
Edição 4068 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,24/1/2023

Polícia Civil deflagra em Umuarama
a terceira fase da ‘Operação Cronos’
A ação desenvolvida pela Polícia Civil de Umuarama na manhã de 
ontem teve como objetivo, dar cumprimento a mandados de prisão 
preventiva em desfavor de dois homens suspeitos de terem come-
tido latrocínio. Segundo registros policiais, o crime praticado pela 

dupla, aconteceu em novembro do ano passado e tirou a vida de um 
homem de 52 anos. Na ocasião, os autores levaram dinheiro e uma 
corrente de prata da vítima. Testemunhas afirmaram que o crime 
foi premeditado. O homem foi morto a pedradas.

ASSESSORIA/SECOM

Compromisso

A Secretaria de Obras 
estima que existam entre 

25 mil e 30 mil bueiros 
e bocas de lobo em 

Umuarama. E todos os 
dias é feito um trabalho 

para a desobstrução 
desses canais, que 

ficam entupidos pelo 
acúmulo de lixo, folhas 

e terra. A prefeitura 
pede colaboração da 

população para manter 
estes escoadouros 

limpos. l 7

Mercado eleva
a projeção

da inflação de
5,39% para 5,48%

l 2

Criação de moeda
única para Brasil
e Argentina gera

críticas da oposição
l 3

Estado inicia a
entrega de 112 mil

carteiras aos
colégios do PR

l 4

l 6

Cidade limpa

l 7

l 9

Preso por violência
sexual amanhece
morto na cadeia
de Umuarama

l 6

O município de Querência do Norte (a 96 km de Umuarama), que no passado já foi conhecido pelos altos índices 
de criminalidade, não registrou nenhum homicídio em 2022. O marco foi alcançado graças à atuação integrada 
das forças de segurança pública a partir de uma base compartilhada na cidade, de onde policiais militares e civis 
também atendem ocorrências em toda a região. A estrutura inaugurada em 2019 aumentou o combate ao crime 
em toda a região Noroeste.  

Segurança no Noroeste
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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

20/12 a 20/1 0,7427 0,7427 0,2415
21/12 a 21/1 0,7422 0,7422 0,2410
22/12 a 22/1 0,7149 0,7149 0,2138
23/12 a 23/1 0,6770 0,6770 0,1761
24/12 a 24/1 0,6782 0,6782 0,1773

Ações % R$
Petrobras PN +1,59% 26,79 
Vale ON +0,33% 94,30 
ItauUnibanco PN -3,07% 25,30 
Bradesco PN -4,23% 14,05 
Magazine Luiza ON +5,76% 4,04 
Americanas ON +12,68% 0,80 

IBOVESPA: -0,27% 111.737 pontos

Iene 130,65
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 184,39

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,1990 5,2000 -1,5%

PTAX  (BC) -0,1% 5,1916 5,1922 -0,5%

PARALELO -0,2% 5,1000 5,5100 -1,6%

TURISMO -0,2% 5,1000 5,4900 -1,6%

EURO +0,2% 5,6391 5,6418 +1,3%

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 23/01

Iene R$ 0,0398
Libra est. R$ 6,42
Peso arg. R$ 0,028
R$1: 1.421,46 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/01 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 1.490,25 -16,25 0,4%
FARELO mar/23 461,90 -1,80 2,3%
MILHO mar/23 666,25 -10,00 0,0%
TRIGO mar/23 720,00 -21,50 -7,2%

SOJA 161,71 -0,7% -3,1% 160,00
MILHO 77,57 0,0% 3,7% 77,00
TRIGO 92,32 0,0% -2,2% 94,00
BOI GORDO 275,54 -0,5% -1,9% 265,00
SUINO 6,35 1,1% -8,8% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 23/01 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 23/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,00 0,6% -2,3%
SOJA Paranaguá 178,00 0,6% -4,0%
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
Sua ansiedade nos assuntos profis-
sionais pode atrapalhar seu desem-
penho: controle-se! A saúde deve ficar 
mais sensível. A desconfiança pode 
azedar seus planos de sedução.

TOURO  21/4 a 205
Treinamentos, cursos ou estudos 
em geral podem exigir um nível de 
concentração que vai lhe faltar. O 
melhor é forçar o foco e a dedica-
ção. Seja menos exigente nos assun-
tos do coração.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
É possível que precise lidar com 
documento, seguro ou viagem com 
mais atenção. Cuidado com fofocas 
ou rivalidade. Dê mais atenção ao 
seu amor se quiser que o romance 
prospere.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você vai exigir demais de si mes-
mo(a). Pode se destacar no serviço 
pelas ideias criativas e empenho pro-
dutivo. Chegou a hora de definirem 
situações na vida a dois.

LEÃO 22/7 a 22/8
Cumpra suas tarefas no trabalho sem 
cair na tentação das conversas para-
lelas. Vai cuidar do seu dinheiro de 
forma mais organizada. Se estiver só, 
talvez se decepcione num encontro.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Novidades vão surpreender no 
ambiente profissional. A convivên-
cia familiar deverá ser marcada por 
altos e baixos. A dois, se pintar des-
confiança, abra o jogo com a pessoa 
amada.

LIBRA  23/9 a 22/10
No trabalho, pode rolar confusão por 
causa de desconfiança. É possível que 
Netuno traga à tona segredos e men-
tiras. Clima bom para as paqueras 
que já rolam há algum tempo.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Desconfie de propostas milagrosas 
para fazer sua grana render. Assuntos 
de justiça precisarão da sua atenção. 
Poderá conhecer gente do bem e sen-
tir seu coração bater mais forte.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
A Lua vai facilitar seu contato com 
quem pode ajudar nos seus planos 
de carreira. Mas talvez você queira se 
isolar. Os astros atiçam seus desejos 
por aventura romântica.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
O clima com pessoa de autoridade 
no emprego pode não ser fácil. Boa 
fase para encontros animados com 
a família. Na conquista, deve cha-
mar a atenção de pessoas diretas e 
objetivas.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Sua mente estará inspirada e poderá 
expor ideias originais no emprego. 
Agarre a chance de se divertir numa 
viagem. Caso tenha romance firme, 
bom momento para resolver ques-
tões de rotina.

PEIXES 20/2 a 20/3
Não exponha sua intimidade no tra-
balho: aposte na discrição. Mostre 
sua garra para vencer desafios. Pode 
não sentir tanta disposição para as 
tarefas diárias. Na união, muita sin-
tonia e paixão.

Os nascidos a 24 de janeiro são do signo de Aquário com a personali-
dade de Escorpião. São apaixonados e sentimentais e vivem de forma 
dramática. Exageram tudo e vivem com intensidade. Possuem carac-
terísticas hereditárias das mais acentuadas, tanto na saúde e forma 
física, como as heranças espirituais e do carma. Seu número principal 
é o 35. Formado de 3, Júpiter e de 5, Mercúrio. Juntos, formam o 8, de 
Saturno, que os chamam à responsabilidade em todas as áreas, mas 
que confere solidão e vida longa.

Horóscopo nascidos em 24 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 24/1/2023

Sol

Paranaguá
max 28
min 23

max 30
min 20

Cascavel
max 29
min 19

Foz do Iguaçu
max 33
min 23

max 29
min 18

Curitiba
max 26
min 16

FASES 
DA LUA

Quarta 25/1/2023

Sol
Quinta 26/1/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 709
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 00 00 03 05 08 01 09
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2420Lotomania

92.110
57.353
51.290
35.257
10.513

07 22 26 47 69 73 79 
FLAMENGO/RJ

14 25 28 46 52
concurso: 6057

03 13 16 25 27 33

01 04 05 08 09 22 25 26 51 64
66 68 70 72 74 78 79 91 94 95

concurso: 2720Lotofácil
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BANCO 7

CF
FORTALEZA

DICIONARIO
LOHENGRIN
OSOLDEZ
SALIDADE

ZODIACOIS
FUNDAMENTO

ONGNENE
SACBISZC

LOGASTENIA
EHUMILDES

MIOOCELAR
TÃOSOONN

ORTECMESA

Casta
francesa
de uva-
branca

Contração
muscular

leve e
contínua

Doutrina 
protestan-
te inglesa

Mulher
do (?): 
a dona
de casa

Significa-
do de

"kremlin",
em russo

Camada
externa

da casca
de cítricos

"Os Cava-
leiros do

(?)", série
de anime

Critério de 
desempa-

te em
concursos

Ismael
Silva,

sambista 
fluminense

O lucro, 
em relação
ao capita-

lismo
Entidade
como o
Ibase
(sigla)

Quartéis
(p. ext.)

Abreviatu-
ra do livro
de Zaca-
rias (Bíb.)

Concer-
nente aos

olhos

Bastão
símbolo 

da autori-
dade real

(?) 
Rocche, 

atriz 
brasileira

Forma
reforçada

de
"somente"

Lago de
Serra da

(?): situa-
se em GO

Ponto de aplicação
do curativo
Treinador e 

ex-jogador francês

Viola de (?),
instrumento musical 

Leibniz ou Habermas

O popular
Pai dos
Burros

Tempero
iodado

Ópera de
Richard
Wagner

Bolsa, em
francês

Modestos
Banco do
Vaticano
(sigla)

"Melhor",
no falar

do caipira

Dificulda-
de de

expressão
causada
por lesão
cerebral
(Med.)

Melhor no-
ta escolar
O voo den-
tro do país

Deus
tutelar 

dos incas
Aquilino

Usuário
de fraldas
Mala para

tralhas
Outra vez!

Fantasma,
em inglês

3/sac. 5/cocho — ghost — zesto. 6/ocelar. 8/riesling. 9/lohengrin. 10/logastenia.
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BANCO6

V V C A
D IS C O D E O U R O

T R I O D E F E R R O
I T A U N A R O
C A L T T A Z O

M A S H E S E I N
M A O T S E T U N G
O L C A N T
R I O M A R TA E L
A E R O N A VE G U

B E N E F I C I A R A
P S I A N A L F A

G O O S F L IP

T E N I S O T
I N D O C O R J A

B O AS E N T R A D A S

O queijo
servido

assado no
palito

Cereal que
aumenta a 
resistência
orgânica

Corinthians,
Palmeiras

e São
Paulo (fut.)

Organiza-
ção como

a Cruz
Vermelha

Tristan
Tzara,
poeta

dadaísta

Monte do
suicídio 

de Hércu-
les (Mit.)

Esse, em
espanhol

Aplica 
óleo em

algo

Sátira de
Robert
Altman

(Cinema) 

Aquilo
que é

objeto de
zombaria

(?) de san-
gue, raro
fenômeno

(Astr.)

Proporcio-
nar, em
inglês

Que não  
lê nem
escreve
(gíria)

Pão de
trigo tipo 

"envelope"
(pl.) 

O vilão da
peça

"Hamlet"
(Teat.)

Tirar
dinheiro 
do caixa

eletrônico
Cumpri-
mento

usual no
Ano-Novo

Feitio do
ancinho
Neste

instante

Unidade
de peso
da Ásia

Ocidental

Ao vivo,
em inglês

Hiato de
"coação"

Festa
literária 

de Paraty
(RJ)

Grupo de 
assessores 

Antigo
(abrev.)

Filtre
Imita a
voz do 
leão

Cromo
(símbolo)
Canalha

(pej.)

Advérbio
de lugar
Diálogo

platônico

Culto tradicional no
Haiti (Rel.)

Os do vampiro são
salientes (Folcl.)

Ensejo;
motivo

A 23ª le-
tra grega

Rio que
corta o

Paquistão

Esporte de
Rafael
Nadal

Eventos esperados 
por ufólogos

Prêmio da
indústria 

fonográfica

Interpretou a Carolina
em  "Verdades Secre-
tas" (TV)

Município
mineiro
Caloria
(abrev.)

Líder revo-
lucionário

chinês

O Amazo-
nas, por

sua 
extensão
(Hidrol.)

Veículo
como o
avião

Favorecera

Tecido
leve e fino
Converse
com Deus

3/ese — eta — íon — psi. 4/live. 5/pitas. 6/afford.
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Cheia
05/02 - 15h30

Nova
21/01 - 17h55

Crescente
28/01 - 12h20

Minguante
13/02 - 13h03

h

Mercado financeiro eleva a projeção  
da inflação de 5,39% para 5,48%

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação ofi-
cial do país, subiu de 5,39% 
para 5,48% para este ano. A 
estimativa consta do Boletim 
Focus de ontem (23), pesquisa 
divulgada semanalmente 
pelo Banco Central (BC), em 
Brasília, com a expectativa 
de instituições financeiras 
para os principais indicadores 
econômicos.

Para 2024, a projeção da 
inflação ficou em 3,84%. Para 
2025 e 2026, as previsões são 
de inflação em 3,5% e 3,47%, 
respectivamente.

A previsão para 2023 está 
acima do teto da meta de 
inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. Definida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), a meta é de 3,25% para 
este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é de 
1,75% e o superior de 4,75%.

Da mesma forma, a proje-
ção do mercado para a inflação 
de 2024 também está acima 
do centro da meta prevista, 
que é de 3%, também com os 
intervalos de tolerância de 1,5 
ponto percentual.

Em 2022, o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que mede a 
inflação oficial, fechou com 
uma taxa de 5,79% acumu-
lada no ano. A meta estava em 
3,5%, com a mesma margem 
de tolerância, e podia variar 
entre 2% e 5%.

Em carta ao Ministério da 
Fazenda, o Banco Central expli-
cou que a inflação só ficará 
dentro da meta a partir de 

2024, quando deverá se situar 
em 3%, e em 2025 (2,8%). Para 
esses dois anos, o CMN esta-
belece uma meta de 3% para 
o IPCA.

Em janeiro, o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo-
15 (IPCA-15), que é a prévia 
da inflação, teve aumento de 
0,58%, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Taxa de juros
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como princi-
pal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% 
ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom). A taxa está no 
maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava nesse 
patamar. Para o mercado financeiro, a expectativa é de que a Selic 
encerre o ano em 12,5%. Para o fim de 2024, a estimativa é de que 
a taxa básica caia para 9,5% ao ano. Já para 2025 e 2026, a previsão 
é de Selic em 8,5% ao ano e 8,25% ao ano, respectivamente. Quan-
do o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter 
a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os 

juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Des-
se modo, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da 
economia. Além da Selic, os bancos consideram outros fatores na 

hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de 
inadimplência, lucro e despesas administrativas. Quando o Copom 
diminui a Selic, a tendência é de que o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle 

sobre a inflação e estimulando a atividade econômica.

PIB e câmbio
A projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia 
brasileira neste ano também variou, de 0,77% para 0,79%. Para 2024, 
a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) - a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no país - é de crescimento de 1,5%. Para 

2025 e 2026, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 1,9% 
e 2%, respectivamente. A expectativa para a cotação do dólar está em 
R$ 5,28 para o final de 2023. Para o fim de 2024, a previsão é de que a 

moeda americana fique em R$ 5,30.
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Criação de moeda única
para trocas comerciais
entre Brasil e Argentina

As equipes econômicas de 
Brasil e Argentina trabalharão 
em uma proposta de criação 
de uma moeda comum que 
possa ser usada nos fluxos 
comerciais e financeiros. O 
objetivo seria reduzir custos 
operacionais e a dependência 
de moedas estrangeiras.

Em declaração ontem (23), 
em Buenos Aires, na Argentina, 
Lula disse que isso será feito 
“com muito debate e muitas 
reuniões”. “É o que vai aconte-
cer”, disse ele. “Se dependesse 
de mim, a gente teria comércio 
exterior sempre nas moedas 
dos outros países, para não 
precisássemos ficar depen-
dendo do dólar”, argumentou 
o presidente.

Segundo Lula, muitos paí-
ses têm dificuldade de adqui-
rir dólar, e isso impede que 
acordos aconteçam. “Deus 
queira que nossos ministros e 
presidente de bancos centrais 
tenham a inteligência, a com-
petência e a sensatez neces-
sária para que a gente dê um 
salto de qualidade nas nossas 
relações comerciais e financei-
ras”, completou.

Lula se reuniu com o pre-
sidente da Argentina, Alberto 
Fernández, na Casa Rosada, 
sede do governo do país. 
Segundo o mandatário argen-
tino, ainda não sabe como 
essa moeda funcionaria, mas 
é preciso “coragem de mudar”. 
“Mas, sim, sabemos o que 

acontece com as economias 
nacionais tendo a necessidade 
de funcionar com moedas 
estrangeiras e sabemos como 
isso é nocivo”, disse Fernández.

Essa é a primeira viagem 
internacional de Lula após 
tomar posse no cargo. A 
visita, a convite do presidente 
Fernández, marca a retomada 
da relação entre os dois paí-
ses, após período de distan-
ciamento entre os governos.

Após a reunião bilateral, os 
presidentes assinaram uma 
declaração conjunta abran-
gente em diferentes áreas. 
Também foram assinados 
diversos instrumentos de coo-
peração entre os dois países 
nas áreas de defesa, saúde, 
ciência e tecnologia, integra-
ção econômico-financeira e 
cooperação antártica.

GASODUTO
Há um propósito do Brasil e 

da Argentina na integração elé-
trica e gasífera. O país vizinho 
tem sustentado a proposta da 
construção de um gasoduto 
entre as reservas de gás xisto 
(shale) da reserva de Vaca 
Muerta até o Brasil.

Questionado sobre a 
possibilidade de o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 
financiar obras desse projeto, 
Lula disse que é papel de “paí-
ses maiores” auxiliar aqueles 
que têm menos condições em 

determinados momentos his-
tóricos. “De vez em quando 
no Brasil somos criticados por 
pura ignorância, pessoas que 
acham que não pode haver 
financiamento de engenharia 
para outros país. Acho que não 
só se pode como é necessário 
o Brasil ajudar todos os seus 
parceiros. E é isso que vamos 
fazer dentro das possibilidades 
econômicas do nosso país. O 
BNDES é muito grande”, disse.

Lula, entretanto, está con-
fiante que os empresários 
brasileiros têm interesse no 
gasoduto e em fazer investi-
mentos em outras áreas no 
país vizinho. “Se há interesse 
dos empresários, do governo 
e temos um banco de desen-
volvimento para isso, eu quero 
dizer que vamos criar as con-
dições para fazer o financia-
mento que a gente tiver que 
fazer para ajudar ao gasoduto 
argentino”, completou Lula.

Ainda nesta segunda-feira, 
Lula participa de reunião com 
empresários dos dois países e, à 
noite, os dois presidentes assis-
tem a um concerto musical com 
artistas argentinos e brasileiros, 
no Centro Cultural Kirchner.

Amanhã (24), Lula parti-
cipa da reunião de cúpula da 
Comunidade de Estados Latino-
Americanos e Caribenhos 
(Celac). Com a troca de governo, 
o Brasil está voltando a integrar 
o grupo, após três anos de afas-
tamento do mecanismo.

TSE dá 5 dias para Bolsonaro
se manifestar sobre postagem

O  m i n i s t ro  B e n e d i to 
Gonçalves,  do Tr ibunal 
Superior Eleitoral (TSE), deu 
prazo de cinco dias, contados 
a partir da citação manifestada 
no despacho publicado em 21 
de janeiro, para que o ex-presi-
dente Jair Bolsonaro se mani-
feste sobre uma postagem na 
qual questionou o resultado 
das eleições.

Corregedor-geral da Justiça 
Eleitoral, Gonçalves acolheu 
pedido feito pela Coligação 
Brasil da Esperança, que teve 
Lula como cabeça de chapa 
para as eleições presidenciais.

A petição apresentada pela 
coligação argumentou que os 
“atos atentatórios” contra o 
sistema eleitoral brasileiro 
tiveram como objetivo “aba-
lar a normalidade e higidez do 
pleito, para, assim, deslegiti-
mar o sufrágio eleitoral demo-
crático e seguro, incutindo 
nos eleitores o sentimento de 
insegurança e descrença no 
sistema eleitoral e, por conse-
quência, atentando contra a 
existência do próprio Estado 
Democrático de Direito”.

A postagem citada – publi-
cada em perfil oficial do 

ex-presidente dois dias após 
os atentados contra as sedes 
dos Três Poderes em Brasília 
– questionou o resultado das 
eleições 2022 com dizeres 
“Lula não foi escolhido pelo 
povo. Ele foi escolhido e eleito 
pelo STF e TSE”. A petição cita, 
também, a apreensão na 
residência do ex-ministro da 
Justiça, Anderson Torres, de 
uma “minuta de decreto des-
tinada a instaurar Estado de 
Defesa no Tribunal Superior 
Eleitoral e alterar o resultado 
das Eleições Presidenciais de 
2022”.

Críticas
O ex-juiz e senador 
eleito Sergio Moro 

(UB) criticou a 
proposta do governo 

Lula de criação de 
uma moeda comum 

para transações 
comerciais entre o 

Brasil e a Argentina. 
No twitter, Moro 
afirmou que a iniciativa apenas esconde a falta de projeto 

do governo do PT para a economia brasileira. “Propor 
moeda comum com a Argentina é cortina de fumaça para a 

inexistência, até o momento, de qualquer projeto substancial 
para a economia brasileira ilustra que o Governo do PT segue 
sem rumo”, escreveu. Moro tem feito frequentes críticas ao 
governo do PT nas redes sociais. O senador eleito já afirmou 
que pretende ser um dos líderes da oposição no Congresso. 
Na semana passada, ele também condenou a proposta do 

governo federal de mudar a lei das estatais. “Novo governo, 
velhas ideias. A resposta do PT aos problemas do país parece 

sempre ser o aumento do loteamento político. Cargos 
públicos para a companheirada. Serei oposição a mais essa 

infame proposta no Senado”, alegou.

Disputa
O deputado federal eleito Chico Alencar (PSOL-RJ) confirmou 
no último domingo, que vai concorrer ao comando da 
Câmara dos Deputados no dia 1º de fevereiro, contra 
o atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Alencar 
defendeu que o Conselho de Ética apure o envolvimento de 
parlamentares nos atos golpistas de 8 de janeiro, quando 
apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e 
depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Apoio
O PDT no Senado anunciou ontem (23), apoio da bancada à 
reeleição do atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). 
Conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias 
em tempo real do Grupo Estado), aliados e até opositores 
de Pacheco avaliam que o senador ganhou novo fôlego 
para conseguir a recondução ao cargo após os atos de 8 
de janeiro em Brasília, frente a seu principal oponente na 
disputa, o senador eleito Rogério Marinho (PL-RN), aliado do 
ex-presidente Jair Bolsonaro. Após os ataques, Pacheco se 
manteve ao lado do Judiciário, enquanto Marinho tem mantido 
o discurso bolsonarista como mote de campanha.

Reunião cancelada
A reunião entre Lula e o 
presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, que estava 
marcada para ontem (23), em 
Buenos Aires, foi cancelada. 
O encontro, que estava 
previsto na agenda de Lula 
no início da manhã, à tarde 
já não consta mais entre os 
compromissos da segunda-
feira. A informação também 
foi confirmada pela assessoria 
da Presidência, mas o motivo 
não foi informado nem se a 
agenda será remarcada. Lula 
está na Argentina, em sua 
primeira viagem internacional 
após tomar posse no cargo. 
Hoje (24), participa da reunião 
de cúpula da Comunidade de 
Estados Latino-Americanos 
e Caribenhos (Celac). A 
presença de Maduro também 
é esperada na cúpula regional.

Acostumando-se
Após se candidatar por 
duas vezes à Presidência da 
República – sem sucesso –, o 
atual vice-presidente Geraldo 
Alckmin assumiu o posto 
no domingo, 22, de forma 
interina. O ex-governador 
paulista permanecerá no 
cargo enquanto Lula estiver 
no exterior. Em uma rede 
social, Alckmin se pronunciou 
sobre a posse interina: “Com 
orgulho e lealdade, assumo o 
governo, procurando honrar 
os compromissos de Lula com 
todos os brasileiros”. A posse 
interina já era planejada 
desde o período eleitoral, 
quando diziam planejar uma 
reaproximação do Brasil com 
a comunidade internacional. 
No Brasil, Alckmin não tinha 
agendados compromissos para 
ontem (segunda-feira, 23).

DIVULGAÇÃO



4 GERAL   Terça-feira, 24 de janeiro de 2023 @tribunahojenewsumuarama

Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Paraná inicia entrega
de 112 mil carteiras
aos colégios estaduais

O Governo do Estado, por 
meio do Instituto Paranaense 
d e  D e s e n v o l v i m e n t o 
Educacional (Fundepar) e 
da Secretaria estadual da 
Educação, começou a entre-
gar 112,7 mil conjuntos de 
carteiras e cadeiras para colé-
gios da rede estadual. Destas, 
32,7 mil carteiras são um 
modelo inédito, em formato 
de trapézio, o que permite 
que o professor as organize 
em diferentes formas, como 
círculos. Assim, os estudantes 
podem interagir mais durante 
as aulas, assumindo um papel 
mais ativo no processo de 
ensino-aprendizagem.

O investimento nas cartei-
ras do novo modelo foi de R$ 10 
milhões. Elas serão entregues 
até o fim do primeiro semestre 
em 392 escolas de 132 municí-
pios. Já o investimento na com-
pra das 80 mil carteiras conven-
cionais foi de R$ 26,6 milhões. 
Elas chegarão a cerca de 600 
colégios, em mais de 100 muni-
cípios, até o mês de abril.

“O novo modelo de mobi-
liário vai garantir mais intera-
tividade, mais troca de conhe-
cimento e colaboração entre 
os estudantes, resultando em 
mais aprendizagem”, afirma o 
secretário da Educação Roni 
Miranda. “Os professores 
terão autonomia para mudar 
o layout da sala de aula como 
preferirem. Isso é moderniza-
ção e inovação nas escolas”.

EXPERIÊNCIAS
Marcelo Pimentel Bueno, 

Estado inicia a semana com
12,2 mil vagas de emprego

O Paraná começa a semana 
com a oferta de 12.266 
vagas de emprego com car-
teira assinada nas Agências 
do Trabalhador e Postos 
Avançados. A maior parte é 
para auxiliar de linha de pro-
dução, com 2.730 oportunida-
des em todo o Estado.

O maior volume está na 
Região Metropolitana de 
Curitiba (2.676), com grande 
oferta de emprego para ope-
rador de telemarketing ativo 
e receptivo (374) e auxiliar de 

linha de produção (264). Para 
preenchimento imediato de 
vagas são oferecidas oportu-
nidades para as funções de 
ajudante de carga e descarga 
de mercadoria (30), auxiliar de 
cozinha (16), técnico em edifi-
cações (2) e técnico em ele-
troeletrônica (1). 

Na sequência, em volume 
total, aparece a regional de 
Toledo, com 2.093 vagas. Auxiliar 
de linha de produção é o seg-
mento com mais postos de tra-
balho abertos, com 484, seguido 

de operador de processo de pro-
dução (218), abatedor de aves 
(100) e auxiliar de produção far-
macêutica (50).

São destaques em quanti-
dade as regionais de Cascavel 
(1.404), Londrina (725), Cianorte 
(687) e Maringá (667). Em 
Cascavel, as funções que lide-
ram são auxiliar de linha de 
produção, com 375 empregos 
disponíveis; magarefe, com 200; 
operador de movimentação e 
armazenamento de cargas, com 
50; e desossador, com 40 vagas.

d i r e t o r - p r e s i d e n t e  d a 
Fundepar, também destaca 
que as novas organizações 
das salas de aula promoverão 
experiências mais colaborati-
vas para os estudantes. “Esses 
conjuntos são extremamente 
inovadores, pois trazem uma 
nova dinâmica para os alunos 
e professores, além de tornar 
o ambiente em sala de aula 
ainda mais agradável para 
todos”, diz.

Uma das instituições de 
ensino que já receberam 
as carteiras neste mês foi o 
Colégio Estadual João Bettega, 
em Curitiba. A diretora, Wilma 
de Souza Alvares, diz que o 
mobiliário proporciona um tra-
balho pedagógico mais versá-
til. “Professores e estudantes 
podem vivenciar novas práti-
cas e trocas de experiências, 
construindo um ambiente 
ainda mais criativo. Os novos 
conjuntos fazem a diferença na 

prática e no cotidiano escolar, 
fazendo com que os estudan-
tes se interessem ainda mais 
pelas aulas”, comenta.

A  p e d a g o g a  M a r t a 
Aparecida da Silva, que atua 
no mesmo colégio, ressalta 
que o novo formato enrique-
cerá as discussões em grupo e 
poderá colocar o professor no 
papel de mediador. “Ele pode, 
por exemplo, organizar a sala 
em formato de ‘U’, tendo mais 
espaço para circular”, afirma. 
“O professor também conse-
gue ver o todo e, desta forma, 
perceber possíveis facilidades 
e dificuldades do grupo”.

Em 2022, foram mais de 
R$ 100 milhões investidos em 
mobiliário e equipamentos 
escolares, como liquidifica-
dores, ventiladores, freezer, 
geladeira, armários, carteiras, 
móveis de aço, entre outros, 
garantindo a renovação da 
infraestrutura escolar.

O novo modelo de mobiliário vai garantir mais interatividade, mais troca de conhecimento 
e colaboração entre os estudantes
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Perto de casa
O projeto contempla as 
reformas e ampliações da ala 
de emergência, enfermarias, 
pediatria, maternidade, 
central farmacêutica, cozinha 
e lavanderia, laboratório 
municipal e do centro cirúrgico. 
O hospital também é porta de 
entrada para atendimentos de 
urgência e emergência e, com a 
finalização das obras, receberá 
uma ala dedicada à realização 
de partos e atendimentos 
pediátricos. “Essas obras 
vão reforçar a regionalização 
e evitar que as pessoas 
precisem se deslocar até os 
grandes centros em busca de 
atendimento médico”, destacou 
Alexandre Curi.

EaD Senar
Atenta à tendência crescente 
de cursos via internet, o Senar 
disponibiliza um catálogo com 
mais de 250 títulos de cursos 
na modalidade da educação a 
distância (EaD). Isso permite à 
família do campo paranaense 
se capacitar em diversas áreas 
do conhecimento sem sair da 
propriedade rural. Produtores 
e produtoras rurais do Paraná 
também podem acessar 118 
títulos de cursos a distância de 
forma gratuita e com emissão 
de certificado. O acesso ao 
catálogo de cursos da categoria 
EaD continua pelo site da Faep 
no menu “Cursos SENAR-PR” e 
“Educação a Distância”.

IPVA 2023
O calendário IPVA vence 
nesta terça-feira (24) para os 
contribuintes com os finais 
das placas 7 e 8 pagarem à 
vista com 3% de desconto ou 
a primeira parcela do imposto. 
Neste ano, há mais opções 
para pagamento. É possível 
pagar em cinco parcelas, sem 
desconto, à vista, com 3% de 
abatimento, ou com cartão de 
crédito, que permite parcelar o 
imposto em até 12 vezes.

Sem mandato
O maringaense Ricardo 
Barros (PP), reeleito deputado 
federal mas que abriu mão 
do mandato para assumir a 
Secretaria de Indústria, Comércio 

Investimento
O deputado Alexandre Curi (PSD) destacou os avanços nas 

obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti, 
no Norte Pioneiro. Curi apoiou a obra que já atingiu cerca de 

88% de execução e recebeu um investimento de R$ 4 milhões 
de recursos estaduais, além de outros R$ 5 milhões em 

contrapartida da prefeitura.

e Serviços do Paraná, é um 
dos 25 parlamentares que se 
licenciarão logo após a posse, 
que acontecerá em 1º fevereiro. 
A Câmara dos Deputados e 
o Senado terão ao menos 25 
congressistas eleitos que se 
licenciarão do mandato logo 
depois para assumir cargos nos 
Executivos federal e estaduais.

Agronegócios
O Paraná segue como um 
dos estados brasileiros com 
resultados mais expressivos 
no agronegócio.O setor 
agropecuário responde por 
cerca de 35% do PIB do Estado 
e detém uma fatia em torno 
de 80% da balança comercial 
paranaense.

Exportação
Dados do Sindicato da Indústria 
de Carnes e Derivados do Paraná 
mostram que, em 2022, o 
Paraná foi o 10º estado que mais 
exportou carne bovina no Brasil. 
Foram quase 16 mil toneladas. 
Diante de bons números de 
2022, a expectativa é boa e os 
trabalhos são direcionados para 
conquistar novos mercados. Em 
especial, China e Indonésia.

Festa da Uva
A Festa da Uva do Padroeiro 
São Francisco de Sales no 
Parque de Eventos Arnaldo 
Weiss em Mariópolis começou 
nesta sexta-feira, 20.O 
secretário de Agricultura, Nadir 
Rissardi, conta que o convite é 
feito a todos os produtores da 
cidade e a participação é por 
adesão espontânea. “Muitos 
ainda optam por realizar a 
venda diretamente nas suas 
propriedades”, disse.

Itaipu Binacional
Corre nos bastidores que o 
deputado federal Ênio Verri 
(PT), ligado ao grupo de Paulo 
Bernardo e Gleisi Hoffmann, 
será o diretor-geral da Itaipu 
Binacional. Ele assume o 
terceiro mandato em fevereiro 
na Câmara dos Deputados e 
renuncia em seguida. Ênio 
foi chefe de gabinete de 
Bernardo quando ministro do 
Planejamento no 1º governo de 
Lula (PT).
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Cascavel - O primeiro ano da 
nova gestão da Subseção de 
Cascavel da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), iniciado 
em julho de 2022, foi marcado 
por iniciativas que elevaram o 
nível de qualidade e compro-
metimento, gerando a supera-
ção de desafios e a concretiza-
ção de feitos. De acordo com o 
balanço das ações, os resultados 
não demoraram a aparecer. 

O primeiro passo foi a par-
ceria com o Sebrae/PR para a 
realização de um planejamento 
estratégico. Subsidiada pela sec-
cional, a OAB Cascavel foi a pio-
neira a utilizar este recurso junto 
às suas comissões. De acordo 
com o presidente Alex Gallio, o 
impacto foi percebido logo nos 
primeiros meses do ano. 

“Houve um aumento muito 
grande de produtividade. Con-
seguimos comprovar que as 
comissões são fundamentais 
para o próprio sistema e para a 
comunidade. O planejamento 
estratégico trouxe uma visão 
mais profissional e fez com o 
que os membros das comissões 
pensassem sobre seus objetivos 
e metas”, indica Gallio.

Com este ajuste, foram rea-
lizados 36 eventos - entre festi-
vos, científicos, de qualificação 
e capacitação - abrangendo 
um público de 4.500 advoga-
dos.  “Fechamos várias parce-
rias para ações sociais junto à 
comunidade, entre elas a arre-
cadação de materiais escolares 
para crianças da periferia; e um 
evento para idosos, em parce-
ria com a Secretaria Municipal 
de Ação Social, com a finalidade 

Céu Azul - O Governo do Estado, 
por meio do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Paraná 
(DER/PR), abriu licitação para 
serviços de conservação em 
229,97 quilômetros de rodo-
vias estaduais da região Oeste. 
As obras de manutenção vão 
contemplar 13 municípios, 
beneficiando mais de 374 mil 
moradores, além do tráfego de 
longa distância.

O investimento estimado 
pelo Governo do Paraná é de 
R$ 33.761.679,46, valor máximo 
para envio das propostas da lici-
tação, que ocorre por Concor-
rência Pública. Neste modelo, 
são analisadas as propostas 
mais vantajosas para admi-
nistração pública e escolhida 

Conservação de rodovias 
no Oeste vai necessitar de 
investimento de R$ 33 mi

Protagonismo marca primeiro ano
da nova gestão da OAB em Cascavel

a que tenha a documentação 
habilitada pela comissão de jul-
gamento do DER/PR. A abertura 
dos envelopes de preço será no 
dia 24 de fevereiro, na sede do 
órgão estadual.

A contratação integra o Pro-
conserva, programa do DER/
PR que visa garantir as boas 
condições de segurança das 
rodovias estaduais, enquanto 
próximo projeto de conserva-
ção está sendo elaborado. O 
edital recebeu a nomenclatura 
Lote H da Superintendência 
Regional Oeste.

Serão feitos serviços na 
PR-182, PR-317, PR-488, PR-491, 
PR-495, PR-497, PR-585, PR-589 
e PR-873, entre os municípios de 
Céu Azul, Itaipulândia, Marechal 

Cândido Rondon, Maripá, 
Medianeira, Missal, Nova Santa 
Rosa, Ouro Verde do Oeste, 
Palotina, São Miguel do Iguaçu, 
São Pedro do Iguaçu, Toledo e 
Vera Cruz do Oeste.

Um dos maiores trechos 
inclusos no edital é a ligação 
entre Toledo e Céu Azul, com 
extensão de 64 quilômetros. 
Serão realizados nesta rodovia, 
assim como nas demais, servi-
ços de reperfilagem, microrre-
vestimento, remendos profun-
dos e superficiais, selagem de 
trinca, melhorias no sistema de 
drenagem e na sinalização hori-
zontal, entre outros. O prazo de 
execução dos serviços será de 
um ano, a contar após a emis-
são da ordem de serviço.

informá-los sobre os seus direi-
tos. O encontro ocorreu em 
nosso Centro de Convivência”, 
exemplifica o presidente. 

Ele também cita a parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Política sobre Drogas e Prote-
ção à Comunidade, que inter-
ligou o trabalho das comissões 
da Mulher Advogada  e da Saúde 
para fornecer orientação jurídica 
e assistência à população em 
vulnerabilidade social. 

“Esse é o protagonismo que 
queremos, não apenas junto 
à sociedade civil organizada, 
mas que de fato cumpra com 
um papel de responsabilidade 
social e sempre próximo dos 
advogados”, destaca. 

REPRESENTATIVIDADE
Na representatividade pela 

classe, a subseção foi responsá-
vel por levantar dois importan-
tes temas: pedido de providên-
cias do inquérito das fake news 
e a nota de repúdio com rela-
ção à censura prévia imposta 
pelo ministro do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral), Alexandre de 

Moraes, que culminou no apoio 
das maiores e principais subse-
ções do Paraná.

O saldo conta com a pre-
sença da OAB Cascavel em 
três colégios de presidentes 
de subseções, sendo em Curi-
tiba, Cianorte e Guaíra. “Em 
Cianorte fizemos o uso da pala-
vra na presença do presidente 
do CFOAB (Conselho Federal 
da OAB), Beto Simonetti, na 
qual cobramos publicamente 
pauta antiga da subseção, que 
são as eleições diretas para o 
presidente do conselho fede-
ral”, relembra.

A atual gestão foi respon-
sável pela criação do primeiro 
Podcast das Comissões da OAB, 
sendo a pioneira no Paraná 
nesta abordagem. Em 2023, 
com recurso da seccional, por 
meio do programa de inovação 
das subseções, será instalado o 
estúdio de videocasts em Casca-
vel, com toda a tecnologia ade-
quada para áudio e vídeo. O foco 
será informação de qualidade 
para a sociedade e um espaço 
plural para os advogados. 

Itaipu é de Gleisi 
O deputado federal Ênio 
Verri (PT), um soldado do 
grupo de Paulo Bernardo 
e Gleisi Hoffmann, será 
o Diretor-Geral da Usina 
Itaipu. Ele assume o 
mandato em fevereiro na 
Câmara e renuncia em 
seguida. Ênio foi chefe 
de gabinete de Bernardo 
quando ministro do 
Planejamento no 1º Governo 
de Lula da Silva. E o PT não 
deixa os seus de lado. 

Prêmio de consolo
A ministra Marina Silva, 
uma “lulista”, barrou a 
colega Izabella Teixeira, uma 
“dilmista”, na Autoridade 
do Clima a ser criada no 
bojo do Ministério do Meio 
Ambiente, que a primeira 
vai comandar. A ex-ministra 
Izabella não ficou na chuva, 
e ganhou um prêmio de 
consolo: vai ser nomeada 
para o conselho do BNDES.

Desfile por 2026

Os governadores Eduardo 
Leite (Rio Grande do Sul) 
e Tarcísio Freitas (São 
Paulo) marcaram presença 
nas rodinhas do Fórum de 

Sedex desastroso
O presidente interino dos Correios, Heglehyschynton 

Valério Marçal, derrubou cinco gerentes da Corregedoria 
da estatal numa canetada e esvaziou o órgão que tirou 

a empresa das páginas policiais nos últimos anos. 
Para além da surpresa, emendou com um desastre 
amoral: vai criar uma “comissão de anistia” para 

apoio a servidores reclararem de suposta perseguição 
em processos administrativos. Curiosamente ele foi 
citado internamente em apurações. Valério Marçal 

também exonerou um delegado federal que era chefe 
dos corregedores, que tinha mandato até 2025, e 

mudou regras de meritocracia para cargos de direção 
regional. Agora, esses cargos são de escolha da cúpula. 

Enquanto isso, o PT se digladia para emplacar o novo 
presidente da estatal. O grupo ligado a Gleisi Hoffmann 
quer o ex-deputado sindicalista Vicentinho (PT-SP) como 
presidente. Outra ala do partido investe no nome de um 

advogado paulista. 

Davos, além do ministro 
Fernando Haddad. O 
trio engrossou a lista de 
presidenciáveis do Brasil 
que desfilam na Suíça para 
conhecer, todos os anos, 
mega empresários que 
apostam em potenciais 
eleitos para o País. A 
comitiva brasileira virou a 
prévia da eleição de 2026.

Antes do crime
A segurança palaciana 
estava mais preocupada 
em fazer homenagens, 
pelo notório. O Palácio 
do Planalto concedeu o 
Diploma Amigos da Guarda 
Presidencial (e de Jair 
Bolsonaro) a Alexandre 
Garcia, Nelson Piquet e 
outros 23 agraciados. 

Golpe?
Rubinho Nunes, advogado 
e vereador de São Paulo 
pelo União Brasil, entrou 
com representação contra 
o Governo Lula da Silva 
depois da tentativa do 
Planalto de institucionalizar 
a palavra “golpe” em 
referência ao impeachment 
de Dilma Rousseff, em 
2016. Em artigo publicado 
sobre a nova gestão da 
EBC, o site oficial do 
Planalto começou a adotar 
o termo para se referir 
ao processo que apeou 
Dilma do cargo. O registro 
foi protocolado dia 18. 
A denúncia foi enviada à 
procuradoria criada pelo 
próprio Governo para 
combater desinformação 
(Fake News). 

Municípios do Noroeste
recebem câmaras frias
para armazenar vacinas

O Ministério da Saúde (MS) 
e Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa), entregaram 
ontem (segunda-feira, 23) 93 
câmaras refrigeradas de con-
servação e armazenamento de 
vacinas para municípios com 
menos de 100 mil habitantes e 
13 ambulâncias padrão para o 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) para várias 
regiões do Estado. 

Na 12ª Regional de Saúde, 
que tem sede em Umuarama, 
três municípios foram con-
templados. Cruzeiro do Oeste, 
Icaraíma e Ivaté receberam os 
refrigeradores.

Os investimentos anun-
ciados chegam quase a R$ 
4,8 milhões e fazem parte 
de incentivo financeiro do 
Ministério da Saúde (MS) para 
estruturação de unidades de 
Rede de Frio e renovação da 
frota de ambulâncias para 
atender a população.

“Este é mais um momento 
em que reafirmamos a impor-
tância da atuação do Governo 
do Estado. Por meio da entrega 
desses freezers será possível 
o armazenamento correto 
dos imunizantes garantindo a 
conservação das vacinas. Além 
disso, a renovação da frota 
Samu traz maior segurança 
e agilidade ao serviço de res-
gate prestado a toda popula-
ção”, destacou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

O superintendente esta-
dual do Ministério da Saúde 
no Paraná, Benedito German 
Crespo Garcia, acompanhou a 
entrega e falou sobre a impor-
tância da parceria entre os 
governos federal e estadual 
para melhoria da qualidade 
na saúde.

“Essa parceria já vem ren-
dendo bons frutos aos municí-
pios paranaenses há quatro anos. 
Toda essa mobilização em busca 
da qualificação na saúde pública 
só é possível pelo excelente tra-
balho e dedicação por parte do 
governador Ratinho Junior e toda 
a sua equipe”, disse.

REDE DE FRIO
A aquisição de novos 

Samu
Após 18 anos de operação, o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (Samu) está disponível nos 399 municípios do Paraná des-
de o final da última gestão. São 292 veículos para atendimento da 
população, sendo 256 ambulâncias habilitadas pelo Ministério da 

Saúde e 36 com recursos estaduais. Essa conquista se deu após uma 
série de investimentos do Governo do Estado nos últimos quatro 

anos, com quase R$ 300 milhões para seu fortalecimento. “Quando 
assumimos o governo, em 2019, o Samu contemplava apenas 68% 
de cobertura no Estado. Com a determinação do governador Rati-

nho Junior em regionalizar e fortalecer a saúde, hoje contamos com 
uma cobertura de 100% nos municípios paranaenses”, acrescentou 
Beto Preto. Somente em 2022 o Samu fez 583.064 atendimentos; 

neste ano o número já chega a 34.273.

Renovação da frota
Para que ocorra a renovação da frota, o Ministério considera o tem-

po de uso e o funcionamento regularizado do serviço. Toda frota 
com mais de cinco anos será substituída. Nesta primeira etapa, são 
13 veículos padrão Samu com valor unitário de R$ 270 mil, totali-
zando mais de R$ 3,5 milhões em recursos investidos. Os municí-

pios contemplados foram Adrianópolis, Astorga, Colombo, Ivaiporã, 
Londrina, Mandaguari, Manoel Ribas, Nova Esperança, Paiçandu, 
Pinhais, Realeza, São João do Ivaí e São José dos Pinhais. “Com a 

renovação da frota é possível fortalecer e qualificar o atendimento 
de urgência prestado ao cidadão. Este é um serviço de extrema im-
portância e deve ser realizado de forma rápida e eficiente, por esse 

motivo é muito importante que os veículos estejam sempre em 
excelente estado de conservação”, explicou a coordenadora-geral 

de Urgência do Ministério, Heloísa Marins Martins Silva.

NA cerimônia, o secretário de Saúde, Beto Preto ressalta a importância da atuação do Go-
verno no direcionamento de investimentos à saúde da população

ARI DIAS/AEN

equipamentos visa a estru-
turação de unidades de Rede 
de Frio nos municípios con-
templados, distribuídos nas 
22 Regionais de Saúde, com 
o objetivo de fortalecer o 
Programa de Imunizações do 
Estado (PNI).

O incentivo atende às 
e x i gê n c i a s  d a  p o r ta r i a 
do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Portaria 
Conass nº 2.855 de 2019). Os 
contemplados cumprem com 
os critérios estabelecidos no 
documento, como o limite 
máximo de 100 mil habitantes, 
sala de vacinas não equipada 

com câmara refrigerada e sis-
tema de informação oficial do 
Ministério implantado.

O armazenamento dos 
imunobiológicos deve aten-
der a algumas especificida-
des, evitando uma eventual 
perda dos produtos. As vaci-
nas são produtos termolábeis 
e fotossensíveis, e exigem 
cuidados especiais, uma vez 
que são produtos que pos-
suem alta sensibilidade às 
alterações de temperatura e 
à luz. As câmaras são especí-
ficas para armazenamento e 
mantêm a temperatura estável 
entre 2ºC e 8ºC.
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Polícia Civil deflagra em Umuarama
a terceira fase da Operação Cronos

A ação desenvolvida pela 
Polícia Civil de Umuarama na 
manhã de ontem (segunda-
-feira, 23) teve como objetivo, 
dar cumprimento a dois man-
dados de prisão preventiva em 
desfavor de dois suspeitos da 
prática do crime de latrocínio.

Um deles foi registrado no 
dia 2 de novembro do ano pas-
sado, no município de Perobal. 
A vítima foi identificada como 
Paulo Sérgio Barbosa, de 52 
anos de idade. Conforme as 
investigações, na ocasião, 

Barbosa foi encontrado caído 
em via pública, já em óbito. 
No corpo, foi verificado um 
grande ferimento na região 
da cabeça, causado por uma 
pedra que estava jogada ao 
seu lado. A pedra apresen-
tava marcas de sangue.

No início, o caso foi tratado 
como homicídio, mas no curso 
das investigações apurou-se 
que se tratava, em verdade, 
de um crime de latrocínio pois, 
no momento do assassinato, 
a vítima estava de posse de 

aproximadamente R$ 1 mil em 
espécie e usava uma corrente 
de prata. Tais objetos não 
foram encontrados no corpo 
quando do atendimento do 
local de morte.

Além disso, os integrantes do 
Grupo de Diligências Especiais 
(GDE) apuraram junto a teste-
munhas ouvidas durante as 
investigações, que os suspeitos 
do crime sabiam que a vítima 
estava com aquele valor em 
dinheiro e planejaram a ação 
criminosa para subtrair os bens.

Uma prisão preventiva foi 
cumprida contra um homem 
de 25 anos. Ele foi encontrado 
pelas equipes da Polícia Civil 
no interior de um ônibus que 
seguia de Alto Piquiri com 
destino a Perobal. O suspeito 
já possui passagens por posse 
ilegal de arma de fogo, dis-
paro de arma de fogo, tráfico 
de drogas e ameaça.

O outro mandado de pri-
são preventiva foi cumprido 
em desfavor de um homem de 
26 anos. Ele já se encontrava 

preso na cadeia pública de 
Umuarama desde o dia 19 de 
janeiro deste ano, em razão 
de um outro mandado de pri-
são, expedido por descum-
primento de monitoramento 
eletrônico. O suspeito já pos-
sui passagem por homicídio 
qualificado, situação em que 
também matou sua vítima com 
o uso de uma pedra.

A dupla responderá pelo 
crime de latrocínio e segue 
presa na cadeia pública de 
Umuarama.

Sete facadas
A Polícia Militar atendeu uma 
ocorrência de lesão corporal na 
noite do último domingo (22) no 
bairro Cidade Nova, em Altônia 
(município que fica localizado a 
85 quilômetros de Umuarama).
Os policiais descobriram que um 
homem de 31 anos teria sido 
esfaqueado sete vezes e o autor 
dos golpes teria sido seu próprio 
cunhado, que tem 27 anos de 
idade. O atentado aconteceu 
por volta das 20h30 e, conforme 
consta no boletim de ocorrências 
registrado pelos policiais, a 
vítima e o autor tiveram um 
desentendimento que terminou 
com o suspeito esfaqueando sete 
vezes o morador da residência. 
O homem ferido teve que ser 
socorrido e rapidamente, foi 
encaminhado ao hospital.
Até o final da tarde de ontem, seu 
quadro de saúde era considerado 
estável. Os policiais realizaram 
buscas pelas imediações nas não 
encontraram o autor do crime. O 
caso será investigado pela Polícia 
Civil, que pretende esclarecer 
os motivos que levaram ao 
atentado.

Detento amanhece morto na cadeia de Umuarama
O detento Edilson Pereira 

Machado, foi encontrado 
morto no final da manhã de 
ontem (segunda-feira, 23) 
dentro do complexo carce-
rário de Umuarama, anexo à 
7ª Subdivisão Policial (SDP). 
Agentes carcerários do Deppen 
(Departamento Penitenciário) 
foram informados a respeito 
da localização do corpo, por 
outros presos da mesma ala.

O homem, de 47 anos de 
idade, havia sido colocado 
atrás das grades, por força 
de mandado de prisão. Ele 
deu entrada no sistema de 
registros da Cadeia Pública 

na quarta-feira, 19 de janeiro. 
O crime praticado por ele, e 
denunciado à Justiça, está 
inscrito no artigo 217–A do 
código penal, que diz: “Ter 
conjunção carnal ou prati-
car outro ato libidinoso com 
menor de 14 anos de idade”. A 
pena para quem pratica este 
tipo de crime, com uma even-
tual condenação, varia entre 8 
e 15 anos de reclusão.

Geralmente, para manter a 
segurança de detentos que se 
envolvem em crimes desta natu-
reza, existe um sistema de sepa-
ração, onde o acusado é man-
tido em cela especial, longe dos 

demais detentos da cadeia. Seu 
corpo foi encontrado na ala res-
trita aos demais encarcerados.

O corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama, onde 

foi necropsiado na tarde de 
ontem e posteriormente libe-
rado para a família.

De acordo com paren-
tes, o caso que teria levado 
o Machado para a cadeia, 

aconteceu há alguns anos, na 
cidade de Tuneiras do Oeste.

A Polícia Civil de Umuarama 
irá instaurar inquérito para 
apurar os fatos e distinguir a 
causa da morte do detento.

Pneus contrabandeados tinham
Umuarama como destino final

A  Po l í c i a  Ro d ov i á r i a 
Estadual de Iporã apreendeu 
ontem (segunda-feira, 23), 
pela manhã, três veículos car-
regados com 200 pneus con-
trabandeados do Paraguai. A 
mercadoria seria entregue em 
Umuarama, segundo os moto-
ristas abordados.

A apreensão aconteceu 
durante uma fiscalização de 
rotina que era desenvolvida por 
volta das 5h50 na rodovia PR-323.

Segundo os patrulheiros, ao 
avistarem o bloqueio da PRE, os 
veículos, que trafegavam sen-
tido Cedro a Perobal, desviaram 
rumo a rodovia PR-486.

Diante da suspeita de esta-
rem carregando algum tipo 
de contrabando, as equipes 
policiais iniciaram buscas e 
encontraram inicialmente dois 

veículos, um GM Corsa, com 
placas de Marechal Candido 
Rondon e um Ford Escort, de 
Quinta do Sul, na estrada do 
Cedro.

Os veículos, que eram 
conduzidos por paraguaios, 

estavam carregados de pneus. 
Já o terceiro carro, um Palio, 
com placas de Santa Tereza do 
Oeste, foi localizado abando-
nado em um desvio próximo a 
uma reserva de mata.

Os motoristas, que tinham 

idades de 25 e 27 anos, disse-
ram que os pneus teriam como 
destino Umuarama e, que pelo 
transporte, receberiam R$ 200. 
Os veículos e os pneus foram 
encaminhados à Delegacia da 
Receita Federal de Guaíra.

PARA entregar a mercadoria em Umuarama, os motoristas paraguaios disseram que receberiam R$ 200
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Base policial em Querência do Norte
reforça segurança e reduz criminalidade

O município de Querência 
do Norte (município loca-
lizado a 96 quilômetros de 
Umuarama, na região Noroeste 
do Paraná), que no passado 
já foi conhecido pelos altos 
índices de criminalidade, não 
registrou nenhum homicídio 
em 2022. O marco foi alcan-
çado graças à atuação inte-
grada das forças de segurança 
pública a partir de uma base 
compartilhada na cidade, de 
onde policiais militares e civis 
também atendem ocorrências 
em toda a região.

A estrutura foi inaugu-
rada em dezembro de 2019 
em uma parceria entre o 
Governo do Paraná, o governo 
federal e a Prefeitura de 
Querência do Norte. Segundo 
o major Alexandro Gomes, 
que comanda a 3ª Companhia 
Independente (3ª CIPM) de 
Loanda, responsável por 12 
municípios da região Noroeste, 
os resultados práticos demons-
tram o sucesso da estrutura.

Além da redução no 
número de homicídios e outras 
práticas violentas, os agentes 
de segurança também aju-
daram a coibir outros crimes 
que eram muito comuns na 
região antes da instalação 
da base. Entre eles, estavam 
o contrabando, tráfico de 
drogas e roubo de embarca-
ções, algo até então comum 
devido à geografia da região, 
às margens do Rio Paraná e na 
divisa com o estado do Mato 
Grosso do Sul e fronteira com 
o Paraguai.

Reforço no efetivo
Desde o fim da última 

semana, alunos que estão 
em fase final do Curso de 
Formação de policiais 
militares estão desen-
volvendo atividades de 
campo na região Noroeste 
– ao todo são mais de 2 
mil policiais em aulas em 
todo o Paraná. O trabalho 
iniciou com uma marcha 
dos praças da companhia 
independente em Loanda 
até a base de Querência 
do Norte, onde eles rece-
beram instruções de 
sobrevivência, dos bom-
beiros e da companhia de 
operações com cães e de 
procedimentos de apoio a 
aeronaves policiais, com 
exercícios práticos envol-
vendo uma aeronave da 
Casa Militar. “Esse con-
tato dos alunos com a 
natureza serve para testar 
os limites do futuro poli-
cial militar, para que eles 
saibam que quando esti-
ver no serviço operacional 
também serão testados. 
As instruções teóricas em 
sala de aula são impor-
tantes, mas estes exercí-
cios servem para assimi-
lar a questão do cansaço 
e do esgotamento”, expli-
cou. “Eles contam com 
uma estrutura de apoio 
para fornecer alimenta-
ção e cuidados médicos 
se necessário. Tudo foi 
planejado e programado 
para que os policiais pres-
tem o melhor serviço pos-
sível à população depois 
de formados”.

Estágio probatório
Após o período de formação, que dura de seis a oito meses, os 
policiais atuarão em período probatório de aproximadamente 

seis meses sob a supervisão de outros agentes mais experientes 
da corporação. Eles ficarão alocados nos municípios que fazem 

parte da 3ª Companhia Independente de Loanda: Nova Londrina, 
Marilena, Itaúna do Sul, Diamante do Norte, Loanda, Querência do 
Norte, Planaltina do Paraná, São Pedro do Paraná, Porto Rico, Santa 
Cruz do Monte Castelo e Santa Izabel.  “Estamos em uma região de 
belos atributos naturais, mas que também tem problemas sociais e 
desafios geográficas. Muitas coisas ilícitas passavam por aqui para 
serem distribuídas para outras partes do país, mas conseguimos, 

através do apoio do comando regional e do comando-geral da 
Polícia Militar prestar um bom serviço à população. Atualmente não 
temos índices alarmantes de violência e vamos continuar atuando 

para reduzi-los ainda mais”, garantiu o major.

Operações aéreas
Um dos principais treinamentos realizados foi o de apoio as operações aéreas de policiamento e resgate. 
A capacitação ocorreu com o uso de um helicóptero T2 da Casa Militar do Paraná cedido para missões de 
patrulhamento e resgate no Noroeste do Estado durante o Verão Maior Paraná. Aeronaves do Batalhão 

de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) e do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) da Polícia 
Civil também atuam na região. De acordo com o sargento Elias Goularte, que tem mais de 30 anos de 

experiência na Polícia Militar e foi responsável por ministrar o treinamento, um dos fatores primordiais 
para o sucesso das operações com o uso de aeronaves é a boa comunicação entre os tripulantes e os 
agentes que atuam em terra. “É importante que os policiais saibam que quando estiverem no solo e 

precisarem do nosso apoio poderemos ajudá-los desde que tenhamos uma comunicação padronizada e 
eficiente, o que pode ocorrer mesmo sem o uso de radiocomunicadores”, afirmou. “Com os helicópte-
ros, é possível fazer resgates médicos em rodovias e na água, como é comum aqui na região Noroeste, 

assim como no mar, na serra e em outras áreas remotas onde não se pode chegar a pé. Na parte policial, 
trabalhamos no patrulhamento preventivo e no apoio às viaturas, como em cercos em áreas de mata. 

Enquanto as viaturas demoram de 30 a 40 minutos para circundar uma área, a aeronave consegue fazer 
esse monitoramento em menos de 5 minutos”, explicou o sargento.

“Temos na base policiais 
civis e militares, do Batalhão 
de Fronteira e de outras uni-
dades do comando regional 
que semanalmente ficam à 
disposição da comunidade 
24 horas por dia. Temos a 
Denarc (Divisão Estadual de 
Narcóticos), que realiza inves-
tigações e os policiais militares 
que prestam apoio, em espe-
cial nas execuções depois das 
diligências, o que tem surtido 
grande efeito e reduzido os 
índices criminais praticamente 
a zero”, disse Gomes.

De acordo com o secretá-
rio de Segurança Pública de 
Querência do Norte, Claudinei 
Nery da Silva, a estrutura insta-
lada em um imóvel cedido pela 
prefeitura e mobiliado com o 
apoio da comunidade causou 
uma revolução no combate à 
criminalidade e conta com a 
aprovação da população e da 
administração municipal.

“Com a base, houve uma 
redução drástica nos índices 
de criminalidade que havia 

nessa região, como o trá-
fico, contrabando e roubo de 
embarcações. A cidade era 
negativamente apelidada de 
‘Querência da Morte’ e atual-
mente a situação é comple-
tamente diferente, com índi-
ces baixíssimos de violência 
e, inclusive, terminamos 
2022 sem nenhum homicídio 

registrado no município”, 
informou.

“A integração foi feita 
visando o policial que traba-
lha na ponta da operação. 
Uma ocorrência que demorava 
de três a quatro dias para ser 
resolvida consegue ser solucio-
nada em apenas um devido à 
atuação integrada”, concluiu.

A estrutura foi inaugurada em dezembro de 2019 em uma parceria entre o Governo do Paraná, o governo federal e a Prefeitura de 
Querência do Norte

ROBERTO DZIURA/AEN
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Com mercado aquecido, as empresas
buscam trabalhadores até nos distritos

Apesar das incertezas políti-
cas no cenário nacional, decor-
rentes da troca de governo, o 
mercado de trabalho segue 
aquecido em Umuarama nas 
primeiras semanas do ano. 
Além das vagas ofertadas dia-
riamente pelo sistema público 
de emprego, a Agência do 
Trabalhador – em parceria 
com grandes empregadores – 
tem ido buscar candidatos às 
vagas disponíveis até mesmo 
nos distritos.

Nesta segunda-feira, 23, 
houve entrevistas de emprego 
em Serra dos Dourados para 
moradores da localidade e de 
Santa Eliza, objetivando con-
tratações para a usina que pro-
duz álcool e açúcar em Ivaté (a 
48 km de Umuarama). Na sex-
ta-feira, 27, haverá mais uma 
rodada de entrevistas para 
vagas em indústria de móveis 
da cidade. Tudo isso além das 
cerca de 180 vagas ofertadas 
diariamente – em média – pela 
Agência do Trabalhador.

“Este é um sinal de que a 
economia segue aquecida, 

PSS da Acesf e da Educação estão próximos de iniciar contratações

Parceria
Por outro lado, o gerente da Agência do Trabalhador, Reginaldo Bar-
ros, firmou uma parceria na última semana com o novo comandan-
te do Tiro de Guerra 05.012, subtenente Wendel Rodrigues da Silva, 
para qualificação de atiradores visando contratação pelo mercado 
de trabalho. “Em breve anunciaremos os termos da parceria, que 

vai qualificar os jovens que estão cumprindo o serviço militar obri-
gatório em 2023. A ideia é ofertar vagas adequadas aos jovens para 
que, assim que deixarem o Exército, possam ingressar diretamente 

no mercado de trabalho com apoio da Prefeitura de Umuarama, por 
meio da agência”, informou o gerente. O prefeito Hermes Pimentel 

destacou a importância de levar as oportunidades de trabalho a 
vários públicos e em todas as partes do município. “Todo mundo 
precisa trabalhar e com estas ações a agência leva as vagas dispo-
níveis aos locais onde estão os trabalhadores. Com oportunidades 
para todos conseguiremos melhorar a empregabilidade e, por con-

sequência, a qualidade de vida da população”, apontou.

A Diretoria de Recursos 
Humanos da Prefeitura de 
Umuarama homologou ontem 
(23), o resultado final do pro-
cesso seletivo simplificado 
(PSS) realizado pelo município 
para contratar coveiros e agen-
tes funerários. Os candidatos 
que obtiveram as melhores 
notas agora devem ficar aten-
tos à convocação e preparar 
os documentos exigidos para 
a contratação.

A seleção destina-se ao 
preenchimento de vagas exis-
tentes no quadro de pessoal da 
Administração de Cemitérios 
e Serviços Funerários (Acesf) e 
outras que podem vir a surgir 
dentro do prazo de validade do 
processo – de um ano, prorro-
gável pelo mesmo período.

As contratações ocorre-
rão por regime administra-
tivo especial, com base na lei 
complementar 432/2017. São 
duas vagas para coveiro, com 
salário de R$ 1.821,01, e duas 
para agente funerário, com 
vencimentos de R$ 2.659,48. 
A Diretoria de RH providen-
ciará já nesta terça-feira, 24, o 

edital de chamada dos candi-
datos aprovados para entrega 
de documentos e contratação, 
visando o início do trabalho.

A contratação obedecerá 
a ordem de classificação dos 
aprovados. Os candidatos 
deverão apresentar documen-
tos originais, acompanhados 
de cópia legível, conforme 
descrito no edital do referido 
processo, que comprovem os 
requisitos para provimento nos 
cargos. A convocação será rea-
lizada no endereço eletrônico 

do município.

EDUCAÇÃO
Por outro lado, também 

se encontra em andamento o 
processo seletivo simplificado 
da Secretaria Municipal de 
Educação. No último domingo 
foram realizadas as provas 
objetivas para os cargos de 
professor e auxiliar de serviços 
gerais. Os candidatos aprova-
dos terão agora a segunda 
etapa – prova de títulos – de 
caráter classificatório, para as 

funções de professor de educa-
ção infantil, professor e profes-
sor com atuação específica em 
educação física.

Para as funções de profes-
sor de educação infantil, pro-
fessor e professor em educa-
ção física a prova de títulos 
avaliará a formação profissio-
nal e continuada desde que o 
título não seja requisito para 
investidura na função. Serão 
convocados os classificados 
na prova escrita, que atingi-
ram nota maior ou igual a 50 

pontos.
Conforme o cronograma, a 

prova de títulos deve ser reali-
zada em 05/02, em sala espe-
cial para este fim, em horá-
rio a ser publicado em edital 
próprio. Na terceira etapa os 
candidatos mais bem coloca-
dos serão convocados para 
os exames médicos admissio-
nais no Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho 
do Município de Umuarama 
(Sesmt), antes da contratação.

A Secretaria de Saúde informa que nove 9 casos de Covid foram 
confirmados em Umuarama. Os dados estão no Boletim Covid de 
ontem (23) e indicam que são quatro mulheres, cinco homens e ne-
nhuma criança. O mês de janeiro acumula 458 casos, o que resulta 
em uma média de 20 por dia – 60% são mulheres, 48% homens 
e 2% crianças. Uma senhora de 94 anos, que tomou três doses 
da vacina, segue internada na enfermaria do Hospital Uopeccan e é 
a única pessoa de Umuarama nesta situação, conforme relatório de 
ocupação de leitos exclusivos para tratamento da Covid pelo SUS. 
Não houve o registro de mortes e o total de óbitos segue em 359. 
Desde o início da pandemia, em março de 2020, 41.700 pessoas 
foram diagnosticadas com coronavírus e deste total 41.275 se recu-
peraram. Existem hoje 79 pessoas em isolamento domiciliar, conside-
rando que são 66 casos ativos e outros 13 suspeitos. Diante desses 
números, a Sesa classifica a cidade com bandeira verde, quando o 
risco de contaminação é baixo.

contratando mão de obra 
para atender à demanda. Pelo 
menos nas primeiras semanas 
de janeiro o ritmo de contra-
tações não recuou e acredito 
que a tendência será mantida 
nos próximos meses”, ava-
liou o secretário de Indústria 
e Comércio, Marcelo Adriano 
Lopes da Silva. Ele aponta, 
ainda, que as contratações 
acontecem em vários setores 
com destaque para a indústria, 
que tem despontado na econo-
mia nos últimos anos.

Nesta segunda-feira a 
Agência do Trabalhador, 
que integra a Secretaria de 
Indústria e Comércio do muni-
cípio, se juntou ao departa-
mento de recursos humanos 
da Usina Santa Terezinha 
para entrevistar candidatos 
de Serra dos Dourados e Santa 
Eliza interessados em ocupar 
as vagas de emprego ofertadas 
pela empresa.

A usina contratará ajudante 
de serviços gerais, mecânico de 
máquinas agrícolas (ambos os 
sexos), motorista, operador (a) 

de colhedora e operador (a) de 
trator. Para a função de moto-
rista é necessário CNH catego-
ria D ou E. As entrevistas foram 
realizadas pela manhã, na sala 
de catequese da Capela Santo 
Antônio, na praça central de 
Serra dos Dourados.

Na sexta-feira, 27, o setor de 
RH da indústria Cama InBox e 
uma equipe da Agência do 
Trabalhador estarão nos distri-
tos de Serra e Santa Eliza para 
mais entrevistas de emprego. 
As vagas disponíveis são de 
costureiro (a) exclusivas para 
moradores dos distritos.

O atendimento será das 
9h às 12h na Capela Santo 
Antônio, em Serra, e das 
13h30 às 16h na secretaria da 
Paróquia Sagrado Coração de 
Jesus, em Santa Eliza. Os con-
tratados terão transporte, salá-
rio fixo, premiação, ticket ali-
mentação e plano de saúde. É 
necessário ter mais de 18 anos 
e conhecimento ou experiên-
cia em máquina de costura 
reta industrial. Importante 
levar currículo.

ONTEM houve entrevistas de emprego em Serra dos Dourados para moradores também de 
Santa Eliza, objetivando contratações para a usina de álcool e açúcar

JOSÉ A. SABINO/SECOM

ASSESSORIA/SECOM
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Sua ansiedade nos assuntos profis-
sionais pode atrapalhar seu desem-
penho: controle-se! A saúde deve ficar 
mais sensível. A desconfiança pode 
azedar seus planos de sedução.

TOURO  21/4 a 205
Treinamentos, cursos ou estudos 
em geral podem exigir um nível de 
concentração que vai lhe faltar. O 
melhor é forçar o foco e a dedica-
ção. Seja menos exigente nos assun-
tos do coração.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
É possível que precise lidar com 
documento, seguro ou viagem com 
mais atenção. Cuidado com fofocas 
ou rivalidade. Dê mais atenção ao 
seu amor se quiser que o romance 
prospere.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você vai exigir demais de si mes-
mo(a). Pode se destacar no serviço 
pelas ideias criativas e empenho pro-
dutivo. Chegou a hora de definirem 
situações na vida a dois.

LEÃO 22/7 a 22/8
Cumpra suas tarefas no trabalho sem 
cair na tentação das conversas para-
lelas. Vai cuidar do seu dinheiro de 
forma mais organizada. Se estiver só, 
talvez se decepcione num encontro.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Novidades vão surpreender no 
ambiente profissional. A convivên-
cia familiar deverá ser marcada por 
altos e baixos. A dois, se pintar des-
confiança, abra o jogo com a pessoa 
amada.

LIBRA  23/9 a 22/10
No trabalho, pode rolar confusão por 
causa de desconfiança. É possível que 
Netuno traga à tona segredos e men-
tiras. Clima bom para as paqueras 
que já rolam há algum tempo.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Desconfie de propostas milagrosas 
para fazer sua grana render. Assuntos 
de justiça precisarão da sua atenção. 
Poderá conhecer gente do bem e sen-
tir seu coração bater mais forte.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
A Lua vai facilitar seu contato com 
quem pode ajudar nos seus planos 
de carreira. Mas talvez você queira se 
isolar. Os astros atiçam seus desejos 
por aventura romântica.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
O clima com pessoa de autoridade 
no emprego pode não ser fácil. Boa 
fase para encontros animados com 
a família. Na conquista, deve cha-
mar a atenção de pessoas diretas e 
objetivas.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Sua mente estará inspirada e poderá 
expor ideias originais no emprego. 
Agarre a chance de se divertir numa 
viagem. Caso tenha romance firme, 
bom momento para resolver ques-
tões de rotina.

PEIXES 20/2 a 20/3
Não exponha sua intimidade no tra-
balho: aposte na discrição. Mostre 
sua garra para vencer desafios. Pode 
não sentir tanta disposição para as 
tarefas diárias. Na união, muita sin-
tonia e paixão.

Os nascidos a 24 de janeiro são do signo de Aquário com a personali-
dade de Escorpião. São apaixonados e sentimentais e vivem de forma 
dramática. Exageram tudo e vivem com intensidade. Possuem carac-
terísticas hereditárias das mais acentuadas, tanto na saúde e forma 
física, como as heranças espirituais e do carma. Seu número principal 
é o 35. Formado de 3, Júpiter e de 5, Mercúrio. Juntos, formam o 8, de 
Saturno, que os chamam à responsabilidade em todas as áreas, mas 
que confere solidão e vida longa.

Horóscopo nascidos em 24 de janeiro
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CF
FORTALEZA

DICIONARIO
LOHENGRIN
OSOLDEZ
SALIDADE

ZODIACOIS
FUNDAMENTO

ONGNENE
SACBISZC

LOGASTENIA
EHUMILDES

MIOOCELAR
TÃOSOONN

ORTECMESA

Casta
francesa
de uva-
branca

Contração
muscular

leve e
contínua

Doutrina 
protestan-
te inglesa

Mulher
do (?): 
a dona
de casa

Significa-
do de

"kremlin",
em russo

Camada
externa

da casca
de cítricos

"Os Cava-
leiros do

(?)", série
de anime

Critério de 
desempa-

te em
concursos

Ismael
Silva,

sambista 
fluminense

O lucro, 
em relação
ao capita-

lismo
Entidade
como o
Ibase
(sigla)

Quartéis
(p. ext.)

Abreviatu-
ra do livro
de Zaca-
rias (Bíb.)

Concer-
nente aos

olhos

Bastão
símbolo 

da autori-
dade real

(?) 
Rocche, 

atriz 
brasileira

Forma
reforçada

de
"somente"

Lago de
Serra da

(?): situa-
se em GO

Ponto de aplicação
do curativo
Treinador e 

ex-jogador francês

Viola de (?),
instrumento musical 

Leibniz ou Habermas

O popular
Pai dos
Burros

Tempero
iodado

Ópera de
Richard
Wagner

Bolsa, em
francês

Modestos
Banco do
Vaticano
(sigla)

"Melhor",
no falar

do caipira

Dificulda-
de de

expressão
causada
por lesão
cerebral
(Med.)

Melhor no-
ta escolar
O voo den-
tro do país

Deus
tutelar 

dos incas
Aquilino

Usuário
de fraldas
Mala para

tralhas
Outra vez!

Fantasma,
em inglês

3/sac. 5/cocho — ghost — zesto. 6/ocelar. 8/riesling. 9/lohengrin. 10/logastenia.
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Treinador e 

ex-jogador francês

Viola de (?),
instrumento musical 

Leibniz ou Habermas

O popular
Pai dos
Burros

Tempero
iodado

Ópera de
Richard
Wagner

Bolsa, em
francês

Modestos
Banco do
Vaticano
(sigla)

"Melhor",
no falar

do caipira

Dificulda-
de de

expressão
causada
por lesão
cerebral
(Med.)

Melhor no-
ta escolar
O voo den-
tro do país

Deus
tutelar 

dos incas
Aquilino

Usuário
de fraldas
Mala para

tralhas
Outra vez!

Fantasma,
em inglês

3/sac. 5/cocho — ghost — zesto. 6/ocelar. 8/riesling. 9/lohengrin. 10/logastenia.
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V V C A
D IS C O D E O U R O

T R I O D E F E R R O
I T A U N A R O
C A L T T A Z O

M A S H E S E I N
M A O T S E T U N G
O L C A N T
R I O M A R TA E L
A E R O N A VE G U

B E N E F I C I A R A
P S I A N A L F A

G O O S F L IP

T E N I S O T
I N D O C O R J A

B O AS E N T R A D A S

O queijo
servido

assado no
palito

Cereal que
aumenta a 
resistência
orgânica

Corinthians,
Palmeiras

e São
Paulo (fut.)

Organiza-
ção como

a Cruz
Vermelha

Tristan
Tzara,
poeta

dadaísta

Monte do
suicídio 

de Hércu-
les (Mit.)

Esse, em
espanhol

Aplica 
óleo em

algo

Sátira de
Robert
Altman

(Cinema) 

Aquilo
que é

objeto de
zombaria

(?) de san-
gue, raro
fenômeno

(Astr.)

Proporcio-
nar, em
inglês

Que não  
lê nem
escreve
(gíria)

Pão de
trigo tipo 

"envelope"
(pl.) 

O vilão da
peça

"Hamlet"
(Teat.)

Tirar
dinheiro 
do caixa

eletrônico
Cumpri-
mento

usual no
Ano-Novo

Feitio do
ancinho
Neste

instante

Unidade
de peso
da Ásia

Ocidental

Ao vivo,
em inglês

Hiato de
"coação"

Festa
literária 

de Paraty
(RJ)

Grupo de 
assessores 

Antigo
(abrev.)

Filtre
Imita a
voz do 
leão

Cromo
(símbolo)
Canalha

(pej.)

Advérbio
de lugar
Diálogo

platônico

Culto tradicional no
Haiti (Rel.)

Os do vampiro são
salientes (Folcl.)

Ensejo;
motivo

A 23ª le-
tra grega

Rio que
corta o

Paquistão

Esporte de
Rafael
Nadal

Eventos esperados 
por ufólogos

Prêmio da
indústria 

fonográfica

Interpretou a Carolina
em  "Verdades Secre-
tas" (TV)

Município
mineiro
Caloria
(abrev.)

Líder revo-
lucionário

chinês

O Amazo-
nas, por

sua 
extensão
(Hidrol.)

Veículo
como o
avião

Favorecera

Tecido
leve e fino
Converse
com Deus

3/ese — eta — íon — psi. 4/live. 5/pitas. 6/afford.

Padovani firma compromisso em prol dos umuaramenses
Eleito com mais de 57 mil 

votos, o deputado federal 
Nelson Fernando Padovani, 
mais conhecido como Nelsinho 
Padovani, visitou o prefeito de 
Umuarama, Hermes Pimentel, 
na manhã de ontem (segunda-
-feira, 23), quando se compro-
meteu em representar a cidade 
em Brasília. Natural de Cascavel, 
Padovani afirmou que sua luta 
incluirá projetos para o desen-
volvimento de toda a região.

O parlamentar comentou que 

vai atuar firmemente para que 
Umuarama se firme cada vez 
mais como uma referência regio-
nal no agro, na saúde, na educa-
ção e em infraestrutura. “Tenho a 
satisfação de ter muitos amigos 
aqui e vim para me colocar à dis-
posição do município. Vamos ali-
nhar ideias e apresentar projetos 
sobre habitação, saneamento, 
turismo e saúde, entre outras 
pautas. Vamos fortalecer cada vez 
mais esse vínculo que temos com 
Umuarama”, garantiu.

Pimentel agradeceu a visita 
e afirmou que é muito bom 
saber que poderá contar com 
Padovani que, segundo ele, 
traz a política no sangue (ele 
é filho do ex-deputado Nelson 
Padovani, um dos políticos 
paranaenses de maior expres-
são nacional). “Sabemos que 
o Nelsinho tem grandes pro-
jetos, como aqueles ligados à 
questão da logística, do forta-
lecimento das ferrovias para 
o escoamento da produção, 

enfim, grandes projetos para 
o desenvolvimento da econo-
mia de Umuarama e de toda a 

região. Estamos muito felizes 
em firmar uma parceria assim”, 
ressaltou o prefeito.

NELSINHO Padovani citou ter grandes projetos para o desenvolvimento da economia de 
Umuarama e região
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No verão, cuidado com a pintura do carro

Araucária recebe penúltima etapa da Gincana do Caminhoneiro
No trecho em que é conhe-

cida como a Rodovia do Xisto, 
a BR 476 será palco da penúl-
tima etapa da tempo rada da 
30ª Gincana do Caminhoneiro, 
evento que tem percorrido as 
estradas brasileiras desde 
maio de 2022, levando atendi-
mentos de saúde aos transpor-
tadores rodoviários de cargas 
e a chance de ganharem, no 
braço, um caminhão zero km 
na disputa do slalom.

Será a 89ª das 90 eta-
pas previstas e acontecerá 
no Posto Tio Zico 4, no km 
158 (+740m) da BR 476, em 
Araucária/PR, quinta e sexta-
-feira. Serão dois dias de teste 
da habilidade no volante, 
onde o caminhoneiro é desa-
fiado a mostrar seu desempe-
nho em manobras que simu-
lam o dia a dia na estrada. O 
objetivo é percorrer o trecho 
demarcado, num zigue-zague 
entre cones, evitando os obs-
táculos e procurando chegar 

O verão chegou. Este ano, 
intercalando com as chuvas, 
as altas temperaturas, o sol 
intenso já podem ser vistos em 
todo o território brasileiro. As 
características marcantes da 
estação mais quente do ano 
podem afetar o funcionamento 
e aparência do carro.

Uma das partes mais afe-
tadas é a carroceria, princi-
palmente a pintura, já que 
fica exposta às mudanças do 
clima. A exposição ao sol pode 
causar manchas e rachaduras 
na pintura, deixando a lataria 
desprotegida e causando até 
ferrugem no carro.

Outro ponto de atenção é 
a combinação entre os raios 
solares e a maresia, formada 
pela ação do vento e pela movi-
mentação e arrebentação da 
água do mar em rochedos ou 
na praia, que pode acumular 
na superfície do carro e quando 
secam, deixam resíduo de sal na 
lataria e vidros, causando man-
chas esbranquiçadas. Quando 
a superfície não é lavada, o sal 
pode se acumular e criar uma 
resistência e se misturar aos 
produtos, comprometendo a 
pintura do carro.

Uma forma de prevenir e 
evitar essa situação no verão 
é a instalação de películas 
na lataria do carro. Junior 

no menor tempo possível, 
sem velocidade, mas com 
destreza! Aquele que registrar 
o melhor tempo na pista do 
Posto Tio Zico 4  garante vaga 
para a quinta e última semi-
final do evento, que aconte-
cerá em Joinville/SC, no dia 
4 de fevereiro, quando os 18 
motoristas que fizeram os 
menores tempos da 73ª a 90ª 
etapa, estarão reunidos para 
disputar cinco vagas para a 
final do evento, valendo um 
Iveco Tector zerinho, com a 
primeira revisão garantida 
pela Nexpro.

Podem participar da GDC 
todos os caminhoneiros com 
CNH C, D e E, sendo gratuita 
sua passagem pelo circuito 
de saúde e a realização de sua 
volta na pista. Porém, para 
ter seu tempo validado e dis-
putar oficialmente o grande 
prêmio do evento, o cami-
nhoneiro precisa apresentar, 
no momento da inscrição, um 

cupom fiscal com o consumo 
de R$ 1.000,00 em diesel ou 
ter adquirido um balde de 

PODEM participar da Gincana todos os caminhoneiros com CNH C, D e E, 

óleo Lubrax Top Turbo / 
Top Turbo Pro, Avante ou 
Extremo HD nos postos da 

Rede Siga Bem. O cupom 
tem validade de até sete 
dias antes da etapa.

As películas de proteção garantem a 
prevenção de danos na pintura cau-
sados pela chuva e produtos ácidos, 
riscos e arranhões

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Rucìreta, CEO da Multifilmes, 
empresa especializada em 
aplicação de películas em 
automóveis e residenciais, 
explica que existem diferentes 
tipos de películas e elas não 

se resumem às películas que 
escurecem os vidros. “No mer-
cado, existem diversos tipos 
de películas, até aquelas que 
protegem a pintura do carro da 
ação do clima e de arranhões. 

Elas são totalmente incolores 
e, além da proteção, ainda dão 
brilho à pintura”, explica.

As películas de proteção 
garantem a prevenção de 
danos na pintura causados 

pela chuva e produtos ácidos, 
riscos e arranhões; bloqueio de 
sujeiras indesejadas de insetos 
e pássaros; proteção dos raios 
ultravioletas; além de duração 
de cinco a sete anos.
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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 1.4 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 1.2 TURBO PREMIER 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00
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
M. A. SANTOS - UMUARAMA, 
situada à Avenida  Pirapó, 
5405, Zona Armazém, Cep: 
87.502-140, Umuarama/Pr, 
devidamente inscrita no CNPJ 
sob o nº 09.236.156/0001-
40, comunica extravio do 
Alvará de funcionamento 
e com essa publicação o 
mesmo torna-se sem valor.

Abatedor de gado
 Açougueiro
 Ajudante de eletricista
 Analista de recursos humanos
 Armador de móveis de vime
 Assistente de vendas
 Atendente balconista
 Atendente de balcão
 Atendente de lanchonete
 Atendente de mesa
 Auxiliar administrativo
 Auxiliar de cartório
 Auxiliar de cozinha
 Auxiliar de escritório
 Auxiliar de faturamento
 Auxiliar de lavanderia
 Auxiliar de limpeza
 Auxiliar de linha de produção
 Auxiliar de logistica
 Auxiliar de marceneiro
 Auxiliar de mecânico de autos
 Auxiliar de pessoal
 Auxiliar em saúde bucal
 Auxiliar financeiro
 Babá
 Cabeleireiro
 Comprador
 Controlador de pragas
 Copeiro
 Costureira de máquina reta
 Costureiro, a máquina na confecção
em série
 Cozinheiro de restaurante
 Cozinheiro geral
 Cuidador de idosos
 Desenhista industrial gráfico
(designer gráfico)
 Desossador
 Eletricista
 Eletricista de manutenção industrial
 Eletricista instalador de alta e baixa
tensão
 Eletrotécnico

DE EMPREGOVAGA

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

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

Empregado doméstico nos serviços
gerais
Enfermeiro
 Fonoaudiólogo em audiologia
 Fonoaudiólogo em linguagem
 Garçom
 Gerente de bar e lanchonete
 Inspetor de qualidade
 Instalador fotovoltaico
 Jardineiro
 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
 Oficial de serviços gerais na
manutenção de edificações
 Operador de caixa
 Professor de matemática do ensino
fundamental
 Promotor de vendas
 Recepcionista de hospital
 Representante comercial autônomo
 Serrador - em serrarias
 Soldador
 Tapeceiro de autos
 Tapeceiro de móveis
 Técnico de enfermagem
 Técnico em segurança do trabalho
 Vendedor de plano de saúde
 Vendedor em domicílio
 Vendedor interno
 Vendedor porta a porta
 Vendedor pracista
 Zelador

      170 Vagas disponíveis para o dia 24/01/2023, 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.

A Secretaria Municipal de 
Obras estima que existam entre 
25 mil e 30 mil bueiros e/ou 
bocas de lobo em Umuarama. 
E todos os dias – independen-
temente das chuvas – é feito 
um trabalho para a desobstru-
ção desses canais, que ficam 
entupidos geralmente pelo 
acúmulo de lixo, folhas e terra, 
produtos muitas vezes jogados 
pelos próprios moradores. Nos 

Secretário pede ajuda da população nos
cuidados com bueiros e bocas de lobo

casos de entupimento, o cida-
dão pode acionar a Prefeitura 
ligando para o telefone 156, 
que é a Ouvidoria Municipal.

Segundo o secretário de 
Obras, Planejamento Urbano e 
Projetos Técnicos, Gleison Alves 
de Andrade, não há um bairro 
onde acontecem mais obstru-
ções de bueiros: em todas as 
regiões da cidade o problema 
pode acontecer. “É evidente que 
em certas ruas, localizadas em 
declives, ‘baixadas’ ou grandes 
entroncamentos de vias, pode 
ser que haja maior risco de ala-
gamentos, mas o problema 
pode acontecer em qualquer 
área da cidade. Se não há manu-
tenção e limpeza constantes, os 
bueiros, bocas de lobo, grelhas 
e grades podem entupir facil-
mente”, relata.

O engenheiro Renato 

Caobianco, diretor de Obras, 
lamenta que muitos morado-
res não se preocupem com a 
manutenção desses aparatos. 
“Temos muitas denúncias de 
pessoas que simplesmente 
varrem o lixo da frente de suas 
casas para dentro dos bueiros. 
E, pior, depois são as primeiras 
a ligar para reclamar que estão 
acontecendo alagamentos em 
dias de chuva”, relata.

Os casos mais comuns são 
de pessoas que varrem folhas de 
árvores, mas também há muitas 
garrafas pet, sacolas plásticas, 

madeiras, entulhos de constru-
ção, brinquedos, pneus e uma 
infinidade de objetos que, de 
acordo com o diretor, chegam a 
causar espanto nas equipes. “A 
Prefeitura possui um caminhão 
que faz a desobstrução de bueiros 
com sistema de alta pressão e tec-
nologia de sucção, mas há casos 
incríveis, como quando encon-
tramos uma bicicleta – o cidadão 
teve o trabalho de erguer a tampa 
do bueiro e atirar uma bicicleta lá 
dentro!”, relata.

Ele conta que esse cami-
nhão trabalha todos os dias da 

semana, com base nas solici-
tações realizadas por meio da 
Ouvidoria, mas também por 
um cronograma planejado na 
Secretaria de Obras. “Durante 
todo o mês fazemos um rodí-
zio, abrangendo toda a cidade. 
Mesmo assim, é comum que 
em algumas situações os ala-
gamentos possam ocorrer por 
conta de outros problemas na 
rede de galerias de águas plu-
viais. As notificações que rece-
bemos são esporádicas, mas 
em períodos chuvosos elas 
aumentam”, pontua.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Nosso caráter é representado por aquilo que 
fazemos quando pensamos que ninguém está 

olhando.”  H. Jackson Brown.

XIXI
Os moradores do Soho, bairro londrino, 
conhecido por sua intensa vida noturna, 
não aguentam mais o cheiro de xixi nas 

ruas. Baseado em matéria da Folha SP, boa 
parte dos quase 1 milhão de libras que a 
capital britânica usa para limpeza urbana 
todo ano é destinada à lavagem da urina 

acumulada sobre muros e calçadas. 

***

Um projeto apresentado pelo Conselho 
Distrital de Westminster,  quer impedir 
a prática com uma “tinta antixixi”, fa-

zendo com que a urina (argh!) respingue 
mais e atinja quem está descumprindo 
as regras. A substância é transparente, 
de modo que boêmios apertados não 
possam identificar em que área seria 

“seguro” fazer xixi. Substância aplicada 
em paredes do Soho, em Londres, repele 
a urina e faz com que ela respingue de 
volta nos mijões. Dando certo, muitos 

cidades poerão adotar a medida.     

RAINHA DA 48ª EXPO SERÁ 
DIA 10 DE FEVEREIRO!

A Sociedade Rural já tem as 10 can-
didatas que vão disputar o concurso 
Rainha da Expo Umuarama. A progra-
mação da 48ª Expo Umuarama/21ª 

Internacional já começou, e com direi-
to a muita beleza. Cerca de 40 jovens 
participaram na noite da sexta-feira 

(21) da pré-seletiva do concurso Rai-
nha da Expo. As dez vagas para o 

evento principal foram preenchidas 
pelas candidatas escolhidas pelo corpo 
de jurados. Os jurados da pré-seletiva 
foram: Aline Ruge (empresária e dire-
tora das Aline e Massa FM), Beto Bru-
massio (Status Cabeleireiro), Francisco 

Cartaxo Junior (superintendente do 
Shopping Palladium Umuarama), Jes-
sica Beatriz de Freitas Brito (rainha 

da Expo 2019) e Luciano Maluf Mene-

FALA PRESIDENTE!
O presidente da Sociedade Rural de Umuarama (SRU), 

Milton Gaiari, agradeceu todas as candidatas inscritas e 
enalteceu o carinho delas pela Expo Umuarama. Gaiari 
também fez uma saudação especial às dez jovens que 
passaram nesta primeira etapa de provas. “Uma de vo-
cês será a nossa representante. Tenho certeza que agi-

rão com brilhantismo e profissionalismo”.

gasso (fisioterapeuta da Clínica Equilíbrio). 
As candidatas passarão por uma bateria de 
ensaios e no dia 12 de fevereiro subirão ao 
palco para a definição de quem vai levar a 

faixa, ao ponto de representar o maior even-
to agropecuário, comercial e industrial 

do Paraná e um dos maiores do 
Sul do Brasil no gênero.

ASSESSORIA SRU

AS CANDIDATAS!
 Mayara Nayane Sacoman Rocha Neves, Ca-
mila dos Santos Paulino, Camila dos Santos 
Paulino, Maria Clara Jakibowski, Rafael For-

micoli Luzia, Mikaelly Tavares de Souza, Geo-
vanna Serafim das Neves, Maria Izabel Rocha 
Carrara, Ana Beatriz Rosa Ferreira, Emanoelly 

Camilo Simões e Amanda de Faria Silva.
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