber mata, ex-secretário 
de Comunicação em São Paulo, é o novo 
secretário de comunicação do Paraná

DIVULGAÇÃO

CPI dos Atos
A instalação da CPI para investigar os atos contra os Três 
Poderes no dia 8 deve ficar para fevereiro, após a volta 
do recesso parlamentar. A decisão foi comunicada pelo 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só no Senado, a 
estimativa inicial de prejuízos é de R$ 4 milhões. Com base no 
Regimento, Pacheco explicou que uma sessão extraordinária 
só pode tratar daquilo que consta na pauta da sua convocação. 
No caso da extraordinária do último final de semana, a pauta 
se restringia ao exame do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 
que determina a intervenção federal na área da segurança 
pública do Distrito Federal.

Busca para o Bolsa
O ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à 
Fome, Wellington Dias (PT), anunciou que o governo iniciará 
um programa de busca ativa das famílias que têm direito 
a receber o Bolsa Família. “São pessoas que, em todas as 
regiões do Brasil, têm direito, mas ficaram de fora. E, agora, 
o presidente Lula nos autoriza a fazer um programa Busca 
Ativa, integrado com os municípios”, disse. A medida envolve 
o repasse de recursos aos municípios para atualizar o cadastro 
do programa. Além da busca ativa, a ação também terá como 
objetivo mapear as famílias com crianças de até seis anos, que 
receberão um adicional de R$ 150 a partir de março.

O “laranja”
O subtenente do Corpo 
de Bombeiros do Rio de 
Janeiro Roberto Henrique 
de Souza Júnior, de 52 anos, 
preso ontem (16), suspeito 
de organizar e financiar 
bloqueios nas rodovias em 
Campos dos Goytacases (RJ), 
em 8 de janeiro foi localizado 
pela Polícia Federal através da 
chave Pix. De acordo com as 
investigações, o subtenente 
teria realizado transferências 
de valores para financiar os 
grupos envolvidos. Entretanto, 
a PF acredita que o bombeiro 
não seja a ponta do esquema, 
mas um “laranja”. O salário 
bruto do subtenente é de 
R$ 16.432,04. 

Sem motivos
O presidente 
da Câmara dos 
Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), disse 
não ter visto, até o 
momento, indícios 
de que os deputados 
eleitos para a próxima 
legislatura André 
Fernandes (PL-CE), 
Clarissa Tércio (PP-PE) 
e Nikolas Ferreira 
(PL-MG) tenham 
incitado o grupo 
de vândalos que 
invadiu e depredou o 
Congresso Nacional, 
o Palácio do Planalto 
e a sede do STF, no 
dia 8. “Não vi, nos 
deputados Nikolas 
Ferreira, André Fernandes e Clarrisa Tércio nenhum ato que 
corroborasse com os inquéritos”, disse Lira, referindo-se ao 
pedido de inquérito que o Ministério Público Federal (MPF) 
enviou ao STF no último dia 11.

DIVULGAÇÃO

Assessor indireto
Damares Alves, ex-ministra 
e senadora eleita no DF, 
afirmou que Wellington 
Macedo de Souza, acusado de 
tentar explodir um caminhão 
perto do aeroporto de 
Brasília, não foi seu assessor 
direto. Considerado foragido, 
Wellington foi assessor da 
Secretaria Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
durante a gestão de Damares 
no Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos 
do governo Jair Bolsonaro. 
“Não era meu assessor direto. 
Trabalhou na comunicação da 
Secretaria que funcionava em 
prédio diferente do Gabinete”, 
diz Damares.
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Exportações de carne 
por Paranaguá crescem 
cerca de 13% em 2022

As exportações de carne pelo 
Porto de Paranaguá cresceram 
cerca de 13% em 2022. Foram 
2.970.105 toneladas de frango 
e carnes bovina e suína embar-
cadas pelo terminal paranaense, 
contra 2.620.876 toneladas em 
2021. O aumento registrado nas 
cargas de peixe foi ainda maior: 
126%, passando de 2.085 tone-
ladas em 2021 para 4.720 tone-
ladas no ano passado.

Proporcionalmente, o 
maior volume dos embarques 
está exatamente nas cargas de 
frango. Em 2022, 2.378.360 tone-
ladas da carne foram exporta-
das pelo Paraná. No ano ante-
rior, 2.276.168 toneladas, um 
crescimento de cerca de 4,5%.

“O Porto de Paranaguá é a 
principal saída do frango bra-
sileiro para o mercado interna-
cional”, afirma o diretor-presi-
dente da Portos do Paraná, 
Luiz Fernando Garcia. “Muito 
se deve ao fato de sermos 
estratégicos para o principal 
produtor da carne de aves, que 
é o Estado do Paraná”.

Porém, segundo Garcia, é a 
eficiência do terminal de con-
têineres do Porto de Paranaguá 
e a qualidade da infraestrutura 
portuária do Estado que fazem 
com que os exportadores da 
carga sigam operando pelo 
porto paranaense.

“O segundo principal expor-
tador de frango do País é o Porto 
de Itajaí, em Santa Catarina. Se 

Bois e suínos
Já as exportações da carne bovina subiram 113%. Em 2021, 221.442 
toneladas foram embarcadas pelo Porto de Paranaguá. No ano pas-

sado, o volume somou 471.943 toneladas. De carne suína, foram 
119.802 toneladas exportadas em 2022, e 123.266 toneladas em 

2021, uma queda de 2,8%. Os principais destinos do frango embar-
cado por Paranaguá foram China, Emirados Árabes e África do Sul. A 
carne bovina foi principalmente para China, Filipinas e Egito. A car-
ne suína foi exportada em maiores volumes para Hong Kong, Vietnã 
e Cingapura. O peixe tem os Estados Unidos como grande destino.

Balança comercial apresenta
superávit de US$ 61,8 bilhões

O valor total exportado 
pelo Brasil em 2022 cresceu 
19,1% e o valor importado foi 
24,3% maior do que o regis-
trado em 2021. Assim, o supe-
rávit na balança comercial do 
país fechou o ano em US$ 61,8 
bilhões, um pouco superior 
aos US$ 61,4 bilhões de 2021.

Os dados foram divulga-
dos ontem (16), pelo Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV/Ibre), no Indicador de 
Comércio Externo (Icomex).

Segundo a instituição, o saldo 
em novembro e em dezembro 
surpreendeu com a melhora das 

não oferecêssemos mais vanta-
gens operacionais ao segmento, 
a carga certamente migraria. 
Afinal, a distância é pequena”, 
completa.

ESTRUTURA
As carnes são exportadas 

em contêineres. A empresa 
TCP, que administra o termi-
nal de contêineres do Porto de 
Paranaguá, conta com a maior 

estrutura para atender o seg-
mento de congelados e refrige-
rados da América Latina, com 
3.624 tomadas.

Além disso, esse é o único 
terminal do segmento, na 
região Sul, com operação ferro-
viária dentro de zona primária. 
“E a ferrovia atende muito os 
exportadores de frango, prin-
cipalmente da região Oeste do 
Estado”, afirma Garcia.

vendas para a China, com desta-
que para a agropecuária. O supe-
rávit do setor extrativo caiu e o 
déficit da indústria de transfor-
mação aumentou.

“As restrições da oferta agrí-
cola associadas à guerra na 
Ucrânia e questões climáticas ele-
varam os preços agrícolas, pois o 
aumento no volume exportado foi 
2,6% menor do que o da indústria 
de transformação. Na extrativa, 
preços e volume das exportações 
recuaram com o desempenho do 
minério de ferro desfavorável. O 
déficit na indústria de transfor-
mação é recorrente na balança 
comercial do Brasil desde 2009”, 

informou a FGV/Ibre.

CENÁRIO MUNDIAL
Para este ano, o instituto pro-

jeta um menor crescimento da 
economia mundial, com taxa de 
expansão do Brasil abaixo de 1% 
e redução tanto nas exportações 
como nas importações.

No cenário internacional, 
o crescimento mundial pode 
ser afetado positivamente 
pelo relaxamento da política 
de covid zero na China, que 
projeta crescimento de 5% 
em 2023. Na União Europeia, 
a crise energética pode levar a 
um menor crescimento.

PROPORCIONALMENTE, o maior volume dos embarques está exatamente nas cargas 
de frango. Em 2022, 2.378.360 toneladas da carne foram exportadas pelo Estado

CLAUDIO NEVES/AEN

Corrida Sanepar
A segunda etapa do Circuito de Corridas Sanepar neste domingo (15) 

reuniu cerca de 1.200 atletas na Avenida Atlântica em Guaratuba. 
A prova faz parte das comemorações pelos 60 anos da Sanepar e 

integra o projeto Verão Maior Paraná, do governo estadual.

Oportunidades
O Paraná começa a semana 
com a oferta de 10.757 vagas de 
emprego com carteira assinada 
nas Agências do Trabalhador 
e postos avançados de 
atendimento. Os interessados 
em ocupar as vagas devem 
buscar orientações e a unidade 
da Agência do Trabalhador da 
sua cidade ou pelo site https://
www.justica.pr.gov.br/Trabalho

Empregos
O Paraná foi o estado do Sul 
que mais gerou empregos entre 
jovens de 18 a 29 anos entre 
janeiro e novembro de 2022, 
segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do 
Trabalho.

Eventos agropecuários
Show Rural, Expoingá, 
Expolondrina, Expo Umuarama, 
Festa da Uva, InovaMeat 
Toledo, Expofrísia e diversos 
outros eventos relacionados 
à agropecuária paranaense e 
programados para 2023 podem 
ser consultados no https://
www.agricultura.pr.gov.br 
da Secretaria de Estado da 
Agricultura e do Abastecimento.

Praia lotada
Nem a ameaça de chuva 
desanimou o público que lotou 
as areias de Pontal do Paraná 
e de Matinhos para os shows 
gratuitos do Verão Maior Paraná. 
O sertanejo Eduardo Costa e a 
dupla Antony & Gabriel abriram 
a segunda semana de shows da 
temporada.

Vertedouro da Itaipu
Mais de duas mil pessoas, entre 
turistas e moradores de Foz 
do Iguaçu, visitaram a Itaipu 
Binacional para ver o espetáculo 
das águas produzido pela 
abertura do vertedouro da usina, 
que não operava desde outubro 
de 2021. A binacional chegou 
a fazer uma operação especial 
com um ônibus exclusivo para o 
mirante do vertedouro.

Matrículas
A prefeitura de Londrina reabriu 

as matrículas de crianças 
de quatro anos ou mais na 
rede municipal de ensino. O 
novo período também vale 
aos interessados em concluir o 
ensino médio por meio da EJA 
(educação de jovens e adultos). 
As inscrições devem ser feitas no 
http://www.londrina.pr.gov.br

Cursos gratuitos
O programa Liceu de Ofícios 
de Curitiba abriu 896 vagas 
para 17 cursos gratuitos de 
desenvolvimento pessoal 
e qualificação profissional 
que ocorrem entre 1º e 17 de 
fevereiro.As inscrições devem 
ser feitas no Portal Aprendere 
.Os interessados também 
podem ter mais informações 
pelo telefone: (41) 3250-7442.

Guartelá
O Governo do Paraná divulgou 
o edital de concessão do Parque 
Estadual do Guartelá em Tibagi. 
A concessão será por 30 anos e o 
valor estimado de investimentos 
é de R$ 4,7 milhões. Entre as 
implantações obrigatórias está 
a implementação de transporte 
interno e serviços de alimentos 
no local.

Horta comunitária
A Secretaria de Trabalho, 
Renda e Agricultura Familiar 
de Maringá vai entregar a 40ª 
horta no dia 23 de fevereiro no 
Jardim Andreia. A horta terá  
1,8 mil metros quadrados e 
atenderá 58 famílias.

Favorito
O deputado federal Enio Verri 
(PT) continua favorito para 
assumir a binacional. Já foi 
convencido da renúncia do 
mandato. A Itaipu ficará ainda 
sob a área de influência da 
deputada Gleisi Hoffmann, 
presidente nacional do PT, e do 
deputado Zeca Dirceu (PT).  

Cargos de Itaipu
O governador Ratinho Junior 
(PSD) não terá nenhuma 
influência na composição dos 
cargos de direção da binacional 
e na indicação do uso dos 
recursos que podem chegar a 
R$ 5 bilhões em 2023.
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Paraná começa a semana
distribuindo 204,3 mil
vacinas contra a Covid

A Secretaria estadual da 
Saúde (Sesa) iniciou ontem 
(16) a distribuição, por via ter-
restre, de 204.388 doses de 
vacinas contra a Covid-19 para 
as suas 22 Regionais do Estado. 
Do total, 94.128 são vacinas 
da Pfizer/BioNTech e 65.680 
AstraZeneca, ambas para a 
dose de reforço da população 
adulta. Outras 44.580 doses 
são CoronaVac, para crianças 
de 3 a 4 anos.

Os imunizantes foram 
solicitados pelos municí-
pios e estão sendo retirados 
do Centro de Medicamentos 
do Paraná (Cemepar) pelas 
Regionais de Saúde.

Atualmente, os pedidos 
de vacinas são realizados 
diretamente pelos municí-
pios no Sistema de Insumos 
Estratégicos (SIES), do governo 
federal, e cabe ao Estado rece-
ber e fazer a descentralização 
desses pedidos.

“Iniciamos a semana distri-
buindo mais doses aos municí-
pios, enviadas pelo Ministério 
da Saúde, para a continuação 
da imunização no Paraná. 
Como desde o início da pan-
demia, assim que as vacinas 
chegam ao Estado, nossas 
equipes agilizam a separação 
e fazemos a logística o mais 

Dados
Segundo o Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde, desde o 

início da vacinação contra a Covid-19 o Paraná registrou 28.538.409 
doses aplicadas, sendo 10.236.436 primeiras doses; 9.444.316 

segundas aplicações; 339.664 doses únicas; 6.371.407 primeiras 
doses de reforço, 1.685.620 segundas doses de reforço e 460.966 

doses adicionais.

Alunos da rede estadual são quase
40 por cento dos aprovados na UFPR

Os alunos do ensino médio 
da rede estadual representam 
quase 40% dos aprovados no 
vestibular 2023 da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Dos 
4.410 candidatos que passa-
ram no certame, 1.605 estuda-
ram na rede estadual do Paraná 
entre 2010 e 2022. O Paraná, 
segundo o último Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), tem o melhor 
ensino médio do Brasil entre 
as redes públicas estaduais 
de ensino.

O número é expressivo 
não apenas pelo alcance, mas 
pelas circunstâncias. Os estu-
dantes aprovados na UFPR 
cursaram boa parte do ensino 
médio durante a pandemia. 

Rede pública
Entre os aprovados no vestibular da UFPR, 56% são provenientes da 
rede pública (seja estadual ou federal). Além disso, quase 90% são 
do Paraná. Segundo a instituição, foram aprovados 4.410 candida-
tos, de um total de 35.094 inscritos. Os calouros ingressam na uni-
versidade neste primeiro semestre letivo de 2023. Os aprovados no 
vestibular devem realizar o registro acadêmico entre 17 de janeiro 
e as 17 horas de 19 de janeiro. Para isso, é preciso acessar o site do 
Núcleo de Concursos da UFPR e enviar os documentos listados no 

item 10 do Guia do Candidato.

prontamente possível”, refor-
çou o secretário estadual da 
Saúde, Beto Preto.

NOVAS DOSES
Das vacinas que estão 

sendo distribuídas, grande 
parte chegou já na segunda 
(16). São 166.580 doses, 
das quais 120 mil da Pfizer/

BioNTech para a população 
adulta e 46.580 vacinas pediátri-
cas CoronaVac para crianças de 
3 a 4 anos. As vacinas chegaram 
em voos distintos no Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, um 
às 7h e o outro às 8h30. Estas 
são as primeiras doses enviadas 
pelo Ministério da Saúde desde 
o início do ano.

Nesse período, a Secretaria 
da Educação implementou o 
Aula Paraná, um projeto que 
compreendia aulas gravadas 
(exibidas na televisão aberta e 
no YouTube) e aulas ao vivo (via 
Google Meet), além de ativida-
des no Google Classroom, apli-
cativo Aula Paraná e atividades 
impressas — para atender todos 
os estudantes da rede.

O investimento foi de mais 
de R$ 15 milhões entre 2020 e 
2021, incluindo o custo da pro-
dução e edição das aulas grava-
das, transmissão em três canais 
na TV aberta, aplicativo para 
smartphone e parceria com as 
quatro maiores operadoras de 
telefonia para ofertar aos estu-
dantes acesso gratuito ao apli-
cativo por meio do 3G e 4G.

OS imunizantes foram solicitados pelos municípios e estão sendo retirados do Centro de 
Medicamentos do Paraná (Cemepar) pelas Regionais de Saúde
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Foz do Iguaçu - Um gavião 
cauda branca (Geranoaetus 
Albicaudatus) com dificul-
dade visual em um dos olhos 
está reaprendendo a voar no 
Centro de Falcoaria de Foz do 
Iguaçu. Ela foi levada para o 
Centro há seis meses e, desde 
então, passa por um processo 
de reabilitação física e psico-
lógica com base nas técnicas 
da falcoaria.

Entre os cuidados está ali-
mentação balanceada, recinto 
adequado para a espécie e trei-
nos diários de voos. Segundo 
o falcoeiro Bruno Nogueira, há 
todo o cuidado inclusive com 
a alimentação, pois embora 
ainda se busca o motivo da 
perda visual, uma das possí-
veis causas da cegueira pode 
ter sido a ingestão de alimen-
tos contaminados ou natural 
da própria idade.

Outra ave que chegou debi-
litada ao Centro foi um falcão 
Peregrino da subespécie tun-
drios. Por ser uma ave com 
hábitos migratórios acabou 
se acidentando e resgatado 
pelo Refúgio Biológico Bela 
Vista com fratura na asa. No 
Refúgio recebeu os primeiros 

Valor da Produção 
Agropecuária fecha 
2022 em R$ 1,189 tri 
Brasília - O Valor Bruto da 
Produção Agropecuária (VBP) 
de 2022 fechou em R$ 1,189 
trilhão. O valor é o segundo 
maior em uma série de 34 anos 
de cálculo desse indicador. O 
faturamento das lavouras foi 
de R$ 814,77 bilhões e o da 
pecuária de R$ 374,27 bilhões. 
O VBP do Paraná fechou 2022 
em R$ 142,1 bilhões.

O VBP de 2022 foi mar-
cado por resultados positivos 
para diversos produtos, cres-
cimento das exportações do 
agronegócio e dos preços agrí-
colas. O fator que mais prejudi-
cou o desempenho foi a seca, 
especialmente na região Sul 
e parte do Centro-Oeste, que 
resultou em prejuízos aos agri-
cultores causados por perdas 
de produção de soja, milho 
e feijão. A pecuária também 
foi afetada devido às perdas  
de suprimento. 

Os produtos que mais se 
destacaram em 2022 foram o 
algodão, café, milho, trigo e 
leite. Esses cinco produtos atin-
giram, nesse ano, o maior valor 
do VBP em todo o período his-
tórico. Preços e quantidades 
produzidas foram os princi-
pais fatores que promoveram 
esses produtos. 

ESTIMATIVA PARA 2023
O VBP estimado para 2023 

é 6,3% maior que o de 2022, 
podendo atingir R$ 1,263 tri-
lhão. As lavouras devem ter 
um aumento real de 8,3%, 
e a pecuária de 1,9%. Até o 
momento, os pontos mais rele-
vantes deste ano são de recu-
peração do VBP da soja que 
deve atingir R$ 406,4 bilhões. 
Espera-se um desempenho 
menos favorável em café, 
algodão e trigo. Os cinco pri-
meiros produtos de destaque 

no VBP de 2023 são soja, milho, 
cana, café e algodão, que 
representam 83,7% do VBP  
das lavouras. 

O QUE É O VBP
O VBP mostra a evolução 

do desempenho das lavouras 
e da pecuária no decorrer do 
ano, correspondente ao fatu-
ramento dentro do estabe-
lecimento. É calculado com 
base na produção agrícola e 
pecuária e nos preços rece-
bidos pelos produtores nas 
principais praças do país dos 
26 maiores produtos agrope-
cuários nacionais.

O valor real da produção é 
obtido, descontada da inflação, 
pelo Índice Geral de Preços - Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI), da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
A periodicidade é mensal com 
atualização e divulgação até o 
dia 15 de cada mês. 

Gavião com dificuldade visual reaprende a voar
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cuidados, mas depois também 
foi levado para o Centro de Fal-
coaria para a reabilitação física 
e psicológica.

De acordo com Leandro 
Mautone, falcoeiro responsá-
vel pela instituição, um dos 
principais pilares do Centro 
de Falcoaria no seu âmbito 
institucional é o acolhimento e 
reabilitação de aves de rapina. 
“Recebemos aves oriundas do 
tráfico, mal tratadas e aciden-
tadas. Fazemos o acolhimento 
e a reabilitação”, explicou.

APRESENTAÇÃO
Essas aves raramente 

vão participar da apresenta-
ção de voo que é realizada 

diariamente no espaço. “Nós 
utilizamos as técnicas da fal-
coaria para a reabilitação, mas 
só participam do voo para o 
público, aves 100% sadias”, 
disse Mautone.

O mergulho histórico dessa 
técnica milenar e o voo das 
aves ocorrem diariamente 
no Centro da Falcoaria. Pela 
manhã a partir das 9h e à tarde 
às 15h. No Centro há também 
uma mini fazendinha com 
vários animais, entre eles ove-
lhas, cabritos, vacas, pequenos 
porcos, gansos, coelhos, patos, 
pavões e cavalos.

GESTÃO
O Centro de Falcoaria foi 

reaberto dia 20 de dezem-
bro sob gestão do Com-
plexo Dreams Park Show que 
ampliou sua missão: além de 
promover entretenimento, 
atuar na preservação da mata 
atlântica e reabilitação das 
aves de rapina.

O centro está localizado no 
Remanso Grande, na rua Cruz 
Alta, n° 111, ao lado do Dreams 
Park Show e atende diaria-
mente iguaçuenses e turistas, 
das 9h às 18h. 

Allan & Silveira
Começou o cerco a alguns 
aloprados bolsonaristas fiéis 
escudeiros do Governo que 
passou. Para autoridades da 
Justiça, é questão de tempo 
a prisão do blogueiro Allan 
dos Santos nos Estados 
Unidos, onde se esconde, 
com mandado aberto aqui 
no Brasil. E há quem aposte, 
no Palácio, que Lula da 
Silva pode revogar o indulto 
de Bolsonaro para o ex-de-
putado Daniel Silveira, que 
atacou o STF e ameaçou 
ministros da Corte. 
 

Turistando no preju 
Estatal liquidada, o BBTur, 
uma das inúteis empresas 
públicas criadas há mais 
de 30 anos, continua a dar 
prejuízo ao Governo federal. 
Possui confirmados R$ 13 
milhões no orçamento de 
2023, mas despesas de 
R$ 13,6 milhões este ano 
– e R$ 6 milhões só com 
pessoal.
 

Espelho do crime
Os atos de vandalismo que 
ocorreram dia 8 de janeiro 
na praça dos três Poderes 
chocaram a população brasi-
leira e os estrangeiros mas, 
acredite, 37% dos eleitores 
do ex-presidente Bolsonaro 
aprovaram a quebradeira. 
É o que constatou uma 

Loteamento via Sedex 
O general Floriano Peixoto, que presidiu a estatal na gestão 
de Jair Bolsonaro, instituiu nos Correios a seleção interna 
para vaga de diretores regionais. Cargos muito cobiçados 

pelo poder de parcerias e contratos milionários. A medida já 
caiu no novo Governo: as regionais serão ocupadas agora 

por indicação do comando. A meritocracia foi para o espaço, 
mas há também outro episódio gritante: um delegado federal 
que era corregedor com mandato até 2025 já foi derrubado 

pela nova gestão do PT. As articulações para a retomada dos 
Correios pelo antigo grupo petista estão nas mãos da presi-

dente do partido, Gleisi Hoffmann – aliada ao ex-marido Paulo 
Bernardo. Eles queriam emplacar o ex-deputado sindicalista 
Vicentinho 
(SP) na pre-
sidência da 

estatal – que 
não será mais 
privatizada e 
tem previsão 

de faturar 
mais de  

R$ 30 bilhões 
este ano. Um 
grupo de advo-
gados ligado 
ao presidente 
Lula da Silva 

também  
já indicou 

outro nome. 

pesquisa da Ipsos. A sonda-
gem foi realizada online com 
600 pessoas maiores de 
18 anos, com escala nacio-
nal, no dia 10 de janeiro. 
A margem de erro é de 4 
pontos percentuais.

Conexão verde 
Rio-NY
O governador do Rio de 
Janeiro, Cláudio Castro, 
desembarcou em Nova York 
para uma série de reuniões 
com empresários estrangei-
ros a fim de buscar inves-
timentos para o Estado, e 
reforçar a imagem da capital 
como destino turístico no 
Brasil. Mas a agenda foco 
está na visita à Nasdaq, 
onde assinará parceria com 
a famosa Bolsa e a Global 
Environmental Asset Platform 
(Geap) para a criação de 
plataforma de negociação de 
créditos de carbono.

Tropical de volta 
Seguem avançadas as refor-
mas do classudo e tradi-
cional Hotel Tropical, numa 
ponta de Manaus e abraçado 
pela floresta densa à beira 
do Rio Negro. Ex-propriedade 
da fundação Ruben Berta 
(funcionários da Varig), ele 
foi comprado pelos donos de 
uma faculdade particular da 
capital, e tem previsão de 
reabrir ano que vem.  
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Novos óbitos por Covid confirmados
pela Secretaria de Saúde de Umuarama

A Secretaria Municipal de 
Saúde confirmou, através da 
Secretaria de Estado (Sesa) 
mais dois óbitos por Covid-19 
em Umuarama, ambos regis-
trados em dezembro do ano 
passado. Um deles foi no dia 12 
e trata-se de uma mulher de 69 
anos que faleceu no Hospital 
Cemil (ela tinha hipertensão e 
diabetes e tinha tomado duas 
doses da vacina). O segundo 
caso registrado, foi a morte 
que aconteceu no dia 15, de 
um homem de 66 anos que 
estava internado no Hospital 

Mesmo com chuva, combate à dengue foi realizado na Zona 2
Apesar da chuva que pre-

dominou no final de semana, 
os agentes de combate a ende-
mias do Serviço de Vigilância 
em Saúde Ambiental reali-
zaram uma ação especial de 
combate ao mosquito da den-
gue na Zona 2, priorizando 
as imediações da Escola 
Municipal Malba Tahan. O local 
registrou aumento na infesta-
ção de Aedes aegypti, con-
forme apurado por meio de 
‘armadilhas’ onde as fêmeas 
fecundadas depositam ovos.

O objetivo da ação foi elimi-
nar focos do mosquito trans-
missor da doença e orientar 
a população sobre a necessi-
dade de adotar medidas efe-
tivas de controle. “Os agentes 
visitaram 57 imóveis em nove 
quarteirões e eliminaram 227 
possíveis criadouros. Foram 
encontradas larvas em cinco 
residências e os responsáveis 
foram notificados. Caso seja 
comprovado se tratar de larvas 
do Aedes, esses serão multa-
dos”, informou a diretoria de 
Vigilância em Saúde, Sandra 
Pinheiro.

A extensão do trabalho só 
não foi maior por causa das 
chuvas. “Estava programada 
uma fiscalização de imóveis 
fechados com auxílio de drone, 
mas o mau tempo inviabilizou 
a operação do equipamento. 
A equipe retornará ao local ao 
longo da semana, para con-
cluir o trabalho”, acrescentou 
a diretora.

Sandra Pinheiro explicou 
que o morador pode ser noti-
ficado quando os agentes 

Nossa Senhora Aparecida (ele 
tinha obesidade mórbida, 
esquizofrenia, era tabagista e 
alcoolista e havia tomado duas 
doses de vacina).

Herison Cleik da Silva Lima, 
secretário Municipal de Saúde, 
ressalta que os óbitos – que 
agora totalizam 359 desde o 
início da pandemia, em março 
de 2020 – só podem ser anun-
ciados oficialmente e incluídos 
nos relatórios locais a partir 
da manifestação expressa 
da Secretaria Estadual. “É 
importante que a população 

e a imprensa tenham conheci-
mento de que o procedimento 
de confirmação oficial de óbi-
tos deve respeitar a Norma 
Técnica do Ministério da 
Saúde, por isso é que nós, da 
Secretaria Municipal, só anun-
ciamos quando recebemos a 
declaração de óbito formal”, 
detalha.

O Boletim Covid de ontem 
(segunda-feira, 16) informou 
também que 15 novos casos 
foram confirmados na cidade. 
São sete mulheres e oito homens. 
Nenhuma criança foi infectada 

pela doença, em dados acumu-
lados no final de semana.

Ainda de acordo com o 
secretário, dentro do período 
de 34 meses de pandemia, 
41.640 pessoas receberam 
diagnóstico positivo para a 
doença e deste total 41.184 se 
recuperaram. Nos 16 dias de 
janeiro foram registrados 398 
casos de Covid-19, sendo 237 
mulheres (59,5%), 152 homens 
(38,2%) e nove crianças (2,1%).

OCUPAÇÃO DE LEITOS
Segundo o relatório de 

encontram larvas no quin-
tal. “A multa ocorre caso seja 
confirmado se tratar de larva 
do mosquito da dengue e 
a autuação é julgada pelo 
comitê municipal de com-
bate à dengue”, completou. 
O valor mínimo (caso de um 
único foco) é de R$ 100 para 
pessoa física e R$ 200 para 
empresas (pessoa jurídica), 
que pode ser aumentado em 
R$ 25 para cada situação agra-
vante. “Caso seja encontrado 
mais um foco do mosquito, já 
é considerado um agravante”, 
emendou a diretora.

A ‘armadilha’ que coleta 
ovos da fêmea do mosquito 
(chamada de ovitrampa) é ins-
talada em pontos estratégicos 
visitados com frequência pelos 

agentes. Cada kit é composto 
por um recipiente com água, 
levedura de cerveja e placa 
de fibra de madeira porosa. 
“Com essa ação, queremos evi-
tar que a proliferação abra as 
portas para um surto de den-
gue”, acrescentou o secretário 
municipal da Saúde, Herison 
Cleik da Silva Lima.

MAIS CASOS
O boletim semanal da den-

gue, divulgado na última sex-
ta-feira, 13, confirmou mais 
quatro casos da doença, ele-
vando para 71 o acumulado 
desde agosto de 2022. O 
número pode crescer ainda 
mais caso haja confirmações 
entre 78 suspeitas de infecção 

que estão sendo investigadas. 
No mesmo período já foram 
registradas 825 notificações 
de casos suspeitos, dos quais 
676 tiveram resultado negativo 
ou foram descartados clinica-
mente. A doença já foi confir-
mada em 43 bairros/localida-
des da cidade, porém não houve 
casos graves nem óbitos.

ocupação de leitos disponi-
bilizados pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde), há um 
homem de Umuarama inter-
nado na UTI do Hospital 
Uopeccan – ele tem 57 anos 
e tomou três doses da vacina. 
Existem hoje 113 pessoas em 
isolamento domiciliar, consi-
derando que são 97 casos 
ativos e mais 16 suspei-
tos. A Sesa continua clas-
sificando o município com 
bandeira verde, quando o 
risco de transmissão é con-
siderado baixo.

NOS cinco imóveis onde foram encontradas larvas, houve a notificação. Havendo a comprovação de que são do Aedes, os proprietários serão multados
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LeBron é o 2º jogador na história
da NBA a marcar 38 mil pontos

LeBron James se tornou 
apenas o segundo jogador 
na história da NBA a atingir a 
marca de 38.000 pontos na car-
reira, no domingo (15), aproxi-
mando-se do recorde histó-
rico de Kareem Abdul-Jabbar. 
James, em sua 20ª temporada 
na NBA, precisava de 11 pon-
tos para chegar a 38.000 pon-
tos e acertou um arremesso de 
média distância no primeiro 
quarto do jogo em casa do 
Los Angeles Lakers contra o 

Philadelphia 76ers para ultra-
passar a marca.

James terminou o jogo com 
35 pontos, mas foi uma noite 
agridoce, já que o Lakers per-
deu por 113 a 112. O jogador de 
38 anos, que começou sua car-
reira no Cleveland Cavaliers e 
também atuou no Miami Heat, 
tem uma média de 29 pontos 
por partida nesta temporada. 
Quatro vezes campeão e qua-
tro vezes MVP, James está a 
caminho de quebrar o recorde 

de 38.387 pontos do expivô 
do Lakers Abdul-Jabbar nas 
próximas semanas. Quando 
James completou 38 anos no 
mês passado, Abdul-Jabbar 
desejou-lhe feliz aniversário 
com a mensagem: "38 é o novo 
38.388." James está agora 363 
pontos atrás de Abdul-Jabbar 
e com base em sua média de 
pontuação, os estatísticos da 
NBA preveem que ele quebre o 
recorde antes do intervalo do 
All-Star no próximo mês. ALA ficou a 363 pontos de alcançar recorde histórico de Abdul-Jabbar

DIVULGAÇÃO

Nadal estreou com vitória e Nick
Kyrgios desiste do Aberto da Austrália

O atual campeão do Aberto 
da Austrália Rafael Nadal supe-
rou uma preparação difícil para 
avançar à segunda rodada com 
uma vitória em quatro sets sobre 
Jack Draper, ontem (segunda-
-feira, 16), depois que o tenista da 
casa Nick Kyrgios surpreendeu no 
primeiro dia ao desistir do torneio 
por causa de lesão.

Nadal chegou ao Melbourne 
Park com apenas uma vitória 
desde o Aberto dos Estados 
Unidos e sofreu contra Draper 
em uma tarde quente e úmida 
na Rod Laver Arena antes de 
problemas de cãibra atingirem 

o britânico de 21 anos. Com 
Draper em dificuldades, Nadal 
finalizou a partida em 7/5, 2/6, 
6/4 e 6/1. Um ano depois do 
“Milagre de Melbourne”, quando 
Nadal se recuperou após per-
der dois sets para vencer Daniil 
Medvedev em uma final his-
tórica, o espanhol estava feliz 
por passar à próxima fase para 
enfrentar o norteamericano 
Mackenzie McDonald. “Se colo-
carmos na perspectiva do que 
passei nos últimos seis meses, 
foi um começo positivo”, disse 
o tenista de 36 anos na qua-
dra. “Joguei contra um dos 

adversários mais difíceis pos-
síveis na primeira rodada. Ele é 
jovem, tem força e acho que tem 
um grande futuro pela frente”. 
A vitória de Nadal foi um alívio 
para os organizadores, após a 
desistência de Kyrgios por causa 
de um problema no joelho na 
véspera de sua estreia. Kyrgios, 
vice-campeão derrotado por 
Novak Djokovic na final em 
Wimbledon, revelou que teve 
uma lesão no menisco e desis-
tiu após treinar com o parceiro 
de duplas Thanisi Kokkinakis. 
“Estou arrasado, obviamente”, 
disse o australiano.

O carioca Hugo Calderano 
não deu chances à zebra ucra-
niana e conquistou o título do 
WTT Contender de Tênis de 
Mesa (World Table Tennis), 
disputado em Durban, na Áfri-
ca do Sul. A final, realizada 
na manhã do domingo (15), 
colocou Calderano frente a 

frente com Yaroslav Zhmudenko, número 145 do mundo. Hugo, 7º colocado 
no ranking mundial, não teve dificuldades para vencer por 4 a 0, parciais de 
11/4, 11/5, 11/2 e 11/8. O título coroou uma campanha de alto nível de 
Calderano na África do Sul. Ao todo, ele foi derrotado em apenas três dos 19 
sets que disputou. Na carreira, ele tem agora três títulos do circuito Contender da 
WTT: além do que conquistou domingo, também venceu em 2021 em Doha, 
no Catar, e no ano passado em Túnis, na Tunísia, em um torneio Star Contender.

Laura Pigossi e Thiago
Monteiro caem na estreia

O dia não foi bom para os 
tenistas Laura Pigossi e Thiago 
Monteiro, os primeiros brasilei-
ros a estrearem na disputa de 
simples do Aberto da Austrália, 
em Melbourne. A paulista de 28 
anos foi superada, logo na pri-
meira rodada, pela norte-ameri-
cana Caty McNally, por 2 sets a 0 
(parciais de de 7/5 6/1). Pigossi, 
número 112 no ranking mundial 
da WTA, ganhou a chance de 
competir na chave principal do 
Grand Slam como lucky-loser, 
após a desistência da espanhola 
Paula Badosa (11ª), que desistiu 
do torneio devido a uma lesão.

No masculino, o cearense 
Thiago Monteiro (77º no ranking 

ESPANHOL superou britânico Draper, e australiano abriu mão por lesão

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

da ATP), também se despediu 
precocemente da disputa de sim-
ples ao perder o primeiro duelo 
para o francês Constant Lestienne 
(55º no ranking da ATP), por 3 sets 
a 0, parciais de 6/3 7/6(2) 6/3.  

“Fiquei decepcionado com a 
atuação. Agora é momento de 
buscar sair desse sentimento e 
me reerguer, tenho uma tempo-
rada toda pela frente”, disse o 
cearense, após o jogo.

Monteiro, de 28 anos, volta 
à quadra hoje (terça-feira, 
17) para a estreia nas duplas, 
ao lado do espanhol Pedro 
Martínez. Os adversários serão 
os sul-africanos Lloyd Harris e 
Raven Klaasen.
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A paulista de 28 
anos foi superada, 
logo na primeira 
rodada, pela 
norte-americana 
Caty McNally, por 2 
sets a 0

DIVULGAÇÃO
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Corpo de homem encontrado por
trilheiros é identificado no IML

O homem que foi encon-
trado morto às margens da 
rodovia PR-468, entre os 
municípios de Umuarama e 
Mariluz, na tarde do último 
sábado (14) foi  identifi-
cado no Instituto Médico 
Legal (IML) de Umuarama. 
Paulo Cesar Silva de Veiga, 

Peladão do 1º andar
Um hospede de um hotel 
localizado na Avenida 
Tiradentes, centro de 
Umuarama, foi preso no 
início da manhã do domingo 
(15), acusado de atentado 
violento ao pudor. Segundo a 
Polícia Militar, que atendeu a 
ocorrência, o homem, de 27 
anos, teria cometido o ato após 
sair de um evento e chegar ao 
hotel onde estava hospedado.
Minutos depois de subir para 
o quarto, ele retornou ao 
saguão totalmente nú e foi até 
a recepção, onde estava uma 
funcionária do estabelecimento, 
que tem 53 anos de idade. 
O ‘maluco’ disse que queria 
fazer ‘amor com ela’. A mulher 
conseguiu se desvencilhar do 
ataque e chamou a Polícia 
Militar. Os PMs chegaram 
rapidamente e se depararam 
com o homem ainda sem 
roupas, provavelmente 
sob o efeito de substância 
entorpecente. Foi necessária a 
utilização de força moderada 
para conter o acusado, que foi 
atendido pelo Samu, e depois 
conduzido para à Delegacia de 
Polícia de Umuarama.

de 26 anos, era morador de 
Umuarama.

O corpo foi localizado 
na tarde do sábado por um 
grupo de trilheiros que pas-
sava por uma propriedade 
rural. Assum que notaram 
que se tratava de um homem, 
acionaram a polícia, que 

realizou o procedimento 
protocolar isolando o local 
até a chegada dos peritos do 
Instituto de Criminalística da 
Polícia Civil.

Uma avaliação inicial do 
estado do corpo indicava a 
possibilidade de o jovem ter 
sido assassinado há alguns 

dias, dado o estado avançado 
de decomposição em que se 
encontrava o corpo.

Ainda de acordo com os 
peritos, foram encontradas 
ao menos 6 perfurações cau-
sadas por disparos de arma 
de fogo. Próximo ao local 
também foram encontrados 

dois estojos de munição de 
calibre 9 milímetros.

Ao fim, o corpo foi reco-
lhido ao Instituto Médico 
Legal para uma análise mais 
detalhada. A polícia condu-
zirá uma investigação para 
apurar a dinâmica e a moti-
vação do crime.

‘Piratas do Asfalto’ agem na PR-323
entre Umuarama e Cruzeiro do Oeste

A  Po l í c i a  M i l i ta r  d e 
Umuarama por pouco não inter-
ceptou um grupo criminoso que 
roubou parte de uma carga de 
mercadorias contrabandeadas 
do Paraguai na manhã de ontem 
(segunda-feira, 16).

Testemunhas assistiram à 
ação dos bandidos e imedia-
tamente ligaram para a central 
da PM, que deslocou as viatu-
ras até uma estrada rural da 
referida rodovia.

Inicialmente a informação 
que chegou para a guarnição, 
dava conta de que um veículo 
Toyota Corolla teria sido alvo 
de criminosos que renderam 
o motorista, ainda em movi-
mento pela pista e depois leva-
ram o carro, abandonando a 
vítima à beira da pista.

Quando a equipe chegou ao 
local, descobriu que o Corolla 
estava estacionado em uma 
propriedade rural, a cerca de 
100 metros do asfalto e com 
o porta malas aberto. Dentro 
dele estavam várias mercado-
rias contrabandeadas.

Segundo o levantamento 

inicial dos PMs que atenderam a 
ocorrência, os autores do crime 
agiram armados e estavam em 
um veículo GM Cruze de cor 
branca. Eles se aproximaram o 
Corolla, que se deslocava no sen-
tido a Cruzeiro do Oeste, bate-
ram na traseira dele, forçando 
uma parada. Em seguida saíram 
de seu carro e renderam o moto-
rista do Toyota, que foi obrigado 
a se evadir. No intuito de inter-
ceptar toda a carga, começa-
ram a fazer o transbordo, mas 
notaram que a Polícia Militar 
estava no encalço e abandona-
ram, ao menos metade da carga. 
Num levantamento feito pelos 
policiais, forma apreendidos, 
além do Corolla, três celulares 
da marca Powerbank redimi 
10.000 mah; 110 unidades de 
cigarros eletrônicos da marca 
Eflbar te 500 (Pod); 50 cartões 
Ssd Kingston 240gb e outros 10 
SanDisk 240gb; ainda 100 uni-
dades de MicroSd San disk 32 
gb; 10 telefones Samsung a03 
core; outros 10 Redmi note 11s; 
10 unidades de Poço x4 pro e 
outros 35 Redmi note 11.

PARTE da mercadoria contrabandeada foi apreendia pela PM antes que fosse totalmente recolhida pelos assaltantes
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Casal é preso após incendiar
casa em Serra dos Dourados

Em atendimento a uma denúncia anônima feita pelo telefone 181, no 
último sábado (14), policias ambientais de Umuarama, descobriram dentro 
dos limites do município de Marilena, em uma propriedade rural, a utiliza-
ção indevida de área considerada como Reserva Legal. Naquele espaço, 
destinado à proteção ambiental, estava sendo realizada a atividade agrícola. 
A equipe policial constatou a ilegalidade, que resultou na lavratura de um 
Auto de Infração ambiental (AIA) no valor de R$ 15 mil, por utilizar área 
3 frações de hectares de forma indevida.

Uma casa foi incendiada 
na tarde do último domingo 
(15) por um casal. O crime foi 
registrado pela Polícia Militar e 
pelo corpo de Bombeiros, por 
volta das 15h40 e aconteceu no 
Distrito de Serra dos Dourados, 
em Umuarama.

De acordo os policiais que 
atenderam a ocorrência, a 
residência teria sido incen-
diada pelo casal que teria uma 

desavença com o proprietário 
do imóvel. Eles ocupavam a resi-
dência há cerca de dois meses.

Dois caminhões do Corpo 
de Bombeiros de Umuarama 
foram acionados para apagar 
as chamas que consumiram 
grande parte do imóvel.

O casal que teria provocado 
o sinistro foi preso em flagrante 
e encaminhado à Delegacia de 
Polícia de Umuarama.

IMÓVEL ficou completamente destruído depois que casal ateou fogo. Acusados foram de-
tidos em flagrante
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Palavras cruzadas
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8 VARIEDADES   Terça-feira 17 de janeiro de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Com alto poder de comunicação, 
você saberá convencer os colegas 
das suas ideias. É possível que tenha 
problemas para dar andamento a 
estudo. Sexualmente, vai se revelar 
autoconfiante.

TOURO  21/4 a 205
No ambiente profissional, é melhor 
ouvir mais e falar menos. Talvez tenha 
problema com seguros ou documentos. 
Poderá se interessar por pessoa miste-
riosa e batalhar para se fazer notar.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
A Lua vai acentuar sua simpatia e seu 
talento para vender suas ideias nesta 
terça-feira. Ótima oportunidade para 
se desculpar com quem pisou na bola 
de bobeira. Tente pressionar menos 
seu par.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Seu emprego vai encher você de 
orgulho e, por isso, irá se dedicar 
ao máximo. Poderá se magoar facil-
mente, mas não leve tudo para o lado 
pessoal. Na união, deixe o passado 
para trás.

LEÃO 22/7 a 22/8
Poderá desenvolver muitas ativida-
des profissionais ou se envolver em 
diferentes projetos, o que talvez con-
funda suas ideias. Seja discreto (a). 
Aprenda a negociar o que você e seu 
par desejam.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você vai se entregar de corpo e alma 
na carreira e buscar pessoas com 
ideais iguais aos seus nesta terça-
-feira. No amor, sua intenção será 
assumir compromisso caso esteja 
conhecendo alguém.

LIBRA  23/9 a 22/10
Atenção aos seus pressentimentos 
sobre as pessoas em geral. Não terá 
cabeça para lidar com contas: adie 
isso. No amor, estará com muita ener-
gia para se divertir e passear com o 
seu parceiro.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Não é um bom dia para lidar com 
grana: a tendência é se aborrecer. 
A relação com os colegas de equipe 
pode ficar competitiva. Cuidado com 
as palavras para não queimar seu 
filme na paquera.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
No serviço, o clima estará tenso e 
podem ocorrer desentendimentos 
com os seus colegas de trabalho. Sua 
grana deverá render! Aja com paciên-
cia na paquera: sob pressão, a pessoa 
amada vai se assustar. Sexo ardente.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você vai demonstrar concentração para 
executar as tarefas no serviço e deverá 
ser notado. Aproveite os conselhos dos 
colegas mais velhos. Seu humor instá-
vel deve atrapalhar a paquera.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Situações indefinidas na carreira 
deverão se resolver, trazendo êxito. 
Faça uma coisa de cada vez para não 
se atrapalhar. Jogue charme para se 
aproximar de quem deseja e com cer-
teza vai colher bons frutos.

PEIXES 20/2 a 20/3
Suas ideias estarão inspiradas, 
podendo renovar processos no tra-
balho e na vida pessoal. Resolva 
assunto ligado à carreira com calma. 
Terá pique para paquerar, pois não vai 
querer ficar sem um amor.

Os nascidos a 17 de janeiro são do signo de Capricórnio com a personali-
dade de Sagitário. São vagarosos e acomodados, inseguros e incertos. A 
indecisão, os levam a perder muito tempo e até dinheiro. São instáveis e 
tudo caminha a passos lentos. Seu número principal, do dia do nascimento 
é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. Juntos formam o 9, de Marte, 
que tempera um pouco a fragilidade dos números anteriores, conferindo 
coragem determinação e espírito aventureiro.

Horóscopo nascidos em 17 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 17/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 24

max 28
min 21

Cascavel
max 27
min 19

Foz do Iguaçu
max 32
min 23

max 27
min 21

Curitiba
max 25
min 19

FASES 
DA LUA

Quarta 18/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 19/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 707
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 01 06 04 04 06 03 07

Super Sete concurso: 345C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

DEZEMBRO

01 15 19 22 23 30 31

Loterias
Megasena

02 03 05 06 08 09 11 13 
16 17 18 21 23 24 25concurso: 2555Megasena

Dupla sena
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO
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1º prêmio
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4º prêmio
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena
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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.

 08 18 25 34 43 45

concurso: 2469

concurso: 1886

04 14 15 18 40 49

concurso: 5731
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2417Lotomania

87.705
84.044
13.948
54.769
81.634

08 39 41 4552 69 73 
MIRASSOL /SP

01 07 49 59 61
concurso: 6051

03 20 45 52 53 58 

02 10 14 15 21 31 39 46 51 52 
55 60 61 64 65 80 81 85 86 92

concurso: 2714Lotofácil
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CD
CAMARADEGAS

CUMULONIMBO
LARANJEIRA

MIRODOUIR
NÃOCASTRE
ADAMODEGOLA
REDATOROI

GIARDIAIPM
RAGORSAPE

DUENFRENTA

MOAISAQSER

JADEFLUAL
POSATISDAR

SÃOCRISTOVÃO
EIMOSOSORE

Modali-
dade de
pena de
morte

Tem 
entre seus
quitutes o
chirashi 

Divindade
cultuada

pelos
dervixes

Nuvem que
prenuncia
chuvas de

granizo

Sabiá-
(?), ave
símbolo 
do Brasil 

As madri-
nhas, em
relação à

mãe

O anseio
do posses-

sivo

Pena
capital de

Maria
Antonieta 

Inquérito
Policial
Militar
(sigla)

Ligar o
reboque ao
automóvel

Colossais
estátuas

da ilha de
Páscoa

Registro
público de
obras me-
moráveis

Condição
oposta ao
Nada, para

Sartre 

O Tricolor
carioca 

(fut. red. )

Sem feri-
mentos

(pl.)

Que tem
os bordos 
irregulares
(vegetal)

Sofá sem
braços e

sem
encosto

Gravou com Cynthia
Luz "A

Cura Tá no
Coração"

(?) bem:
causar boa
impressão

Mostrou
alegria

Pontaria,
em inglês

O Criador,
para Platão

Morrer,
em inglês

Giro
policial

pelo bairro

ONG que resgata
feridos em
acidentes
de trânsito

Pitu
Antiga

divisão de
Berlim

Cerceie a
atuação de
Pátio de
igrejas

Agente de
infecções
intestinais

Escritor 
de jornal

Pedra
filosofal
(Alq.)

Pintor
espanhol 
Resposta
negativa

Árvore
tropical

Conteúdo do
pen drive

Cobertura
de chalés
rústicos
Suplicar

Bairro carioca que
abriga o Centro de

Tradições Nordestinas

Causa de
alergia 

respiratória

(?) Bar-
bosa, ex-
atleta da
ginástica
olímpica Exprime

anuência
Prestar
caução

Encara
sem medo

Isto é
(abrev.)

3/aim — die. 4/miró. 5/adamo — eroso — somiê. 6/fastos. 8/demiurgo.
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D M I N
F I N L A N D I A

S A V O I R F A I R E
S E I S E S MA L T E

B E R T O L T I H S
S E L A U S U

V I D R A R M R S
C U I D A R F O C O

G A S E A O C A

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

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

A R C A D E N O E Y E S

A S A F I M A L E M

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.

Cesta básica tem diferença de mais de 230% nos preços
O Procon Umuarama rea-

liza duas pesquisas mensais 
dos preços de 33 itens da cesta 
básica, uma com as marcas 
mais baratas e outra com as 
marcas líderes. Em janeiro a 
maior variação foi identificada 
no sabão em pó, encontrado a 
R$ 4,19 e a R$ 13,99, uma dife-
rença de 233,9%.

As pesquisas em 13 super-
mercados foram entre 11 e 12 
de janeiro. “Os que ficaram 

mais caros nos últimos 30 
dias foram o arroz (16%), nova-
mente a batata (14%), o feijão 
e a farinha de mandioca (13%), 
a salsicha (12%) e o óleo de 
soja (10%). Por outro lado, os 
que registraram maiores que-
das foram a banana (44%), a 
cebola (32%), o tomate (17%), 
a água sanitária (10%) e o pão 
francês (8%)”, relata o secretá-
rio Deybson Bitencourt.

A cesta básica para uma 

família de quatro pessoas, 
com produtos mais popu-
lares, teve uma redução de 
0,25% – custava R$ 835,38 
em dezembro e custa hoje 
R$ 833,28. Já aquela con-
tendo produtos de marcas 
líderes de mercado registrou 
um pequeno aumento de 
0,94% – custava R$ 1.083,62 
no mês passado e agora custa 
R$ 1.093,82. “É sempre bom 
destacar que os profissionais 

da equipe de pesquisas do 
Procon solicitam aos super-
mercados participantes os 
preços de produtos com mar-
cas iguais ou semelhantes. 
São 24 itens de alimentação, 
quatro com produtos de lim-
peza e mais cinco de higiene 
pessoal”, detalha Bitencourt.

“Além do recordista do 
mês [o sabão em pó], tam-
bém identificamos gran-
des variações no extrato de 

tomate, encontrado a R$ 1,99 
e a 5,89 (diferença de 196%), 
a banana, que pode custar 
R$ 1,99 e R$ 4,99 o quilo, o 
absorvente aderente, encon-
trado a R$ 2,30 e a R$ 5,60 
(diferença de 143,5%), a sal-
sicha, com preço entre R$ 
7,99 e R$ 17,99 (diferença de 
125,1%) e o feijão carioqui-
nha, encontrado a R$ 4,49 e 
a 9,89 (diferença de 120,3%)”, 
observou.
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Gincana do Caminhoneiro chega ao Paraná
A poucos dias do término 

da 30ª edição da Gincana do 
Caminhoneiro - maior e mais 
longeva ação promocional de 
valorização do transportador 
rodoviário, que está na estrada 
juntamente com a Iveco e com 
os postos Petrobras da Rede 
Siga Bem – realiza duas eta-
pas na cidade de Antonina, no 
litoral do Paraná.

Amanhã e quinta-feira, o 
Posto Alpino III – situado no 
km 19,5 da BR 116 – será sede 
da 87ª das 90 etapas da tempo-
rada da GDC. De lá, segue para 
o Posto Dinossauro Sul, tam-
bém em Antonina – no km 22,5 
da BR 116 – para realizar a 88ª 
etapa da disputa do slalom nos 
dias 22 e 23 de janeiro.

Em cada uma das etapas 
da Gincana do Caminhoneiro, 
o estradeiro tem dois dias 
para participar do grande 
teste  de  ha b i l i d ade no 
volante que pode render a 
ele a chance de ganhar, no 
braço, um caminhão Iveco 
Tector zero km. A prova con-
siste em percorrer um trajeto 
demarcado por cones, onde 
o motorista tem que fazer 
manobras para desviar dos 
obstáculos, procurando não 
sofrer nenhuma penalidade 
e concluir a pista no menor 
tempo possível. A melhor 
performance de cada etapa 
rende ao “gincaneiro” uma 
vaga para a quinta semifinal 

Renault lança uma série limitada do Mégane RS
A Renault está revelando 

uma série limitada do Mégane 
R.S. para celebrar a riquíssima 
história do hatch compacto 
esportivo francês. O Renault 
Mégane R.S. Ultime é um 
modelo para colecionadores, 
que conclui depois de 20 anos 
uma saga coroada de sucessos, 
iniciada em 2003.

A primeira aparição pública 
está prevista para acontecer 
no Japão, durante o Tokyo 
Auto Salon, que começou sex-
ta-feira (13), em um país que 
conta com uma comunidade 
estimada em 10 mil admira-
dores dos modelos esportivos 
da marca.

  
DESIGN ÚNICO

O Mégane R.S. Ultime exibe 
um design exclusivo, que 
remete aos padrões visuais 
da Renault Sport, incluindo 

da temporada – que acon-
tecerá dia 4 de fevereiro, 
em Joinville – quando cinco 
caminhoneiros conquistarão 
a chance para disputar o cami-
nhão zero km da linha Iveco 
Tector na grande final (dia 5 
de fevereiro), com a primeira 
revisão oferecida pela Nexpro.

Quem passar pelas etapas 
da GDC em Antonina também 
terá acesso a um circuito de 

saúde, com orientação sobre 
a prevenção e detecção de 
doenças silenciosas como 
diabetes e hipertensão, reali-
zando teste de glicemia e che-
cando a pressão arterial. Com 
o apoio da Secretaria de Saúde 
do município, os caminhonei-
ros poderão ainda realizar 
testes rápidos de DST e ainda 
poderão calcular o IMC (Índice 
de Massa Corpórea), e ficar 

por dentro de dicas importan-
tes para tornar o dia a dia do 
caminhoneiro mais saudável 
e menos estressante.

E para participar das etapas 
da Gincana do Caminhoneiro 
é necessário apresentar CNH 
nas categorias C, D e E, sendo 
gratuita sua passagem pelo cir-
cuito de saúde e a realização 
de sua volta na pista. Porém, 
para ter seu tempo validado e 

disputar oficialmente o grande 
prêmio da 30ª GDC, o cami-
nhoneiro precisa apresentar, 
no momento da inscrição, 
um consumo de R$ 1.000,00 
em diesel ou ter adquirido 
um balde de óleo Lubrax Top 
Turbo/Top Turbo Pro, Avante 
ou Extremo HD nos postos da 
Rede Siga Bem. O cupom tem 
validade de até sete dias antes 
da etapa.

o losango duplo e grafismos 
exclusivos inspirados no novo 
logo da Renault. Estes adesi-
vos estão distribuídos no teto 
e no capô (com exceção da 
opção com teto solar), o para-
-choque traseiro, as portas e 
para-lamas. A pintura na cor 
preta com acabamento fosco 
permite harmonizar com os 
4 tons de carroceria do pro-
grama: Preto Étoilé, onde os 
adesivos são integrados com 
elegância; Branco Nacré, que 
tem um visual bastante cha-
mativo; Amarelo Sirius, para 
remeter às cores emblemáti-
cas da Renault Sport; e Laranja 
Tonic, que confere ao modelo 
um forte contraste. Além disso, 
o adesivo do lado direito inclui 
de maneira discreta a data de 
criação da Renault Sport: 1976. 

A carroceria do Mégane R.S. 
Ultime exibe para-lamas mais 

O Mégane R.S. Ultime exibe um design exclusivo, que remete aos padrões visuais da Renault Sport

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

largos, de 60 mm na frente e 
45 mm na traseira, saídas de 
ar laterais, faróis R.S. Vision, 
sistema de escape central, 
antena tubarão, um banco de 
competição do tipo concha e 
um difusor traseiro. Para esta 

série limitada, vários detalhes 
aparecem agora na cor preta, 
como logos, maçanetas das 
portas, molduras dos vidros, 
aros de rodas (até mesmo as 
capas dos parafusos), as ador-
nos dos para-lamas, o difusor 

traseiro e a lâmina F1 do para-
-choque dianteiro, que recebeu 
um tratamento black piano com 
um monograma Ultime. O gra-
fismo escolhido conta com um 
efeito de dégradé, que confere 
um visual ainda mais dinâmico. 

A prova consiste em percorrer um trajeto demarcado por cones, 
onde o motorista tem que fazer manobras para desviar dos 
obstáculos, procurando não sofrer nenhuma penalidade e concluir 
a pista no menor tempo possível
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
CRUZE 1.4 TURBO SPORT6 RS 22/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 149.900,00
EQUINOX PREMIER  19/20 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 179.900,00
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 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

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° 
154152-R1, com validade em 19/02/2023, 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.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AUTO POSTO PARIGOT LTDA-EPP, inscrito n° CNPJ n°.23.330.451/0001-
92. Torna público que requereu do IAP, a Renovação Licença de 
Operação, para implantar comércio varejista de lubrificantes, comer-
cio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Posto de abas-
tecimento, na Avenida Parigot de Souza, 1606, Centro no município 
de Toledo Estado do Paraná.

SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AUTO POSTO PARIGOT LTDA-EPP, inscrito n° CNPJ n°.23.330.451/0001-
92. Torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação n° 
154152-R1, com validade em 18/02/2023, para implantar comércio 
varejista de lubrificantes, comercio varejista de mercadorias em lojas 
de conveniência, Posto de abastecimento, na Avenida Parigot de 
Souza, 1606, Centro no município de Toledo Estado do Paraná.

SÚMULA REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO LICENÇA OPERAÇÃO
LOMBA AUTO POSTO-EIRELI inscrito no CNPJ no 11.035.935/0001-
20, torna público que requereu do IAT a Renovação de Licença 
Operação para o POSTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, Licença de Operação no 154346-R1 validade até 
19/02/2023 instalada na Av. REITOR ZEFERINO VAZ, 60 – ESQUINA 
COM RODOVIA PR 180 –KM 202, no Município de Goioerê-Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
LOMBA AUTO POSTO-EIRELI inscrito no CNPJ no 11.035.935/0001-
20, torna público que recebeu do IAT a Licença Operação para o 
POSTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, Licença 
de Operação no 154346-R1 validade até 19/02/2023 instalada na Av. 
REITOR ZEFERINO VAZ, 60 –ESQUINA COM RODOVIA PR 180 – KM 
202, no Município de Goioerê-Paraná.

Abatedor de gado
 Açougueiro
 Ajudante de eletricista
 Analista de recursos humanos
 Armador de móveis de vime
 Assistente de vendas
 Atendente balconista
 Atendente de balcão
 Atendente de lanchonete
 Atendente de mesa
Atendente do setor de frios e
laticínios
 Auxiliar administrativo
 Auxiliar de cozinha
 Auxiliar de escritório
 Auxiliar de estoque
Auxiliar de jardinagem na
conservação de vias permanentes
 Auxiliar de lavanderia
 Auxiliar de limpeza
 Auxiliar de linha de produção
 Auxiliar de marceneiro
 Auxiliar de padeiro
 Auxiliar de pessoal
 Auxiliar em saúde bucal
 Auxiliar financeiro
 Babá
 Balconista
 Balconista de crediário
 Camareiro de hotel
 Churrasqueiro
Comprador
 Consultor de vendas
 Costureira de máquina reta
Costureiro, a máquina na
confecção em série
 Cozinheiro geral
Desenhista industrial gráfico
(designer gráfico)
 Desossador
 Eletricista
Eletricista de manutenção
industrial
 Eletricista instalador de alta e
baixa tensão

DE EMPREGOVAGA

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

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

  Lubrificador de automóveis
 Mecânico de manutenção de
caminhão a diesel
 Mecânico de suspensão
 Mecânico diesel (exceto de
veículos automotores)
 Médico veterinário
 Montador de acessórios
 Montador de estruturas metálicas
 Montador de móveis de madeira
 Motorista carreteiro
Eletrotécnico
 Empregado doméstico nos
serviços gerais
 Garçom
 Gerente de bar e lanchonete
 Instalador fotovoltaico
 Lavador de automóveis
 Lavador de veículos
 Motorista entregador
 Oficial de serviços gerais na
manutenção de edificações
 Operador de caixa
 Operador de caldeira
 Pedreiro
 Professor de matemática do
ensino fundamental
 Promotor de vendas
 Recepcionista de hospital
 Representante comercial
autônomo
 Serrador - em serrarias
 Soldador
 Tapeceiro de autos
 Tapeceiro de móveis
 Técnico em segurança do
trabalho
 Trabalhador rural
 Vendedor de plano de saúde
 Vendedor em domicílio
 Vendedor interno
 Vendedor porta a porta
 Vendedor pracista
 Zelador

  173 Vagas disponíveis para o dia 17/01/2023, sujeito a
alteração a qualquer momento. Interessados a concorrer as
vagas comparecer na agência do trabalhador com carteira de
trabalho e CPF, não e necessário fazer o agendamento para as
vagas.

Atentado no Parque Danielle
Um jovem foi vítima de dispa-

ros de arma de fogo no final da 
tarde de ontem (segunda-feira, 
16), quando trafegava com sua 
motoneta pela rua Edson Duarte 
Lopes, no Parque Danielle, em 
Umuarama. Equipes do Samu 
foram acionadas para pres-
tar atendimento à vítima que, 
segundo testemunhas, teria sido 
alvejado com pelo menos dois 
tiros nas costas e outro em um dos 
braços. O jovem foi encaminhado 
ao hospital de plantão. Policiais 
militares compareceram no local 
para dar início às buscas pelos 
autores do atentado. Detalhes 
do caso foram apurados no decor-
rer da tarde e noite de ontem. A 
investigação será desenvolvida 
pela Polícia Civil, que pretende 
descobrir a motivação do crime.

JOVEM alvejado por disparos 
de arma de fogo na tarde de 
ontem foi socorrido pelo Samu e 
levado ao hospital
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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

PESQUISA
 A tese de que carro esportivo é 
coisa de homem que tem pênis 
pequeno ganhou respaldo cien-
tífico. A teoria, que costuma ser 
propagada por quem não pode 
- ou não quer - ter esse tipo de 
veículo, foi tema de um estudo 

feito por um trio de psicanalistas 
da University College London. E 
revela ele que homens que jul-
gam ter pênis menores do que a 
média estão mais propensos a se 
sentirem atraídos por um carro 

esportivo. De acordo com a pes-
quisa, 195 homens com idades 

entre 18 e 74 anos participaram 
do estudo pensando se tratar de 
um levantamento sobre compor-
tamento de compras na inter-
net, para que o verdadeiro tema 
não influenciasse nas respostas. 
“Fizemos os participantes acre-
ditarem que tinham pênis rela-
tivamente pequenos ou grandes, 
dando-lhes informações falsas”, 

dizem os pesquisadores.

***

A conclusão é que os participan-
tes que sentiram que tinham pê-
nis pequenos se mostraram mais 
atraídos em ter carros esportivos. 
Isso foi menos comum nos que 
acreditaram ser ‘bem-dotados’. 

Dentre os homens que pensavam 
ser menos avantajados, os com 

mais de 29 anos também ficaram 
mais propensos a ter um super-

carro do que os mais jovens.

CONCURSO
O concurso foi comprado em 

outubro passado pela bilioná-
ria empresária tailandesa Anne 

Jakrajutatip, 43, que é uma 
mulher transgênero. Ela estava 
presente no concurso, acompa-
nhando de perto as 84 misses 
concorrentes. A partir deste 

ano o concurso passa a aceitar 
mulheres que sejam ou foram 
casadas, assim como ‘grávidas’ 
ou que tenham filhos. A idade 
para inscrição no concurso, no 
entanto, segue a mesma: é pre-

ciso ter entre 18 e 28 anos.

MULHERES
O júri deste ano, tanto o preliminar 
quanto o da final do Miss Universo, 
foram ambos compostos apenas por 

mulheres, entre elas as vencedoras do 
Miss Universo 2010, a mexicana Xime-
na Navarrete, e da edição de 1998, a 

trinitária Wendy Fitzwilliam.

 BRASIL
Em segundo e terceiro lugares na clas-
sificação ficaram as misses Amanda Du-
damel (Venezuela) e Andreína Martínez 
(República Dominicana), respectivamen-
te. No grupo das cinco finalistas estavam 
também as representantes de Porto Rico 
(Ashley Cariño) e Curaçao (Gabriëla Dos 
Santos). A brasileira  Mia Mamede não 

ficou entre as 16 classificadas.

 ENGORDOU?
 Quem coroou a vencedora em Nova 

Orleans foi a indiana Harnaaz Sandhu, 
22, titular de 2021. Ela foi bastante cri-
ticada ao longo de seu reinado, por ter 
engordado e não ter mantido a mesma 

forma física de quando foi coroada.

ZOOM
A representante dos Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, 28, é a nova Miss Uni-
verso. A modelo levou o título após conquistar os jurados e animar o público 

que acompanhou a eleição, realizada em Nova Orleans (EUA) na noite do último 
sábado (14) - início da madrugada de domingo (15) no Brasil. Esta é a nona vez 
que o país vence a coroa, com as anteriores em 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 
1995, 1997 e 2012. Em segundo e terceiro lugares na classificação ficaram as 

misses Venezuela e República Dominicana.

ZOOM
DEUSI COSTA e LINO ITO 

ganham destaque no réveillon 
2023, na Capital da Amizade. 
Da coluna: um excelente Ano 

Novo para vocês. .

VIA INSTAGRAM

 VIA INSTAGRAM
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