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Prefeitura oferece bolsa de estudo para
cinco cursos de licenciatura na Unipar
A Prefeitura de Umuarama, por meio da Secretaria de Educação, abriu 
inscrições para o processo seletivo que concede bolsas de estudo de 
cursos de licenciatura para servidores efetivos, temporários e estagi-
ários, oferecidas por meio de uma parceria firmada com a Unipar. Os 

interessados têm entre 23 de janeiro e 3 de fevereiro para preencher os 
formulários de requerimento, que está disponível no site da Prefeitura. 
Serão concedidas 80 bolsas em cinco cursos da área da educação, nas 
categorias presenciais e à distância.  

ARI DIAS/AEN

Frango tipo 
exportação

O Sindicato dos 
Servidores Públicos 
de Umuarama, através 
de suas redes sociais, 
convocou todos os 
professores da rede 
municipal de educação 
para discutir, alterações 
propostas recentemente 
pelo Executivo no Fundo 
Previdenciário, no Piso 
nacional do Magistério 
e ainda se pode ser 
realizada uma paralisação 
da categoria. l 9

Comercialização
de petróleo

deve arrecadar
R$ 210 milhões

l 2

Lei do Orçamento
é sancionada com

veto à identificação
de recursos

l 3

Moraes converte
em preventivas

140 prisões por atos
em manifestação

l 4

l 8

Greve

l 5

Prefeito vistoria
implantação de

campo de futebol
no Sonho Meu

l 11

A Prefeitura iniciou os serviços preliminares para a implantação de calçada, escada e rampa de acessibilidade, 
muro de arrimo, gradil e portões na nova sede da Escola Municipal Evangélica, inaugurada pelo prefeito Pimentel em 
fevereiro passado, no Parque Primeiro de Maio. O serviço foi licitado no final do ano passado e o prazo de execução 
foi estabelecido em três meses, a contar da emissão da ordem de serviço. A escola recebeu um investimento 
estimado em R$ 4,5 milhões.  
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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 ON -1,76% 25,07 
Vale ON +1,31% 93,34 
ItauUnibanco PN +1,80% 26,57 
Bradesco PN +1,50% 14,85 
Magazine Luiza ON -6,07% 3,56 
Americanas ON -8,42% 1,74

IBOVESPA: +0,71% 112.228 pontos

Iene 128,42
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 182,81

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,1% 5,1620 5,1630 -2,2%

PTAX  (BC) -0,6% 5,0903 5,0909 -2,4%

PARALELO +1,5% 5,0800 5,4900 -2,0%

TURISMO +1,5% 5,0800 5,4700 -2,0%

EURO -0,3% 5,5138 5,5160 -0,9%

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 18/01

Iene R$ 0,0397
Libra est. R$ 6,31
Peso arg. R$ 0,028
R$1: 1.457,73 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/01 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 1.524,50 -15,25 2,7%
FARELO mar/23 478,10 -3,10 3,3%
MILHO mar/23 681,25 -4,00 4,3%
TRIGO mar/23 742,50 -9,25 -1,5%

SOJA 163,47 0,7% -4,1% 162,00
MILHO 77,57 0,0% 3,4% 77,00
TRIGO 92,37 0,0% -1,9% 94,00
BOI GORDO 276,21 -0,3% -1,5% 265,00
SUINO 6,39 -3,3% -5,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 18/01 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 18/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 18/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,00 0,0% -4,5%
SOJA Paranaguá 177,50 -1,4% -4,6%
MILHO Cascavel 83,00 1,2% 0,0%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
É possível que a crise financeira atrapalhe 
o andamento de seus projetos, cuidado 
com gastos desnecessários. Na saúde, 
é bem possível que consiga solucionar 
uma questão que vem se arrastando há 
um bom tempo. Um novo tratamento 
médico é uma boa alternativa. 

TOURO  21/4 a 205
Hoje pode não ser tão favorável para 
a saúde. Pode ter crises emocionais e 
explosões de raiva no ambiente profis-
sional. A meditação pode ser uma ótima 
solução, mas pode buscar proximidade 
com a natureza. Tente não explodir tam-
bém em casa.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
A pressa é inimiga da perfeição, mas hoje 
você terá dificuldade de assimilar isso, 
que pode ser um pouco estressante para 
a sua saúde, provocando dores de gar-
ganta ou cabeça. Se tiver algo engasgado 
no romance, a dica é conversar numa boa 
para esclarecer tudo direitinho!

CÂNCER 21/6 a 21/7
Talvez, uma proposta profissional seja 
oferecida: se estiver sem emprego, agarre 
a chance. Em família, não perca a oportu-
nidade de compartilhar seus projetos: é 
quase certo que receberá apoio e incen-
tivo. No romance, a atitude solidária da 
pessoa amada será muito importante.

LEÃO 22/7 a 22/8
Pode ter ocupações além do normal e você 
precisará de muito jogo de cintura para dar 
conta de tudo no trabalho. Na saúde, que 
tal começar desde já um tratamento para 
se livrar definitivamente de um problema? 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Deve ter um dia de muitos imprevistos e 
reviravoltas no seu orçamento e talvez, 
brotem contas ou despesas de repente, 
causando irritação e impaciência. Esses 
desafios podem ser bem estressantes e 
ainda aumentar sua ansiedade. Para ali-
viar, que tal um jantar com o amor?

LIBRA  23/9 a 22/10
Os desafios profissionais não são poucos, 
mas não adianta tentar forçar as situa-
ções para que se resolvam mais rapida-
mente. O melhor é ser paciente. Na vida a 
dois, é possível que discuta com a pessoa 
amada por questões econômicas. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Oportunidade de ouro para os seus 
negócios e talvez, você consiga con-
cluir um assunto jurídico que parecia 
parado. É possível que receba visita 
inesperada ou notícia de pessoa pró-
xima. Ótimo astral para trocar ideias 
com seu par sobre seus planos.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Cuidado com a afobação.  Antes de colo-
car suas ideias em prática, analise o 
terreno e recorra à prudência para não 
pecar pela ansiedade. Dia positivo para 
o resgate de um assunto importante no 
seu romance.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Podem ocorrer grandes remanejamen-
tos no trabalho, obrigando a adaptar pla-
nos ou modificar estratégias, tudo para 
preservar sua segurança e estabilidade. 
Aproveite esse momento para encontrar 
novas abordagens e novas estratégias 
para contornar os obstáculos. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Pode alcançar conquistas dignas de 
comemoração. No trabalho, é hora de 
valorizar a cooperação e lembrar que a 
união faz a força. Talvez tenha que resol-
ver um assunto com seu amor, mas tudo 
indica que vão entrar em acordo e curtir 
momentos felizes juntos. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Terá mais disposição e ousadia para agir 
e correr atrás dos seus interesses profis-
sionais e financeiros. Poderá concluir um 
acordo financeiro ou resolver uma pen-
dência jurídica e também receber uma 
notícia inesperada ou receber um convite 
que te deixará feliz. 

Os nascidos hoje podem ser indivíduos extremamente difíceis que levam vidas 
muito atribuladas, no entanto, conseguem funcionar dinamicamente. Devem 
aprender a controlar e equilibrar sua energia e intensidade. Muitas vezes esta-
belecer um vínculo com alguém compreensivo e mais estável é importante para 
que possam colocar os pés no chão.

Horóscopo nascidos em 19 de janeiro

 
   

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 19/1/2023

Sol

Paranaguá
max 27
min 23

max 28
min 21

Cascavel
max 27
min 19

Foz do Iguaçu
max 31
min 22

max 27
min 20

Curitiba
max 24
min 18

FASES 
DA LUA

Sexta 20/1/2023

Sol
Sábado 21/1/2023

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

02 11 20 22 31 74 77 
INTERNACIONAL-RS

35 42 44 70 76
concurso: 6053

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: 2716Lotofácil
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SSA
DIRETOBEL

SANPRESA
TRURALT

REBOLARRI
MILCOMUM

BAGAÇOAM
DORNEGAR
ERLTDAE

CANTARLSD
LAMARIO
AVERONU

URRANICOS
MONTADORA

DESMORONAR

Proteção
de empre-
sas contra
assaltos

(?) Kutner, 
atriz de

"Verdades
Secretas"

Irmão de
Caim

(Bíblia)

Língua
dos

antigos
romanos

O objeto
mais

valioso da
coleção

Dente
canino do

tigre

Amiga
comilona
da Mônica

(HQ)

Total 
de anos
de um
milênio

Máximo
Divisor

(?): MDC
(Mat.)

(?) Mort,
criação

de Luis F.
Verissimo

Vermelho,
em inglês

Termi-
nação da
2ª conju-

gação

Limitada
(abrev.)

A
poluição
ruidosa

A droga da
Geração
Hippie
(sigla)

Prenome
de Zagallo

(fut.)
Aplicar;

empregar 

Com, em
espanhol

Nelson
Mandela,
político
africano

Local do
cinto, na

calça

Grupo musical que
já foi liderado por
Alexandre Pires
Enganar (gíria)

Tonelada
(símbolo)

Segue;
caminha

Sem escalas
(o voo)

Resto da
fruta

Alvo do
analgésico

Fábrica de
automóveis
Desabar;
vir abaixo

Real; ver-
dadeiro

Pequenos
círculos

Campestre
Peça para

malhar
ferro

Afirmar
que não 
Queixa;
lamúria

Dançar 
sensual-
mente 

(?) Diego,
cidade

dos EUA

Letra do
plural

Som de 
gargalhada

Naquele
lugar
Berra;
grita

Diversão
no

karaokê

3/con — lsd — red. 4/vero. 6/bagaço. 7/rebolar.
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B T F A P
G A R F O E F A C A

R E A F I R M A R
C M E T I R A
E A G A C H A R

GA L E R A A C A
O S T R A D O I

A N G U I D O L O
A U R A S L S

M E I O R S A C
M M A M A R I A

T A T I O B G T
D O M I N I C A L

A R R A S T A N A
A I A R E S S A S

Principais
cidades

da
Espanha

Aparato
contra re-
lâmpagos

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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Comercialização de petróleo deverá
arrecadar R$ 210 milhões ao Tesouro

O leilão de comercialização 
da primeira carga de petróleo 
produzido a partir do Campo 
de Atapu, na Bacia de Santos, 
resultará em uma arrecada-
ção de R$ 210 milhões para o 
Tesouro Nacional.

O valor corresponde ao car-
regamento de 500 mil barris 
que serão disponibilizados no 
segundo bimestre deste ano, 
conforme previsto no contrato 
de partilha de produção deste 
campo localizado no pré-sal. 
A empresa que venceu o leilão 
para extração de petróleo a par-
tir dessa área foi a Galp Energia 
Brasil, após oferecer o maior 
preço para o petróleo da União.

Os recursos a  serem 

Faturamento da indústria de
transformação apresenta alta

O faturamento real da 
indústria de transformação 
apresentou alta de 1,4% no 
mês de novembro em relação a 
outubro do ano passado, infor-
mou a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). Com o resul-
tado do mês, o faturamento 
acumula o segundo mês con-
secutivo de crescimento.

Na comparação com novem-
bro de 2021, o faturamento teve 

crescimento de 9,9%. Os núme-
ros se referem à série dessazo-
nalizada, que exclui os efeitos 
das variações sazonais do con-
junto de dados.

Os dados constam da publi-
cação Indicadores Industriais, 
produzida pela CNI. Além 
do faturamento na indústria 
de transformação, também 
apresentaram ligeira alta em 
novembro, na comparação 

com outubro, os índices de 
massa salarial real da indús-
tria de transformação e de 
rendimento médio real dos 
trabalhadores.

Em relação à massa sala-
rial, houve crescimento de 
1%, o que reverteu a queda 
de 0,5% no mês anterior. Na 
comparação com novembro de 
2021, o crescimento da massa 
salarial foi de 6,8%.

arrecadados com a primeira 
carga produzida em Atapu 
foram definidos em leilão 
promovido pelo Ministério de 
Minas e Energia, por meio da 
Pré-Sal Petróleo SA (PPSA). 
Foram convidadas dez empre-
sas para participar do certame. 
Quatro delas foram habilita-
das e puderam apresentar 
propostas.

RECURSOS
Em nota, o ministro de 

Minas e Energia, Alexandre 
Silveira, informou que vai dis-
cutir com o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva alterna-
tivas para melhor destinação 
dos recursos produzidos pelo 

regime de partilha de produ-
ção do pré-sal.

“Esses recursos, de grande 
vulto, são estratégicos para o 
Brasil. Precisamos realizar de 
fato uma melhor partilha dessa 
riqueza, tanto para as gera-
ções presentes como as futu-
ras, gerando oportunidades e 
melhorando a qualidade de vida 
das brasileiras e dos brasileiros”, 
afirmou o ministro.

A Segunda Rodada de 
Licitações dos Volumes 
Excedentes da Cessão Onerosa 
do pré-sal, no regime de par-
tilha da produção, resultou 
em uma arrecadação de R$ 
11,140 bilhões em bônus de 
assinatura.
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Lei do Orçamento foi
sancionada com veto à
identificação de recursos

Quase um mês após a 
aprovação pelo Congresso, o 
Orçamento Geral da União de 
2023 foi sancionado pelo pre-
sidente Lula, e publicado em 
edição extraordinária do Diário 
Oficial da União. O texto teve 
apenas um veto a um artigo 
que criaria uma nova identi-
ficação orçamentária para os 
R$ 145 bilhões fora do teto 
autorizados pela Emenda 
Constitucional da Transição.

Segundo o texto de justifi-
cativa, o veto foi pedido pelo 
Ministério do Planejamento e 
Orçamento. A pasta argumen-
tou que a criação de uma iden-
tificação separada aumentaria 
a rigidez e a ineficiência do 
Orçamento.

Aprovado pelo Congresso 
em 22 de dezembro, no 
último dia do ano legislativo, 
o Orçamento de 2023 só foi 
votado após o acordo que 
permitiu a aprovação da 
Emenda Constitucional da 
Transição, que autorizou o 

Baleia Rossi confirma que a
reforma tributária será fatiada

Autor de uma das propostas 
de reforma tributária que tra-
mitam no Congresso, o depu-
tado Baleia Rossi (MDB-SP) 
confirmou que o texto será 
fatiado. No primeiro semestre, 
será discutida a reformulação 
nos tributos sobre o consumo. 
A reforma do Imposto de 
Renda, que inclui a tributação 
sobre dividendos, ficará para o 
segundo semestre.

O deputado confirmou que 
o governo e a base aliada pre-
tendem unir os dois textos em 
tramitação. “A ideia é aprovei-
tar tanto o trabalho da PEC 45 
quanto da PEC 110 para uti-
lizar o melhor de cada uma”, 
explicou.

Durante a transição, o 
ministro Haddad tinha infor-
mado que o governo usaria os 
dois textos como base para a 
proposta de reforma tributá-
ria, com a possibilidade de o 
governo também incluir pon-
tos nas discussões.

gasto de até R$ 145 bilhões 
além do teto, mais investi-
mentos de R$ 23 bilhões caso 
haja excesso de receitas.

O Orçamento estabelece 
uma previsão de déficit pri-
mário – resultado negativo nas 
contas do governo sem os juros 
da dívida pública – de R$ 231,5 
bilhões para o Governo Central 
(Tesouro Nacional, Previdência 
Social e Banco Central). Na 
semana passada, o ministro 
da Fazenda, Fernando Haddad, 
anunciou um pacote que pre-
tende aumentar a arrecadação 
e revisar gastos para melho-
rar as contas públicas e dimi-
nuir o déficit para cerca de R$ 
100 bilhões.

ORÇAMENTO SECRETO
Conforme o acordo entre 

o governo e o Congresso, o 
Orçamento de 2023 redistri-
buiu os R$ 19,4 bilhões das 
emendas de relator, conheci-
das como Orçamento Secreto, 
consideradas inconstitucionais 

pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF). Pelo texto aprovado, o 
relator-geral poderá destinar 
até R$ 9,85 bilhões (50,44% 
do total) em emendas vincu-
ladas a políticas públicas. Os 
R$ 9,55 bilhões restantes refor-
çaram as emendas individuais 
impositivas.

O Orçamento não men-
ciona o valor do salário 
mínimo, que precisa ser 
definido por lei específica. 
O relator da proposta no 
Congresso, senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), destinou R$ 
6,8 bilhões que bancariam o 
salário mínimo de R$ 1.320. 
No entanto, por causa da 
concessão extra de aposen-
tadorias e pensões pelo INSS 
no segundo semestre do ano 
passado, os recursos já estão 
consumidos. Por enquanto, 
continua valendo o salário 
mínimo de R$ 1.302, defi-
nido por medida provisória 
em dezembro pelo governo 
anterior.

As declarações de Rossi coin-
cidem com as de Haddad. Em 
viagem ao Fórum Econômico 
Mundial, em Davos (Suíça), 
Haddad disse que o governo 
dividiria as discussões sobre 
a reforma tributária em eta-
pas, deixando a aprovação das 
mudanças no Imposto de Renda 
para o próximo semestre.

“No segundo semestre, nós 

queremos votar uma reforma 
tributária sobre a renda para 
desonerar as camadas mais 
pobres do imposto e onerar 
quem hoje não paga imposto. 
Muita gente no Brasil não paga 
imposto. Nós vamos reequili-
brar o sistema tributário brasi-
leiro para melhorar a distribui-
ção de renda no Brasil”, disse o 
ministro hoje mais cedo.

MUDANÇAS no Imposto de Renda ficarão para segundo semestre, segundo parlamentar
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Transferido
Em decreto assinado 
pelo governador 
Ratinho Junior (PSD), 
na última segunda-feira 
(16), o ex-deputado 
estadual Fernando 
Francischini (União 
Brasil) foi transferido da 
Secretaria da Mulher 
para a pasta da Justiça 
do Paraná. Segundo o 
artigo 7°, do Decreto 
Estadual 175/23, “Fica 
transferido, a partir 
de 1° de janeiro de 2023, até 31 de dezembro de 2026, da 
estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Mulher 
e Igualdade Racial, para a Secretaria de Estado da Justiça e 
Cidadania, um cargo de provimento em comissão de Chefe de 
Coordenação – Símbolo DAS-2, com respectivo titular Fernando 
Destito Francischini, RG n° 1.463.187-9”.

“Oposição na cozinha”
O Governo Federal tenta ganhar tempo para articular a 
revisão do salário mínimo nos moldes defendidos por Lula 
durante a campanha eleitoral. Ontem (18), o presidente 
participou de um evento com mais de 600 sindicalistas 
apenas para assinar uma portaria que cria um grupo de 
trabalho para negociação do valor do pagamento base. A 
equipe econômica do governo tem feito oposição ao reajuste 
indicado durante a transição, que levaria o salário a R$ 
1.320. Na plateia do evento, estava o ministro da Fazenda 
em exercício, Gabriel Galipolo, representando Haddad, que 
participa do Fórum Econômico Global, na Suíça.

Impasse econômico
Segundo explicou a ala econômica na última semana, 
o montante de R$ 6,8 bilhões, que seria destinado ao 
cumprimento da promessa, foi consumido pela fila do INSS. 
Agora, caberia à Previdência refazer as contas. Longe de 
qualquer definição para o impasse, a agenda foi uma sinalização 
para as principais centrais sindicais, que são base eleitoral do 
governo petista. “O que você tem aqui não é um presidente da 
República, você tem aqui um sindicalista que virou presidente 
da República”, disse Lula em seu discurso.

Ataque à democracia
O PSDB afirmou, em suas 
redes sociais, que chamar 
impeachment de “golpe” é 
um discurso “extremista”. A 
manifestação ocorreu após 
o site oficial do Palácio do 
Planalto ter se referido ao 
processo envolvendo Dilma 
Rousseff dessa forma. “Quem 
chama o Impeachment 
de Dilma de Golpe ataca 
a democracia no Brasil, o 
Congresso e o STF. É um 
discurso extremista”, disse o 
partido. A institucionalização 
do discurso do PT nos canais 
oficiais do governo veio 
em um artigo sobre a nova 
gestão da EBC. Nele, se diz 
que o ministro da Secretaria 
de Comunicação Social da 
Presidência (Secom), Paulo 
Pimenta, indicou Rita Freire, 
“presidente do Conselho 
Curador da EBC cassado após 
o golpe de 2016“, para um 
cargo de gerência na empresa.

Críticas
O deputado Aécio Neves 
também criticou a iniciativa. 
Em nota divulgada ontem 
(quarta-feira, 18), onde o 
parlamentar diz que “trata-
se de uma fake news criada 
para atender aos interesses 
políticos do PT”. “Em site 
oficial, o governo federal 
acusou o Congresso e o STF, 
responsáveis pela condução 
do processo de impeachment 
da ex-presidente Dilma, 
de terem dado um golpe 
no país. […] Mais uma vez, 
o partido demonstra não 
ver limites entre uma falsa 
narrativa partidária, criada 
para alimentar a luta política 
e a ação de um governo 
que deveria agir de forma 
institucional. Essa dificuldade 
em compreender os limites 
entre o público e o privado 
está na raiz dos vários males 
que o PT causou ao país”, 
acrescentou Aécio.

DIVULGAÇÃO
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Moraes converte em
preventiva 140 prisões
por atos em manifestação

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou a 
conversão em preventiva (sem 
prazo definido) de 140 prisões 
em flagrante, durante os atos 
de vandalismo ocorridos em 8 
de janeiro, em Brasília.

Ao todo, 200 decisões já 
foram proferidas por Moraes, 
que liberou outras 60 pessoas, 
substituindo as prisões em 
flagrante por outras medidas 
cautelares, como uso de tor-
nozeleira eletrônica, apresen-
tação semanal ao juízo e proi-
bição de se ausentar do país, 
com o cancelamento dos res-
pectivos passaportes emitidos 
no Brasil, ou de se ausentar da 
comarca onde reside.

Em todos os casos, portes de 
arma de qualquer tipo em nome 
de investigados ficam suspen-
sos, bem como qualquer auto-
rização de compra de armas por 
colecionadores ou caçadores. 
Os envolvidos também ficam 
proibidos de conversarem entre 
si e de utilizar as redes sociais.

Foram realizadas até a 
última terça-feira (17) 1.459 
audiências de custódia, sendo 
946 feitas por magistrados do 
Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF-1) e 513 por juí-
zes do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT). Pelo procedimento, 
obrigatório por lei, qualquer 
preso deve ser levado o mais 
rápido possível à presença de 
um juiz, a quem cabe verifi-
car a legalidade da prisão, as 
condições de encarceramento 
ou mesmo a necessidade da 
detenção. Representantes do 
Ministério Público e defesa dos 

TCE vai acompanhar modelagem
de licitação de pedágios do Paraná

O Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE/PR) 
pretende acompanhar de perto 
a definição do novo modelo 
de concessões do pedágio no 
Estado, em discussão entre 
os governos Ratinho Júnior e 
Lula. A intenção foi manifes-
tada pelo presidente do TCE, 
Fernando Guimarães. Apesar 
de dois terços dos trechos a 

AO todo, 200 decisões já foram proferidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal
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serem concedidos sejam de 
rodovias federais, o TCE para-
naense está atento ao traba-
lho do Tribunal de Contas da 
União (TCU), que em novem-
bro do ano passado apro-
vou relatório alertando para 
o risco de que as tarifas das 
novas concessões fiquem 
mais altas que as cobradas 
nos contratos anteriores, 

que se encerraram em 2021, 
caso seja mantido o modelo 
de concessão negociado 
entre o governo do Estado e 
a administração do ex-pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL), 
que prevê leilão por menor 
preço, mas com a cobrança 
de uma caução das empresas 
limitando os descontos para a 
garantia das obras.

presos devem estar presentes.
O trabalho de ouvir todos 

os presos por envolvimento 
nos atos de 8 de janeiro foi 
compartilhado por Moraes 
com outros magistrados diante 
do grande número de detidos, 
mas o ministro do Supremo 
reservou para si todas as deci-
sões sobre relaxamento ou não 
das prisões, após analisar a ata 
de cada audiência de custódia.

De acordo com o STF, a 
previsão é de que a análise 
sobre todas as prisões deva 
ser concluída até sexta-feira 
(20). Entre os motivos para 
manter algumas pessoas pre-
sas, Moraes apontou haver evi-
dências sobre o cometimento 
de atos terroristas, inclu-
sive preparatórios, e outros 
crimes previstos no Código 
Penal, como tentar abolir o 
Estado Democrático de Direito 
mediante violência, associa-
ção criminosa, tentativa de 
golpe de estado, ameaça, per-
seguição e incitação ao crime.

“As decisões estão sendo 
remetidas ao diretor do 
Presídio da Papuda e ao dire-
tor da Polícia Federal. Além 

disso, o ministro determinou 
que a Procuradoria-Geral 
da República, a Defensoria 
Pública e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
sejam intimadas para pleno 
conhecimento das decisões”, 
informou o Supremo, em nota 
divulgada ontem (18).

Segundo a nota, “o ministro 
considerou que há provas nos 
autos da participação efetiva 
dos investigados em organiza-
ção criminosa que atuou para 
tentar desestabilizar as institui-
ções republicanas e destacou 
a necessidade de se apurar o 
financiamento da vinda e per-
manência em Brasília daqueles 
que concretizaram os ataques”.

As decisões sobre as prisões 
em decorrência do 8 de janeiro 
estão sendo publicadas em pro-
cesso sigiloso no Supremo, e o 
inteiro teor delas não foi divul-
gado. O nome dos detidos, con-
tudo, podem ser verificados no 
andamento processual do caso, 
a medida em que as decisões 
são publicadas. Advogados e 
defensores podem acessar os 
despachos por meio do sistema 
de peticionamento do STF.

Benefícios
Com a vacinação e a redução 
nos casos graves da doença, os 
leitos que eram considerados 
exclusivos para atendimento 
aos casos graves da Covid (mais 
de 2 mil leitos de UTI) puderam 
retornar para o atendimento 
eletivo e de urgência, e as 
mortes caíram de 6.489 em 
março de 2021 (pior mês) para 
35 em outubro de 2022 (mês 
com menos óbitos).

Recurso público
De acordo com o quadro 
nacional de gestão fiscal, o 
Paraná manteve o equilíbrio 
das finanças públicas e se 
destacou em relação aos 
investimentos entre as demais 
unidades federativas da região 
sul do país.  A informação é 
carta de conjuntura do Ipea, e 
segundo o documento, desde 
de 2019 o Paraná é o estado 
da região sul que mais aplica 
recursos em obras, um total de 
R$ 13,9 bilhões.

General Mills
O Governo do Paraná formou 
uma força-tarefa para encontrar 
uma solução para a retomada 
da operação da General 
Mills em Cambará, no Norte 
Pioneiro. O vice-governador 
Darci Piana, o secretário de 
Indústria, Comércio e Serviços, 
Ricardo Barros, e o secretário 
de Trabalho, Qualificação 
e Renda, Mauro Moraes, 
receberam o deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSD), 
o prefeito da cidade, Neto 
Haggi (MDB), e vereadores do 
município para discutir ações 
para garantir a manutenção dos 
empregos diretos e indiretos 
gerados pela multinacional de 
alimentos, a maior indústria da 
cidade de 26 mil habitantes.

Economia
Mais de R$ 1 milhão. Este é o 
valor que a Prefeitura de Ponta 
Grossa vai economizar com 
a terceirização da frota. Os 
40 carros que passarão a ser 
utilizados pelas equipes das 
Secretarias da Administração 
Direta foram entregues 
nesta terça-feira (17), no 
Estacionamento da Biblioteca 

Vacinação
Ontem (quarta-feira, 18) se completaram dois anos que o primeiro 
avião com imunizantes pousou em Curitiba e a enfermeira Lucimar 

Josiane de Oliveira, do Complexo Hospitalar do Trabalhador, 
recebeu a primeira dose do Instituto Butantan, dando início à 

maior mobilização vacinal dos últimos tempos, com 28,5 milhões 
de doses aplicadas no Estado.

Pública Municipal.
Reajuste salarial
Vereadores de Ibiporã, no 
norte do Paraná, aprovaram 
em primeira discussão três 
projetos de lei que preveem 
aumento do salário de 
vereadores, de secretários 
e do presidente da Câmara 
Municipal. Conforme projeto, 
os salários passam de R$ 9.8 
mil para R$ 12.093,34, com 
reajuste valendo a partir do 
próximo mês.

Especialidades
O Governo do Estado autorizou 
a licitação para a construção 
do Ambulatório Médico de 
Especialidades (AME) de União 
da Vitória, no Sul do Paraná. 
A unidade, que receberá 
um investimento de R$ 13,1 
milhões, é a sétima deste tipo 
anunciada desde a última 
semana e possuirá uma 
capacidade de atendimento de 
até 12 mil consultas ao mês.

Frente da inovação
O Secretário de Inovação, 
Modernização e Transformação 
Digital do Estado, Marcelo 
Rangel (PSD), revelou que 
pretende defender a criação 
de uma Frente Parlamentar 
da Inovação na Assembleia 
Legislativa do Paraná. Nas 
redes sociais, o deputado 
publicou uma foto ao lado do 
deputado Tiago Amaral (PSD) 
e comentou que fez o pedido 
diretamente ao parlamentar.

Presos
Um suplente de deputado 
federal e um vereador 
paranaenses estão entre 
os presos em Brasília por 
participação nos ataques 
golpistas às sedes dos três 
Poderes. Gennaro Vela Neto (PL) 
e Ademar Bento Mariano (PTB) 
participaram do ataque contra 
o STF, Palácio do Planalto e o 
Congresso. Gennaro Vela Neto 
foi candidato à Câmara dos 
Deputados e ficou suplente do 
PL. Já Mariano, conhecido como 
Soldado Bento, foi o terceiro 
candidato mais votado do 
partido em 2020, em Querência 
do Norte e ficou como primeiro 
suplente com 202 votos.
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Frango in natura foi o
produto mais exportado
pelo PR, com alta de 31%

A carne de frango in natura 
ganhou destaque entre os 
produtos mais exportados na 
balança comercial paranaense 
de 2022. O produto teve alta de 
31,72% nas exportações (de US$ 
2,7 bilhões para US$ 3,6 bilhões), 
ultrapassando a soja em grão, 
que costumava liderar a lista, 
mas no ano passado registrou 
uma queda devido à perda de 
safra por conta da forte estia-
gem que assolou o Estado em 
2021. A participação de aves no 
comércio internacional aumen-
tou de 14,5% para 16,5%.

Os maiores compradores 
de carne de frango in natura 
foram China (US$ 776 milhões), 
Emirados Árabes Unidos (US$ 
334 milhões) e Japão (US$ 274 
milhões).

Já a venda de soja para 
o Exterior variou de R$ 4,6 
bilhões para R$ 2,9 bilhões. 
Os principais destinos foram 
China (US$ 2,4 bilhões), Coreia 
do Sul (US$ 104 milhões) e Irã 
(US$ 99 milhões). Apesar de ter 
ultrapassado a soja em grão 
e o farelo de soja, o volume 
de exportação de carne não 
superou o complexo todo, que 
inclui óleo, cuja soma ultra-
passa US$ 5,7 bilhões.

Os dados constam em um 
levantamento do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes), 
construído a partir de dados da 
Secretaria de Comércio Exterior 
do Ministério da Economia.

Para o secretário estadual de 
Agricultura, Norberto Ortigara, 
o aumento na busca dos países 

Balança
De acordo com o Ipardes, as exportações cresceram 16,2% em 2022 
no Paraná. Foram transportados US$ 22,1 bilhões em produtos para 
o mercado externo, contra US$ 19 bilhões movimentados em 2021. 
No caminho inverso, as importações aumentaram 32% (de US$ 16,9 

bilhões para US$ 22,8 bilhões). Com isso, a balança comercial fechou o 
ano passado com diferença de US$ 279 milhões entre os dois caminhos 

do comércio internacional. O Paraná registra crescimento considerá-
vel na economia há alguns anos. Em 2015, por exemplo, o volume de 

produtos exportados representava US$ 2,3 bilhões.

O vice-governador Darci Piana se 
reuniu ontem (18) com representan-
tes da Câmara de Comércio Brasil-
-Canadá (CCBC) para tratar da 
participação do Paraná na maior feira 
de negócios do setor de alimentos 
e bebidas da América do Norte 
(SIAL Canada), que acontecerá 
em maio de 2023. O encontro foi 
organizado pela Invest Paraná com 
o objetivo de fortalecer o relaciona-
mento do Governo do Estado e das 
empresas paranaenses com potenciais 
investidores e parceiros comerciais 

canadenses. “O Canadá tem uma grande produção, empresas e investidores, além de tecnologia avançada. 
Poder apresentar o potencial do Paraná no país é um grande começo para termos investimentos aqui e também 
para podermos importar insumos e tecnologias úteis para nós. Além disso, é uma oportunidade de intercâmbio 
cultural e turístico que beneficia os dois lados”, afirmou Piana.

OS maiores compradores de carne de frango in natura foram China, Emirados Árabes 
Unidos e Japão
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pela carne de frango paranaense 
se deu por uma série de fato-
res externos, entre eles a guerra 
na Ucrânia e a inflação interna. 
Entretanto, ele destaca que a pro-
cura ocorreu também por conta 
da qualidade do produto, que 
ganha cada vez mais mercado.

“Temos uma vantagem com-
petitiva e comparativa, tecnolo-
gia, milho e soja em abundân-
cia e empresas verticais. Temos 
qualidade reconhecida, tanto in 
natura como processado, além 
de sanidade reconhecida. São 
vários atributos que nos confe-
rem uma presença importante 
no mercado externo, levando a 

carne paranaense para todo o 
mundo”, ressaltou.

A previsão é que em 2023 o 
setor continue em expansão, 
impulsionado principalmente 
pelo grande volume de investi-
mentos na indústria agropecuá-
ria. “Nos próximos 12 meses, algu-
mas plantas que estavam paradas 
vão começar a operar, e também 
serão feitos ajustes de abates por 
parte de algumas empresas. 
Ainda haverá crescimento da 
produção e da exportação, a 
expectativa é muito positiva. O 
mundo precisa da nossa comida 
e vamos continuar exportando”, 
complementou.

ARI DIAS/AEN
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Curitiba - Sábado completou 
três meses de bloqueios na 
BR-277, do km 39 ao 42, em 
direção ao litoral paranaense. 
Neste tempo, o prejuízo esti-
mado é de R$ 82 milhões, sem 
contar a falta de segurança dos 
motoristas obrigados a passar 
pelo local regularmente. Quem 
aponta é a Fetranspar (Federa-
ção das Empresas de Transporte 
de Cargas do Estado do Paraná), 
replicando a reclamação cons-
tante das transportadoras. E 
para piorar, a temporada de 
verão fez  dobrar o movimento 
naquele percurso. É um verda-
deiro desafio chegou até o lito-
ral do Estado.

As longas filas tornam a via-
gem mais longa, cansativa e 
até perigosa. De acordo com o 
presidente da Federação das 
Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado do Paraná 
(Fetranspar), Coronel Sérgio 
Malucelli, as empresas transpor-
tadoras que fazem o percurso 
reclamam de falta de segu-
rança. Os motoristas, devido ao 
trânsito lento estariam sendo 
vítimas de assalto. Situação que 
se repete também na proximi-
dade do Porto de Paranaguá.

Outro problema causado 
pelos bloqueios são os prejuí-
zos. De acordo com o presidente 
do Sistema Fetranspar a estima-
tiva é que os prejuízos no setor 
já ultrapassem os 82 milhões de 
reais em 90 dias de bloqueios. 
Só com combustíveis, as empre-
sas relatam um aumento de 
17% no consumo do diesel.

A previsão é de que as obras 
nos quilômetros 39 e 41 sejam 
concluídas até o dia 25 de feve-
reiro. O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER/PR) é o 
órgão responsável pelas inter-
venções no trecho. Já o Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT) 
continua responsável pelas 
obras no km 42. A previsão é de 
liberação de uma das faixas, da 
pista esquerda, no km 42, até o 
dia 16 de fevereiro deste ano, 
antes do feriado de Carnaval. 
A partir deste dia o DNIT infor-
mou que deve utilizar um equi-
pamento de menor porte, e vai 
dar continuidade nas obras com 
uma faixa liberada, até o dia 31 

Serviços com guindaste na reta final
O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) conti-

nua avançando na obra de recuperação da BR-277 no km 39 e km 41, na 
região do Litoral, e deve concluir mais uma etapa nos próximos dias, com 
a retirada de seu guindaste do trecho.

O equipamento, usado para içar equipes de trabalho acima do pare-
dão rochoso do km 41, deve concluir os serviços no ponto mais alto do 
escorregamento de terra nesta semana. Após a limpeza da encosta será 
estudada a viabilidade de retirar o guindaste, que deverá ser substituído 
por andaimes, posicionados rente à rocha, permitindo a liberação de mais 
uma faixa de tráfego no local. Com isso, a rodovia ficará com três faixas 
operando do km 39 ao km 41, e em duas faixas somente na altura do km 
42, onde o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) 
atua com guindaste próprio, em outro ponto de escorregamento de rochas.

O DER/PR está com guindaste e um caminhão com jato de água de 
alta pressão no trecho, desde 9 de janeiro, para realizar os serviços emer-
genciais de contenção de talude danificado. Eles consistiram na remoção 
de blocos soltos e lascas de rocha da encosta, bem como de terra sem 
contenção. O objetivo é evitar que esse material eventualmente caia sobre 
a pista, fazendo a sua retirada de modo controlado, com segurança para 
usuários e funcionários da obra.

Lentidão em trecho de 
bloqueio da BR 277 gera 
prejuízo e insegurança 
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de março, quando todos os ser-
viços estarão concluídos.

As restrições de tráfego na 
principal rodovia que leva ao 
litoral do Paraná, a BR-277, 
devem interferir também o 
escoamento da safra de verão. 
Esta é também a observa-
ção do Sistema Ocepar – que 
representa as cooperativas 
paranaenses.

De acordo com o coorde-
nador da Gerência de Desen-
volvimento Técnico da Ocepar, 
Silvio Krinski, a partir da última 
semana deste mês de janeiro 
deve aumentar o movimento 
de caminhões levando soja do 
oeste do estado para o Porto 
de Paranaguá. O porta-voz 
da Ocepar comentou ainda 
sobre as restrições de tráfego 
para caminhões neste fim de 
semana. O especialista diz que 
há a necessidade de políticas de 
infraestrutura adequadas para o 
modelo econômico do estado.

CORREDOR DA SAFRA
Segundo a Federação 

da Agricultura do Estado do 
Paraná (FAEP), há uma estima-
tiva de produção nesta safra 
de 25,5 milhões de toneladas 
de grãos, sendo 21,4 milhões 
de toneladas somente de soja 
e 4,1 milhões de toneladas de 
milho. Vale lembrar que em 
dezembro do ano passado a 
FAEP encomendou um estudo 
que mostra que os recentes 
incidentes geológicos regis-
trados na rodovia BR-277 e na 
Estrada da Graciosa, que pro-
vocaram a interdição das vias, 
poderiam ter sido evitados, e 
seus impactos minimizados, se 
houvesse um serviço de moni-
toramento geológico, análise 
dos riscos e planejamento. De 
acordo com o relatório, algumas 
obras que já estavam sendo rea-
lizadas podem ter agravado a 
situação e contribuído para os 
deslizamentos.

Derrapagem
Após abrir investigação 
para apurar suposto cartel 
envolvendo uma gigante 
fabricante e revendedora de 
pneus, o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica 
(CADE) deverá convocar a 
depor 17 diretores da Pirelli 
Brasil Ltda, e revendedores 
oficiais da marca. A italiana 
é acusada por um ex-reven-
dedor de “acordar, combinar, 
manipular ou ajustar preço 
com concorrentes”, o que é 
proibido pela Lei 12.529/11. 
O CADE não comenta casos 
em andamento. A Coluna 
não conseguiu contato com 
a Pirelli.

Diálise
O Distrito Federal vai cofinan-
ciar a Tabela SUS da diálise 
com mais R$ 146,53 por 
sessão, mais uma conquista 
da rede estadual da Associa-
ção dos Centros de Diálise 
e Transplante (ABCDT). Com 
esse aporte adicional, as 
clínicas poderão oferecer até 
712 novas vagas. Hoje, só 
em leitos de UTI, existem 
40 pacientes internados 
para poder fazer a hemo-
diálise, alerta a ABCDT. Rio 
de Janeiro, Santa Catarina, 
Mato Grosso são os outros 
Estados que já praticam o 
cofinanciamento da diálise 
no Brasil.

Brasil-EUA
O comércio bilateral entre 
o Brasil e Estados Unidos 
atingiu a cifra de US$ 88,7 
bilhões em 2022, segundo 
análise da Câmara Ameri-
cana de Comércio para o 

Oh, Minas Gerais
O PSB e o PT de Minas Gerais, segundo maior colégio elei-
toral do País, cujos filiados ajudaram a eleger o presidente 
Lula da Silva no 2° turno, se sentem abandonados pelos 

seus dirigentes nacionais, Carlos Siqueira e Gleisi Hoffmann, 
respectivamente. Os socialistas penam mais. Já tiveram 

bancada federal 
forte e desta vez 
só elegeram um 
deputado esta-

dual – e os líderes 
regionais avisaram 

a Siqueira que 
a legenda corre 

risco de sumir no 
Estado. Os petis-

tas cobram da dire-
ção do partido e 

de seus deputados 
federais eleitos 

cargos no segundo 
escalão.

Brasil. As importações brasi-
leiras alcançaram o recorde 
de US$ 51,3 bilhões, mais 
30,3% sobre o ano anterior. 
Já as exportações para os 
americanos saltaram 20,2% 
em relação a 2021, atingindo 
US$ 37,4 bilhões. A despeito 
disso, o Brasil acumulou 
saldo negativo de US$ 13,9 
bilhões, quase 70% maior 
que em 2021.

Ela$ no mercado
O poder do batom em alta no 
País. Pesquisa do Instituto 
Rede Mulher Empreendedora 
mostra que o Brasil surge em 
7º lugar no ranking de países 
que mais têm empreende-
doras mulheres: 30 milhões 
de empresárias brasileiras 
estão no mercado. As prin-
cipais dificuldades enfren-
tadas por elas são: baixo 
faturamento, informalidade e 
a falta de conhecimento em 
tecnologias para alavancar 
os negócios.

Indústria na praça
Nos últimos meses de 
2022, a demanda por bens 
industriais registrou queda. 
Segundo o Indicador Ipea 
de Consumo Aparente de 
Bens Industriais, o baque 
foi de 2,9% em novembro. 
O indicador ainda apontou 
que ocorreu um recuo de 
2,4% naquele trimestre. O 
consumo de bens industriais 
é definido como uma fração 
da produção doméstica com 
foco no mercado interno, 
com ampliação para as 
importações. A produção 
destinada ao mercado nacio-
nal caiu 0,5% em novembro.  
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Envolvido com quadrilha que aplica
golpes de cartão de crédito é preso

Um homem suspeito de este-
lionato foi preso na cidade de 
em Goioerê (a 68 quilômetros de 
Umuarama). Segundo a Polícia 
Militar, ele faz parte de uma asso-
ciação criminosa que aplica gol-
pes de cartão de crédito.

A prisão do acusado ocor-
reu depois que um morador 
avisou os policiais militares 
que recebeu uma ligação de 
sua agência bancária, infor-
mando que um funcionário 
iria até a sua residência para 
recolher seu cartão de crédito 
que teria sido clonado.

A equipe abordou o suposto 
funcionário e neste momento 
ele atirou seu celular diversas 
vezes contra o muro no intuito 
que não fossem conhecidos os 
demais membros da associa-
ção criminosa.

Ao ser questionado sobre o 
golpe, o homem detido disse 
que foi contratado por uma 
pessoa moradora no Estado 
de São Paulo, para recolher 
os cartões e que receberia R$ 
500 por cada serviço prestado. 
Ele estava hospedado em um 
hotel de Goioerê, cujo quarto 

MAQUINAS usadas para pagamento 
com cartões, cartões, crachás e documentos 

foram apreendidas
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Traficante que teve 700 kg de maconha 
roubados e pede ajuda da Polícia Militar

Uma mulher de 32 anos de 
idade, que é responsável por 
um carregamento de quase uma 
tonelada de maconha, teve a 
carga roubada na manhã de 
ontem (quarta-feira, 18).  

Ela disse ter adquirido o 
carregamento de drogas na 
fronteira e que a levaria para 
Balneário Camboriú, em Santa 
Catarina.

Segundo a Polícia Militar, 
equipes se depararam com a 

foi revistado posteriormente 
pelos policiais.

No local foram encontra-
das sete máquinas de cartões, 
três cartões de crédito e dois 
crachás que o identificavam 
como sendo prestador de 
serviço da agência bancária. 
Diante dos fatos, o homem de 
30 anos recebeu voz de prisão 
e foi encaminhado para uma 
Delegacia da Polícia Civil.

No âmbito da 
Operação Hórus, 
durante o progra-
ma Guardiões da 
Fronteira, a equipe 
de Policiais Am-
bientais de Umu-
arama, escalados 
na Base Trarbach, 
desenvolveram uma 
ação integrada com 

efetivo da Polícia Federal e do Exército Brasileiro da Base Caronte. Foram 
realizados patrulhamentos fluviais noturnos com a finalidade de coibir os cri-
mes denominados transfronteiricos, na região de Guaíra, no Parque Nacional 
da Ilha Grande. Durante o período da manhã foi realizado ainda um patru-
lhamento náutico em conjunto para fiscalizar a região da Lagoa Saraiva na 
área de Altônia, com a finalidade de prevenir ilícitos ambientais relacionados 
principalmente a pesca irregular em área de preservação ambiental. Durante 
a ação, não foram constatados crimes ambientais no interior da unidade de 
conservação federal.

DIVULGAÇÃO

situação de roubo, com um 
comunicado que foi conside-
rado inusitado. Tudo aconte-
ceu na rodovia federa BR-487 
(Estrada Boiadeira), em Campo 
Mourão. No local, uma mulher 
relatou que foi assaltada e que 
a Fiorino alugada, que era con-
duzida por ela, foi obrigada a 
parar. O utilitário foi levado 
por um grupo de assaltantes. 
O que ela não contou era que 
dentro do veículo estavam 700 

quilos de maconha.
Parte da carga foi encontrada 

jogada à beira da mesma rodo-
via onde aconteceu o assalto, já 
o carro com o resto da carga foi 
localizado, com ajuda da locadora 
de veículos, responsável pelo Fiat 
Fiorino. Estava também abando-
nado em uma estrada rural.

A mulher então foi presa 
e agora a Polícia Civil vai se 
encarregar das investigações 
sobre o caso.

Crianças feridas em acidente
com bicicleta na Av. Paraná

Três crianças ficaram feri-
das após sofrerem queda 
de uma bicicleta na avenida 
Paraná, em Umuarama. O 
acidente aconteceu na tarde 
de ontem (quarta-feira, 18). 
As crianças foram socorri-
das pelas equipes do Siate 
do Corpo de Bombeiros e, de 
acordo com os socorristas, 
apresentaram muitas escoria-
ções em seus corpos.

Ainda foi verificado que as 

vítimas se tratavam de dois 
meninos de 14 anos e uma 
menina de 11 anos de idade. 
O trio relatou aos socorristas 
do Corpo de Bombeiros que 
caíram assim que passaram 
por um quebra-molas, pró-
ximo da rua Fortaleza. Os três 
ocupavam a mesma bicicleta.

Feridos, foram encaminha-
dos às pressas para o Pronto 
Atendimento Municipal de 
Umuarama. A menina e um dos 

meninos, foram as vítimas que 
mais tiveram escoriações pelo 
corpo.

A bicicleta danificada era ocupada pelas 
três crianças, que depois da queda, foram 
levadas ao Pronto Atendimento

EDUARDO SEBIM/PORTAL UMUARAMA
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Ação da PF no Noroeste gera prejuízo
milionário ao contrabando de cigarros

Agentes da Polícia Federal 
apreenderam ontem, (18) 
realizaram grandes apreen-
sões de cigarros contraban-
deados entre os municípios 
Umuarama e Maringá. As ações 
de combate ao crime organi-
zado, terminou com um pre-
juízo de aproximadamente R$ 
8 milhões aos contrabandistas. 
Foram três carretas lotadas 
com cigarros contrabandea-
dos do Paraguai que foram 
apreendidas,

A primeira apreensão acon-
teceu na entrada de Maringá, 
quando uma carreta bitrem 

seguia pela rodovia PR-317. 
Após breve acompanhamento 
tático, os agentes decidiram 
realizar a abordagem, quando 
a carreta seguiu para o dis-
trito industrial entre Maringá 
e Paiçandu. Após ser parada, 
na verificação, foi constatado 
que os compartimentos de 
carga estavam repletos de 
caixas de cigarros. Só ali foram 
recolhidas 900 caixas. O moto-
rista, de 43 anos, morador de 
Mundo Novo/MS, foi preso em 
flagrante por contrabando.

Na mesma manhã, durante 
barreira de fiscalização no 

posto da Polícia Rodoviária 
Estadual de Peabiru, a PF 
abordou outra carreta. Esta 
seguia em direção a Maringá 
em na vistoria, foram encon-
tradas 600 caixas de cigarros 
paraguaios. O motorista de 
31 anos, morador em Costa 
Rica/MS, foi preso em fla-
grante por contrabando e 
conduzido à 1ª Vara Federal 
de Umuarama.

A terceira apreensão que, 
segundo a PF, pode estar 
ligada às duas conseguintes, 
aconteceu no último domingo, 
quando os agentes constata-
ram que uma carreta já iden-
tificada anteriormente em 
investigações preliminares, 
adentrou a cidade de Maringá 
e se deslocou até o Parque 
Industrial Bandeirantes, na 
saída para Paranavaí. O veículo 
entrou em um barracão.

Após vigilância e com man-
dado de busca expedido pela 
Justiça Federal, os agentes 
entraram no barracão, onde 

localizaram a carreta car-
regada com 800 caixas de 
cigarros.

O local, sem qualquer ocu-
pante, era um entreposto de 
transbordo de cargas e tinha 
toda uma estrutura preparada, 
com empilhadeiras, caixas de 

papelão, além de cargas lícitas 
usadas para ocultar o contra-
bando. A carreta foi encami-
nhada à Receita Federal.

As ações resultaram na 
apreensão de um milhão 
e cem maços de cigarros 
contrabandeados.

BARRACÃO usado para o transbordo das cargas de cigarros contrabandeados foi desco-
berto pela PF
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Prefeitura oferece bolsa de estudo para
cinco cursos de licenciatura na Unipar

A Prefeitura de Umuarama, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, abriu 
inscrições para o processo 
seletivo que concede bolsas de 
estudo de cursos de licencia-
tura para servidores efetivos, 
temporários e estagiários, ofe-
recidas por meio de uma par-
ceria firmada com a Unipar 
(Universidade Paranaense). 
Os interessados têm entre 
23 de janeiro e 3 de fevereiro 
para preencher os formulários 
de requerimento, que está dis-
ponível no site da prefeitura.

De acordo com a secretá-
ria Mauriza Gonçalves de Lima 
Menegasso, serão concedidas 
80 bolsas em cinco cursos da 
área da educação, nas catego-
rias presenciais e à distância 

SERÃO concedidas 80 bolsas em cinco cursos da área da educação, nas categorias presen-
ciais e à distância
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Fila Única receberá novos cadastros
a partir da próxima de segunda-feira

Com um paciente internado na UTI, Boletim Covid informa 5 novos casos
Apenas um homem de 

Umuarama continua inter-
nado para tratamento de 
Covid na cidade – um homem 
de 57 anos e que tomou três 
doses da vacina está na UTI do 
Hospital Uopeccan. O Boletim 
Covid de ontem (quarta-feira, 
18) trouxe ainda a informação 
de que cinco novos casos da 
doença foram confirmados, 
sendo três mulheres, dois 
homens e nenhuma criança. 
Neste mês, 420 pessoas já 
foram diagnosticadas com 
Covid, o que dá uma média de 
23 casos por dia.

O mês de janeiro começou 
com altos números de casos 
positivos, chegando a quase 80 
em um só dia. Porém, na última 
semana, os resultados têm dimi-
nuindo. “Completar o ciclo vaci-
nal é fundamental, tanto para 
contribuir com a redução no 
número de casos, como para 
garantir que os sintomas sejam 
muito mais leves no caso 
de contaminação”, observa 
o secretário municipal de 
Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, acrescentando ainda 
que a população deve refor-
çar os cuidados, mantendo 

distanciamento, usando más-
caras em estabelecimentos de 
saúde e utilizando álcool em gel.

Desde o início da pan-
demia, em março de 2020, 
41.662 pessoas foram diagnos-
ticadas com Covid-19 e deste 
total 41.220 se recuperaram. 
Neste período de 34 meses, 
359 óbitos pela doença foram 
oficialmente confirmados. De 
acordo com o informativo, 
existem hoje 103 pessoas em 
isolamento domiciliar, con-
siderando que são 83 casos 
ativos e mais 20 suspeitos. A 
Sesa (Secretaria de Estado da 

Saúde) continua classificando 
o município com bandeira 

verde, quando o risco de trans-
missão é considerado baixo.

DESDE o início da pandemia, em março de 2020, 41.662 pessoas foram diagnosticadas 
com Covid-19 e deste total 41.220 se recuperaram
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A Secretaria Municipal de 
Educação informa que o site do 
Sistema Fila Única para atua-
lização e inclusão de novos 
cadastros abrirá na próxima 
segunda-feira, 23/01, a par-
tir das 8h30. São os critérios 
do Programa Fila Única que 
determinam a classificação e 
convocação para as vagas dis-
poníveis na educação infantil 
de Umuarama.

“Teremos cerca de 350 
vagas para ofertar, com previ-
são de convocação para a pri-
meira semana de fevereiro”, 
informou a secretária muni-
cipal da Educação, Mauriza 

NO final do ano de 2022 foram convocados os responsáveis por 1.088 crianças inscritas no 
sistema, atendendo decisão do Ministério Público do Paraná

Gonçalves de Lima Menegasso.
No final do ano de 2022 

foram convocados os respon-
sáveis por 1.088 crianças ins-
critas no sistema, atendendo 
decisão proferida em ação 
civil pública promovida pelo 
Ministério Público do Estado 
do Paraná. “A Justiça deter-
minou a disponibilização 
imediata de vaga em período 
parcial para crianças de 0 a 3 
anos, cuja renda familiar seja 
de até dois salários-mínimos 
e que tenham realizado atua-
lização cadastral anual no mês 
de setembro, em escolas com 
educação infantil ou centros 

municipais (CMEIs)”, lembrou 
a secretária.

“Dentre as convocações, 
que foram amplamente divul-
gadas, tivemos 54 pedidos de 
matrícula indeferidos – por 
não atenderem aos critérios – 
e 264 pais ou responsáveis não 
compareceram, e um total de 
770 crianças foram matricu-
ladas para o ano letivo 2023, 
seguindo a decisão judicial”, 
completou a secretária.

Os pais ou responsáveis 
devem preencher correta-
mente os dados solicitados 
no momento da inscrição, 
pois terão de ser comprovados 

caso sejam convocados atra-
vés de editais de classificação 
e convocação para a matrícula. 

(EAD). “O principal critério para 
concessão desse benefício será 
a questão da menor renda 
mensal bruta domiciliar. A ins-
crição será feita exclusivamente 
por meio de preenchimento 
de ficha socioeconômica, do 
requerimento e apresentação 
de alguns documentos, como 
comprovante de endereço, 
comprovante de matrícula no 
curso de licenciatura desejado 
e comprovante de rendimentos 
de todos os membros domi-
ciliados junto ao requerente, 
entre outros. Os detalhes estão 
no regulamento, também dis-
ponível no site da prefeitura de 
Umuarama, ou diretamente na 
Divisão de Recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de 
Educação”, detalha.

Os cursos de licenciatura 
na modalidade EAD são de 
Pedagogia, Filosofia, História, 
Letras e Matemática; já na 
modalidade presencial é ape-
nas o curso de Pedagogia. 
“Serão concedidas 80 bolsas 
de estudo e o objetivo deste 
convênio é incentivar a for-
mação continuada, bem como 
valorizar os profissionais da 
educação e demais servido-
res municipais, para que estes 
possam desenvolver suas habi-
lidades e competências, de 
forma a oferecer a população 
um atendimento qualificado e 
eficiente”, observa Mauriza.

Além disso, a secretária 
acrescenta que a concessão 
das bolsas possibilita aos 
candidatos de baixa renda o 

O link para a inscrição está 
disponível no site oficial da 
Prefeitura de Umuarama.

ASSESSORIA/SECOM

ingresso e a permanência no 
ensino superior, aumentando 
as suas chances de emprega-
bilidade no mercado. “Quem 
precisar de mais informações 

ou esclarecimentos sobre o 
tema pode entrar em contato 
com a Karina ou a Flávia, no 
setor de RH da SME, por meio 
do ramal 250”, indica.
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
É possível que a crise financeira atrapalhe 
o andamento de seus projetos, cuidado 
com gastos desnecessários. Na saúde, 
é bem possível que consiga solucionar 
uma questão que vem se arrastando há 
um bom tempo. Um novo tratamento 
médico é uma boa alternativa. 

TOURO  21/4 a 205
Hoje pode não ser tão favorável para 
a saúde. Pode ter crises emocionais e 
explosões de raiva no ambiente profis-
sional. A meditação pode ser uma ótima 
solução, mas pode buscar proximidade 
com a natureza. Tente não explodir tam-
bém em casa.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
A pressa é inimiga da perfeição, mas hoje 
você terá dificuldade de assimilar isso, 
que pode ser um pouco estressante para 
a sua saúde, provocando dores de gar-
ganta ou cabeça. Se tiver algo engasgado 
no romance, a dica é conversar numa boa 
para esclarecer tudo direitinho!

CÂNCER 21/6 a 21/7
Talvez, uma proposta profissional seja 
oferecida: se estiver sem emprego, agarre 
a chance. Em família, não perca a oportu-
nidade de compartilhar seus projetos: é 
quase certo que receberá apoio e incen-
tivo. No romance, a atitude solidária da 
pessoa amada será muito importante.

LEÃO 22/7 a 22/8
Pode ter ocupações além do normal e você 
precisará de muito jogo de cintura para dar 
conta de tudo no trabalho. Na saúde, que 
tal começar desde já um tratamento para 
se livrar definitivamente de um problema? 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Deve ter um dia de muitos imprevistos e 
reviravoltas no seu orçamento e talvez, 
brotem contas ou despesas de repente, 
causando irritação e impaciência. Esses 
desafios podem ser bem estressantes e 
ainda aumentar sua ansiedade. Para ali-
viar, que tal um jantar com o amor?

LIBRA  23/9 a 22/10
Os desafios profissionais não são poucos, 
mas não adianta tentar forçar as situa-
ções para que se resolvam mais rapida-
mente. O melhor é ser paciente. Na vida a 
dois, é possível que discuta com a pessoa 
amada por questões econômicas. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Oportunidade de ouro para os seus 
negócios e talvez, você consiga con-
cluir um assunto jurídico que parecia 
parado. É possível que receba visita 
inesperada ou notícia de pessoa pró-
xima. Ótimo astral para trocar ideias 
com seu par sobre seus planos.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Cuidado com a afobação.  Antes de colo-
car suas ideias em prática, analise o 
terreno e recorra à prudência para não 
pecar pela ansiedade. Dia positivo para 
o resgate de um assunto importante no 
seu romance.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Podem ocorrer grandes remanejamen-
tos no trabalho, obrigando a adaptar pla-
nos ou modificar estratégias, tudo para 
preservar sua segurança e estabilidade. 
Aproveite esse momento para encontrar 
novas abordagens e novas estratégias 
para contornar os obstáculos. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Pode alcançar conquistas dignas de 
comemoração. No trabalho, é hora de 
valorizar a cooperação e lembrar que a 
união faz a força. Talvez tenha que resol-
ver um assunto com seu amor, mas tudo 
indica que vão entrar em acordo e curtir 
momentos felizes juntos. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Terá mais disposição e ousadia para agir 
e correr atrás dos seus interesses profis-
sionais e financeiros. Poderá concluir um 
acordo financeiro ou resolver uma pen-
dência jurídica e também receber uma 
notícia inesperada ou receber um convite 
que te deixará feliz. 

Os nascidos hoje podem ser indivíduos extremamente difíceis que levam vidas 
muito atribuladas, no entanto, conseguem funcionar dinamicamente. Devem 
aprender a controlar e equilibrar sua energia e intensidade. Muitas vezes esta-
belecer um vínculo com alguém compreensivo e mais estável é importante para 
que possam colocar os pés no chão.

Horóscopo nascidos em 19 de janeiro
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SSA
DIRETOBEL

SANPRESA
TRURALT

REBOLARRI
MILCOMUM

BAGAÇOAM
DORNEGAR
ERLTDAE

CANTARLSD
LAMARIO
AVERONU

URRANICOS
MONTADORA

DESMORONAR

Proteção
de empre-
sas contra
assaltos

(?) Kutner, 
atriz de

"Verdades
Secretas"

Irmão de
Caim

(Bíblia)

Língua
dos

antigos
romanos

O objeto
mais

valioso da
coleção

Dente
canino do

tigre

Amiga
comilona
da Mônica

(HQ)

Total 
de anos
de um
milênio

Máximo
Divisor

(?): MDC
(Mat.)

(?) Mort,
criação

de Luis F.
Verissimo

Vermelho,
em inglês

Termi-
nação da
2ª conju-

gação

Limitada
(abrev.)

A
poluição
ruidosa

A droga da
Geração
Hippie
(sigla)

Prenome
de Zagallo

(fut.)
Aplicar;

empregar 

Com, em
espanhol

Nelson
Mandela,
político
africano

Local do
cinto, na

calça

Grupo musical que
já foi liderado por
Alexandre Pires
Enganar (gíria)

Tonelada
(símbolo)

Segue;
caminha

Sem escalas
(o voo)

Resto da
fruta

Alvo do
analgésico

Fábrica de
automóveis
Desabar;
vir abaixo

Real; ver-
dadeiro

Pequenos
círculos

Campestre
Peça para

malhar
ferro

Afirmar
que não 
Queixa;
lamúria

Dançar 
sensual-
mente 

(?) Diego,
cidade

dos EUA

Letra do
plural

Som de 
gargalhada

Naquele
lugar
Berra;
grita

Diversão
no

karaokê

3/con — lsd — red. 4/vero. 6/bagaço. 7/rebolar.
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B T F A P
G A R F O E F A C A

R E A F I R M A R
C M E T I R A
E A G A C H A R

GA L E R A A C A
O S T R A D O I

A N G U I D O L O
A U R A S L S

M E I O R S A C
M M A M A R I A

T A T I O B G T
D O M I N I C A L

A R R A S T A N A
A I A R E S S A S

Principais
cidades

da
Espanha

Aparato
contra re-
lâmpagos

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.

O Sindicato dos Servidores 
Públicos de Umuarama, atra-
vés de suas redes sociais, fez 
uma convocação a todos os 
professores da rede munici-
pal de educação. A direção do 
Sispumu convocou todos os 
integrantes do Magistério da 
rede municipal de educação 
para uma assembleia extraor-
dinária que acontecerá na pró-
xima segunda-feira (23), às 17 
horas. A reunião acontecerá na 

Assembleia pode anunciar greve de professores em Umuarama
sede do Sindicato, na rua José 
Teixeira D’Ávila

Segundo o edital, haverá 
chamada pública, onde serão 
feitos informes à categoria, e 
deverão ser discutidos deta-
lhes sobre as alterações pro-
postas pelo Poder Executivo 
do Município referentes ao 
Piso Nacional do Magistério, 
entre os anos de 2022 e 2023.

Recentemente, vereado-
res de Umuarama, por pouco 

não deram início à discussão e 
votação a dois projetos, ambos 
de autoria do Poder Executivo, 
que tratavam diretamente do 
piso do magistério e também 
de alterações no Fundo de 
Previdência dos Servidores do 
Município.

À ocasião, sindicalistas for-
çaram a retirada das propos-
tas da pauta de discussões 
na Câmara, pressionando os 
parlamentares. A categoria, 

aqui em Umuarama poderá 
anunciar greve, dependendo 

do que for decidido na assem-
bleia extraordinária.

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

(44)3056-6050
E receba a versão impressa

na sua  casa ou no seu trabalho!
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Renault conquista o Selo Clima Paraná
O Governo do Estado do 

Paraná, por meio da Secretaria 
d o  D e s e n v o l v i m e n t o 
Sustentável e do Turismo 
(Sedest) promove o selo Clima 
Paraná, iniciativa que reco-
nhece as empresas que deci-
dem, voluntariamente, medir, 
divulgar e reduzir a sua pegada 
de carbono para combater as 
mudanças climáticas.

A oitava edição da pre-
miação registrou recorde de 
empresas inscritas e uma 
redução de 39 mil toneladas 
na emissão de CO2 em 2021 
no Estado.

A Renault do Brasil con-
quistou o selo Clima A (mer-
cado interno), indicando que 
as práticas ESG da marca 
estão no mais alto nível de 
alinhamento com os compro-
missos firmados pelo Governo 
do Estado, como a Agenda 
2030 da ONU e os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS).

“Conquistar o Selo Clima 
Paraná mostra que estamos no 
caminho certo em nosso com-
promisso com a transparên-
cia e o progresso contínuo na 
gestão dos impactos da nossa 
atividade, no que diz respeitos 
aos aspectos ESG – ambien-
tais, sociais e de governança”, 

Mercedes celebra recorde de vendas no Brasil em 2022

afirma Ricardo Gondo, presi-
dente da Renault do Brasil.

A  Renault  preza pelo 
respeito rigoroso da legis-
lação ambiental vigente, 
assegurado há quase duas 
décadas pela certificação 
ambiental  ISO 14001 do 
Complexo Industrial Ayrton 
Senna. Além disso, a nova 

No ano da celebração 
de 55 anos de fundação da 
Mercedes-AMG, a marca cele-
bra seu recorde de vendas 
no Brasil, com 807 unidades 
emplacadas. O destaque fica 
para o Mercedes-AMG GLE 53 
4MATIC+ SUV, modelo mais 
vendido durante o ano de 2022, 
com 108 emplacamentos.

“Nossos clientes estão bus-
cando cada vez mais automó-
veis esportivos de alta perfor-
mance e queremos atender 
a esses desejos oferecendo 
uma ampla linha de modelos 
e experiências de marca úni-
cas por meio do AMG Private 
Lounge Brasil e dos conces-
sionários AMG Performance 
Center”,  af irma Gabriel 
Valadão, Head de Vendas 
Automóveis da Mercedes-Benz 
Cars & Vans Brasil.

Para oferecer um atendi-
mento ainda mais personali-
zado e único, a marca conta 
com 12 concessionários AMG 

política de responsabilidade 
socioambiental do Renault 
Group, anunciada em 2021 
estabelece compromissos 
públicos em três eixos de 
atuação: a contribuição para 
a transição ambiental, pela 
neutralização das emissões 
de carbono; a segurança 
dos clientes no trânsito e 

dos colaboradores no local 
de trabalho; e a inclusão, 
favorecendo a emprega-
bilidade, a equidade e a 
solidariedade.

Há 11 anos consecutivos, a 
Renault do Brasil divulga com 
transparência suas ações 
ESG. No último Relatório de 
Sustentabilidade, o destaque 

no aspecto ambiental foi o 
projeto Aterro Zero, uma ini-
ciativa implementada pela 
montadora desde 2016, que 
internalizou a gestão de resí-
duos da fabricação e introdu-
ziu o conceito de economia 
circular, com ganhos substan-
ciais para o meio ambiente e 
para a empresa.

Performance Center no Brasil, 
que apresentam showrooms 
diferenciados e os “AMG 
Experts”, profissionais alta-
mente treinados e qualificados 
para oferecer a melhor expe-
riência para nossos clientes.

Já o AMG Private Lounge 

A Renault preza pelo respeito rigoroso da legislação ambiental vigente, assegurado há quase duas décadas no Complexo Industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná

DIVULGÇAÃO

Brasil é um clube dedicado 
aos para clientes da marca 
Mercedes-AMG. Durante o 
ano, o cliente é convidado para 
diversas atividades e ações, 
como dirigir seu próprio auto-
móvel em Interlagos ou partici-
par de eventos exclusivos para 

conhecer os lançamentos da 
marca em primeira mão.

A linha Mercedes-AMG é a 
mais ampla do mercado de 
automóveis esportivos, ofe-
recendo mais de 20 versões 
de produtos de alta perfor-
mance como o hatchback 

Mercedes-AMG 35 4MATIC 
(motor 4 cilindros turbo de 306 
cv) e o sedan de luxo Mercedes-
AMG EQS 53 4MATIC+, primeiro 
modelo 100% elétrico da 
marca, com potência de 658 
cv e autonomia de até 580 km 
com uma carga elétrica

MAIS de 800 unidades foram emplacadas em 2022 no país, com novo recorde de vendas da Mercedes-AMG
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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

Prefeito vistoria implantação de campo
de futebol no Conjunto Sonho Meu

O prefeito Hermes Pimentel 
visitou o Centro de Integração 
ao Esporte (CIE) do Conjunto 
Habitacional Sonho Meu, para 
acompanhar o serviço de ter-
raplenagem no local onde a 
Prefeitura está construindo 
um campo de futebol suíço 
para uso da comunidade. 
Com o aterro já finalizado, a 
Secretaria de Obras aguardará 
um período para a acomoda-
ção do terreno e em seguida 
iniciará o plantio de grama, 
além de implantar melhorias 
no sistema de drenagem no 
entorno da praça esportiva.

O campo de suíço será mais 
um dos atrativos do CEI, que 
já conta com ginásio de espor-
tes, academia de ginástica 

(em instalação), espaço para 
aulas de artes marciais e qua-
dra aberta, além de banhei-
ros, setor administrativo e 
outros ambientes. O local 
deve sediar também a recém-
-criada Secretaria Municipal de 
Integração Comunitária.

“A ideia é tornar o centro 
esportivo um lugar de convi-
vência para a comunidade 
local, especialmente adoles-
centes e jovens, promovendo 
a prática de atividades sau-
dáveis e a integração social. 
Vai ser um ponto de encontro 
onde o foco será o esporte, 
as atividades físicas e a qua-
lidade de vida”, destacou o 
prefeito, que estava acompa-
nhado do secretário-chefe de 

Atendimento Psicológico 
inicia 2023 com ações 
sobre o Janeiro Branco

Para iniciar 2023 com 
at iv idades  de apoio  às 
cr ianças que formam o 
Grupo Terapêutico aten-
dido no SAP (Serviço de 
Atendimento Psicológico), 
ligado à Secretaria Municipal 
de Saúde de Umuarama, a 
equipe de profissionais apro-
veitou para trabalhar o tema 
“A Vida Pede Equilíbrio”, em 
referência ao Movimento 
Janeiro Branco – que discute 
a incidência cada vez maior 
de estresse e ansiedade entre 
as pessoas.

A psicóloga Nathalia Ynae 
Giroldo Marrique, coorde-
nadora do SAP, conta que 
este foi o primeiro encontro 
depois das férias de final de 
ano. “Retornamos recepcio-
nando o grupo terapêutico 
com um piquenique deli-
cioso, compartilhamento de 
forma divertida as experiên-
cias vividas nesse período 
(que também chamamos de 
anamnese) e a técnica de 
relaxamento ‘abraço da bor-
boleta’, que busca desfazer 
as tensões físicas, mentais 
e emocionais. Além disso, 
orientamos as crianças a 
ensinar a técnica para seus 
familiares em casa e retoma-
mos com a reflexão de tudo 
que foi feito no dia”, detalhou.

Gabinete e Gestão Integrada, 
André Rodrigues dos Santos, 
e do chefe da Divisão de 
Pavimentação e Drenagem 
Urbana, Reginaldo Aparecido 
Lopes.

Pimentel lembrou que 
a construção do CIE foi ini-
ciada em 2015, teve para-
lisações e atraso, foi reto-
mada em 2020 e entregue em 
maio do ano passado. O pro-
jeto teve R$ 3,6 milhões em 
recursos do governo federal 

e contrapartida do municí-
pio e conta com 2.419 m² de 
área construída, divididos em 
quadra coberta, arquiban-
cadas para 180 pessoas com 
assentos, banheiros, vestiá-
rios, administração, salas de 
técnicos/professores e de pri-
meiros socorros, copa e meza-
nino, além da quadra aberta 
na parte externa.

“A construção do campo 
de futebol suíço completa 
o pacote de atrativos do 

ginásio de esportes e atende 
pedidos da comunidade”, 
acrescentou o secretário de 
Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos, Gleison 
Alves de Andrade. “Ainda não 
é possível estimar o tempo 
de implantação do campo, 
mas a determinação do pre-
feito é que o serviço seja agi-
lizado. Estamos trabalhando 
com equipamentos e mão de 
obra do próprio município”, 
completou.

Segundo Nathalia, na 
‘anamnese divertida’ foram 
realizadas perguntas e sor-
teios de cartas por meio de 
um dado, abordando temá-
ticas envolvendo saúde, famí-
lia, escola, amigos, tecnolo-
gia e subjetividade. “Cada 
criança retirou uma carta e 
todas responderam conforme 
a sequência. Logo após a con-
versa, fizemos um piquenique 
com bolo, biscoito, pipoca e 
refrigerante”, conta.

SAÚDE MENTAL
O  p r e f e i t o  H e r m e s 

Pimentel acompanha o tra-
balho realizado pelo SAP no 
atendimento aos cidadãos, 
desde que assumiu a adminis-
tração municipal em setem-
bro de 2021, tendo inclusive 
autorizado a contratação de 
mais oito profissionais para 
atuar no setor. “Cuidar da 
saúde mental do cidadão é 
parte importante das ações 
realizadas pela Secretaria de 
Saúde, por meio da Rede de 
Saúde Mental existente no 
município. E estamos sem-
pre atentos, pois sabemos 
que essa vida moderna, a 
pandemia e outros fatos têm 
feito aumentar o número de 
pacientes que precisam desse 
apoio”, comentou Pimentel.
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Zélia Casoni
“Você ganha na vida aquilo que tem a coragem 

de pedir ? – ou seja em vez de ficar parado, dese-
jando uma carreira de sucesso, um relacionamen-
to feliz ou qualquer outra coisa, aja, mostre ao 
mundo o que está buscando.”   Oprah Winfrey.
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CANCELA
Não foi apenas a série 1899, da 

Netflix. A constância com que no-
vos programas têm sido cancelados 
faz com que uma parte do público 
espere todas as temporadas serem 
lançadas para não correr o risco de 
se frustrar com uma história sem 

conclusão. Com as políticas de can-
celamento da plataforma, que reco-
menda que os espectadores vejam 

os episódios o mais rápido possível, 
os títulos do catálogo entram em 
um círculo vicioso de estreias e 

cancelamentos. (Forbes)

 
DAVOS

Em Davos, titãs do mundo corpora-
tivo presentes no Fórum Econômico 

Mundial não param de conversar 
sobre inteligência artificial genera-
tiva, mais especificamente o Chat-
GPT. A ferramenta, ao ser apresen-
tada a grande quantidade de dados, 

aprende sobre o assunto e passa 
a responder ao usuário. (Época 

Negócios)

ZOOM
MIA MAMEDE fez bonito no Miss Universo 2023. Bem preparada, poliglota 
e belíssima ela nos representou lindamente. Aos 27 anos, Mia é  formada 
em Sócio Economia e Jornalismo pela NY University e já visitou 39 países. 
Ela fala cinco idiomas: inglês, português, espanhol, francês e mandarim. 

Também já morou em diversos lugares como Bahrein, no Golfo Pérsico; Xan-
gai, na China; em Dubai, no Emirados Árabe; em Nova Iorque, nos Estados 

Unidos; além de intercâmbios em Paris, França, e Barcelona, Espanha.

DIVULGAÇÃO

E MAIS...
Participantes de edições anteriores do BBB seguem colhendo os frutos até 

hoje. Felipe Prior, um dos nomes mais populares da edição de 2020 do BBB, 
continua colhendo os frutos da disputa histórica de paredão contra Manu 

Gavassi. “O Big Brother com certeza mudou a minha vida. Tem três anos da 
minha participação e meu engajamento continua muito alto em todas as redes 
sociais. Ainda tenho muita procura por trabalhos, ao ponto de ter que recusar 
alguns”, diz Prior. Ele conta à revista Forbes que não só atingiu R$ 1,5 milhão 

em trabalhos, como ultrapassou esse valor.

SOBRE BBB
A edição 23 do Big Brother Brasil 

(BBB) começou na segunda-feira (16) 
na TV Globo e o país poderá acompa-
nhar 22 competidores disputando um 
prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. 
Todos, menos um, serão eliminados 
durante a prova. No entanto, nem 

tudo está perdido para eles.

***

As últimas edições do “reality show” 
provaram que não só os ganhadores 
têm a chance de ficar milionários 

após o confinamento. Muitos partici-
pantes das outras 22 edições soube-
rem usar a visibilidade do BBB para 
angariar patrocínios e faturar com 
diversas formas de publicidade.

***

Participante da edição 2022 do pro-
grama – considerada “flopada” para 
muitos espectadores –, a paraibana 
Eslô Marques afirmou à Forbes que 

conseguiu faturar mais de R$ 1,5 mi-
lhão em trabalhos. Sem abrir valores, 
a ex-BBB cita empresas grandes em 
cujas campanhas publicitárias traba-
lhou, como Avon, McDonald ‘s, Shein, 

Hyundai, Garnier e Coca-Cola.

***
O atleta Paulo André, que entrou 

como camarote, com pouco mais de 
80 mil seguidores no Instagram, saiu 
com mais de 7 milhões e atualmente 
tem 9,4 milhões de seguidores nessa 

rede social. No TikTok, ele soma 
mais de 2 milhões. O PA, como ficou 
conhecido, saiu do programa com 

R$ 500 mil no bolso por conquistar 
o segundo lugar. Porém, ele conse-
guiu muito mais fora da casa. Foi 

contratado pela agência Way Models, 
é embaixador da Nike e da marca de 
perfumaria de luxo Paco Rabanne, 
além de fazer publicidades para as 

marcas Sadia, iFood e Colcci.
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