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Índice de infestação da dengue
aumenta e põe cidade em alerta
O Serviço de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde concluiu a 
apuração do Índice de Infestação Predial considerando os dados do 
primeiro Levantamento de Índice Rápido para Infestação por Aedes 
Aegypti este ano. Das 61 localidades em que a cidade é dividida para 
o monitoramento, em 38 não foram encontradas larvas do mosquito 

transmissor da dengue; em outras 17, o índice ficou entre 1,5% e 
4,5%; e nas seis localidades restantes os números foram mais preo-
cupantes – acima de 5,3%. O índice geral do município ficou em 1,6% 
(pouco acima do tolerado pela Organização Mundial de Saúde), que 
é de até 1%. Cidade entrou em alerta.  

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Medicamento
contra a Covid

A Prefeitura adquiriu 
1.150 toneladas de 
calcário para repassar 
de graça a pequenos 
produtores rurais do 
município. A distribuição 
será feita todas as 
terças e quintas-
feiras, das 8h30 às 
11h, exclusivamente a 
pecuaristas e agricultores 
que tiverem o CadPró 
(Cadastro de Produtor 
Rural) ativo. l 6

Produção de motos
aumentou 18,2%
no ano passado,

segundo Abraciclo
l 2

Reforma tributária
sobre a renda

pode ser votada
ainda neste ano

l 3

Empresariado
conhece plano de
ações para atrair

investimentos
l 5

l 8

Calcário

l 11

Ladrão é detido
por seguranças

particulares após
invadir mercado

l 6
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Uma operação de trânsito foi desenvolvida por policiais militares integrantes do 25º Batalhão de Umuarama na 
tarde de ontem. A ação aconteceu na avenida Governador Parigot de Souza, ao lado do Bosque dos Xetá. Foram 
abordados diversos veículos, entre eles carros, motos e caminhões para averiguação em documentação. No decorrer 
do trabalho, os policiais apreenderam uma motocicleta que possuía alerta de furto no sistema. Foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia, para ser restituído ao proprietário.  
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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

16/12 a 16/1 0,6772 0,6772 0,1763
17/12 a 17/1 0,6801 0,6801 0,1792
18/12 a 18/1 0,7079 0,7079 0,2069
19/12 a 19/1 0,7455 0,7455 0,2443
20/12 a 20/1 0,7427 0,7427 0,2415

Ações % R$
Petrobras PN +6,16% 25,52 
Vale ON -0,13% 92,13 
ItauUnibanco PN +2,07% 26,10 
Bradesco PN +0,69% 14,63 
Americanas ON -2,06% 1,90 
Ambev ON +5,00% 13,86

IBOVESPA: +2,04% 111.439 pontos

Iene 128,18
Libra est. 0,81
Euro 0,93
Peso arg. 182,50

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,8% 5,1050 5,1060 -3,3%

PTAX  (BC) +0,2% 5,1197 5,1203 -1,9%

PARALELO -0,9% 5,0000 5,4100 -3,4%

TURISMO -0,9% 5,0000 5,3900 -3,4%

EURO 0,0% 5,5288 5,5315 -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 17/01

Iene R$ 0,0400
Libra est. R$ 6,29
Peso arg. R$ 0,028
R$1: 1.447,39 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/01 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 mar/23 1.539,75 12,00 3,8%
FARELO mar/23 481,20 4,90 3,9%
MILHO mar/23 685,25 10,25 4,9%
TRIGO mar/23 751,75 8,00 -0,2%

SOJA 162,38 -0,1% -4,7% 160,00
MILHO 77,57 0,0% 3,4% 77,00
TRIGO 92,39 0,0% -1,9% 94,00
BOI GORDO 277,08 -1,2% -1,2% 265,00
SUINO 6,61 -1,5% -2,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/01 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 17/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 -1,2% -5,0%
SOJA Paranaguá 177,50 -1,9% -4,6%
MILHO Cascavel 82,00 0,0% -1,2%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0011  ffííssiiccaass  1166//0011  ddoommééssttiiccooss  0066//0011

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Com a Lua indo de mala e cuia para o seu 
paraíso astral, sua autoestima e entusiasmo 
crescem e você pode ficar mais popular. Tudo 
indica que terá facilidade para se relacionar com 
as pessoas, atrair bons aliados e gente pronta 
para te ajudar. No romance, não faltarão anima-
ção e pique pra se divertir com o mozão.

TOURO  21/4 a 205
A ligação com a família e o interesse pelos 
assuntos do lar têm tudo para aumentar, 
taurinos amados. Se trabalha com parentes, 
tem um empreendimento em casa ou atua 
em home office, você pode se sentir mais à 
vontade, as coisas tendem a fluir bem e o ser-
viço pode render.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Tudo indica que o seu signo estará todo 
expansivo e animado, com a mente borbu-
lhando de ideias hoje. Pode ser um dia produ-
tivo, sobretudo se lida com comércio, mídia, 
publicidade e clientes. Seu lado otimista deve 
dar as caras e será mais fácil dar o pontapé 
inicial em um projeto. Só cautela para não 
ficar de conversa fiada no serviço.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Tudo indica que é você quem vai dar um 7x1 
nos boletos, Câncer. Graças à Lua, que entra 
na sua Casa da Fortuna e sinaliza mudanças 
no seu bolso. Tem boas chances de ganhar 
mais grana, sobretudo se trabalha com aten-
dimento ao público ou com produtos femini-
nos, alimentícios ou domésticos. Só atenção 
com associações hoje.

LEÃO 22/7 a 22/8
Tô vendo aqui que o seu jeito expansivo, ani-
mado e otimista deve ficar mais forte hoje, 
mas também o seu dom para o drama e o 
orgulho. Na área profissional, pode ter faci-
lidade para escolher com que se associa e 
fecha parcerias. Mas à tarde, as emoções 
tendem a ficar à flor da pele, procure não se 
preocupar tanto com o que os outros pensam.

VIRGEM 23/8 a 22/9
A Lua embarca na sua Casa 12 e abre a por-
teira do inferno astral, deixando o seu signo 
mais sensível e dramático. Trabalhar só ou 
o mais longe possível das pessoas será tudo 
de bom, porque aí vai poder colocar em ação 
a sua imaginação, intuição e capacidade de 
pesquisa, que estão ativadas hoje.

LIBRA  23/9 a 22/10
seu otimismo e entusiasmo ficam ligados 
e tudo indica que você vai correr atrás das 
suas metas e sonhos com mais vontade. Seu 
jeito criativo, simpático e encantador deve te 
ajudar a fazer excelentes contatos, sobretudo 
com colegas e amigos próximos. Já à tarde, 
há sinal de preocupações. Talvez não consiga 
se divertir do jeito que gostaria.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A área profissional está em destaque e tudo 
indica que irá atrás de reconhecimento, popu-
laridade e riqueza! Há chance de mudar de 
cargo, de emprego ou até mesmo de profis-
são, alterando sua rotina e situação.  À tarde, 
os astros deixam as suas emoções fervendo 
e o clima com a família pode ficar puxado.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você deve começar a quarta-feira com uma 
baita energia pra ampliar seus horizontes e 
assumir o leme da sua vida, sagita! Seu lado 
animado, expansivo e inspirado está em 
destaque e te ajuda a arrasar no trabalho, 
sobretudo na área de ensino, publicidade ou 
exportação.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Com a Lua na sua Casa das Transformações, 
seu signo deve ficar mais seletivo. Na área 
profissional, tudo indica que só irá se ligar 
a negócios e finanças de outras pessoas se 
sentir uma maior conexão. Falando nisso, 
os seus relacionamentos tendem a se apro-
fundar, mas talvez aconteçam tempestades 
emocionais.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O céu está mostrando que você tem tudo pra 
lacrar em seus relacionamentos pessoais e 
parcerias de trabalho. É que a sua vontade 
de receber atenção talvez cresça, sem contar 
que seu signo deve ficar ainda mais sociável, 
expansivo e simpático. Mas durante a tarde, 
fique com o olho aberto com rivais no serviço. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Seu jeito mais expansivo e sociável está em 
alta e pode te favorecer no emprego, ainda 
mais se lida com o público. Além de contar 
com a ajuda de colegas ou chefes, tudo indica 
que terá sucesso e irá crescer na profissão.  
Mas como nem tudo é perfeito sem defeitos, 
inquietações e pensamentos desordenados 
talvez acabem afetando sua saúde. 

Os nascidos no dia 18 de janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade Capricór-
nio e Áries. Possuem temperamento forte e exigente, são geniosos e temperamentais. Tudo 
tem que ser feito de acordo com as suas determinações e a sua vontade. Quando querem 
algo vão até o fim, insistindo para realizar seus desejos e concretizar os seus projetos. Seu 
número principal, do dia do nascimento é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. Juntos 
formam o 1, do Sol, que lhes confere liderança, poder, autoridade e solidão.

Horóscopo nascidos em 18 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 18/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 28
min 24

max 28
min 20

Cascavel
max 27
min 20

Foz do Iguaçu
max 30
min 23

max 28
min 20

Curitiba
max 26
min 19

FASES 
DA LUA

Quinta 19/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 20/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2418Lotomania

87.705
84.044
13.948
54.769
81.634

08 39 41 4552 69 73 
MIRASSOL /SP

03 12 36 42 77
concurso: 6052

03 20 45 52 53 58 

04 18 21 31 32 34 35 36 40 42 
45 48 50 59 68 75 82 87 93 97

concurso: 2715Lotofácil
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REAFIRMAR
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DOMINICAL

ARRASTANA
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poéticos

Molusco 
que produz

pérolas

As pessoas
com exten-
so conhe-
cimento

Mulher
que "lê"
mãos

Glândula
(?), fonte
de leite

Livro com
coleção

de mapas

Ivete
Sangalo,
cantora
baiana

Conso-
antes de
"gota"

Continente
do Egito

Modelo de
escada

Realizada
Respirar
com difi-
culdade 

Conjunto
de vagões
A 4a nota
musical

Creme
de fubá

Vento bran-
do (pl.)

Relativo 
ao domingo
Puxa pelo

chão

Pista do 
hipódromo

Pronome de-
monstrativo

Tratar com
paparicos 
Tronco de
madeira

É amado
pelos fãs
Cultiva

(a terra) 

Saco, em
inglês
Grande 

quantidade

(?) está:
eis aqui
A moeda
dos EUA

Deus egíp-
cio (Mit.)
Sufixo de
"rinite"

Nome
de Zico
(fut.) 

Em + a

A letra
sinuosa

Acocorar;
abaixar 
Alto e

delgado

Parte inter-
mediária

Apelido de 
"Tatiana"

Causa so-
frimento 

O dia
decisivo

Grupo de
amigos
(gíria)

Dois
talheres

Centímetro
(símbolo)

Dizer de
novo 

3/sac. 5/monte. 6/galera. 7/agachar. 9/reafirmar.
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C D
C A M A R A D E G A S

C U M U L O N I M B O
L A R A N J E I R A

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

G I A R D I A I P M
R A G O R S A P E

D U E N F R E N T A

M O A I S A Q S E R

J A D E F L U A L
P O S A T I S D A R

S Ã O C R I S T O V Ã O
E I M O S O S O R E

Modali-
dade de
pena de
morte

Tem 
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quitutes o
chirashi 
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pelos
dervixes

Nuvem que
prenuncia
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granizo

Sabiá-
(?), ave
símbolo 
do Brasil 

As madri-
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Pena
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Antonieta 
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Policial
Militar
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Ligar o
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automóvel

Colossais
estátuas
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Páscoa

Registro
público de
obras me-
moráveis
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Nada, para

Sartre 

O Tricolor
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(fut. red. )

Sem feri-
mentos

(pl.)
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encosto
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Morrer,
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de trânsito
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Antiga
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Cerceie a
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igrejas
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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
olímpicaExprime

anuência
Prestar
caução
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Produção de motocicletas aumentou
18,2% no ano passado, diz Abraciclo

A produção de motoci-
cletas do Polo Industrial 
de Manaus – PIM chegou a 
1.413.222 unidades no ano 
de 2022, sendo 18,2% supe-
rior ao registrado no ano 
anterior (1.195.149 motoci-
cletas). Em dezembro foram 
fabricadas 85.117 motocicle-
tas, 11,5% a mais do que o 
mesmo mês do ano passado 
(76.359 unidades) e 34,1% 
menor em relação a novem-
bro (129.216 motocicletas). 
Os dados foram divulgados 
ontem (17) pela Associação 
Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas,  Bic ic letas  e 
Similares (Abraciclo).

Na avaliação do presi-
dente da Abraciclo, Marcos 
Fermanian, esses números 
comprovam a retomada de 
crescimento do segmento 
após enfrentar um primeiro 
bimestre desafiador devido 
à pandemia da covid-19 que 
voltou a atingir a cidade de 
Manaus. “Depois disso, o 
ritmo de produção cresceu 
mês a mês para atender ao 
consumidor que passou a 
utilizar a motocicleta como 
instrumento de trabalho, evi-
tar a aglomeração no trans-
porte público ou ter maior 
agilidade e mobilidade nos 
centros urbanos”.

A retração de dezembro 
era esperada devido às férias 
coletivas que já estavam pro-
gramadas. “Nesse período, as 
fábricas aproveitam para rea-
lizar serviços de manutenção 
e instalar novos equipamen-
tos nos centros de produção”, 
disse Fermanian.

De acordo com o levan-
tamento mensal, no ano 
passado foram vendidas 
1.361.941 unidades, o que 
representa alta de 17,7% na 
comparação com o ano de 
2021 (1.156.776 unidades). 
Em relação ao mesmo mês 
do ano passado, houve alta 
de 17,7% (132.204 motoci-
cletas) ante as 112.363 comer-
cializadas e 7,3% superior às 
123.214 unidades emplacadas 
em novembro.

Com 22 dias úteis,  a 
média de emplacamentos 
em dezembro foi de 6.009 
unidades/dia. Na comparação 
com o mesmo mês de 2021, 
que teve um dia útil a mais, 
houve alta de 23% (4.885 uni-
dades por dia). Já em relação 
a novembro, com dois dias 
úteis a menos, foi registrado 
recuo de 2,5% (6.161 motoci-
cletas por dia).

As exportações totali-
zaram 55.338 unidades em 
2022, o que corresponde 
a uma elevação de 3,5% 

na comparação com o ano 
anterior (53.476 motocicle-
tas). A projeção revisada era 
embarcar 59.000 unidades 
para o exterior. De acordo 
com levantamento do por-
tal de estatísticas de comér-
cio exterior Comex Stat, que 
registra os embarques totais 
de cada mês, analisados pela 
Abraciclo, a Colômbia foi o 
principal destino, com 15.686 
unidades e representando 
27,6% do volume exportado. 
Em segundo lugar, ficou a 
Argentina (13.538 motocicletas 
com 23,8% das exportações), 
seguida pelos Estados Unidos 
(12.211 unidades e 21,5%).

Em de zembro,  foram 
exportadas 3.926 motocicle-
tas, volume 19,6% maior em 
relação ao mesmo mês de 
2021 (3.283 unidades) e 6,3% 
superior ao embarcado em 
novembro (3.695 motocicle-
tas). Segundo dados Comex 
Stat, que registra os embar-
ques totais de cada mês, ana-
lisados pela Abraciclo, o prin-
cipal destino foi a Argentina 
que recebeu 1.440 unidades, 
o que corresponde a 25,8% do 
total exportado. Em segundo 
lugar, ficaram os Estados 
Unidos (1.238 motocicletas 
e 22,2% das exportações), 
seguidos pela Austrália (1.160 
unidades e 20,8%).
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Reforma tributária
sobre renda pode
ser votada neste ano

O ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, disse 
ontem (17) que o governo quer 
votar no segundo semestre a 
proposta de reforma tributá-
ria voltada sobre a renda. Já 
a parte centrada nos impac-
tos sobre o consumo deve ser 
votada no primeiro semes-
tre. Haddad deu as informa-
ções ao participar do Fórum 
Econômico Mundial, em Davos, 
na Suíça, ao lado da ministra 
do Meio Ambiente e Mudança 
do Clima, Marina Silva, na 
mesa Brasil: Um Novo Roteiro.

“A reforma tributária que 
nós queremos votar no pri-
meiro semestre é no imposto 
sobre o consumo. Mas, no 
segundo semestre, queremos 
votar uma reforma tributária 
sobre a renda para desonerar 
as camadas mais pobres do 
imposto e para onerar quem 
não paga imposto. Vamos ree-
quilibrar o sistema tributário 
brasileiro para melhorar a dis-
tribuição de renda no Brasil”, 
afirmou o ministro.

A correção da tabela do 
Imposto de Renda (IR) é um 
dos pontos centrais na agenda 
econômica do novo governo e 

Haddad apresenta agenda
a econômica do governo

Entre os principais pontos, 
Fernando Haddad citou, além 
da âncora fiscal, a proposta de 
democratização do acesso ao 
crédito, a revisão da desone-
ração de impostos para alguns 
setores da economia, a agenda 
regulatória centrada na reali-
zação de parcerias público-
-privadas, concessões, inves-
timentos por parte do estado e 
valorização do salário mínimo.

Também comentou a agenda 
internacional de Lula, que deve 
visitar os Estados Unidos em 
fevereiro, e participar da reu-
nião do G20, grupo que reúne 
as 20 maiores economias do 
mundo, a ser realizado na Índia, 
em abril. De acordo com o minis-
tro, a agenda deve incluir temas 
como a questão ambiental, a 

foi promessa de campanha 
de Lula. A ideia é ampliar a 
faixa de isenção do IR para 
quem ganha até R$ 5 mil. 
Atualmente, o limite é de R$ 
1.903,98. O valor não é atuali-
zado desde 2015. 

Durante o painel, Haddad 
disse que a ideia é cons-
truir um texto consensual, 
usando as duas propostas de 
emenda à Constituição (PEC) 
que tramitam no Congresso 
Nacional, uma na Câmara 
dos Deputados e outra no 
Senado, e que vêm sendo 
debatidas pelos parlamenta-
res. As propostas têm como 
base ideias elaboradas pelo 
secretário especial da Reforma 
Tributária, Bernard Appy.

Quanto ao consumo, 
Haddad já havia afirmado, em 
Davos, que o governo deci-
diu deixar fora do pacote a 
recomposição das alíquotas 
originais do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI) de alguns setores.

O ministro também disse 
que, se as receitas e despe-
sas federais voltarem ao nível 
anterior à pandemia de covid-
19), o governo conseguirá zerar 
o déficit primário em dois anos. 
“Pretendemos voltar despesas 
e receitas ao mesmo patamar 
pré-crise da pandemia, que é 
18,7% (do PIB, Produto Interno 
Bruto). Se conseguirmos isso 
em dois anos, conseguiremos 
zerar o déficit.”

consolidação da democracia, 
o combate à desigualdade e à 
fome e a questão da paz.

“Felizmente, estaremos 
com um diplomata nato, que 
é o presidente Lula. Uma pes-
soa de alta diplomacia, que 
consegue conversar com todo 
mundo com naturalidade. Que 
consegue fazer pessoas antagô-
nicas chegarem a acordos, inclu-
sive. Estamos num momento 
em que temos que aproveitar 
a liderança do presidente Lula 

para colocar na agenda interna-
cional, de forma mais incisiva, 
pontos que são caros a ele, 
enquanto um personagem que 
está há 50 anos na vida pública 
e que teve muitas oportunida-
des de defender teses consa-
gradas”, enfatizou.

Segundo o ministro da 
Fazenda, Lula vai chamar os 
chefes de Estado para um com-
promisso mais incisivo com a 
promoção da paz e o combate 
à desigualdade e à fome.

Fake news
Haddad destacou ainda a preocupação no combate às fake news 

(notícias falsas) e o fato de a relação de Lula com a questão ambiental 
ter mudado de patamar, ganhando mais urgência. “Penso que serão le-
vadas para o G20 estas questões com todas as implicações econômicas 
que isso acaba tendo”. De acordo com o ministro, não se consegue ter 
uma agenda socioambiental sem pensar a nova economia, nem uma 

agenda de paz e democracia sem falar em relações internacionais.

MINISTRO ressalta que o governo deixa fora do pacote a recomposição das alíquotas 
originais do de alguns setores

DIVULGAÇÃO

Oposição
O Partido Liberal (PL), principal sigla de oposição ao governo 
Lula e agremiação do ex-presidente Jair Bolsonaro, lançou 
o nome de Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, 
como candidato à presidência do Senado. Ex-ministro 
do Desenvolvimento de Bolsonaro, Marinho é o terceiro 
nome anunciado para o pleito, e o segundo aliado do ex-
presidente a se oferecer ao cargo. O atual presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) é candidato à reeleição, 
e terá na disputa o apoio dos partidos aliados de Lula. Os 
oposicionistas dividem-se entre duas candidaturas. Além de 
Marinho, também lançou seu nome o senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE). Pacheco tem o apoio das bancadas do PT e 
PSD (20 senadores contra os 14 do PL).

Presidente do TCE
O conselheiro Fernando 
Mello Guimarães 
toma posse hoje (18), 
pela segunda vez, 
como presidente do 
TCE-PR. Tem como 
vice Ivens Linhares e, 
como corregedor, Ivan 
Bonilha. Deve fazer 
uma gestão voltada 
para a sociedade, a exemplo do que ocorreu em 2011, quando 
fez inclusive uma importante parceria com as universidades 
estaduais. Guimarães, oriundo do Ministério Público, é 
mergulhador, motociclista e aquariofilista, tendo atualmente 
como hobby pilotar pick ups. Entusiasta da música eletrônica, 
vem tocando no recesso e fins de semana inclusive em festivais 
nacionais, onde utiliza o pseudônimo de Neoclassic.

Abusos na campanha
O Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE-PR) deu 
cinco dias para que o ex-
procurador e deputado 
federal eleito Deltan Dallagnol 
(Podemos-PR) e o ex-juiz e 
senador eleito Sergio Moro 
(União Brasil-PR) apresentem 
suas defesas após serem 
acusados de suposto abuso 
de poder econômico em suas 
campanhas eleitorais. Embora 
respondam a processos 
diferentes, tanto Dallagnol 
quanto Moro foram acionados 
na Justiça pela Federação 
Brasil da Esperança, que 
reúne os diretórios estaduais 
de PT, PV e PC do B.

O protagonista
O ministro do STF 
Alexandre de Moraes 
voltou a falar sobre os atos 
golpistas, ao divulgar em 
seu Twitter a campanha 
“Democracia Inabalada”, 
lançada ontem pelo 
Supremo. O magistrado 
afirmou que “as 
instituições não são feitas 
só de tijolos”. “O STF foi 
danificado por terroristas. 
Mas as instituições 
não são feitas só de tijolos, são feitas de pessoas, coragem e 
determinação. Vamos reconstruir as estruturas e mostrar que a 
Constituição Federal e a Democracia seguem mais fortes do que 
nunca”, escreveu Moraes.

DIVULGAÇÃO

Questionamentos
No caso de Deltan, são 
questionados pagamentos 
feitos ao escritório do 
advogado Matheus Almeida 
Rios Carmo, seu ex-assessor, 
sem que fosse apresentada 
a origem dos recursos. Em 
sua defesa, afirmou que 
Carmo foi contratado pelo 
Podemos para prestar serviços 
de assessoria jurídica. Sergio 
Moro, por sua vez, se tornou 
alvo da federação por gastos 
na pré-campanha. A prestação 
de contas enviada à Justiça 
Eleitoral não considerou os 
gastos durante o período em 
que ele era filiado ao Podemos, 
antes de migrar para o UB.

DIVULGAÇÃO
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Aeronaves garantem o
sucesso em transplantes
de órgãos no Paraná

Pacientes paranaenses que 
aguardavam na fila de trans-
plantes ganharam uma chance 
de recomeçar as suas vidas 
graças ao sistema de trans-
porte de órgãos com aviões do 
Governo do Estado nos últimos 
dias. Duas aeronaves foram 
cedidas pela Casa Militar para 
levar um fígado de um hospital 
na região Oeste para a região 
Norte do Estado, na sexta-feira 
(13), enquanto um fígado e rins 
foram transportados do Oeste 
para uma instituição de saúde 
na Região Metropolitana de 
Curitiba no sábado (14).

O deslocamento por meio 
de aeronaves é um fator 
determinante para o sucesso 
dos transplantes por diminuir 
expressivamente o tempo de 
viagem. Nos dois casos mais 
recentes do Paraná, a estima-
tiva é de que houve uma redu-
ção de quatro a seis horas e 
meia nos trajetos caso eles 
fossem percorridos por via 
terrestre. 

Segundo a Associação 
Brasileira de Transplantes de 
Órgãos (ABTO), a demora no 
transporte representa de 5% 
a 10% dos transplantes fra-
cassados. Uma vez consta-
tada a morte encefálica de um 
paciente, o sistema é acionado 
e o cronômetro começa a cor-
rer. É um desafio de logística 
que mobiliza profissionais 
de saúde e de transporte em 
tempo recorde. 

Cada órgão tem um prazo 
máximo de sobrevivência fora 
do corpo, que é o chamado 
tempo de isquemia. Coração 
(4 horas) e pulmões (4 a 6 

Alerta para falsos e-mails  
sobre saldos do Nota Paraná

Obstáculos
Segundo o Sistema Estadual de Transplantes do Paraná, das 1.179 
notificações de possíveis doadores realizadas no último ano 471 

resultaram em doações efetivas. Os principais obstáculos são con-
traindicação clínica, recusa de familiares dos possíveis doadores e 
presença de infecções atestadas por teste PCR. Além dos motivos 

clínicos, que não podem ser controlados, a negativa dos parentes é 
a mais preocupante e corresponde a 28% das doações não efeti-

vadas. Apesar das dificuldades, o Paraná registrou um crescimento 
nas doações em 2022 após três anos em queda, especialmente 

devido à pandemia de Covid-19. Os órgãos mais doados foram rins, 
fígado, coração e córneas. Entre os doadores, 58% são homens e 
42% mulheres. As maiores causas de morte encefálica no último 

ano, e que permitem as doações, decorreram de Acidente Vascular 
Cerebral Hemorrágico (AVCH), Traumatismo Cranioencefálico (TCE) 

e Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI). 

A Secretaria da Fazenda 
alerta que contribuintes para-
naenses estão recebendo 
um e-mail, supostamente 
enviado pela própria pasta, 
com valores relacionados ao 
CPF do destinatário e infor-
mações sobre um possível 
saque dentro do Nota Paraná. 
Trata-se de um golpe que visa 

horas) são os que apresentam 
menos tempo de sobrevivên-
cia. Fígado (12 horas) e pân-
creas (20 horas) duram um 
pouco mais, enquanto os rins 
podem ser transplantados em, 
no máximo, 36 horas. 

Com as duas interven-
ções na última semana, che-
gam a cinco o número de 
transportes aéreos realiza-
dos por aviões do Governo 
do Estado apenas em 2023. 
Segundo a Secretaria da 
Saúde do Paraná, nos últimos 

quatro anos foram 362 mis-
sões aéreas de transporte de 
órgãos, que totalizam mais de 
mil horas de voo.

Os dados mais recentes 
divulgados pela ABTO, que 
levam em conta informações 
de janeiro a setembro de 2022, 
apontam que o Paraná é o 
segundo colocado do Brasil em 
doações de órgãos. O Estado 
realiza 40,3 doações por 
milhão de população (pmp) 
contra uma média nacional 
de apenas 16,4 pmp. 

prejudicar os cidadãos. 
O programa vinculado à 

Secretaria da Fazenda (Sefa) 
não envia o saldo por e-mail, 
apenas quando há transfe-
rência para conta bancária 
ou IPVA, além da recupera-
ção de senha do usuário, 
todas ações que ocorrem 
após o cidadão acessar o 

seu cadastro.
Para verificar se possui 

valor disponível para reti-
rada, o consumidor deve 
acessar seu cadastro através 
do aplicativo ou do site do 
programa Nota Paraná e inse-
rir seu CPF e senha. Qualquer 
outra forma pode ser consi-
derada tentativa de golpe.

O deslocamento por meio de aeronaves é um fator determinante para o sucesso dos trans-
plantes por diminuir expressivamente o tempo de viagem

AEN

Parceria
Siqueira Campos será a 
primeira cidade a ser atendida 
pela Secretaria de Trabalho, 
Qualificação e Renda e a Fiep 
no projeto Escolas Móveis, 
do Senai, que oferta cursos 
gratuitos a jovens que buscam 
aperfeiçoamento de mão de 
obra e emprego formal.

Especialidades
A Secretaria Estadual de Saúde 
formalizou o investimento 
de quase R$ 27 milhões em 
obras em São José dos Pinhais. 
Os recursos incluem R$ 23,7 
milhões para a construção 
do Ambulatório Médico de 
Especialidades. “O AME é uma 
obra que lutamos por anos 
até esse momento do início 
da licitação, e agora começa 
a ter os desdobramentos 
necessários para sair do papel”, 
afirmou o secretário estadual 
de Saúde, Beto Preto.

Sanepar
Imbituva, na região dos 
Campos Gerais, está sendo 
atendida com obras que 
vão ampliar seu sistema 
de abastecimento de água. 
Com investimento de R$ 24,8 
milhões, a Sanepar amplia, 
faz adequações e moderniza 
toda a infraestrutura de 
abastecimento da cidade.

Obras
O DER definiu o vencedor 
da licitação para obras de 
manutenção e conservação 
de 49,7 quilômetros de vias 
rurais não pavimentadas no 
Sul do Estado. Os serviços 
serão em duas rodovias (PR-
160 e PR-466) e vão atender 
mais de 27 mil habitantes dos 
municípios de Porto Vitória, 
Paulo Frontin e Bituruna.

Décimo terceiro
Vereadores de Ibiporã, no 
norte do Paraná, apresentaram 
emenda para retirar a proposta 

Pequeno Príncipe
O governo do Paraná assinou um convênio com o Hospital 

Pequeno Príncipe, em Curitiba, para repassar R$ 1,8 milhão para 
a aquisição de dois equipamentos de circulação extracorpórea. 

As novas máquinas substituirão as existentes no hospital. Embora 
seja uma unidade privada, a maioria dos atendimentos é feito 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Só no último ano, o governo 
do estado autorizou convênios para compra de equipamentos 

e mobiliários no valor de mais R$ 5 milhões para a instituição. O 
Pequeno Príncipe é o maior centro médico voltado exclusivamente 

para o atendimento pediátrico do Brasil.

de implantação do 13º salário. 
Em nota, a presidente da 
Câmara Municipal, Maria 
Aparecida Galera (PTB), 
que é uma das autoras do 
pedido, disse que “é preciso 
amadurecer melhor a proposta 
do 13º salário, mesmo que 
já esteja em vigor em outros 
municípios”.

Senac
O Programa Senac de 
Gratuidade é uma ação de 
inclusão social e de acesso 
à educação profissional em 
operação desde 2009, com 
a oferta de vagas gratuitas 
em cursos de educação 
profissional, da formação 
inicial ao nível técnico, com 
custo zero à população que 
não têm condições financeiras 
de arcar com os custos de uma 
formação profissional.Para 
2023, o Senac vai ofertar mais 
de 41 mil vagas nas diversas 
modalidades de cursos. Para 
se candidatar é necessário que 
a renda familiar per capita seja 
de até dois salários mínimos 
federais. As inscrições são 
feitas pelo site do Senac ou 
na Central de Informações 
e Matrículas da unidade do 
Senac mais próxima.

Simples Nacional
O Simples Nacional divulgou 
que os prazos de adesão 
vão até o próximo dia 31. As 
microempresas e empresas 
de pequeno porte que se 
inscreverem terão acesso 
ao benefício com caráter 
retroativo, ou seja, a tributação 
pelo Simples Nacional contará 
também no mês de janeiro.

Reajuste
O piso nacional dos 
professores subirá para R$ 
4.420,55 em 2023. A portaria 
com o novo valor foi assinada 
na noite da última segunda-
feira (16) pelo ministro da 
Educação, Camilo Santana.
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Empresariado conhece o
plano de ações para atrair
investimentos em 2023

Os planos do Paraná para 
atrair novos investimentos, 
além de reter e ampliar negó-
cios já instalados no Estado, 
foram apresentados a um 
grupo de empresários em 
Curitiba. O secretário esta-
dual da Indústria, Comércio e 
Serviços, Ricardo Barros, mos-
trou as ações do governo para 
2023 no primeiro encontro do 
ano do Lide (Grupo de Líderes 
Empresariais do Paraná).

“O Paraná está em um 
momento muito positivo. O 
Estado é a quarta economia 
do Brasil, tem o melhor Ideb 
(Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica) do País, além 
de bater seguidamente recordes 
de empregos. E o desafio lan-
çado pelo governador Ratinho 
Junior é tornar o Estado ainda 
mais competitivo”, enfatizou o 
secretário aos empresários.

“Queremos ajudar cada seg-
mento do setor produtivo que 
queira instalar ou expandir seu 
negócio no Paraná. Por isso 
temos que ser mais rápidos para 
competir com outros estados, 
para permitir que os negócios 
daqui cresçam e gerem mais 
empregos. E o Paraná tem um 
diferencial: temos um gover-
nador acessível. O empresário 
que vem tratar com técnicos 
no Estado tem a oportunidade 
de apertar a mão do governa-
dor e essa receptividade é um 
diferencial para o empresário”, 
acrescentou Barros.

INVEST PARANÁ
Na apresentação aos filia-

dos ao Lide, o secretário 

destacou ainda a agenda da 
Invest Paraná na atração de 
empreendimentos. Entre as 
ações está uma missão comer-
cial no Japão e Coreia do Sul 
agendada para abril, cujo obje-
tivo é aumentar as exportações 
da agroindústria paranaense 
nos dois principais mercados 
do leste asiático. O plano tam-
bém passa por trazer indús-
trias dos dois países para o 
Paraná. Assim como na missão 
de Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos, em outubro 2022, a 
meta é estabelecer um fluxo 
de negócios do Paraná com os 
dois países.

“Toda nossa experiência de 
internacionalização de negó-
cios no Paraná tem um antes 
e depois de Dubai”, disse o 
diretor-presidente da Invest 
Paraná, órgão responsável por 
atrair investimentos ao Estado, 
Eduardo Bekin, referindo-se ao 
escritório que o Paraná man-
tém hoje na capital do país 
árabe, resultado da missão em 
outubro do ano passado.

Ele também falou aos 
empresários nesta segunda. 
Neste momento, segundo ele, 
técnicos da Invest Paraná já 
estão em contato com empre-
sários paranaenses e do Japão 
e Coreia. Um levantamento 
está sendo elaborado para 
mapear o que a indústria do 
Paraná pode oferecer aos mer-
cados japonês e sul-coreano, 
bem como da demanda desses 
dois países em relação à pro-
dução do Estado. Entre os pro-
dutos paranaenses que podem 
ganhar força e vitrine em 

ambos os países está a carne 
suína processada, resultado 
da conquista do certificado de 
área livre de febre aftosa sem 
vacinação.

“Temos que entender quais 
produtos estão sendo busca-
dos por Japão e Coreia e qual 
a oferta aqui no Paraná para 
atender essa demanda. Por 
isso vamos atuar junto com 
os ministérios da Economia e 
das Relações Exteriores, além 
das respectivas embaixadas e 
representações comerciais”, 
explicou Bekin.

Intercambio
Grupo formado por 42 
professores de Língua Inglesa 
da rede estadual do Paraná 
embarcam nesta semana 
para os Estados Unidos para 
um curso intensivo de seis 
semanas. Os educadores foram 
selecionados pelo Programa de 
Desenvolvimento Profissional 
de Professores de Língua Inglesa 
nos EUA (PDPI), financiado 
pela Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior), vinculada 
ao Ministério da Educação, 
em parceria com a Comissão 
Fulbright Brasil, ligada ao 
governo dos EUA. Uma parte dos 
docentes foi na semana passada 
para São Paulo e Rio de Janeiro 
tirar o visto no consulado da 
respectiva cidade e embarcaram 
no fim de semana. Outra foi para 
São Paulo na segunda (16) e 
embarca para os EUA no sábado 
(21). Os cursos terminam em 
3 de março e acontecem em 
diferentes instituições de ensino 
superior norte-americanas, como 
a Universidade de Delaware, 
a Universidade do Texas e a 
Universidade Estadual do Kansas.

NA apresentação aos filiados ao Lide, o secretário destacou ainda a agenda da Invest Paraná na atração de empreendimentos
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 Toledo - Duas agroindústrias de 
Toledo – Queijaria Átani e Embu-
tidos e Defumados Luna/Sabor 
do Oeste – receberam, o selo do 
Sistema Unificado Estadual de 
Sanidade Agroindustrial Fami-
liar, Artesanal e de Pequeno 
Porte do Paraná (Susaf/PR). A 
entrega, prestigiada por várias 
autoridades, ocorreu no Centro 
de Eventos Ismael Sperafico, 
durante o Seminário Agenda 
para o Desenvolvimento Regio-
nal Sustentável. 

A partir de agora, o muni-
cípio passa a contar com três 
empresas (a primeira foi a 
Queijaria Flor da Terra) que 
possuem certificação que as 
habilita a comercializar seus 
produtos em todo o território 
estadual. Antes de obterem o 
documento, emitido pela Agên-
cia de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar), foi necessário 
que cumprissem uma série de 
requisitos e protocolos de inspe-
ção sanitária e fiscalização ava-
liados pelo Serviço de Inspeção 
Municipal de Produtos de Ori-
gem Animal (SIM/POA).

Para que um órgão do 
governo estadual validasse a 
certificação de outro similar, 
mas no âmbito municipal, foi 
necessário que Toledo se ade-
quasse à legislação, aperfei-
çoando os serviços de inspeção 
de produtos de origem animal. 
O fruto deste trabalho culmi-
nou na adesão ao Susaf/PR e 
também ao Sistema Unificado 
de Atenção à Sanidade Agro-
pecuária (Suasa), ocorrida em 
agosto de 2021.

Tanto esforço se justifica, 
pois, com perspectivas maio-
res, os estabelecimentos 

Atraso na semeadura 
compromete o período de 
zoneamento da 2ª safra
Cascavel - O atraso no plantio 
e desenvolvimento da 1º safra 
vai fazer com que a colheita 
extrapole o período de zonea-
mento do plantio da 2º safra, 
principalmente do milho, que 
deve ter queda acentuada 
de área nas regiões Oeste e 
Sudoeste do Paraná. As infor-
mações são relatório sema-
nal do Deral (Departamento 
de Economia Rural), ligado à 
Seab (Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento do Paraná).

Além do atraso na semea-
dura, houve alongamento do 
ciclo devido as temperaturas 
abaixo da média no início do 
ciclo. Para o feijão, cujo zonea-
mento vai até fim de fevereiro, 

a perspectiva é um pouco 
melhor, mas muitos produ-
tores ainda não decidiram o 
que fazer e estão aguardando 
a conclusão da 1º safra para 
tomada de decisão.

As chuvas do início do mês 
proporcionaram uma melhora 
aparente nas culturas a campo, 
criando um otimismo entre os 
produtores, ainda que sejam 
aguardadas precipitações mais 
uniformes para uma regulariza-
ção definitiva do déficit hídrico.

A colheita de feijão tem 
avançado na região, mas a 
produtividade está abaixo 
do esperado. Praticamente 
toda produção da região de 
Pato Branco deve ser usada 

como semente. Mesmo com 
a melhora das condições das 
lavouras, nas áreas de soja 
plantadas em setembro a 
quebra é visível. Essas lavou-
ras estão entrando na fase de 
maturação, inclusive, algumas 
estão sendo dessecadas para, 
em breve, iniciar a colheita.

Para a cultura do milho, 
tendo em vista os problemas 
climáticos enfrentados no está-
gio inicial de desenvolvimento, 
a produtividade também deve 
apresentar uma leve redução. 
Os produtores estão fazendo 
silagem e plantando milho 2ª 
safra para utilizar novamente 
como silagem e, em alguns 
casos, para produção de grãos. 

Agroindústrias de Toledo recebem selo Susaf/PR

certificados com este selo pode-
rão vender mais, aumentar a 
produção e contratar mão de 
obra, gerando emprego e renda 
para o município. Além disso, 
há um incentivo ao empreende-
dorismo, pois novas empresas 
podem vir a ser abertas diante 
de um cenário mais favorável 
para a expansão dos negócios.

OLHAR PARA O FUTURO
Neste contexto, o próximo 

passo é ir em busca da adesão 
de Toledo ao Sistema Brasileiro 
de Inspeção de Produtos de Ori-
gem Animal (SISBI-POA), o que 
permitirá a comercialização em 
todo território nacional. “Con-
tratamos veterinários, que hoje 
atuam junto às agroindústrias, 
qualificando nosso SIM/POA. 
Isso demonstra a preocupação 
do governo municipal com o for-
talecimento do setor”, comenta 
o secretário do Agronegócio, de 
Inovação, Turismo e Desenvolvi-
mento Econômico (AgroDesen-
volvimento), Diego Bonaldo.

Além do titular da Agro-
Desenvolvimento, a frente 
de honra da solenidade de 
entrega do selo Susaf-PR às 
empresas agroindústrias con-
tou com a presença de várias 
autoridades. Entre elas, o pre-
feito de Toledo, Beto Lunitti; 
o vice-governador do Paraná, 

Darci Piana; o secretário de 
Estado da Agricultura e Abas-
tecimento, Norberto Ortigara; 
o secretário de Estado de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, Valdemar Bernardo Jorge; 
o vice-prefeito de Toledo, Ade-
mar Dorfschmidt; o presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Toledo, Dudu Barbosa; o chefe 
do escritório regional da Secre-
taria de Estado da Agricultura 
e Abastecimento (Seab), Paulo 
Salesse; a supervisora em exer-
cício da unidade regional da 
Adapar, Raquel Maya; o presi-
dente da Invest Paraná, Eduardo 
Bekin; o diretor-presidente do 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná (IDR-PR), Nata-
lino Avance de Souza; e a super-
visora de Pesquisa, Desenvol-
vimento e Inovação (PD&I) do 
Biopark, Carolina Trombini.

O prefeito Beto Lunitti desta-
cou a importância do momento 
para a agroindústria toledana. 
“Aproveito a oportunidade para 
prestar meu reconhecimento ao 
Governo do Estado por permitir 
que o município atue em parce-
ria com os órgãos de controle 
sanitário, por meio da qual é 
possível colaborar para o cres-
cimento de empreendimentos 
familiares e cooperativas sem 
abrir mão do zelo pela saúde 
do consumidor”, destaca. 
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Palácio seria incendiado

Um detalhado relatório de 50 páginas do Instituto Nacio-
nal do Patrimônio Histórico (Iphan) revela que a situação 
hoje seria muito pior na sede do Poder Executivo e para a 
imagem do Brasil no mundo. Os criminosos que invadiram 

o Palácio do Planalto tentaram atear fogo no 3º andar, onde 
fica o gabinete presidencial – que não conseguiram invadir 
por causa da porta blindada. Um grande carpete foi encon-

trado com marcas de incêndio perto do corredor que dá 
acesso ao gabinete. Os criminosos que causaram o vanda-
lismo do dia 8 de janeiro não atacaram só as sedes dos 

três Poderes. Danificaram também o Museu da Cidade e o 
Espaço Lúcio Costa, cujas construções ficam na praça entre 

os três palácios. As pedras usadas para quebrar vidraças 
no Planalto foram as portuguesas do piso da praça – que 
também são tombadas. 

Retiraram centenas delas 
e danificaram a iluminação 
da calçada. Cientes de que 
poderiam ser flagrados em 
vídeos, levaram câmeras 
de segurança, mas não 
há relatos de que o DVR 
(aparelho que armazena 
imagens) foi roubado. É 

por ele que a Polícia Fede-
ral vai identificar todo o 

bando, com o passar dos 
meses de investigação.

Roubo no STF
O semblante irritado da 
ministra Rosa Weber flagrado 
na conversa dela e outros 
ministros com o presidente 
Lula da Silva, na noite do 
domingo trágico em Brasília, 
tem seus reais motivos além 
da depredação do plenário do 
Supremo Tribunal Federal. Os 
criminosos invadiram o gabi-
nete da presidente, ocupado 
por ela, queimaram todos os 
documentos confidenciais em 
cima da mesa. Pior, há sus-
peita de que levaram pastas 
com processos sob sigilo.

Presentão para 25
A Secretaria de Segurança 
Pública do Distrito Federal 
informou à Coluna que foram 
liberados 1.958 presos em 
23 de dezembro de 2022 
para a “saidinha” de Natal, 
o famigerado indulto ampa-
rado por Lei federal. A volta 
do bando às celas estava 
prevista para 27 de dezem-
bro. Mas 25 não voltaram e 
circulam felizes pelas ruas 
da capital.

Inadimplência
Um levantamento do IBEVAR 
e FIA Business School estima 
que a taxa de inadimplência 
de pessoa física deve ficar 
entre 5,72% e 6,32%, com 
média estimada de 6,02% 
para janeiro de 2023. A 
avaliação mensal aborda a 
inadimplência da carteira 

de crédito livre do Sistema 
Financeiro Nacional, ou seja, 
não inclui operações referen-
ciadas em taxas regulamenta-
das, ligadas ao BNDES. 
 

Cumbica gigante
O Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Guaru-
lhos, recebeu cerca de 34,4 
milhões de passageiros em 
2022. No ano passado, 
243.888 voos (nacionais e 
internacionais) pousaram 
e decolaram. Dezembro 
registrou movimentação de 
3,3 milhões de passageiros. 
E no mesmo mês, foram 
registrados 23.183 pousos 
e decolagens. A GRU Airport, 
concessionária que adminis-
tra o aeroporto, operou para 
112 destinos, sendo 52 inter-
nacionais e 60 domésticos. 

Riscos nas rodovias
A Confederação Nacional do 
Transporte (CNT) divulgou o 
estudo “Transporte Rodoviá-
rio”, no qual revela aumento 
de 50% no número de pontos 
críticos nas rodovias do País 
em 2022. Foram registrados 
2.610 problemas na infraes-
trutura, enquanto que em 
2021 esse número ficou 
em 1.739 ocorrências. Os 
Estados com maiores ocor-
rências foram Minas Gerais 
com a quedas de barreira 
(123) e erosões na pista 
(182) e o Pará com buracos 
grandes (291). 
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Ladrão é capturado por seguranças
particulares após invadir mercado

Um homem de 44 anos e 
bastante conhecido no meio 
policial foi preso, na madru-
gada de ontem (terça-feira, 
17), depois que invadiu um 
mercado e furtou alguns pro-
dutos. O caso aconteceu em 
um estabelecimento que fica 
situado na avenida Rio Grande 
do Norte, no Jardim Tropical, 
em Umuarama.

De acordo com a Polícia Militar, 
o homem acusado do crime, teria 
usado uma chave de fenda para 
forçar a tranca da porta de vidro, 
que acabou por estourar, ficando 

MERCADORIA furtada, foi 
recuperada tão logo o autor do crime 

concluiu a invasão

DIVULGAÇÃO

O Boletim Covid de ontem 
(terça-feira, 17) informou que 
Umuarama registrou 17 novos 
casos da doença, sendo 11 mulhe-
res (65%), seis homens (35%) e 
nenhuma criança. Neste mês, 
415 pessoas já foram diagnosti-
cadas com covid, o que dá uma 
média de 24 casos por dia – e as 
mulheres, historicamente, são as 
que mais se contaminam (60%).

apenas os cacos.
Depois teve acesso ao inte-

rior do mercado. Foi quando 
o alarme disparou e equipes 
do serviço de monitoramento 
particular ficaram sabendo da 
invasão. Imediatamente houve 
o deslocamento para averi-
guação, quando os seguranças 
encontraram o autor do crime 
saindo com três garrafas de wisk 
e algumas cartelas de isqueiros.

Ele disse que venderia a 
mercadoria para comprar 
pedrs de crack.

O fato foi registrado por volta 

das 4h da madrugada e, depois 
que o autor foi detido pelos 
seguranças e entregue à Polícia 
Militar. Ele deveria estar fazendo 
uso de tornozeleira eletrônica 
por crime de furto, porém rom-
peu o equipamento.

Depois de receber voz de pri-
são no local, foi encaminhado 
à 7ª Subdivisão Policial (SDP), 
onde permanecerá preso e res-
ponderá pelos crimes praticados.

Boletim Covid informa 17 novos
casos e nenhuma morte pela doença

Neste período de 34 meses de 
pandemia, 41.657 pessoas rece-
beram diagnóstico positivo para 
a doença e deste total 41.203 
se recuperaram. Segundo o 
relatório de ocupação de lei-
tos disponibilizados pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde), há 
um homem de Umuarama 
internado na UTI do Hospital 
Uopeccan – ele tem 57 anos e 

tomou três doses da vacina.
Existem hoje 117 pessoas em 

isolamento domiciliar, conside-
rando que são 95 casos ativos 
e mais 22 suspeitos. Nenhuma 
nova morte pela doença foi 
comunicada e o total de óbitos 
segue em 359. A Sesa continua 
classificando o município com 
bandeira verde, quando o risco de 
transmissão é considerado baixo.

Um carro pegou fogo na noite desta segunda-feira (16), por volta das 
20h, na rua Getúlio Vargas, no centro de Iporã. O veículo, um Astra, 
foi consumido pelo fogo. Segundo informações do proprietário, ele teria 
acabado de estacionar em frente à sua residência, quando percebeu 
fumaça saindo do veículo. Logo após, o carro foi consumindo pelo 
fogo. A Defesa Civil de Iporã esteve no local para pagar o incêndio. 
Ninguém ficou ferido, apenas os danos materiais.

Calcário será entregue aos pequenos
produtores rurais às terças e quintas

A Prefeitura de Umuarama 
adquiriu, por meio de parce-
ria com a Seab (Secretaria de 
Estado da Agricultura e do 
Abastecimento), 1.150 tonela-
das de calcário para repassar 
de graça a pequenos produ-
tores rurais do município. A 
distribuição será feita todas 
as terças e quintas-feiras, das 
8h30 às 11h, exclusivamente a 
pecuaristas e agricultores que 
tiverem o CadPró (Cadastro de 
Produtor Rural) ativo.

Murilo Teixeira, secretário 
municipal de Agricultura, conta 
que mais de 200 toneladas do 
insumo, recomendado para 
correção da acidez do solo e 
aumento da produtividade, já 
foram entregues. “O objetivo 
é atender a pelo menos 350 
pequenos produtores da agri-
cultura familiar e criadores de 
gado de leite, desde que tenham 
propriedade dentro do municí-
pio de Umuarama. O calcário 
já vai ensacado, para facilitar o 
transporte do produto, e está 
em um barracão no aterro sani-
tário municipal”, conta.

Os produtores que atendem 
aos requisitos estabelecidos 
no programa de distribuição 
calcário realizado pela admi-
nistração municipal, devem 
retirar o insumo no aterro 
sanitário, que fica na saída pra 
Maria Helena – mesma entrada 
da Saau (Sociedade de Amparo 
aos Animais de Umuarama). “O 
município não tem condições 
de fazer transporte [frete] até 
as propriedades, por isso colo-
camos o calcário em sacas de 50 
quilos. Vale destacar que esta-
mos entregando em média 12 
sacas – ou 600 quilos – por pro-
dutor que compareça com carro 

próprio ou fretado e apresente o 
CadPro”, explicou o secretário.

O engenheiro agrônomo 
comenta ainda que este é um 
dos maiores programas de 
distribuição de calcário já rea-
lizados no município. “É a força 
da administração do prefeito 
Hermes Pimentel, que tem seu 
olhar voltado principalmente 
para aqueles que mais preci-
sam. Esse calcário é fonte de 
cálcio e magnésio, que melho-
ram o solo e fazem aumen-
tar a produtividade”, detalha 
Teixeira, lembrando que para 
feirantes a distribuição é feita 
às segundas-feiras.

OS produtores que atendem aos requisitos do programa, devem retirar o insumo no aterro 
sanitário
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O MAIOR PROGRAMA HABITACIONAL DO BRASIL.
No Paraná, as portas estão abertas para a realização do sonho da casa própria. É o Governo do Estado a frente do maior programa 
de habitação do país, o Casa Fácil Paraná, que paga a entrada de R$ 15 mil reais para apoiar as famílias paranaenses na compra 
de uma nova casa. Foram mais de R$ 450 milhões investidos no bem-estar e qualidade de vida de mais de 30 mil famílias, como 
a do Daniel Ribeiro da Silva em Paranaguá. Saiba mais em: www.cohapar.pr.gov.br

STJD julga e puni 13 de 19 casos
de atos discriminatórios em 2022

O Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) 
divulgou um relatório sobre 
o combate ao preconceito ao 
longo de 2022. Dos 19 casos 
denunciados ao STDJ ao longo 
da última temporada, 13 deles 
resultaram em punição após 
julgamento. De acordo com a 
entidade, a soma das penas 
aplicadas chega a R$ 335 mil 
em multas e o total de cinco 
partidas e 370 dias de suspen-
são aos clubes e infratores. 

Das 19 denúncias feitas ao 
STDJ, seis foram de injúria racial, 
11 de cânticos homofóbicos e 

dois de cunho sexista. 
No ano passado, o número 

de casos de injúria racial, 
especificamente, dobrou em 
relação ao ano anterior. O 
aumento na incidência desse 
tipo específico de ato discri-
minatório não surpreendeu 
Marcelo Carvalho, diretor do 
Observatório da Discriminação 
Racial no Futebol (ODRF) 

“Foi o ano que o futebol vol-
tou do período de pandemia, 
sem torcedores nos estádios, e o 
futebol volta mais violento, com 
mais casos de discursos de ódio 
dentro e fora das quatro linhas”, 

explicou Carvalho. 
A estatística do STJD tem 

como base os casos denun-
ciados nas partidas de todas as 
competições organizadas pela 
CBF e que envolvam ato dis-
criminatório, desdenhoso ou 
ultrajante, relacionado a pre-
conceito em razão de origem 
étnica, raça, sexo, cor, idade, 

condição de pessoa idosa ou 
portadora de deficiência.

“Isso é inadmissível. 
Precisamos cada vez mais traba-
lharmos em conjunto com todas 
as organizações para que o 
racismo não entre dentro do fute-
bol. O racismo não pode existir em 
lugar algum da sociedade, mas no 
esporte que é um instrumento 

de socialização, jamais. Estamos 
agora crendo que com a mudança 
da lei assinada pelo presidente da 
República, que equipara racismo 
à injúria racial, com um olhar mais 
atento do STJD e com trabalho 
que começou em 2022 na CBF, 
creio que temos tudo para avan-
çar no combate ao racismo”, acre-
dita o diretor do ODRF.

A Ineos, do empresário Jim Ratcliffe, 
entrou formalmente no processo de 
licitação para comprar o clube de 
futebol inglês Manchester United. A 
família norte-americana Glazer, dona 
do United, disse em novembro que 
começou a procurar opções para o 
futuro do clube 20 vezes campeão 
inglês, incluindo novos investimentos 
ou uma possível venda. Em agosto, o 
bilionário britânico Ratcliffe, torcedor 
de longa data do clube, manifestou 
interesse em comprar o United, infor-
mou a Reuters. “Posso confirmar que 

nos colocamos formalmente no processo”, disse um porta-voz da Ineos. O interesse da Ineos no United ocorre 
depois que o grupo também comprou o time francês Nice, em 2019. 

DIVULGAÇÃO



8 LOCAL   Quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 @tribunahojenewsumuarama

Índice de infestação da dengue
aumenta e põe cidade em alerta

O Serviço de Vigilância 
Ambiental da Secretaria 
Municipal de Saúde con-
cluiu na última sexta-feira, 
13, a apuração do Índice de 
Infestação Predial (IIP) con-
siderando os dados do pri-
meiro Levantamento de Índice 
Rápido para Infestação por 
Aedes aegypti (Liraa) deste 
ano. Das 61 localidades em 
que a cidade é dividida para 
o monitoramento, em 38 não 
foram encontradas larvas do 
mosquito transmissor da den-
gue; em 17 locais o índice ficou 
enter 1,5% e 4,5%; e nas seis 
localidades restantes os núme-
ros foram mais preocupantes 
– acima de 5,3%.

Com isso, o índice geral 
do município ficou em 1,6% 
– um pouco acima do limite 
de tolerância estabelecido 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), que é de até 1%. 
“Com valores entre 1% e 3,9% 

O município recebeu 
nesta semana mais 570 car-
tões do Programa Comida 
Boa, uma ação de transfe-
rência de renda do governo 
do Estado que objetiva garan-
tir a segurança alimentar de 
mais de 90 mil famílias para-
naenses. O cartão garante o 
repasse mensal de R$ 80 para 
auxiliar nas despesas com ali-
mentação, higiene e limpeza, 
recarregado todo dia 25 de 
cada mês.

Como ainda restam cerca 
de 700 cartões que não foram 
retirados pelos beneficiários, 
no final do ano passado, a 
Secretaria de Assistência 
Social tem hoje mais de 1.370 
cartões que poderiam ajudar 
centenas de famílias com as 
despesas de casa. Com as 
mudanças administrativas 
implementadas pelo gover-
nador Carlos Massa Ratinho 
Júnior, o programa passa 
a ser gerenciado pela nova 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social e 

estamos na faixa considerada 
de médio risco para infesta-
ção pelo mosquito da den-
gue. Isso serve de alerta para 
a população cuidar melhor dos 
seus imóveis, bem como para 
direcionar as estratégias de 
enfrentamento do município”, 
avaliou o secretário municipal 
da Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima.

O Liraa foi realizado ente 
os dias 9 a 13 de janeiro e o 
índice aumentou em relação 
ao levantamento anterior, em 
novembro/2022, quando a 
média ficou em 0,8%. A situa-
ção mais crítica encontrada 
pelos agentes de combate a 
endemias nas visitas domici-
liares é a do Parque Danielle 
(com uma infestação de 16,7%) 
e também as imediações da 
Igreja São Paulo (10%). Os per-
centuais foram elevados tam-
bém no Parque Cidade Jardim 
(6,8%), na região da Escola 

Municipal Malba Tahan (6,5%) 
e no Conjunto Residencial 
Ouro Branco (6,1%).

Na avaliação por Unidade 
Básica de Saúde (UBS), que 
concentram vários bairros, os 
maiores índices de infestação 
foram encontrados no Jardim 
Panorama (3,8%), Ouro Branco 
(3,4%), Centro de Saúde Escola 
– CSE (3%) e 26 de Junho (2,9%). 
Em 10 unidades de saúde a 
infestação ficou entre 0,4% e 
2,1% e nas regiões de quatro 
UBS não foram encontradas lar-
vas durante as visitas dos agen-
tes – Sonho Meu, Posto Central, 
Jardim União e Jabuticabeiras.

Em 2022 as equipes da 
Vigilância Ambiental realiza-
ram seis levantamentos para 
apurar a infestação do Aedes 
aegypti. Em janeiro 0,7% dos 
imóveis visitados apresenta-
ram larvas. O número aumen-
tou para 2,8% em março e 
recuou para 2,3% em maio. 

O Liraa foi realizado ente os dias 9 a 13 de janeiro e o índice aumentou em relação ao levan-
tamento anterior, em novembro/2022, quando a média ficou em 0,8%
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Assistência Social tem 
mais de 1.300 cartões do 
Comida Boa para distribuir

da Família.
“Não sabemos se é falta 

de interesse ou desconhe-
cimento, mas essas famílias 
estão deixando de utilizar 
um recurso que poderia ali-
viar as contas e melhorar a 
sua alimentação, em tempos 
de dificuldades. Basta verifi-
car se tem direito e retirar o 
cartão na sede da secretaria, 
que fica no prédio do antigo 
Fórum”, lembra a chefe da 
Divisão de Proteção Social 
Básica, Dayanne Paola de 
Oliveira Demozzi.

A coordenadora orienta 
que o interessado deve veri-
ficar se a sua família foi con-
templada pelo no justiça.pr.
gov.br/ComidaBoa.

Para a consulta basta 
informar o CPF. “Caso seja 
beneficiário, compareça 
à sede da Secretaria da 
Assistência Social e retire 
o seu cartão. O horário de 
atendimento é das 8h às 12h 
e das 13h30 às 17h30”, com-
pleta Dayanne.

A Secretaria de Obras, 
Planejamento Urbano e Projetos 
Técnicos finalizou o recapea-
mento asfáltico de todas as 
ruas do bairro Mutirão do 
Jardim Alvorada. Os serviços 
foram determinados pelo pre-
feito Hermes Pimentel, após a 
realização de mais uma etapa 
da Operação Bairro Limpo, 
que levou uma série de atendi-
mentos à população local em 
novembro do ano passado.

O cronograma da obra foi 
prejudicado devido à falta 
de massa asfáltica, situações 
emergenciais provocadas 
pelas chuvas – que exigiram 
toda a mão de obra da secre-
taria – e também ao recesso 
do final de ano. “Mas agora o 
recape está finalizado e nos 
próximos dias o bairro deve 
receber a sinalização viária, por 
parte Secretaria de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana. 
A população local já pode usu-
fruir de melhores condições de 
tráfego, com mais conforto e 
segurança no deslocamento 
para o trabalho e nas demais 
atividades”, apontou Pimentel.

O secretário de Obras, 

Concluído recapeamento asfáltico
em todas as ruas do Jardim Alvorada

Com o enfrentamento intensi-
ficado pelos agentes, a infesta-
ção predial baixou para 0,7% 
em junho e para 0,3% em 
agosto. Houve uma pequena 
elevação em novembro, fechou 
o ano com média de 0,8%.

“Com os números do pri-
meiro Liraa do ano já estamos 

programando novas ações de 
combate para os bairros com 
maior incidência do mosquito, 
porém contamos com a cola-
boração e o empenho da popu-
lação. Enfrentar a dengue é 
uma obrigação de todos”, com-
pletou a diretora de Vigilância 
em Saúde, Sandra Pinheiro.

Gleison Alves de Andrade, infor-
mou que foram recuperados 
cerca de 6.000 m² de pavimento. 
“Apenas em massa asfáltica usi-
nada a quente (CBUQ) o municí-
pio investiu aproximadamente 
R$ 250 mil. Os cursos foram 
reduzidos porque utilizamos 
maquinário e equipe da própria 
secretaria. Com esse serviço, a 
trafegabilidade das vias públi-
cas do Alvorada está garantida 
para vários anos, sem a neces-
sidade constante de manuten-
ção”, explicou.

Gleison Andrade lembrou 
que o município tem realizado 
muitos serviços de reperfi-
lamento, recape, micropavi-
mentação e até asfalto novo 

em diversas regiões da cidade, 
utilizando mão de obra e equi-
pamentos próprios.

Recentemente, a Prefeitura 
realizou o recape em todas as 
ruas do Dom Bosco, asfalto 
novo na avenida Vitória e reca-
peamento de ruas próximas na 
Zona V, prepara a pavimentação 
de trechos de ruas no Industrial, 
asfaltou a extensão da rua Jamil 
Hellu (paralela à marginal da 
rodovia PR-323) e aplicou micro-
pavimentação em diversas ruas 
do Conjunto Sonho Meu e na 
avenida Rotary, além de exe-
cutar melhorias nos distritos e 
desenvolver uma grande ope-
ração tapa-buraco em todas as 
regiões da cidade.

RORAM recuperados cerca de 6.000 m² de pavimento com massa asfáltica usinada a quen-
te (CBUQ), onde houve um investimento de aproximadamente R$ 250 mil
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Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Com a Lua indo de mala e cuia para o seu 
paraíso astral, sua autoestima e entusiasmo 
crescem e você pode ficar mais popular. Tudo 
indica que terá facilidade para se relacionar com 
as pessoas, atrair bons aliados e gente pronta 
para te ajudar. No romance, não faltarão anima-
ção e pique pra se divertir com o mozão.

TOURO  21/4 a 205
A ligação com a família e o interesse pelos 
assuntos do lar têm tudo para aumentar, 
taurinos amados. Se trabalha com parentes, 
tem um empreendimento em casa ou atua 
em home office, você pode se sentir mais à 
vontade, as coisas tendem a fluir bem e o ser-
viço pode render.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Tudo indica que o seu signo estará todo 
expansivo e animado, com a mente borbu-
lhando de ideias hoje. Pode ser um dia produ-
tivo, sobretudo se lida com comércio, mídia, 
publicidade e clientes. Seu lado otimista deve 
dar as caras e será mais fácil dar o pontapé 
inicial em um projeto. Só cautela para não 
ficar de conversa fiada no serviço.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Tudo indica que é você quem vai dar um 7x1 
nos boletos, Câncer. Graças à Lua, que entra 
na sua Casa da Fortuna e sinaliza mudanças 
no seu bolso. Tem boas chances de ganhar 
mais grana, sobretudo se trabalha com aten-
dimento ao público ou com produtos femini-
nos, alimentícios ou domésticos. Só atenção 
com associações hoje.

LEÃO 22/7 a 22/8
Tô vendo aqui que o seu jeito expansivo, ani-
mado e otimista deve ficar mais forte hoje, 
mas também o seu dom para o drama e o 
orgulho. Na área profissional, pode ter faci-
lidade para escolher com que se associa e 
fecha parcerias. Mas à tarde, as emoções 
tendem a ficar à flor da pele, procure não se 
preocupar tanto com o que os outros pensam.

VIRGEM 23/8 a 22/9
A Lua embarca na sua Casa 12 e abre a por-
teira do inferno astral, deixando o seu signo 
mais sensível e dramático. Trabalhar só ou 
o mais longe possível das pessoas será tudo 
de bom, porque aí vai poder colocar em ação 
a sua imaginação, intuição e capacidade de 
pesquisa, que estão ativadas hoje.

LIBRA  23/9 a 22/10
seu otimismo e entusiasmo ficam ligados 
e tudo indica que você vai correr atrás das 
suas metas e sonhos com mais vontade. Seu 
jeito criativo, simpático e encantador deve te 
ajudar a fazer excelentes contatos, sobretudo 
com colegas e amigos próximos. Já à tarde, 
há sinal de preocupações. Talvez não consiga 
se divertir do jeito que gostaria.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A área profissional está em destaque e tudo 
indica que irá atrás de reconhecimento, popu-
laridade e riqueza! Há chance de mudar de 
cargo, de emprego ou até mesmo de profis-
são, alterando sua rotina e situação.  À tarde, 
os astros deixam as suas emoções fervendo 
e o clima com a família pode ficar puxado.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você deve começar a quarta-feira com uma 
baita energia pra ampliar seus horizontes e 
assumir o leme da sua vida, sagita! Seu lado 
animado, expansivo e inspirado está em 
destaque e te ajuda a arrasar no trabalho, 
sobretudo na área de ensino, publicidade ou 
exportação.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Com a Lua na sua Casa das Transformações, 
seu signo deve ficar mais seletivo. Na área 
profissional, tudo indica que só irá se ligar 
a negócios e finanças de outras pessoas se 
sentir uma maior conexão. Falando nisso, 
os seus relacionamentos tendem a se apro-
fundar, mas talvez aconteçam tempestades 
emocionais.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O céu está mostrando que você tem tudo pra 
lacrar em seus relacionamentos pessoais e 
parcerias de trabalho. É que a sua vontade 
de receber atenção talvez cresça, sem contar 
que seu signo deve ficar ainda mais sociável, 
expansivo e simpático. Mas durante a tarde, 
fique com o olho aberto com rivais no serviço. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Seu jeito mais expansivo e sociável está em 
alta e pode te favorecer no emprego, ainda 
mais se lida com o público. Além de contar 
com a ajuda de colegas ou chefes, tudo indica 
que terá sucesso e irá crescer na profissão.  
Mas como nem tudo é perfeito sem defeitos, 
inquietações e pensamentos desordenados 
talvez acabem afetando sua saúde. 

Os nascidos no dia 18 de janeiro são do signo de Capricórnio com a personalidade Capricór-
nio e Áries. Possuem temperamento forte e exigente, são geniosos e temperamentais. Tudo 
tem que ser feito de acordo com as suas determinações e a sua vontade. Quando querem 
algo vão até o fim, insistindo para realizar seus desejos e concretizar os seus projetos. Seu 
número principal, do dia do nascimento é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. Juntos 
formam o 1, do Sol, que lhes confere liderança, poder, autoridade e solidão.

Horóscopo nascidos em 18 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 18/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 28
min 24

max 28
min 20

Cascavel
max 27
min 20

Foz do Iguaçu
max 30
min 23

max 28
min 20

Curitiba
max 26
min 19

FASES 
DA LUA

Quinta 19/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sexta 20/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13
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ARRASTANA
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Suspiros
poéticos

Molusco 
que produz

pérolas

As pessoas
com exten-
so conhe-
cimento

Mulher
que "lê"
mãos

Glândula
(?), fonte
de leite

Livro com
coleção

de mapas

Ivete
Sangalo,
cantora
baiana

Conso-
antes de
"gota"

Continente
do Egito

Modelo de
escada

Realizada
Respirar
com difi-
culdade 

Conjunto
de vagões
A 4a nota
musical

Creme
de fubá

Vento bran-
do (pl.)

Relativo 
ao domingo
Puxa pelo

chão

Pista do 
hipódromo

Pronome de-
monstrativo

Tratar com
paparicos 
Tronco de
madeira

É amado
pelos fãs
Cultiva

(a terra) 

Saco, em
inglês
Grande 

quantidade

(?) está:
eis aqui
A moeda
dos EUA

Deus egíp-
cio (Mit.)
Sufixo de
"rinite"

Nome
de Zico
(fut.) 

Em + a

A letra
sinuosa

Acocorar;
abaixar 
Alto e

delgado

Parte inter-
mediária

Apelido de 
"Tatiana"

Causa so-
frimento 

O dia
decisivo

Grupo de
amigos
(gíria)

Dois
talheres

Centímetro
(símbolo)

Dizer de
novo 

3/sac. 5/monte. 6/galera. 7/agachar. 9/reafirmar.
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C A M A R A D E G A S

C U M U L O N I M B O
L A R A N J E I R A

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

G I A R D I A I P M
R A G O R S A P E

D U E N F R E N T A

M O A I S A Q S E R

J A D E F L U A L
P O S A T I S D A R

S Ã O C R I S T O V Ã O
E I M O S O S O R E

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
olímpicaExprime

anuência
Prestar
caução

Encara
sem medo

Isto é
(abrev.)

3/aim — die. 4/miró. 5/adamo — eroso — somiê. 6/fastos. 8/demiurgo.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Homeopatia para crianças: saiba como ela pode ajudar
Pediatras têm se especia-

lizado na área por não encon-
trarem na medicina tradicional 
soluções para doenças como 
medo e fobias, infecções repe-
titivas, alergias, distúrbio do 
sono, distúrbio do comporta-
mento etc. A medicina alter-
nativa tem conseguido propor-
cionar aos seus pacientes uma 
melhor qualidade de vida e até 
mesmo a cura.

O restabelecimento da 
saúde da criança com a 
homeopatia é feito de forma 

tranquila, sem efeitos cola-
terais. Com o tempo de uso, 
o remédio recompõe o orga-
nismo, estimulando a energia 
vital e fortalecendo o sistema 
imunológico.

Dessa forma, a incidência 
de doenças comuns ou mesmo 
específicas se tornam menores 
e até desaparecem. Inclusive, 
gestantes podem fazer uso dos 
medicamentos homeopáti-
cos. Seu objetivo é promover a 
saúde, prevenção e cura mesmo 
em quadros agudos ou crônicos, 

restabelecendo o equilíbrio do 
corpo de forma pontual.

A homeopatia é muito 
ampla e utilizada para proble-
mas costumeiros das

crianças como: regurgita-
ção; cólicas; gripes; infecções 
reincidentes; otites; sinusites; 
faringites; laringite; alergias; 
problemas digestivos, nasci-
mento dos dentes.

TRANSTORNOS EMOCIONAIS
A homeopatia também tem 

efeitos muito positivos nos 

problemas emocionais, favo-
recendo a superação de dese-
quilíbrio desde a gestação até 
o crescimento.

Segundo o psiquiatra e psi-
coterapeuta Carl Jung, o funcio-
namento errado da mente causa 
problemas no corpo. O mesmo 
ocorre ao contrário: uma doença 
no corpo afeta e desequilibra 
a saúde mental, pois corpo e 
mente são um conjunto que dão 
vida ao corpo. Dessa forma, é 
muito difícil uma doença corpo-
ral não afetar a mente, mesmo 

não sendo causada pelos pro-
blemas emocionais ou distúr-
bios mentais.
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Honda faz atualização do motor da CB 300F Twister na linha 2023
Desde 2001 o nome Twister 

faz parte da vida dos motoci-
clistas brasileiros. Estética 
bem-sucedida e ótima per-
formance global viraram a 
marca registrada do modelo. 
Em 2008 a 1ª geração da CBX 
250 Twister deu lugar à mais 
potente CB 300R, que domi-
nou o segmento, até o resgate 
do nome através da inédita 
CB 250F Twister, que em 2015 
estreou um motor inédito, com 
menor capacidade cúbica que 
sua antecessora, mas com per-
formance equivalente e con-
sumo menor.

Em sete anos de mercado, 
de 2015 até 2022, a CB 250F 
Twister se manteve como a 
nº 1 de seu segmento. A ele-
vada confiabilidade, o estilo 
moderno e a facilidade de 
pilotagem a tornaram a opção 
preferencial para os que dese-
jassem dar um salto de cate-
goria, passar de modelos utili-
tários de pequena cilindrada, 
como a CG 160, para uma 
motocicleta com maior desem-
penho e capacidade.

Agora, com a chegada da 
CB 300F Twister, a história se 
repete: a Honda cumpre sua 
tradição de constante aperfei-
çoamento técnico e moderni-
zação estética, pontos cruciais 

para continuar na liderança 
do segmento. A nova Twister 
colhe o legado de continuar a 
ser uma motocicleta versátil, 
durável, ágil e ambicionada, 
uma campeã inclusive quando 
o assunto é a depreciação 
mínima.

Sob esta f i losofia  de 

aperfeiçoamento, mas sem 
romper com a essência que o 
nome Twister carrega, nasce 
a Honda CB 300F Twister. 
Motor e suspensões foram 
aperfeiçoados assim como o 
aspecto estético, aproximan-
do-a da Honda CB 500F; deta-
lhes como o banco bipartido, 

painel LCD Blackout e ilu-
minação full-LED são um 
genuíno upgrade em relação 
ao modelo que substitui.

PREÇO
A Honda CB 300F Twister CBS 

e Honda CB 300F Twister ABS 
chegam às concessionárias de 

Quais regras de trânsito
entram em vigor em 2023?

Com inúmeras alterações 
na legislação brasileira de 
trânsito para o ano de 2023, os 
motoristas e instrutores devem 
ficar atentos às mudanças que 
valem a partir de janeiro. Entre 
elas estão a medida provisória 
que prorroga a exigência do 
exame toxicológico periódico, 
a validade da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e o uso 
do farol baixo. 

Ao acompanhar as novas 
regras implementadas, a 
Editora Edipro lançou a edi-
ção atualizada do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). A 
obra contempla as alterações 
vigentes publicadas no Diário 
Oficial da União (DOU), em 29 
de dezembro de 2022, além 
de trazer tabelas de valores 
referenciais para multas de 
velocidade. Para que todos 
fiquem atentos e dirijam com 
cuidado, listamos as quatro 

principais mudanças no código 
que devem ser observadas 
atentamente: 

- Farol baixo: transitar com 
o farol baixo ligado ao pegar 
uma estrada durante o dia não 
é mais necessário. Apesar de 
maior segurança, a regra para 
uso do farol baixo foi modifi-
cada e o uso passa a ser obri-
gatório apenas em rodovias 
de pista simples – local onde 
existe uma separação física 
entre as pistas.  

- Carteira Nacional de 
Habilitação: a validade da 
CNH é inversamente propor-
cional à idade de quem dirige 
o veículo, ou seja, quanto mais 
jovem, por mais tempo valerá 
a habilitação. Motoristas de 
até 49 anos terão o docu-
mento válido por 10 anos, já 
os que têm entre 50 e 69 anos 

precisarão renovar o docu-
mento a cada 5 anos, e con-
dutores com 70 anos ou mais 
renovarão a habilitação a cada 
três anos. 

- Exame toxicológico: 
a Medida Provisória (MP) 
1.153/2022 prorroga a exi-
gência do exame toxicoló-
gico periódico. Ela suspende 
até 2025 a aplicação de multa 
para motorista profissional 
que não realizar o exame 
toxicológico. A exigência 
do exame é regulamentada 
pelo Conselho Nacional do 
Trânsito, que, desde julho 
de 2022, já tinha estabele-
cido prazos para a sua rea-
lização conforme a data de 
vencimento da CNH. Com a 
nova lei em vigor, a aplica-
ção da multa e das demais 
penas ficam adiadas para 1º 
de julho de 2025. 

Ficha técnica  
Título: Código de Trânsito Brasileiro - CTB 2023
Editora: Edipro  
Assunto: Direito/Legislação  
ISBN: 9786556601014  
Edição: 16ª edição, 2023  
Número de páginas: 240  
Preço: R$ 69,90 
Link de venda: Amazon   

MOTORISTAS e instrutores devem ficar atentos às mudanças que entraram em vigor 
neste mês

DIVULGAÇÃO

todo o Brasil neste mês. A garan-
tia é de três anos, sem limite de 
quilometragem. 

CB 300F Twister CBS: Cinza 
metálico e Vermelha – R$ 
18.900,00

CB 300F Twister ABS – 
Dourada e Vermelha – R$ 
19.800,00

A Honda CB 300F Twister CBS e Honda CB 300F Twister ABS chegam às concessionárias de todo o Brasil neste mês
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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

CINE VIP
O CINEVIP É UMA EMPRESA

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

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

Secretaria de Saúde tem medicamentos
para tratamento de casos leves de Covid

Pessoas com Covid-19, 
que apresentem sintomas 
leves a moderados, já estão 
sendo tratadas pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde) 
em Umuarama com um novo 
medicamento fabricado pela 
Pfizer e autorizado pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. Trata-se de um anti-
viral que associa Nirmatrelvir 
e Ritonavir (NMV/r) e só é indi-
cado para pacientes que não 
necessitem de oxigênio suple-
mentar, que tenham idade 
igual ou superior a 65 anos (ou 
imunocomprometidos com 18 
anos ou mais), independente-
mente da quantidade de vaci-
nas que tomou.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou o recebi-
mento de 17 kits, que estão 
na Central Farmacêutica e são 
disponibilizados somente sob 
prescrição médica nas unida-
des de saúde. “O tratamento 
de covid com esse antiviral 

tem algumas exigências, que 
devem ser cumprida, como 
estar até no quinto dia do 
início dos sintomas”, detalha 
Sandra Pinheiro, diretora de 
Vigilância em Saúde.

Ela ressalta que o antiviral 
– vendido em farmácias com 
o nome comercial de Paxlovid 
– não está liberado para profi-
laxia pré-exposição ou pós-ex-
posição para prevenir covid-19 
e nem para pacientes assinto-
máticos. “O Paxlovid tem resul-
tados comprovados em casos 
leves e moderados e está dis-
ponível na rede municipal de 
saúde, basta receber indicação 
médica”, frisa.

Já o secretário municipal de 
Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, esclarece que todas as 
pessoas que tiverem sintomas 
de gripe (que pode ser covid-
19) devem procurar a uni-
dade de saúde a que pertence. 
“Muita gente ainda tem bus-
cado o PA (Pronto Atendimento) 

queixando-se de sintomas que 
acreditam ser Covid – coriza, 
tosse, febre etc. –, mas a ‘porta 
de entrada’ para avaliação é 
a UBS de seu bairro. Os casos 
mais graves serão imediata-
mente encaminhados para 
tratamento nos hospitais e o 
cidadão terá todos os cuida-
dos necessários”, indica.

SECRETARIA recebeu 17 kits, que estão 
na Central Farmacêutica e são disponibili-
zados somente sob prescrição médica nas 

unidades de saúde

JOSÉ A. SABINO/SECOM

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Paraná já conta-
biliza 741 salvamentos e 
85.077 ações preventivas no 
Verão Maior Paraná, de 17 de 
dezembro de 2022 a 16 de 
janeiro de 2023. Um balanço 
divulgado ontem (17) indi-
cou que o CBMPR também 
localizou 398 crianças que 
estavam perdidas nas areias, 
mostrando que o uso da pul-
seirinha de identificação se 
tornou indispensável. Até o 
momento, as equipes já dis-
tribuíram 8.413 pulseiras.

Durante a temporada, o 
litoral conta com um efetivo de 
535 bombeiros militares e 133 

Bombeiros salvaram 
mais de 700 pessoas 
na Verão Maior Paraná

guarda-vidas civis, que estão 
nos 92 postos distribuídos em 
toda orla.

Os postos de guarda-vidas 
funcionam diariamente nas 
praias de Guaratuba, Matinhos, 
Pontal do Paraná e Ilha do Mel, 
além um posto tático-móvel 
em Morretes. Há ainda embar-
cações para auxílio nas rondas 
marítimas e nos salvamentos.

Nos primeiros 30 dias no 
Verão Maior Paraná foram 741 
salvamentos em água. Houve, 
infelizmente, oito mortes. O 
Corpo de Bombeiros reforça 
que é preciso seguir as medi-
das de segurança para que o 
passeio seja tranquilo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Eu falhei inúmeras vezes na minha vida e é 
por isso que alcancei o sucesso.”

 Michael Jordam
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MARIANE OLIVEIRA, Rainha da Expo Umuarama 2020 passa o seu chapéu para a 
nova rainha  que vai reinar na  48ª Expo Umuarama / 21ª Internacional. O con-

curso 2023 acontece em breve e vai movimentar os ares da Expo Umuarama.  

 ARQUIVO PESSOAL

EXPO II
Expo Umuarama 2023 inova com dois 
grandes shows e DJs na mesma noite. 
A grade de shows da Expo Umuarama 
2023 já está definida e vem com uma 
novidade. Em pelo menos duas noites 
do evento haverá dobradinha de es-
petáculos. Com apenas um ingresso, 
o público poderá assistir duas apre-
sentações. E nos intervalos entre os 
artistas do sertanejo, DJs vão seguir 

animando a galera na arena, com 
estilos musicais variados.

 
***

 A dupla Henrique e Juliano abrirá a 
programação na sexta-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 promocionais 
antecipados (e mais baratos) foi ini-

ciada em dezembro e dia após dia vem 
superando todas as expectativas. Os 

bilhetes podem ser adquiridos pelo site 
www.guicheweb/expoumuarama ou nos 
pontos de vendas físicos, que em Umu-
arama são: Virtual Esportes (avenida 

Paraná), JAM e Beli Bela (praça Arthur 
Thomas), Posto Castelo (avenida Caste-

lo Branco), Blue Fit Academia (Sho-
pping Palladium) e Blueberry Brasil. 

 ***
Os valores dependem da área escolhida 
para assistir o show. Há espaços VIP 

(em frente ao palco, com tablado), ge-
ral (pista e arquibancadas) e camarote 
A6. Pela promoção atual, o passapor-
te 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. 

CORAGEM
Ser “perfeito” e “à prova de bala” são conceitos bastante sedutores, mas que 
não existem na realidade humana. Devemos respirar fundo e entrar na arena, 

qualquer que seja ela: um novo relacionamento, um encontro importante, 
uma conversa difícil em família ou uma contribuição criativa. Em vez de nos 

sentarmos à beira do caminho e vivermos de julgamentos e críticas, nós
devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade. Isso é  

a coragem de ser imperfeito. Isso é viver com ousadia.
(“ A Coragem de Ser Imperfeito, de René Brown)

EXPO I
A exposição, que este ano atinge sua 
48a edição nacional e 21a internacio-
nal, é considerada a maior do noroeste 
do Paraná e uma das mais importantes 
do Sul do Brasil na difusão de tecno-

logias, número de público e volume de 
negócios movimentados. Acontecerá de 
9 a 19 de março, no Parque Internacio-

nal Dario Pimenta da Nóbrega. 

***

Duzentas e noventa mil pessoas são 
esperadas este ano. A expectativa 
também é de recorde no número de 
expositores, que deve chegar a 500, 
e de negócios gerais, na casa dos R$ 
85 milhões. A programação do rodeio 

também está definida. Quinze anos de-
pois, as montarias em cavalos estarão 
de volta ao rodeio da Expo Umuarama. 
Serão cinco dias de montarias, sendo 

dois de qualify (etapa de classifi-
cação) e três de profissionais, com 

nomes consagrados do circuito country 
nacional. A narração estará a cargo de 
ninguém menos que Almir Cambra e 

Umberto Junior.
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