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Ação da Polícia Civil elucida homicídios
praticados desde agosto do ano passado
A Polícia Civil de Umuarama deflagrou na manhã de ontem a 
segunda fase da ação denominada ‘Operação Cronos’, que foi 
destinada a concluir investigações referentes a crimes de homi-
cídios praticados desde o ano passado. A ação contou com apoio 

do Grupamento de Operações Aéreas da Polícia Civil do Estado do 
Paraná (GOA/PCPR). Os policiais deram cumprimento a ordens 
de prisões e de busca e apreensão em residências nas cidades de 
Umuarama e Maria Helena.

ALEX MIRANDA

Postes 
derrubados 
em 2022

Em Umuarama, a 
conservação de estradas 

rurais é prioridade da 
administração para 

oferecer boas condições de 
escoamento da produção, 

transporte escolar e 
acesso dos produtores e 
moradores da zona rural 

ao comércio e serviços na 
cidade. A malha viária sem 

pavimentação, que vem 
sendo alvo desta meta de 
conservação se aproxima 

dos 600 km.
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preventiva de
Daniel Alves

l 7

O prefeito Hermes Pimentel viaja a Curitiba, na próxima segunda-feira, 23, para as primeiras audiências com o 
governador Ratinho Junior, após sua recondução ao cargo. Um dos projetos que serão apresentados à equipe, 
está diretamente ligado à Área de Proteção Ambiental. Está cercado de grande expectativa. Pimentel apresentará 
ao secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, o programa Pulmão Verde de Umuarama, que tem o 
objetivo de dobrar a área de mata ciliar às margens do rio Piava e de seus afluentes, protegendo as nascentes e 
o primeiro trecho do único manancial de abastecimento da população.  

Pulmão Verde

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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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 +3,03% 25,83 
Vale ON +0,43% 93,74 
ItauUnibanco PN +0,19% 26,62 
Bradesco PN +0,20% 14,88 
Magazine Luiza ON +7,02% 3,81 
Americanas ON -42,53% 1,00

IBOVESPA: +0,62% 112.921 pontos

Iene 128,47
Libra est. 0,81
Euro 0,93
Peso arg. 183,14

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,1700 5,1710 -2,1%

PTAX  (BC) +2,4% 5,2138 5,2144 -0,1%

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

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

EURO +2,0% 5,6252 5,6269 +1,1%

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 2.255,12 0,08 10,50 10,50

DÓLAR 19/01

Iene R$ 0,0406
Libra est. R$ 6,45
Peso arg. R$ 0,028
R$1: 1.426,33 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/01 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 1.514,75 -9,75 3,5%
FARELO mar/23 471,20 -6,90 5,6%
MILHO mar/23 677,25 -4,00 4,6%
TRIGO mar/23 734,50 -8,00 -1,9%

SOJA 164,39 0,6% -3,1% 163,00
MILHO 77,57 0,0% 3,4% 77,00
TRIGO 92,37 0,0% -1,9% 94,00
BOI GORDO 275,56 -0,2% -1,7% 265,00
SUINO 6,39 0,0% -5,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 19/01 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 19/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 19/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,00 0,6% -3,9%
SOJA Paranaguá 177,00 -0,6% -4,8%
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
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo  semanal
ÁRIES  21/3 a 20/4
O momento é ideal para traçar planos, terá 
vontade de trilhar outros caminhos, mas se 
quer mudanças aproveite o incentivo dos 
amigos, que passam a ter papel e presença 
mais marcantes em sua vida. No departa-
mento sentimental, sucesso absoluto para o 
seu signo na paquera e no romance. 

TOURO  21/4 a 205
Durante a semana vai atrair paquera, conven-
cerá as pessoas com mais facilidade e deve 
se destacar em tudo o que fizer. Período 
espetacular para começar namoro firme. 
Oportunidades de reconhecimento no tra-
balho, então aproveite para mostrar suas 
competências.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
O período é indicado para começar cursos 
online, interagir com gente distante e ampliar 
seus conhecimentos. Tenha mais atenção e cari-
nho com a saúde. Na paixão, as melhores sur-
presas estão reservadas para o fim da semana, 
resultado do seu jeito envolvente e sensual.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você pode sentir vontade de fazer mudanças 
na vida e seu jeito, sempre tão apegado, deve 
ficar mais desprendido. Só evite distrações ao 
cuidar das finanças e dos assuntos materiais. 
Nos assuntos do coração surpresas incríveis 
devem rolar na conquista.                             

LEÃO 22/7 a 22/8
As chances de começar um romance sério 
aumentam e você também vai contar com 
muita criatividade no trabalho. Se você está 
sozinho (a), atração e a paquera com colega 
de profissão. O lance vai esquentar e deixar 
seus desejos à flor da pele. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Facilidade nos contatos com os colegas, che-
fes ou clientes. Na saúde, atenção com sinto-
mas relacionados com o sistema circulatório. 
Você deve receber notícias de parentes que 
moram em outras cidades. Na paixão, sucesso 
na conquista e momentos felizes no romance.

LIBRA  23/9 a 22/10
Os contatos sociais e as amizades vão receber 
incentivo. Tenha mais atenção aos compro-
missos financeiros para não acumular dívi-
das. Discussões podem rolar no amor, mas 
as energias estarão mais harmoniosas para 
seu lar e relações familiares.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Tudo indica que você vai se voltar mais para 
os assuntos domésticos. Se você está traba-
lhando em home office, deve render bastante. 
Perrengues com o par não estão descartados, 
mas a comunicação será a maior aliada do 
romance. Se está sozinho (a), alguém especial 
vai aparecer.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Pode conhecer pessoas interessantes, 
ampliar sua rede de relações e suas amizades, 
principalmente através da internet. Você tem 
tudo para se destacar nos estudos, em cursos 
online, comércio virtual, encomendas, traba-
lhos terceirizados, marketing e atividades em 
que possa explorar sua energia mental. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
O momento é ideal para focar nos interesses 
materiais, organizar as contas, fazer planos 
para o futuro e ampliar seus ganhos. Pode 
chover paquera no pedaço. Seu charme será 
um convite à conquista, só não deixe atitudes 
ciumentas e exigências estragarem o clima.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Há sinal de parcerias produtivas. Os relacio-
namentos tendem a ficar mais caloroso, parti-
cipativo e animado. Segure a sua sinceridade 
e pense duas vezes antes de falar o que der na 
telha para não provocar tretas com amigos, 
parentes e até com o amor.

PEIXES 20/2 a 20/3
A partir de terça, entrará no famoso inferno 
astral. Isso quer dizer que você pode sentir 
mais vontade de se isolar para pensar na vida, 
mas é o momento certo para se envolver com 
as coisas de que gosta, conversar com pes-
soas queridas e firmar uma paquera.

Os nascidos em 21 de não gostam de serem dirigidos ou mandados. Preferem dar ordens e serem 
obedecidos. Os que ocupam um lugar destacado na sociedade, em geral, são despretensiosos e se 
misturam com pessoas de todas as camadas sociais. Destruidores de corações podem às vezes, magoar 
os outros por serem cuidadosos demais, quando seria melhor apenas dizer adeus.  

Horóscopo nascidos em 21 de janeiro

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Os nascidos no dia 22 de janeiro são indivíduos expressivos que podem ter dificuldade em controlar sua 
impulsividade. Apresenta uma imagem cuidadosamente controlada em público, mas faz de tudo na vida 
privada. É uma pessoa poderosa e completa, mas não lidam bem com a depressão, portanto devem procu-
rar avaliar suas capacidades de forma realista. Seu lema é “construir e crescer, devagar e com segurança”.

Horóscopo nascidos em 22 de janeiro

Os nascidos hoje expansivos, diplomáticos, elegantes e de boa aparência. Possuem sentimentos deli-
cados e emoções à flor da pele. A base de seu caráter é formada por integridade, moralidade e força 
ética. Gosta de colecionar, descobrir, inventar ou algo parecido.

Horóscopo nascidos em 22 de janeiro

 
   

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 22/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 22

max 29
min 20

Cascavel
max 29
min 19

Foz do Iguaçu
max 33
min 24

max 29
min 18

Curitiba
max 26
min 16

FASES 
DA LUA

Domingo 23/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 22/1/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
14/01 - 23h13

concurso: 709
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 09 05 02 06 02 00 00

Super Sete concurso: 347C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

FEVEREIRO

01 04 07 09 20 25 31

Loterias
Megasena

01 02 03 04 06 07 08 12
15 19 20 21 22 23 25 concurso: 2556Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Sondagem aponta que a produção
industrial teve queda em dezembro

L e v a n t a m e n t o  d a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) divulgado 
ontem (sexta-feira, 20) apon-
tou a elevada carga tributária, 
a demanda interna insuficiente 
e a falta ou alto custo da maté-
ria-prima como as principais 
preocupações do setor indus-
trial brasileiro.

As informações fazem 
parte da pesquisa Sondagem 
Industrial e foram colhidas no 
período de 3 a 13 de janeiro. 
No total, foram ouvidas 1.688 
empresas: 694 de pequeno 
porte, 571 de médio porte e 
423 de grande porte.

O levantamento mostra que 
a produção, o emprego indus-
trial e a utilização da capaci-
dade instalada (UCI) registra-
ram queda de novembro para 
dezembro. O índice de evo-
lução da produção ficou em 
42,8 pontos, resultado abaixo 
da linha divisória de 50 pontos, 
entre queda e crescimento da 
produção.

“O mês de dezembro é mar-
cado pela desaceleração da pro-
dução industrial. Destaca-se, 
contudo, que o resultado está 
acima da média para o mês de 
dezembro (41,8 pontos), ou seja, 
a queda da produção na passa-
gem entre novembro e dezem-
bro de 2022 foi percebida como 
menos forte que em outros 

anos”, diz a pesquisa.
O mesmo ocorreu com 

o emprego industrial, que 
também registrou queda no 
período de avaliação da son-
dagem. O índice de evolução 
do número de empregados 
foi de 46,9 pontos, correspon-
dendo a uma diminuição de 
2,1 pontos na passagem de 
novembro para dezembro. O 
resultado está abaixo da linha 
divisória desde outubro, indi-
cando haver percepção de 
queda do emprego industrial 
no último trimestre de 2022.

A Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) também apre-
sentou recuo em dezembro, na 
comparação com novembro, 
ficando em 67%. O percentual 
de dezembro de 2022 é menor 
que o registrado no mesmo 
mês dos dois anos anteriores, 

considerado um período de 
atípica atividade industrial.

De acordo com a CNI, o 
comportamento desses índi-
ces é usual para o período. Já 
em relação aos estoques, a 
pesquisa aponta um pequeno 
recuo, mas diz que eles 
seguem acima do planejado. 
O índice de evolução do nível 
de estoques foi de 49,5 pontos, 
pouco abaixo da linha divisória 
de 50 pontos, indicando uma 
pequena queda dos estoques 
em relação ao mês anterior.

Além dos principais proble-
mas elencados por empresá-
rios no trimestre encerrado em 
dezembro de 2022, a pesquisa 
apresenta indicadores rela-
cionados ao desempenho da 
indústria no mês de dezembro 
de 2022 e às expectativas do 
empresário em janeiro de 2023.

DE acordo com a Confederação Nacional da Indústria, comportamento dos índices é usual 
para o período
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Inflação de 2022 seria de
9% sem cortes de impostos,
segundo presidente do BC

A inflação teria fechado 
2022 em 9% não fossem os 
cortes de impostos sobre com-
bustíveis e energia elétrica, 
afirmou o presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Campos 
Neto. Em seminário promovido 
por uma universidade norte-a-
mericana, ele defendeu a auto-
nomia do órgão, condenou os 
atos de vandalismo do último 
dia 8 e anunciou o interesse de 
outros países em adotar o Pix.

De acordo com Campos 
Neto, parte da desinflação 
observada no segundo semes-
tre decorreu dos cortes de 
impostos sobre combustíveis 
e energia elétrica. “A inflação 
[oficial pelo IPCA] estaria em 
9%, e não em 5,8%, se não 
fosse essa redução de impos-
tos”, afirma.

Em relação à taxa Selic 
( juros básicos da economia), 
que está em 13,75% ao ano, 
Campos Neto reconheceu que 
os juros estão altos, mas disse 
que um corte no curto prazo 
pouco ajudaria o país a atrair 
investimentos. “Entendemos 
que nossa taxa de juros está 
alta, mas não manejamos 
curva futura, só a meta da 
Selic. Não ajudaria em nada 
cortar o juro de curto prazo, 
porque os investimentos usam 
taxas de longo prazo”, explicou.

AUTONOMIA
Em relação à autonomia 

ANTT atualiza tabela do piso
mínimo de frete rodoviário

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
publicou ontem (20) no Diário 
Oficial da União uma tabela 
com os novos preços mínimos 
de frete rodoviário. A atualiza-
ção traz um reajuste médio que 
varia entre 8,35% e 13,19%, 
segundo o tipo de carga, quan-
tidade de eixos e se a operação 
de transporte é caracterizada 
como alto desempenho.

Segundo a resolução da 
agência reguladora, a revisão 
dos valores priorizou parâme-
tros mercadológicos e outros 
insumos não operacionais, a 
exemplo do preço do diesel 
(S10); o salário dos motoris-
tas (variável utilizada para 

mensuração do custo de mão 
de obra); o preço do pneu; 
entre outros.

Os valores foram reajus-
tados com base no índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), data-base de novembro 
de 2022.

No caso do transporte 
rodoviário de carga lotação, o 
reajuste foi de 13,19%; para a 
contratação apenas do veículo 
automotor de cargas a tabela 
foi reajustada em 12,26%; 
para transporte rodoviário de 
carga lotação de alto desem-
penho o valor foi atualizado 
em 10,08%; já a contração 
apenas do veículo automotor 
de carga de alto desempenho 

teve atualização de 8,35%.
Cabe à ANTT elaborar a 

metodologia a ser aplicada no 
cálculo da tabela com os pisos 
mínimos de fretes referentes 
ao quilômetro rodado na rea-
lização de frete, por eixo carre-
gado, para diferentes tipos de 
carga (geral, a granel, frigori-
ficada, perigosa e neogranel).

A legislação que estabele-
ceu a tabela de piso mínimo 
de frete rodoviário determina 
ainda que ela seja atualizada 
semestralmente, devendo 
ocorrer até os dias 20 de 
janeiro e 20 de julho de cada 
ano ou sempre que houver 
oscilação superior a 10% no 
preço do óleo diesel.

do Banco Central, Campos 
Neto respondeu às críticas fei-
tas pelo presidente Lula. Em 
entrevista a uma emissora de 
TV, Lula classificou de “boba-
gem” a autonomia do BC e 
perguntou por que a indepen-
dência do órgão freou pouco 
a inflação.

Campos Neto lembrou 
que, em algumas entrevistas, 
informações são retiradas de 
contexto e disse que as decla-
rações deveriam ser vistas 
sob um olhar mais amplo, da 
necessidade de a independên-
cia existir sob a lei. “Se você 
olha a entrevista, de um lado, 
ele se orgulha por [Henrique] 
Meirelles [ex-presidente do 
BC] ter tido independência. 
De outro lado, o que acho que 
ele quis dizer foi ‘eu não acho 
que precisamos ter a inde-
pendência na lei, pode ter a 

independência sem a lei e fazer 
as coisas funcionarem’”.

Mesmo assim, o presidente 
do BC, que tem mandato até 
o fim de 2024, defendeu a 
autonomia formal do órgão. 
“Quando você pensa no que 
está acontecendo no Brasil e 
quão difícil foi o processo da 
eleição no Brasil, acho que 
o mercado estaria bem mais 
volátil se o Banco Central 
não tivesse a autonomia na 
lei. Seria outro elemento de 
incerteza”.

Durante a tarde, o minis-
tro de Relações Institucionais, 
Alexandre Padilha, negou a 
intenção do governo de mudar 
o status do BC. Em postagem 
nas redes sociais, escreveu que 
“o presidente [Lula] não vai 
mudar de postura agora, ainda 
mais com uma lei que estabe-
lece regras nesse sentido”.

CAMPO Neto defendeu a autonomia do órgão, condenou os atos de vandalismo e anunciou 
o interesse de outros países em adotar o Pix

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Pressão
Ao longo desta 
semana, senadores 
receberam inúmeros 
e-mails da militância 
bolsonarista sendo 
pressionados 
a abandonar a 
candidatura de 
Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG) para 
que eles votem em 
Rogério Marinho 
(PL-RN), candidato 
de Jair Bolsonaro 
na disputa pela 
Presidência do 
Senado. A atitude 
temk incomodado 
os senadores, 
que reclamam de 
assédio. Alguns chegaram a suspeitar que essa ação foi 
coordenada por Marinho, mas o futuro senador nega. Não 
houve ameaças aos parlamentares, mas as mensagens – 
algumas delas estimuladas por deputados bolsonaristas – 
fazem críticas incisivas ao trabalho de Rodrigo Pacheco.

Responsabilidade
O presidente do Partido 
Liberal, Valdemar Costa Neto, 
responsabilizou o governo 
Lula pelos ataques aos 
prédios dos Três Poderes, em 
Brasília, por apoiadores do 
ex-presidente Bolsonaro, no 
dia 8 de janeiro. “A culpa de 
tudo isso é do governo atual. 
São eles quem mandam no 
Exército, nas polícias e isso 
aconteceu. Não tinha policial 
suficiente para defender os 
prédios”, disse o dirigente, 
em entrevista à rádio CBN 
na manhã de ontem (20). 
Questionado sobre o papel de 
Bolsonaro no episódio, Costa 
Neto negou o envolvimento 
do ex-presidente.

Visita armada
O presidente Lula cumpre a primeira agenda no Norte do 
país hoje sábado (21), quando desembarca em Roraima 
para visitar uma aldeia Yanomami. O povoado fica em 
uma localidade cercada por garimpo e há denúncias de 
violência contra os povos indígenas, além de registros 
de altas de taxas de desnutrição. A visita do presidente 
deve ser acompanhada por uma comitiva do Exército. 
Os detalhes desta agenda foram definidos ontem (20) 
em visita do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, 
ao Palácio do Planalto. A ministra dos Povos Originários, 
Sônia Guajajara, e o ministro do Desenvolvimento Social, 
Wellington Dias, estão previstos na viagem.

Confessou
Alan Diego dos Santos, preso na terça (17), sob suspeita 
de arquitetar um atentado a bomba perto do Aeroporto 
Internacional de Brasília, confessou o crime à Polícia Civil 
do Distrito Federal, ao admitir ter plantado pessoalmente o 
artefato explosivo em um caminhão tanque na véspera de 
Natal. Ele ainda disse ter recebido a bomba horas antes, no 
acampamento do QG do Exército, de George Washington de 
Oliveira Sousa – preso em flagrante no mesmo dia em que a 
bomba foi encontrada.

DIVULGAÇÃO

Responsabilidade zero
“A responsabilidade é do 
ministro da Justiça (Flávio 
Dino) que fez uma portaria 
que dizia que a Força Nacional 
iria defender os blocos 
federais e não tinha um 
cidadão da Guarda Nacional 
lá. Ninguém incentivou nada”, 
disse. As invasões às sedes dos 
Três Poderes estavam sendo 
preparadas por extremistas 
leais a Bolsonaro desde o dia 
3 de janeiro, quando radicais 
começaram a divulgar com 
grande intensidade mensagens 
em aplicativos como o Telegram 
e o WhatsApp para trazer 
manifestantes de todo o 
País para Brasília, com as 
despesas pagas.
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Batidas de carros em 2022
danificaram nove postes da
Copel por dia no Paraná

Em 2022, a Copel trocou em 
média, a cada dia, nove pos-
tes danificados por colisões 
de veículos. Além de provocar 
falta de energia à população 
em diversas situações, as bati-
das de carros em estruturas da 
Companhia causaram danos à 
rede e demandaram, ao todo, a 
substituição de 3.225 postes. Se 
utilizados todos na construção 
de uma nova rede, estes pos-
tes seriam suficientes para 185 
quilômetros de extensão (quase 
a distância de Umuarama a 
Maringá – 162 quilômetros).

As colisões foram mais 
numerosas na Capital, onde as 
equipes de manutenção troca-
ram 328 postes, mais de 10% 
do total do Estado. Curitiba é 
seguida pelas cidades para-
naenses mais populosas: em 
Maringá, foram 155 postes 
trocados; em Cascavel, 146; 
em Londrina, 142; e, em Ponta 
Grossa, 113. Foz do Iguaçu e 
São José dos Pinhais comple-
tam a lista dos municípios com 
mais de uma centena de pos-
tes substituídos no ano devido 
aos acidentes: 109 cada.

Ao todo, o número de pos-
tes danificados sofreu um 
decréscimo de 2% em compa-
ração com 2021, quando foram 
trocados 3.295, mas aumentou 
3% ante 2020, quando os aci-
dentes causaram avarias em 
3.131 postes.

Diante do número elevado, 
a Copel tem trabalhado para 
diminuir o impacto dos danos 
à população e à empresa. “Ao 
longo dos últimos anos, os 
investimentos em automação 
e modernização da rede têm 
permitido, em grande parte 

Três navios da Marinha do Brasil atracaram no Porto 
de Paranaguá na manhã deontemk (20). Em apoio à 
autoridade marítima, a Portos do Paraná disponibilizou 
três berços públicos para receber as embarcações na 
operação denominada Aspirantex. Cerca de 1.150 
tripulantes vindos do Rio de Janeiro permanecem em 
atividades oficiais e públicas até segunda-feira (23). 
Os navios da Marinha saíram do Rio de Janeiro no 
último dia 16 de janeiro. Como explica o comandan-
te da Capitania dos Portos do Paraná, capitão de 
mar e guerra Anderson Brito de Melo, a Operação 
Aspirantex é anual e realizada sempre no mês de 
janeiro. “É um exercício operativo que começa no 

Rio de Janeiro, e além de promover o treinamento da tripulação, a esquadra traz embarcados os aspirantes à Escola 
Naval”, afirma o capitão. “É uma familiarização à vida de embarcados”.

Segurança
Em caso de acidente em que a fiação elétrica fique pendurada e 

encoste no veículo ou no chão, a recomendação é permanecer dentro 
do automóvel até ter certeza de que a energia foi desligada. O contato 

com a Copel deve ser feito pelo número 0800 51 00 116. Caso haja 
princípio de incêndio ou outra consequência extrema que obrigue 

motorista e passageiros a abandonar o veículo, recomenda-se sair com 
calma, sem encostar na parte externa do veículo, e ir se distanciando 
do veículo sempre em saltos com os pés unidos. O mesmo vale para 
produtores rurais que operam maquinário alto no campo. A razão 
desta orientação é a chamada “tensão de passo”, que promove a 

circulação de corrente elétrica pela diferença de potencial que ocorre 
entre as pernas de uma pessoa em contato com o chão energizado, o 

que pode provocar um acidente grave ou fatal.

NÚMERO de postes danificados sofreu decréscimo de 2% em comparação a 2021, quando 
foram trocados 3.295, mas aumentou 3% ante 2020, quando 3.131 foram avariados

ALEX MIRANDA

das situações, que menos pes-
soas fiquem sem luz devido 
ao abalroamento de postes”, 
afirma a superintendente de 
manutenção da Copel, Andrea 
Cristina Bertolin.

Ela ressalta que a companhia 
também tem adquirido equipa-
mentos e máquinas que acele-
ram o processo de substituição 
de um poste, trabalho que pode 
levar bastante tempo.

“A substituição de um poste 
é uma atividade complexa 
e que leva, em média, qua-
tro horas para ser concluída. 
Atualmente, em grande parte 
dos casos nós conseguimos 
isolar a região em que ocorreu 

o acidente, o que otimiza o tra-
balho e reduz o impacto sobre 
o fornecimento de energia à 
população”, acrescenta.

Ainda assim, tendo como 
referência a média de tempo 
do serviço, as equipes da Copel 
trabalharam 12.900 horas em 
2022 para substituir postes 
avariados por veículos.

Os danos também geram 
prejuízos financeiros. Os custos 
causados pelas avarias podem 
variar bastante, de acordo com 
o tipo do poste e os equipamen-
tos instalados. Em 2022, a média 
por ocorrência foi calculada em 
R$ 4 mil, valor que é cobrado do 
responsável pela batida.

CLAUDIO NEVES/AEN

Mobilização
O presidente da FNP defendeu a 
necessidade de uma mobilização 
de gestores e entidades em Brasília 
“indo de gabinete em gabinete 
em defesa da PEC 46/2022”. “Sou 
otimista de que podemos ganhar 
o apoio para a nossa proposta, 
mas sei que existem dificuldades 
no caminho. Por isso, acredito 
que uma grande mobilização será 
necessária para levarmos esta 
proposta adiante. Vamos buscar 
as audiências com os ministros. 
Serão o ponto de partida do nosso 
trabalho”, reiterou.

Voos extras
O Paraná receberá 80 voos 
extras da Latam para atender a 
demanda do carnaval de 2023. 
Na comparação com fevereiro de 
2022, a companhia aérea terá no 
mesmo mês deste ano a ampliação 
das rotas do aeroporto de Curitiba 
para São Paulo/Guarulhos (31 para 
47 voos semanais) e São Paulo/
Congonhas (39 para 53 voos 
semanais).

Educação tecnológica
O novo secretário de Educação, 
Roni Miranda, afirma que para 
manter o Paraná como referência 
na educação no Brasil é preciso 
estabelecer parcerias e aumentar 
ainda mais o uso de tecnologia 
nas salas de aula. O secretário 
cita a importância do uso de 
tecnologias digitais e a adoção 
da disciplina de pensamento 
computacional e a interação com 
o ensino de artes na rede pública.

Salário mínimo
O presidente Lula (PT) 
adiantou às centrais sindicais a 
determinação aos ministérios do 
Trabalho e da Previdência que 
apresentem uma proposta para 
uma política de valorização do 
salário mínimo em até 45 dias. 
Contudo, o ministro Fernando 
Haddad (Fazenda) já alertou que 
a possibilidade de liberar um 
valor acima dos R$ 1.302,00 deve 
depender do cálculo do número 
de beneficiários do INSS.

Novas comandantes
O governo Lula anunciou a troca 
de 18 dos 27 superintendentes 
estaduais da Polícia Federal e 

Reforma tributária
Presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o prefeito Edvaldo Nogueira 
(PDT-Aracaju) se reuniu com o senador Oriovisto Guimarães (Podemos) 

para debater sobre a reforma tributária, projeto que absorveu o 
“Simplifica Já”. A iniciativa, defendida por várias entidades, inclusive a 
FNP, mantém o pacto federativo, preservando a autonomia financeira 

dos entes federados, sem gerar aumento de carga tributária ou 
deslocamento de encargos entre os setores econômicos.

aumentou a representatividade 
nos cargos: nove superintendências 
regionais serão comandadas por 
mulheres. As nomeações foram 
publicadas no Diário Oficial da 
União na quinta-feira, 19.

Carro voador
O reconhecimento internacional de 
Curitiba como cidade inteligente e 
inovadora fez com que a empresa 
chinesa EHang, uma das líderes do 
mercado mundial em mobilidade 
urbana aérea, escolhesse a capital 
paranaense para sediar o primeiro 
voo na América Latina de uma 
aeronave elétrica de decolagem e 
pouso vertical. Conhecido como 
eVTOL, o “carro voador” promete 
ser a revolução em mobilidade 
urbana e já vem sendo testado 
em fase comercial em outros 
países do mundo.

Onças do Iguaçu
Foz do Iguaçu é um dos destinos 
turísticos mais procurados do 
Brasil. A TV Câmara conversou 
com a Coordenadora do Projeto 
Onças do Iguaçu, Yara Barros, 
que explicou: “O projeto Onças 
do Iguaçu tem a missão de 
conservação da onça pintada 
para a manutenção de toda 
a biodiversidade do Parque 
Nacional do Iguaçu. É um projeto 
desenvolvido em parceria entre 
Instituto Chico Mendes e Projeto 
Pró Carnívoros”.

Inscrições abertas
As inscrições do novo concurso 
público do BRDE encerram nesta 
segunda-feira (23). Os salários 
variam de R$ 3,6 mil a R$ 9,2 mil, 
dependendo da função. O edital 
e o link da inscrição podem ser 
acessados no portal da Fundação 
Universidade de Tecnologia e 
Ciências, a Fundatec.

Inovação e tecnologia
O Governo do Estado autorizou 
a prefeitura de Cascavel a iniciar 
as obras do Centro de Inovação e 
Tecnologia. O secretário estadual 
das Cidades, Eduardo Pimentel, 
homologou o processo licitatório 
nesta semana, o que, na prática, 
permite à prefeitura assinar o 
contrato com a empresa que fará 
a obra. O valor estimado da obra é 
de R$ 5,62 milhões.
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Fomento Paraná libera R$ 160 milhões
a empreendedores paranaenses em 2022

A Fomento Paraná liberou 
R$ 160 milhões em financia-
mentos aos empreendedores 
paranaenses em 2022. Foram 
mais de 9 mil empresas bene-
ficiadas, distribuídas por 328 
municípios do Paraná. Do total 
de liberações, R$ 145 milhões 
(91%) foram contratos com 
micro e pequenas empresas. 
O montante de liberações 
exclusivas para o microcrédito 
(operações de até R$ 20 mil) 
chegou a R$ 97 milhões, com 
aumento de quase 23%, neste 
segmento, em relação a 2021 
(R$ 79 milhões). 

Heraldo Neves, diretor-pre-
sidente da Fomento Paraná, 
destaca o desempenho da 
instituição em 2022. “Tivemos 
resultado significativo no valor 
total de operações contrata-
das. São mais empreendedo-
res beneficiados, mais dinheiro 
girando nos municípios, aque-
cendo a economia paranaense 
como um todo, criando um cír-
culo virtuoso”, enfatiza.

“As empresas que buscam 
a inovação de produtos e de 
processos devem procurar a 

Rede de crédito
Parte importante do resultado da Fomento Paraná em todo o Estado é 
a rede de agentes de crédito e correspondentes que a instituição tem 
em parceria com prefeituras, associações comerciais e outras entida-
des do setor produtivo. A Fomento Paraná encerrou o ano de 2022 

com presença em 323 municípios, onde há 539 postos de atendimento, 
sejam agentes de crédito ou correspondentes. “Os agentes de crédito 

e correspondentes são muito importantes porque são nossa referência 
no atendimento aos empreendedores, conhecem os municípios e suas 
particularidades, além do potencial de cada empreendimento”, afirma 

Vinicius Rocha, diretor de Mercado da instituição.

Estado investe em qualificação para manter
posição de destaque em empregabilidade

O Paraná ocupa hoje o 
1º lugar no ranking nacio-
nal de empregabilidade via 
Agências do Trabalhador. 
Conforme dados do Ministério 
do Trabalho e Previdência, o 
Estado colocou 118.839 tra-
balhadores em empregos 
formais pela rede Sine esta-
dual (Sistema Nacional de 
Emprego) em 2022, sendo res-
ponsável por 118.839 (33,71%) 
dos 352.518 trabalhadores 
empregados em todo o País. 
Para manter esta posição, a 
Secretaria estadual do Trabalho, 
Qualificação e Renda pretende 
ampliar a oferta de capacitação 
profissional, atraindo o inte-
resse de mais empregadores.

De acordo com o secretário 
Mauro Moraes, muitos postos 
formais de emprego ficam ocio-
sos com a falta de profissionais 
qualificados. “As empresas pos-
suem uma demanda por mão 
de obra adequada que pode 
perfeitamente ser suprida com 
a contratação de formandos dos 

Desalentados
Qualificação também é uma das chaves para atacar o problema da 

população desalentada. Essa categoria reúne aqueles que não estavam 
ocupados nem procuravam uma vaga no mercado, mas tinham poten-

cial para se transformarem em força de trabalho. Segundo o recorte 
mais recente do IBGE, são 4,1 milhões de pessoas em todo o País.

Fomento Paraná, pois temos 
linhas de crédito com taxas de 
juros e prazos em condições 
muito apropriadas e competitivas 
para inovação”, reforça Neves.

Os principais destaques 
ficam com os municípios de 
Curitiba, Bituruna, Maringá, 
Londrina e Arapongas que, jun-
tos, contrataram R$ 49 milhões. 
“Os bons resultados são fruto 
das parcerias da Fomento 
Paraná e, em especial, do tra-
balho dos agentes de crédito 
e correspondentes que divul-
gam a oferta do crédito barato 
nos seus municípios”, explica 
Renato Maçaneiro, diretor de 
Operações do Setor Privado da 
Fomento Paraná.

Completam o “top 10” de 
municípios que mais tiveram 
contratações da Fomento 
Paraná em 2022 as cidades 
de Francisco Beltrão, Foz do 
Iguaçu, Cascavel, Ponta Grossa 
e Apucarana.

Um dos empreendedo-
res beneficiados foi o Delcir 
Crepin, dono de uma empresa 
de estética automotiva em 
Marechal Cândido Rondon, 

no Oeste do Estado. “Solicitei 
o crédito pela manhã e à tarde 
estava aprovado”, conta. “O 
dinheiro é usado para ampliar 
a empresa e comprar mais fer-
ramentas de trabalho”.

Centros Estaduais de Educação 
Profissional, da Secretaria da 
Educação, e de outros projetos 
que possuem a Secretaria como 
parceira”, afirmou.

A pasta articula, em par-
ceria com a Secretaria de 
Educação, a criação de um pro-
grama para encaminhar for-
mandos dos Centros Estaduais 
de Educação Profissional para 
vagas em empresas que aderi-
rem ao projeto.

“O objetivo é criar novos 
programas para gerar opor-
tunidade de emprego con-
forme a demanda por mão 
de obra, além de intensifi-
car tudo aquilo que já temos 
em andamento. Vamos man-
ter o foco no ranking nacio-
nal do Caged (Cadastro 

Geral  de Empregados e 
Desempregados), que atual-
mente nos coloca na 4º posi-
ção em geração de vagas no 
mercado de trabalho em 2022”, 
disse Moraes. 

São vários programas de 
qualificação profissional que 
auxiliam o Paraná a manter 
sua posição nacional em ran-
kings de empregabilidade, 
como os projetos Carretas do 
Conhecimento e o Recomeça 
Paraná. Também fazem parte 
do pacote de ações de empre-
gabilidade a parceria da 
Secretaria com o Senai-PR para 
o Escolas Móveis, que ofertará 
cursos gratuitos a jovens que 
buscam aperfeiçoamento pro-
fissional em vários municípios 
paranaenses. 

Carretas do Conhecimento
O projeto Carretas do Conhecimento, iniciado em 2019, é fruto 

de uma importante parceria entre o Governo do Estado, a 
Volkswagen do Brasil, a Fundação Volkswagen, o Senai-PR e as 
prefeituras. O programa já levou qualificação profissional em 

unidades móveis, com cursos gratuitos, para 172 localidades do 
Paraná e já formou 9.020 alunos.

Recomeça Paraná
Já o Recomeça Paraná, criado como estratégia para retomada eco-
nômica no pós-pandemia, em 2022, já está em sua terceira etapa, 
disponibilizando cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de 
comércio e serviços, e também de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac) e a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep). “Agora, 

com a nova Secretaria, estamos organizando o trabalho para buscar 
mais oportunidades gratuitas para nossos trabalhadores. Qualifica-
ção é uma prioridade e vamos trabalhar muito para melhorar essa 

relação com os empresários”, complementou.
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SÃO desenvolvidos vários programas de qualificação profissional que auxiliam o Paraná a 
manter sua posição nacional em rankings de empregabilidade

EM novembro, fomento PR lançou 
campanha que liberou renegociação de 
dívidas com abatimento de até 100% 
nos encargos
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Ação da Polícia Civil elucida homicídios
praticados desde agosto do ano passado

A Polícia Civil de Umuarama 
deflagrou na manhã de ontem 
(sexta-feira, 20), a segunda 
etapa da ação denominada 
‘Operação Cronos’, que foi 
destinada a concluir investi-
gações referentes a crimes de 
homicídios praticados desde 
o ano passado. A ação contou 
com apoio do Grupamento de 
Operações Aéreas da Polícia 
Civil do Estado do Paraná 
(GOA/PCPR).

JOGO DE SINUCA
O primeiro crime a ser elu-

cidado foi praticado no dia 31 
de agosto 2022, na cidade de 
Maria Helena, na rua Espírito 
Santo, por volta das 18h50, 
onde a vítima, Rafael Porto 
Dias, de 27 anos, foi alvejado 
com disparos de arma de fogo.

Segundo apurado pelos 
investigadores, meses antes do 
crime, Rafael teria se envolvido 
em uma briga em um estabele-
cimento comercial na cidade, 
motivada por jogo de sinuca, 
o que provocou a retaliação e 
sua consequente morte.

Em relação a esse crime, 
foram cumpridos dois man-
dados de busca e apreen-
são domiciliar em desfavor 
dos suspeitos. Um deles, de 
38 anos de idade, é morador 

do Conjunto Ouro Preto em 
Umuarama. Na residência 
nada de ilícito foi encontrado, 
apenas de o celular do sus-
peito ter sido apreendido para 
análise. O homem, que não 
teve sua identidade divulgada, 
já possui antecedentes crimi-
nais pelo crime de ameaça. Ele 
não foi preso e nem conduzido 
até a delegacia.

O segundo mandado de 
busca foi contra outro suspeito, 
que tem 22 anos de idade e é 
morador em Maria Helena. Em 
sua casa, ele estava acompa-
nhado da esposa, uma mulher 
de 28 anos. No local foi apreen-
dida uma motocicleta Honda, 
produto de furto no município 
de Loanda, em julho de 2021. 
Também foi encontrada a quan-
tia de R$ 1.041,00, dois apare-
lhos celulares, uma maquininha 
do Mercado Pago, um coldre, 39 
papelotes de cocaína, três por-
ções de maconha e 110 gramas 
de sementes de maconha.

O casal foi conduzido à dele-
gacia e ambos foram autuados 
em flagrante pela prática dos 
crimes de tráfico de drogas, 
associação para o tráfico de 
drogas e receptação. O homem 
não possui passagens. A mulher 
possui passagens por tráfico 
de drogas, desobediência e 

desacato. Ambos permanecem 
recolhidos na cadeia pública de 
Umuarama.

ESPANCAMENTO
O segundo crime investi-

gado dentro do âmbito da ope-
ração, vitimou José de Oliveira, 
de 59 anos, no dia 30 de 
dezembro de 2022, no Jardim 
Cruzeiro, em Umuarama. A 
vítima foi espancada pelos 
autores até a morte. O motivo 
do crime teria sido uma dis-
cussão verbal entre os envol-
vidos, momentos antes das 
agressões.

Nesta ocasião, foram cum-
pridos dois mandados de pri-
são preventiva. O primeiro 
homem preso tem 23 anos 
de idade. Ele estava na casa 
de sua mãe, no mesmo bairro 
onde aconteceu o crime. O 
detido possui antecedentes 
criminas por tráfico de drogas 
e desobediência.

O segundo envolvido no 
mesmo crime é um homem 
de 20 anos, que foi capturado 
na casa da namorada, na Zona 
III, também em Umuarama. 
Ambos permanecem presos 
na cadeia local.

BRIGA POR TERRAS
O terceiro crime, segundo 

a polícia, ocorreu no dia 7 de 
janeiro, na Rua das Fitonias, 
no parque Jabuticabeiras, em 
Umuarama. Na ocasião, José 
Elias Cavalcanti, de 45 anos, foi 
alvejado com diversos dispa-
ros de arma de fogo. O crime 
teria ocorrido em razão de um 
desentendimento entre autor 
e vítima, que disputavam a 
propriedade de um imóvel 
naquela comunidade.

Contra o acusado, foi expe-
dido um mandado de pri-
são preventiva, mas ele não 
foi localizado pelas equipes 
policiais. Por esse motivo, 
ele é considerado foragido 
pela Polícia Civil. Trata-se de 
Romualdo Moreira de Souza 
Neto, de 29 anos.

SE APRESENTOU
Durante as investigações 

a respeito deste caso, o acu-
sado chegou a se apresentar na 
delegacia, onde prestou depoi-
mento, revelando sua versão 
sobre os fatos, alegando, junto 
ao advogado, legítima defesa. 
Depois de ouvido, foi liberado, 
pois ainda não havia um man-
dado de prisão contra ele.

Dias após seu compareci-
mento, entregou a arma utili-
zada no assassinato, através do 
seu advogado, mas não compa-
receu na unidade policial e nem 
foi encontrado nos seus endere-
ços conhecidos. A arma usada 
na morte trata-se de uma pistola 
de calibre 9mm, sem registro de 
propriedade.

Polícia Militar lança Operação
Reforço Operacional em Umuarama

Começou em Umuarama, na 
tarde da última quinta-feira (19), 
sem dia ou hora para terminar, a 
Operação Reforço Operacional. 
Trata-se de uma ação de com-
bate ao crime determinada 
pelo comando-geral da Polícia 
Militar do Paraná (PMPR) e 
ocorre simultaneamente em 
todo o Estado, com o objetivo 
de intensificar principalmente 
o policiamento ostensivo.

OPERAÇÃO da Polícia Militar tem o objetivo de reforçar o policiamento ostensivo em toda 
a área do 25º Batalhão
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Segundo o major Rodrigo 
Girotto, atualmente à frente 
do 25º Batalhão da Polícia 
Militar (25ºBPM), até o efetivo 
administrativo foi colocado à 
disposição da operação para 
ações voltadas à fiscalização 
de veículos e suspeitos e patru-
lhamento preventivo.

O oficial informou que o 
Serviço Reservado de Inteligência 
(P2) do 25º BPM atuará em busca 

de procurados da Justiça para o 
cumprimento de mandados de 
busca e apreensão.

Também participam da 
Operação Reforço Operacional 
policiais dos pelotões do 
B a t a l h ã o  d e  Fr o n t e i ra 
(BPFron) e Polícia Ambiental 
de Umuarama, o que reforça a 
operação na área de fronteira 
e de abrangência do 25º BPM, 
que incluem 17 municípios.

DROGAS, celulares e dinheiro aprendidos em uma das residências averiguadas durante a 
operação policial
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Justiça da Espanha determina prisão
preventiva de jogador Daniel Alves

Um juiz espanhol ordenou 
a prisão preventiva do jogador 
brasileiro Daniel Alves por uma 
acusação de agressão sexual 
contra uma mulher, informou 
o tribunal ontem (sexta-feira, 
20). O lateral-direito é acusado 
por uma mulher de tê-la tocado 
por debaixo de sua roupa íntima 
sem seu consentimento em uma 
casa noturna de Barcelona na 
noite do dia 30 de dezembro de 
2022. Ele negou a acusação.

Acompanhada de amigos, a 
mulher relatou o suposto inci-
dente aos seguranças da casa 
noturna, que então alertaram 
a polícia. Policiais chegaram ao 
local e colheram o depoimento 

da mulher. Ela fez uma queixa 
formal por agressão sexual no 
dia 2 de janeiro.

Daniel Alves disse em 
entrevista à emissora de rádio 
Antena 3 neste mês que esteve 
na casa noturna com outras 
pessoas, mas negou o compor-
tamento descrito pela mulher. 
“Estive nesse lugar, estava 
com mais pessoas, me diver-
tindo. Todos que me conhecem 
sabem que gosto de dançar. 
Me divertindo, mas sem invadir 
o espaço dos demais”, disse o 
jogador. “Não sei quem é esta 
senhorita... Como vou fazer 
isso com uma mulher ou com 
uma garota que seja? Por Deus, 

não”, acrescentou.
O jogador, que atuou no 

Barcelona de 2008 a 2016 e 
teve uma segunda passagem 
pelo clube na temporada 2021- 
2022, atualmente joga pelo 
clube mexicano Pumas UNAM. 
Em comunicado, o clube mexi-
cano disse que “executará as 
ações e sanções condizentes, 
conforme estabelecido no con-
trato de trabalho que tem cele-
brado com o desportista, assim 
como o Regulamento Interno 
de Trabalho”. “O clube infor-
mará com brevidade o que 
determinará sobre esse caso”, 
acrescenta o comunicado.

Daniel Alves atuou pela 

seleção brasileira desde 2006, 
fazendo 126 partidas e mar-
cando oito gols. No final do 
ano passado ele disputou a 

Copa do Mundo do Catar com 
a seleção e tornou-se o jogador 
mais velho a defender o Brasil 
em um Mundial.

ELE é acusado de agressão sexual contra uma mulher no fim de 2022

Voeller assume cargo de diretor da
seleção alemã de olho na Euro 2024

O campeão da Copa 
do Mundo e ex-técnico da 
Alemanha Rudi Voeller, que 
assumiu o cargo de diretor da 
seleção ontem (sexta-feira, 20), 
prometeu ajudar a reconquis-
tar os torcedores após resulta-
dos decepcionantes nos últi-
mos anos. O ex-atacante de 62 
anos venceu a Copa do Mundo 
de 1990 e somou 90 partidas 
pela Alemanha antes de treinar 
o time entre 2000 e 2004, aju-
dando-os a chegar à final da 
Copa do Mundo de 2002.

Ele saiu da aposentado-
ria para assumir o cargo de 
diretor em um momento 
difícil, com a saída de Oliver 
Bierhoff após a eliminação da 
Alemanha na primeira fase da 
Copa do Mundo no Catar, em 
dezembro. O maior objetivo 
de Voeller é ajudar a preparar 
a equipe para uma bem-suce-
dida Euro 2024 em casa, disse 
ele, e trazer os torcedores de 

volta para a seleção nacional.
“É um pouco como um déjà 

vu para mim, mas não é exata-
mente o mesmo. Anteriormente 
como técnico e agora como dire-
tor da seleção”, disse Voeller em 
entrevista coletiva. “Precisamos 
trazer os torcedores que nos 
apoiam há anos”, declarou 
Voeller. “Mesmo antes do Catar, 
você podia sentir que algo 
estava quebrado”.

A Alemanha, quatro vezes 
campeã mundial, também foi 
eliminada da Copa do Mundo 

de 2018 na primeira fase e não 
passou das oitavas de final da 
Euro do ano passado.

“Depois veio o desastre do 
Catar. Certamente não desem-
penhamos um bom papel lá”, 
disse. “Mas temos que deixar 
isso para trás e agora recon-
quistar esses torcedores. Isso 
só acontecerá com boas exi-
bições. Temos um grande tor-
neio em casa em 18 meses”.

A Alemanha sediará a Euro 
2024 de 14 de junho a 14 de 
julho em 10 cidades.

Duplas brasileiras avançam
no Aberto da Austrália

O tênis brasileiro avançou 
à segunda rodada de duplas 
do Aberto da Austrália ontem 
(sexta-feira, 20). No feminino, 
a parceria da paulista Beatriz 
Haddad com a chinesa Shuai 
Zhang estreou com vitória 
de virada sobre a canadense 
Leylah Fernandez e a norte-
-americana Bethanie Mattek-
Sands por 2 sets a 1, com par-
ciais de 7/6, 6/4 e 6/3. Quem 
também brilhou foi a campi-
nense Luisa Stefani e o gaú-
cho Rafael Matos, nas duplas 
mistas. Em 50 minu-
tos eles aplicaram 2 
sets a 0 (6/2 e 6/0) 
sobre os chine-
ses Xinyun Han e 
Zhizhen Zhang.

“Excelente jogo, 
fomos muito sóli-
dos do começo ao 
fim. Vamos apro-
veitar até o final do 
torneio, da dupla 

mista, um jogo de cada vez. Me 
senti super bem, adoro jogar 
aqui e é muito bom essa dupla 
mista com o Rafa também”, 
disse Stefani.

As duplas voltam a compe-
tir hoje (sábado, 20). Stefani 
e Matos enfrentarão a tenista 
B et h a n i e  M a t te k- S a n d s 
(Estados Unidos) que jogará 
em parceria com o croata 
Mate Pavic. Já a dupla de Bia 
Haddad medirá forças com as 
tchecas Miriam Kolodziejová e 
Markéta Vondrousova.

EX-ATACANTE já treinou equipe e a conduziu à final da Copa de 2002
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As duplas voltam a competir hoje. Stefani e Matos enfren-
tam a tenista Bethanie Mattek-Sands (EUA) que jogará em 
parceria com o croata Mate Pavic
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Pimentel busca apoio do Estado para
dar início ao Programa Pulmão Verde

O prefeito Hermes Pimentel 
viaja para Curitiba, na próxima 
segunda-feira, 23, quando terá 
suas primeiras audiências com 
o governo do Estado após a 
recondução do governador 
Ratinho Júnior ao cargo. E um 
dos projetos que serão apre-
sentados à equipe do governa-
dor, ligado à área ambiental, é 
cercado de grande expectativa.

Pimentel  apresentará 
ao secretário de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável, 
Valdemar Bernardo Jorge, 
o projeto que cria o Pulmão 
Verde de Umuarama. “Um dos 
objetivos da nossa proposta é 
dobrar a área de mata ciliar às 
margens do rio Piava e de seus 
afluentes, protegendo as nas-
centes e o primeiro trecho do 
único manancial de abasteci-
mento da população”, disse ele.

De acordo com o prefeito, o 
projeto faz parte de um obje-
tivo maior que é implantar 
ações para garantir o abaste-
cimento de Umuarama nos 
próximos anos. “A cidade expe-
rimenta um crescimento signi-
ficativo, registrou aumentou 

Novos registros de dengue colocam mais três UBS em alerta
Embora apenas três casos 

de dengue tenham sido con-
firmados nesta semana, con-
forme boletim emitido nesta 
sexta-feira, 20, pelo Serviço 
de Vigilância Ambiental 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, mais três regiões de 
Umuarama entraram em situa-
ção de alerta para a possibili-
dade de surto da doença.

Inicialmente o aviso foi emi-
tido para os bairros próximos 
das UBS São Cristóvão e Ouro 
Branco. Na última semana, o 
alerta foi estendido para o 
Centro de Saúde Escola (CSE) 
e nesta sexta-feira entra-
ram na lista ‘amarela’ da 
Vigilância Ambiental a região 
do Posto de Saúde Central e 
a UBS Vitória Régia.

Apenas as UBS Jabuticabeiras, 
Primeiro de Maio e San Remo 
ainda não tiveram casos confir-
mados em suas áreas de abran-
gência. As demais registram 
baixa incidência de dengue. 
Nos distritos há casos positivos 
em Serra dos Dourados, Lovat e 
Roberto Silveira.

Com as três confirmações 
mais recentes, subiu para 74 
o total de casos positivos acu-
mulados desde agosto de 2022 
– início do atual período sazo-
nal. A dengue já está presente 
em 43 localidades do municí-
pio. Há ainda 69 suspeitas em 
investigação. Do total de notifi-
cações, que somam 880, foram 
descartadas 737 suspeitas.

Conforme o boletim, pouco 
mais de 8% dos exames e 
avaliações clínicas têm tido 
resultado positivo para den-
gue. Ainda não houve casos 
graves da doença nem óbitos 
confirmados pela Secretaria 
de Estado da Saúde em 
Umuarama, no atual período.

Porém, com o aumento do 
índice de infestação predial 

(IIP) confirmado nesta semana 
pelo último levantamento de 
índice rápido realizado pelos 
agentes de combate a ende-
mias, a Secretaria de Saúde 
amplia o alerta para a popu-
lação adotar os cuidados pre-
ventivos e eliminar qualquer 
recipiente que possa acu-
mular água parada e evitar 
a proliferação do mosquito 

populacional segundo o IBGE 
– que realiza um censo, atual-
mente – e precisa garantir água 
suficiente para as próximas 
gerações”, defendeu. “Por isso 
vamos pedir o apoio do Estado 
em recursos para o Pagamento 
de Serviços Ambientais (PAS)”, 
completou.

Para implementar o Pulmão 
Verde, o secretário do Meio 
Ambiente, Rubens Sampaio, 
explica que serão necessários 
R$ 24,4 milhões em investi-
mentos na Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Rio Piava. 
Uma parte dos recursos deve 
custear serviços e infraestru-
tura enquanto o restante será 
utilizado para indenização de 
proprietários rurais que serão 
impactados pelas medidas.

“Será necessário reali-
zar desapropriações e divi-
dimos a área de impacto em 
três etapas”, explicou. A pri-
meira compreende 54 hecta-
res para ampliação da mata 
ciliar, ao custo estimado de 
R$ 1 milhão 263 mil, ao longo 
do curso natural do Piava, das 
nascentes até a estação de 

captação de água da Sanepar, 
na Estrada Jaborandi.

A segunda etapa amplia a 
faixa de preservação para os 
afluentes diretos, com área de 
163 hectares e investimento 
aproximado de R$ 3 milhões 
790 mil. A etapa final inclui 
também as nascentes que con-
tribuem para os afluentes do 
Piava, somando cerca de 216 

hectares que receberão uma 
faixa mais ampla de matas 
ciliares. Nesta etapa, o valor a 
ser pago em indenizações será 
de pouco mais R$ 5 milhões.

O projeto prevê serviços 
ambientais semelhantes, tam-
bém, na parte de Umuarama 
da APA do Rio Xambrê, que 
envolve outros municípios. “A 
preocupação do prefeito com 

o meio ambiente é grande. Por 
isso estamos buscando todo 
apoio possível para implantar 
esse projeto e outras ações 
com impacto na recuperação 
e preservação ambiental em 
todo o município, e o apoio do 
governo do Estado será muito 
importante para a realiza-
ção desse trabalho”, finalizou 
Rubens Sampaio.

PARA implantar o Pulmão Verde, serão necessários R$ 24,4 milhões em investimentos na Área de Proteção Ambiental do Rio Piava
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Em parceria com o departamento de recursos humanos da 
Usina Santa Terezinha, de Ivaté, uma equipe da Agência do 
Trabalhador de Umuarama entrevistará candidatos a vagas de 
empregos dos distritos de Serra dos Dourados e Santa Eliza na 
próxima segunda-feira, 23, na sala de catequese da Capela 
Santo Antônio, na praça central de Serra dos Dourados. As 
entrevistas serão realizadas das 9h às 12h. As vagas ofertadas 
pela usina – exclusivas para moradores dos dois distritos – são 
de ajudante de serviços gerais, mecânico de máquinas agrícolas 
(para ambos os sexos), motorista, operador (a) de colhe-
dora e operador (a) de trator. Para a função de motorista é 
necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
na categoria D ou E. “Os interessados devem procurar a sala 
de catequese da Capela e apresentar os documentos pessoais, 
além de um currículo atualizado. Quem não tiver poderá 
solicitar o apoio do nosso pessoal, no local da entrevista”, 
orientou o gerente da Agência do Trabalhador de Umuarama, 
Reginaldo Barros.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

transmissor, o Aedes aegypti.
“Mais do que nunca, este 

é o momento de aumentar a 
atenção, reservar uns 10 minu-
tos diários para uma vistoria no 
quintal, limpar calhas, colocar 
terra em vasos de plantas e aca-
bar com os locais e recipientes 
que acumulem água”, reforçou 
a coordenadora da Vigilância 
Ambiental, Renata Ferreira.
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo  semanal
ÁRIES  21/3 a 20/4
O momento é ideal para traçar planos, terá 
vontade de trilhar outros caminhos, mas se 
quer mudanças aproveite o incentivo dos 
amigos, que passam a ter papel e presença 
mais marcantes em sua vida. No departa-
mento sentimental, sucesso absoluto para o 
seu signo na paquera e no romance. 

TOURO  21/4 a 205
Durante a semana vai atrair paquera, conven-
cerá as pessoas com mais facilidade e deve 
se destacar em tudo o que fizer. Período 
espetacular para começar namoro firme. 
Oportunidades de reconhecimento no tra-
balho, então aproveite para mostrar suas 
competências.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
O período é indicado para começar cursos 
online, interagir com gente distante e ampliar 
seus conhecimentos. Tenha mais atenção e cari-
nho com a saúde. Na paixão, as melhores sur-
presas estão reservadas para o fim da semana, 
resultado do seu jeito envolvente e sensual.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você pode sentir vontade de fazer mudanças 
na vida e seu jeito, sempre tão apegado, deve 
ficar mais desprendido. Só evite distrações ao 
cuidar das finanças e dos assuntos materiais. 
Nos assuntos do coração surpresas incríveis 
devem rolar na conquista.                             

LEÃO 22/7 a 22/8
As chances de começar um romance sério 
aumentam e você também vai contar com 
muita criatividade no trabalho. Se você está 
sozinho (a), atração e a paquera com colega 
de profissão. O lance vai esquentar e deixar 
seus desejos à flor da pele. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Facilidade nos contatos com os colegas, che-
fes ou clientes. Na saúde, atenção com sinto-
mas relacionados com o sistema circulatório. 
Você deve receber notícias de parentes que 
moram em outras cidades. Na paixão, sucesso 
na conquista e momentos felizes no romance.

LIBRA  23/9 a 22/10
Os contatos sociais e as amizades vão receber 
incentivo. Tenha mais atenção aos compro-
missos financeiros para não acumular dívi-
das. Discussões podem rolar no amor, mas 
as energias estarão mais harmoniosas para 
seu lar e relações familiares.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Tudo indica que você vai se voltar mais para 
os assuntos domésticos. Se você está traba-
lhando em home office, deve render bastante. 
Perrengues com o par não estão descartados, 
mas a comunicação será a maior aliada do 
romance. Se está sozinho (a), alguém especial 
vai aparecer.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Pode conhecer pessoas interessantes, 
ampliar sua rede de relações e suas amizades, 
principalmente através da internet. Você tem 
tudo para se destacar nos estudos, em cursos 
online, comércio virtual, encomendas, traba-
lhos terceirizados, marketing e atividades em 
que possa explorar sua energia mental. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
O momento é ideal para focar nos interesses 
materiais, organizar as contas, fazer planos 
para o futuro e ampliar seus ganhos. Pode 
chover paquera no pedaço. Seu charme será 
um convite à conquista, só não deixe atitudes 
ciumentas e exigências estragarem o clima.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Há sinal de parcerias produtivas. Os relacio-
namentos tendem a ficar mais caloroso, parti-
cipativo e animado. Segure a sua sinceridade 
e pense duas vezes antes de falar o que der na 
telha para não provocar tretas com amigos, 
parentes e até com o amor.

PEIXES 20/2 a 20/3
A partir de terça, entrará no famoso inferno 
astral. Isso quer dizer que você pode sentir 
mais vontade de se isolar para pensar na vida, 
mas é o momento certo para se envolver com 
as coisas de que gosta, conversar com pes-
soas queridas e firmar uma paquera.

Os nascidos em 21 de não gostam de serem dirigidos ou mandados. Preferem dar ordens e serem 
obedecidos. Os que ocupam um lugar destacado na sociedade, em geral, são despretensiosos e se 
misturam com pessoas de todas as camadas sociais. Destruidores de corações podem às vezes, magoar 
os outros por serem cuidadosos demais, quando seria melhor apenas dizer adeus.  

Horóscopo nascidos em 21 de janeiro
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Os nascidos no dia 22 de janeiro são indivíduos expressivos que podem ter dificuldade em controlar sua 
impulsividade. Apresenta uma imagem cuidadosamente controlada em público, mas faz de tudo na vida 
privada. É uma pessoa poderosa e completa, mas não lidam bem com a depressão, portanto devem procu-
rar avaliar suas capacidades de forma realista. Seu lema é “construir e crescer, devagar e com segurança”.

Horóscopo nascidos em 22 de janeiro

Os nascidos hoje expansivos, diplomáticos, elegantes e de boa aparência. Possuem sentimentos deli-
cados e emoções à flor da pele. A base de seu caráter é formada por integridade, moralidade e força 
ética. Gosta de colecionar, descobrir, inventar ou algo parecido.

Horóscopo nascidos em 23 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 21/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 22

max 29
min 20

Cascavel
max 29
min 19

Foz do Iguaçu
max 33
min 24

max 29
min 18

Curitiba
max 26
min 16

FASES 
DA LUA

Domingo 22/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 23/1/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
13/02 - 13h03
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Chuvas e ventos provocaram estragos em Umuarama
As chuvas que vieram 

acompanhadas de rajadas 
de ventos fortes na tarde de 
ontem (sexta-feira, 20), em 
Umuarama, provocaram inú-
meros estragos na cidade.

Um barracão de uma 
fábrica de brinquedos acabou 
indo ao chão no bairro Sonho 
Meu. A chuva durou cerca de 20 
minutos.

Além do barracão, tam-
bém houve destelhamento de 

algumas residências e quedas 
de árvores que foram arran-
cadas com a força dos ventos. 
Segundo uma moradora, tam-
bém choveu granizo. “Na casa 
da minha vizinha chegou a fal-
tar luz”, contou.

No centro da cidade tam-
bém houveram alguns pontos 
de alagamentos, mas que não 
chegaram a trazer maiores 
transtornos para os morado-
res e motoristas.

No início da tarde desta sex-
ta-feira, a Defesa Civil do Paraná 
havia emitido alerta para possí-
veis temporais em Umuarama 
e na região Noroeste. O órgão 
destacou a probabilidade de 
chuvas intensas, com raios e 
vendavais. Em Umuarama, a 
Defesa Civil afirmou que não 
havia sido comunicada sobre 
eventuais problemas provo-
cados por conta das chuvas. 
(Colaboração – Obemdito) TELHADO de um barracão foi derrubado pela força do vendaval na tarde de ontem 

DANILO MARTINS/OBEMDITO
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 A apresentação dos pri-
meiros lançamentos globais 
de motocicletas 2023 deu a 
largada para um ano repleto 
de celebrações dos 120 anos 
da Harley-Davidson, a marca 
de motocicletas mais desejada 
do mundo.

A linha de motocicletas 
Harley-Davidson 2023 dispo-
nível para o Brasil tem desta-
que para o modelo CVO™ Road 
Glide Limited Anniversary e 
mais cinco edições limitadas 
comemorativas do aniversá-
rio, com pintura, acabamen-
tos premium e detalhes exclu-
sivos referentes aos 120 anos 
da marca.

Também foram apresenta-
das a novíssima custom espor-
tiva Nightster™ Special, atuali-
zações da performance cruiser 
Breakout, que se juntam à 
recém-apresentada Sportster 
S e à poderosa Low Rider ST na 
lista de lançamentos que che-
gam ao Brasil em 2023.

“Desde 1903, a Harley-Da-
vidson é pioneira em design, 
tecnologia e desempenho de 
motocicletas americanas, e o 
dia de hoje marca o início de 
um ano de celebra-
ção do 120º aniver-
sário da Harley-
-Davidson”, disse 
Jochen Zeitz, 
presidente e 
CEO da Har-
l e y - D a v i d -
son. “Estamos 
entusiasmados 
por comparti-
lhar o primeiro 

Harley-Davidson inicia as 
comemorações dos 120 anos

lançamento das motocicletas 
Harley-Davidson em 2023, com 
mais novidades até o final do 
ano. 2023 será um marco ines-
quecível para a empresa, onde 
celebraremos a história, a cul-
tura e a comunidade da Har-
ley-Davidson – esperamos que 
você possa se juntar a nós”, 
acrescentou ele.

EDIÇÕES LIMITADAS
A edição super premium 

CVO™ Road Glide Limited Anni-
versary celebra 120 anos de 
trabalho artesanal em moto-
cicletas, com um dos mais 
refinados esquemas de pin-
tura já oferecidos pela Harley-
-Davidson. A pintura vermelha 
Heirloom Red é aplicada sobre 
uma base Anniversary Black, 
com contornos em pinstripe 
vermelho brilhante e detalhes 
de tinta dourada aplicados à 
mão. 

Detalhes sutis retratam a 
cabeça e as asas de uma águia 
voando alto. O medalhão dou-
rado aplicado no tanque é uma 
versão Art Déco da águia, um 
elemento icônico do 

design da Harley-Davidson. 
Características adicionais 
incluem luxuosos assentos 
com costura dourada e verme-
lha, motor em tom dourado e 
caixas de balancim vermelhas 
brilhantes. Apenas 1.500 exem-
plares desta motocicleta serão 
produzidos para distribuição 
global (30 para o mercado 
brasileiro), e terão número de 
série gravado a laser no con-
sole do tanque de combustível. 

A pintura especial do 120º 
aniversário, em um esquema 
diferente, será oferecida em 
outros cinco modelos Har-
ley-Davidson de produção 
limitada, com cores e combi-
nações de design inspiradas 
nas primeiras motocicletas 
Harley-Davidson. Cada uma 
apresenta um tipo clássico 
de pintura vermelha Heir-
loom Red, reluzente como cor 
base. Os painéis são contor-
nados por um pinstripe ver-

melho brilhante e 
preenchidos 

com um 
degradê 
Bordô 

Midnight Crimson mais escuro. 
Outros detalhes incluem um 
medalhão Art Déco de águia no 
tanque, capas de assento com 
laterais vermelhas, logotipos 
Harley-Davidson® dourados 
bordado e inserções no motor 
em vermelho.

SEGURANÇA 
A Nightster vem equipada de 

série com o pacote Rider Safety 
Enhancements da Harley-David-
son, uma coleção de tecnologias 
desenvolvidas para combinar o 
desempenho da motocicleta 
com a tração disponível durante 
a aceleração, desaceleração e 
frenagem. Esses sistemas ele-

trônicos utilizam a última 
tecnologia em controle 

de chassi, controle ele-
trônico de frenagem e 
tecnologia de power-
train. Seus 3 principais 
elementos são o Sis-
tema ABS, o Controle 

de Tração e o Sistema de 
Controle de Deslizamento 

de Torque.
  
MODOS DE CONDUÇÃO
O modelo Nightster oferece 

modos de condução selecioná-
veis que controlam eletroni-
camente as características de 
desempenho da motocicleta e 
o nível de intervenção tecnoló-
gica. Através do botão MODE, 
no punho direito, o piloto pode 
selecionar os diferentes modos 
de condução: Road, Sport, 
Rain e Custom.

NOVO MOTOR
O alto desempenho desta 

máquina vem do motor V-T-
win Revolution® Max 975T, de 
60 graus, refrigerado a líquido, 
ajustado para produzir exce-
lente torque em baixas rota-
ções e fornecer forte acelera-
ção e potência robusta através 
da faixa intermediária de rota-
ção. Para minimizar o peso 
total da motocicleta, o motor 
é integrado ao veículo como 
elemento central do chassi. 



11Sábado 21 e domingo 22 de janeiro de 2023   LOCAL

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

        EXTRAVIO DE ALVARÁ
RESTAURANTE O PORTUGA 
LTDA – ME, inscrita sob nº CNPJ 
17.959.976/0001-99, estabe-
lecido na Avenida Tiradentes, 
2406, Jardim Paraiso, CEP 
87505-090, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
31.489/2013. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.   

Abatedor de gado
 Açougueiro
 Ajudante de eletricista
 Ajudante de motorista
 Analista de recursos humanos
 Armador de móveis de vime
 Assistente de vendas
 Atendente balconista
 Atendente de balcão
 Atendente de lanchonete
 Atendente de mesa
 Atendente de padaria
 Auxiliar administrativo
 Auxiliar de cartório
 Auxiliar de cozinha
 Auxiliar de escritório
 Auxiliar de estoque
 Auxiliar de jardinagem na
conservação de vias
permanentes
 Auxiliar de lavanderia
 Auxiliar de limpeza
 Auxiliar de linha de produção
 Auxiliar de marceneiro
 Auxiliar de mecânico de autos
 Auxiliar de padeiro
 Auxiliar de pessoal
 Auxiliar em saúde bucal
 Cabeleireiro
 Camareiro de hotel
 Churrasqueiro
 Comprador
 Consultor de vendas
 Controlador de pragas
 Copeiro
 Costureira de máquina reta
 Costureiro, a máquina na
confecção em série
 Cozinheiro geral
 Desenhista industrial gráfico
(designer gráfico)
Desossador
 Eletricista
 Eletricista de manutenção
industrial

DE EMPREGOVAGA

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

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

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

  178 Vagas disponíveis para o dia 23/01/2023, sujeito a alteração
a qualquer momento. Interessados a concorrer as vagas
comparecer na agência do trabalhador com carteira de trabalho e
CPF, não e necessário fazer o agendamento para as vagas.

Paraná libera R$ 1,6 milhões para
a reforma do Núcleo de Educação

O chefe de gabinete do 
governador Ratinho Junior, 
Darlan Scalco, esteve em 
Umuarama ontem (sexta-feira, 
20), para assinar o contrato de 
liberação de recursos para a 
reforma do Núcleo Regional de 
Educação (NRE de Umuarama).

Scalco, que representou 
o governador, afirmou que a 

reforma havia sido solicitada 
pela chefe, Gilmara Zanata, 
ainda no primeiro ano de man-
dato do atual governo. Ao todo 
serão destinados R$ 1,6 milhões 
para a reforma do prédio.

Antes do Núcleo Regional de 
Educação, a estrutura, já bastante 
antiga, era usada pelo Centro 
Estadual de Educação Básica 
para Jovens e Adultos (Ceebja). 
“Quando o NRE veio para cá não 
teve mais o custo do aluguel, por-
que era um prédio que já era do 
Estado e, por já não ter o custo do 
aluguel, solicitou estes projetos de 
melhoria”, afirmou Scalco.

Segundo Gilmara, os recur-
sos servirão para melhorar 
algumas estruturas já bas-
tante precárias. “Vamos trocar 
o telhado, todas as janelas, o 

piso e faremos melhorias nos 
banheiros, além de algumas 
readequações”, destacou.

O NRE de Umuarama, tam-
bém é responsável pela educa-
ção estadual de 18 municípios 
do Noroeste.

Além de Scaldo, também 
participaram da solenidade, o 
presidente da Amerios, Marcos 
Alex, e representantes dos depu-
tados estaduais, Márcio Nunes e 
Alexandre Curi, além do prefeito 
de Umuarama Hermes Pimentel.

SCALCO, que representou o governador, afirmou que a reforma havia sido solicitada por 
Gilmara Zanata, ainda no primeiro ano de mandato do atual governo
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Felicidade é quando o que você pensa, o que 
você diz e o que você faz está em harmonia.”

Mahatma Gandhi
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NEWS BBB!
 n A temporada de 2023 do Big 
Brother Brasil não começou com a 

mesma força de suas antecessoras. Na 
quinta (19), com a disputa da Prova 

do Líder, o reality show anotou apenas 
17,9 pontos de média na Grande São 

Paulo e foi menos visto do que Mar do 
Sertão. Foi o pior ibope do formato 

nesse dia da semana, ao considerar as 
edições que foram ao ar logo depois 

das novelas das nove.

 n Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, 
se revoltou por ser chamada de “bicha 
caricata” por Fred Nicácio no BBB 23. 

O médico que está no BBB23 afir-
mou que o público gosta de tal perfil 
de participante e ainda comparou o 

economista com Bruno Nogueira. ( que 
está atualmente no game)

n Depois de ganharem a primeira 
Prova do Líder, Bruna Griphao e Larissa 
Santos do BBB23 tiveram uma discus-
são na madrugada da sexta-feira (20). 
A atriz cravou a indicação dos Brothers  
Gustavo Benedeti e Key Alves para o 

primeiro paredão, mas a professora de 
Educação Física não gostou de ver a 

colega definindo o voto sem consultá-
-la antes. Esta e outras tretas estão na 

rede social.

n O Boninho deu uma bronca nos par-
ticipantes do BBB 23 na tarde da quinta 

(19). O diretor admitiu que o progra-
ma não gosta de fumantes e, por isso, 
vai passar a impedir que os brothers e 

sisters entrem na casa com cigarros, es-
tejam eles acesos ou não. “Nós não gos-
tamos de fumantes, e temos muitos na 

casa. A gente vai reorganizar, pois vocês 
estão fumando demais. Fica proibido, 

terminantemente, a entrada de cigarro, 
mesmo apagado, dentro de casa. Bruna 
Griphao, MC Guimê, Gabriel Tavares são 
os participantes que aparecem frequen-

temente fumando.

PROPÓSITO
Pode até parecer um contrassenso, 
mas o fundador da empresa mais 
valiosa do mundo, a Apple, com 

valor estimado em US$ 947 bilhões 
(Kantar Brandz, 2022), comparti-

lhava com o pacifista indiano mais 
valores e princípios do que possa 
parecer à primeira vista. Steve 

Jobs, um dos líderes mais inovado-
res que a humanidade já conheceu, 

se tornou tão obcecado pela 
busca da espiritualidade que, 

nos anos 70, passou 9 meses via-
jando pela Índia em busca 

do autoconhecimento.

***

Lá, conheceu o Zen Budismo, ao 
qual se dedicou até o final da sua 

vida. Walter Isaacson, autor de sua 
biografia, conta que a religião foi 
algo em que Jobs mergulhou com-
pletamente. Foi a partir dessa in-
tensa experiência durante a juven-
tude que ele definiu sua trajetória 

ousada e inovadora. Não apenas em 
sua vida profissional, mas também 

para a vida de seus negócios.

ZOOM
Esta é a foto oficial da  representante dos Estados Unidos , R’Bonney Gabriel,  28 
anos, designer de moda sustentável. A americana coroada Miss Universo, é des-

cendente de filipinos e recebeu a coroa da rainha da beleza indiana Harnaaz Kaur 
Sandhu. A eleita Miss Brasil 2022, Mia Mamede, foi eliminada ainda na primeira 

fase e não se classificou entre as 16 primeiras finalistas.

INGREDIENTES
1 lata de creme de leite
1 lata de leite condensado
Raspas de 3 limões sicilianos
¾ de xícara (chá) de caldo de limão 
siciliano coado
3 claras de ovos
3 colheres (sopa) de açúcar
½ pacote de gelatina em pó 
incolor (6g)
⅓ de xícara (chá) de água filtrada 
morna
1 pitada de sal

MODO DE PREPARO
Num liquidificador, coloque o 
suco de limão, o leite condensa-
do e o creme de leite, e bata até 
virar uma mistura lisa. Adicione 
metade das raspas de limão e 
pulse para misturar. Coloque a 
água morna numa tigela, polvi-
lhe a gelatina sem sabor e , com 
um batedor de arame, mexa até 
dissolver bem. Junte ao creme 
do liquidificador e pulse algu-

MUSSE DE LIMÃO-SICILIANO
mas vezes até incorporar toda a 
gelatina. Transfira a mistura para 
uma tigela grande e reserve. Numa 
batedeira, bata as claras com uma 
pitada de sal até começarem a 
espumar. Junte o açúcar e bata 
até formar picos. Passe as claras 
em neve para a tigela com o creme 
e, com uma espátula de silicone, 
incorpore toda a clara fazendo 
movimentos circulares de baixo 
para cima, delicadamente(deve 
resultar num creme liso e fofo, 
sem manchas brancas). Transfira 
a musse para uma travessa bonita 

e leve à geladeira por no mínimo 
2 horas para gelar e firmar. Na 
hora de servir, polvilhe raspas de 
limão por cima.
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