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Equipe da Educação prepara volta às
aulas nas unidades da rede municipal
A Secretaria Municipal de Educação vem reunindo a coordenação peda-
gógica e as equipes das áreas administrativa, de documentação, ali-
mentação e transporte escolar, a fim de organizar o início do ano letivo. 
No próximo dia 8, cerca de 9.500 alunos da educação infantil, ensino 

fundamental e educação de jovens e adultos (EJA) retornam para as 
salas de aula da rede municipal. Até agora já foi definido o cronograma 
de atividades de preparação, treinamentos e organização, além das 
ações que acontecem entre os dias 27 de janeiro e 9 de fevereiro.

ASSESSORIA/SECOM

Pulmão Verde

Uma das pesquisas 
de preços mais 

aguardadas do ano, foi 
divulgada ontem pelo 

Procon. Os resultados 
impressionam. Materiais 

escolares, de marcas 
iguais ou semelhantes, 

apresentaram diferença de 
preço que chega a 842%. 

A pesquisa foi feita em 
nove estabelecimentos 
comerciais da cidade, 

entre livrarias e lojas de 
departamento. l 7

Arrecadação
federal atinge
R$ 210 bilhões
em dezembro

l 2

Partido de
Jair Bolsonaro

acusa Moro
de caixa dois

l 3

Preço do litro
da gasolina

fica mais caro
a partir de hoje

l 4

l 8

Variação de 840%

l 6

l 11

Nova fase da
Operação Cronos
é realizada pela
polícia em Iporã

l 6

Um homem de 40 anos de idade foi preso ontem à tarde, depois que ateou fogo em duas casas no Conjunto 
Habitacional Sonho Meu. Moradores daquela comunidade informaram que o autor do crime recentemente teria 
saído de um hospital psiquiátrico e estava em surto. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia destruído 
quase toda a mobília, forração de PVC e parte da estrutura em madeira do telhado. No segundo imóvel a destruição 
foi parecida. Ninguém ficou ferido. O autor do crime foi preso.  

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Merconet
(41) 3079-4666
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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 -0,71% 26,60 
Vale ON +1,06% 95,30 
ItauUnibanco PN +0,91% 25,53 
Bradesco PN +1,07% 14,20 
Magazine Luiza ON +8,66% 4,39 
IRB Brasil ON -8,82% 0,93

IBOVESPA: +1,16% 113.028 pontos

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

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,1% 5,1420 5,1430 -2,6%

PTAX  (BC) -0,4% 5,1690 5,1696 -0,9%

PARALELO -1,1% 5,0400 5,4500 -2,7%

TURISMO -1,1% 5,0400 5,4300 -2,7%

EURO -0,3% 5,6208 5,6235 +1,0%

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 24/01

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 24/01 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 160,50 -0,7% -3,8% 159,00
MILHO 77,57 0,0% 3,7% 77,00
TRIGO 92,28 0,0% -2,2% 94,00
BOI GORDO 270,73 -1,7% -3,6% 265,00
SUINO 6,11 -3,8% -12,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 24/01 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
A Lua embarca na sua Casa das Transfor-
mações e traz muita coragem pra você agir, 
mas também deixa o seu signo mais des-
confiado. Siga seus instintos! Você deve 
levar a sério os negócios e finanças, sobre-
tudo se lida com o dinheiro dos outros, e 
tem boas chances de subir na vida; se pin-
tar algum sufoco, pode ter ajuda de amigos.

TOURO  21/4 a 205
Sua quarta começa com a Lua embar-
cando na sua Casa dos Relacionamentos 
e trazendo uma vibe intensa para as suas 
relações pessoais e profissionais. Com cora-
gem e integridade, você tem tudo pra seguir 
seus instintos e se dar bem nessa semana.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Tudo indica que seu signo vai levar o serviço 
mais a sério. Talvez fique mais na sua, mas 
terá boas chances de crescer. Os astros avi-
sam que o seu jeito popular e otimista deve 
atrair pessoas. De quebra, pode receber óti-
mas oportunidades de crescer na carreira, 
sobretudo se trabalha com público.

CÂNCER 21/6 a 21/7
A Lua entra no seu paraíso astral e seu 
signo tende a ficar mais corajoso, passio-
nal e intenso. Tudo indica que terá facili-
dade para se relacionar com todos, e há 
boas chances de ter sucesso nos estudos e 
no trabalho, sobretudo em áreas ligadas a 
publicações e propaganda.

LEÃO 22/7 a 22/8
Tudo indica que vai levar a sério os assun-
tos de casa, mas pode ser que domine o 
ambiente. Se rolar perrengue com algum 
parente, pode guardar rancor e não esque-
cer tão cedo. Agora, se trabalha em casa, sua 
criatividade está em alta e você deve ter faci-
lidade para resolver qualquer dificuldade. Os 
astros trazem transformações positivas.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Com a entrada da Lua em Escorpião, seu 
signo talvez fique mais reservado, fechado, 
com dificuldade pra mostrar o que sente. O 
seu lado desconfiado fica on e será difícil 
alguém te passar a perna. Se estuda, tem a 
tendência de levar as coisas a sério e man-
dar bem nas pesquisas, principalmente se 
tiver que resolver problemas e enigmas. 

LIBRA  23/9 a 22/10
A Lua inicia o rolê na sua Casa da Fortuna e há 
sinal de chuva de dinheiro, além de levar as 
finanças a sério, você deve ter ótimas ideias 
para ganhar mais dinheiro, e tudo indica que 
contará com coragem e bons instintos para 
botar a mão na massa. Há grandes chances 
de conseguir segurança material.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Escorpião, chega mais: a Lua começa o rolê 
no seu signo hoje e destaca o seu lado intui-
tivo, corajoso e esperto, mas o seu jeito ciu-
mento, rancoroso e vingativo também vem 
forte. Tudo indica que sua memória estará 
poderosa e não deve esquecer o que fazem 
pra você, sobretudo as ofensas. No fim da 
manhã, os astros derramam good vibes. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Hoje, a Lua entra no seu inferno astral e 
tudo indica que você vai mergulhar nas 
suas emoções e controlar seus instintos 
impulsivos. Talvez prefira trabalhar só e 
leve mais a sério os assuntos pessoais. Se 
tem ligação com as finanças de outras pes-
soas ou atua num negócio de família, os 
astros avisam que pode ter muito sucesso.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
A Lua inicia o passeio na sua Casa das 
Esperanças e destaca sua coragem, pai-
xão e garra. A sua vontade de crescer na 
vida estará mais forte do que nunca e você 
tende a fazer sacrifícios. Há boas chances 
de contar com a ajuda dos amigos, princi-
palmente os mais próximos. Os astros dão a 
maior força pra você resolver os perrengues 
e correr atrás dos seus objetivos. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
A Lua se muda pra sua Casa da Carreira e 
acende seu interesse pela profissão. Além 
de contar com coragem, você pode levar 
suas tarefas a sério e talvez faça até sacrifí-
cios para alcançar suas metas. E tudo indica 
que seus esforços vão render frutos!

PEIXES 20/2 a 20/3
Tudo indica que vai desejar coisas que tragam 
maior satisfação emocional, inclusive na área 
profissional. Seu sexto sentido deve bombar 
e será importante seguir seus instintos. No 
romance, deve ficar mais sentimental e dese-
jar o melhor para o seu mozão.

Quem nasce no dia 25 tem a tendência de ser uma pessoa que se dá muito bem sozi-
nha, precisa ter um tempo para estar só e se sente bem assim. São pessoas brilhan-
tes, e que abordam a vida sob uma perspectiva mais lógica. Possuem uma mente 
aguçada e racional.

Horóscopo nascidos em 25 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 25/1/2023
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Paranaguá
max 28
min 22

max 31
min 20

Cascavel
max 30
min 19

Foz do Iguaçu
max 33
min 23

max 30
min 19

Curitiba
max 27
min 15

FASES 
DA LUA

Quinta 26/1/2023
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Sexta 27/1/2023
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Nova
21/01 - 17h55

Minguante
13/02 - 13h03
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FLAMENGO/RJ

11 41 47 59 77 
concurso: 6058

03 13 16 25 27 33

04 11 22 24 27 32 34 37 49 57 
64 69 70 71 76 77 86 93 95 97

concurso: 2721Lotofácil
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BANCO 1

AEEG
CANSATIVO

SIMFRAGIL
ADEGAPSE

EARRASTA
NDREROD

INTIMADODO
EFPERDER
FILANOE
ACDNANC
TUCOTATO

CALOCORRA
ULTIMOMAD

ACAMPADO
ARREMESSAR

Ocorrên-
cia com
mortes

Fase de
um cam-
peonato
esportivo

Inscrição
nas em-
balagens 
de cristais

(?) mundial
de compu-
tadores:
internet

Lugar
para

guardar
vinhos

Piedade;
compai-

xão

Educação
Física

(abrev.)

Ser
derrotado
em jogo

Homem
que cons-
truiu a Ar-
ca (Rel.)

Utensílio
para
filtrar 
o café

Revólver
e pistola

Pele
endure-

cida pelo
sapato

Nathália
Dill, atriz
Chamado 

para depor

Forma de
espera 

em bancos
Lúcio Mau-
ro Filho, em
"A Grande
Família"

(TV)

O código
genético
Patada 

de cavalo

Instalado 
em barraca

Que está
no final

Jogar a bola na cesta 
na partida de basquete

Ande
depressa

Museu cari-
oca (sigla)

Sentido
do toque
Ingere o
alimento

Louco, 
em inglês
Paulo Sil-
vino, ator

(?) Stewart,
cantor 

Objeto co-
mo o colar

Conjunção
condicional
Consoantes
de "siri"

O jogador artilheiro
(fut.)

Permissão carimbada
no passaporte

Puxa pelo
chão

Marcha de
manobras

Resposta
afirmativa

Complicar

Ave corre-
dora dos
cerrados

Maltra-
pilho

Nitrogênio
(símbolo)

Vitamina
da banana

Ente-
diante

3/dna — mad. 6/frágil. 8/intimado. 10/arremessar.
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BANCO7

C F
F O R T A L E Z A

D I C I O N A R I O
L OH E N G R I N
O S O L D E Z
S A L I D A D E

Z O D I A C O I S
F U N D A M E N TO

O N G N E N E
S A C B I S Z C

L O G A S T EN I A
E H U M I L D ES

M I O O C EL A R
T Ã O S O O N N

O R T E C M E SA

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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Arrecadação federal atingiu a marca
dos R$ 210,19 bilhões em dezembro

A arrecadação total das 
Receitas Federais fechou o 
mês de dezembro de 2022 
em R$ 210,19 bilhões, infor-
mou ontem (24) a Receita 
Federal. O valor representa 
um acréscimo real de 2,47% 
em relação a dezembro de 
2021, descontada a inflação 
medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA). 
No período acumulado de 
janeiro a dezembro de 2022, a 
arrecadação alcançou o valor 
de quase R$ 2,22 trilhões. O 
Ministério da Fazenda disse 
que este é o melhor desem-
penho arrecadatório para 
o mês de dezembro desde 
2000.

Em relação às Receitas 
Administradas, o valor arre-
cadado em dezembro de 2022 
foi de R$ 204 bilhões, repre-
sentando um acréscimo real 
de 2,04%. No período acumu-
lado de janeiro a dezembro, a 
arrecadação alcançou R$ 2,09 
trilhões, registrando acréscimo 
real (IPCA) de 6,64%.

De acordo com a Receita, 
o aumento observado no mês 
de dezembro pode ser expli-
cado, principalmente, pelo 
crescimento dos recolhimen-
tos de Imposto de Renda de 
Pessoa Jurídica (IRPJ), da 
Contribuição Social Sobre o 
Lucro Líquido (CSLL).

No acumulado do ano, 
o IRPJ e a CSLL totalizaram 
uma arrecadação de R$ 489,6 
bilhões, com crescimento real 
de 17,73%. Esse desempenho 
é explicado pelos acréscimos 
de 82,09%% na arrecadação 
relativa à declaração de ajuste 
do IRPJ e da CSLL, decorrente 
de fatos ocorridos ao longo de 
2021, e ao acréscimo de 16,9% 
na arrecadação da estimativa 
mensal.

“Destaca-se crescimento 
em todas as modalidades 
de apuração do lucro. Além 
disso, houve recolhimentos 
atípicos da ordem de R$ 42 
bilhões, especialmente por 
empresas ligadas à explo-
ração de commodities, no 
período de janeiro a dezem-
bro do ano passado, e de 
R$ 40 bilhões, no mesmo 
período de 2021”, diz Receita 
Federal.

O resultado de dezembro 
de 2022, quando comparado 
ao mesmo período do ano 
passado, mostra um recuo 
de 3,91% no IRPJ (R$ 17,2 
bilhões e de 1,11% na CSLL 
(R$ 9,2 bilhões), resultantes 
basicamente do decréscimo 
real de 6,64% na arrecadação 
da estimativa mensal, princi-
palmente das empresas não 
financeiras.

A Cofins e o PIS/Pasep 

apresentaram uma arrecada-
ção conjunta, no período de 
janeiro a dezembro de 2022, 
de R$ 406,7 bilhões, represen-
tando um acréscimo real de 
0,07%.

Esse desempenho é expli-
cado pelo acréscimo real de 
8,59% no volume de serviços, 
segundo a Pesquisa Mensal 
de Comércio do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (PMC-IBGE), e do 
decréscimo real de 0,88%, 
no volume de vendas (PMC-
IBGE), ambos no período 
compreendido entre dezem-
bro de 2021 e novembro 
de 2022  relativamente ao 
período compreendido entre 
dezembro de 2020 e novem-
bro de 2021.

Também contribuíram para 
o resultado, o desempenho de 
algumas atividades econômi-
cas, especialmente comércio 
varejista e entidades financei-
ras e a redução a zero das alí-
quotas dessas contribuições 
sobre os combustíveis, insti-
tuídas pelas leis n.º 192 e n.º 
194 de 2022.

Em dezembro do ano pas-
sado, a arrecadação dos dois 
tributos foi de R$ 26,4 bilhões 
para a Cofins e de R$ 7,3 
bilhões para o PIS/Pasep, com 
decréscimos de 12,73% e de 
10,04%, respectivamente.
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Partido de Jair 
Bolsonaro acusa 
Moro de caixa dois

O PL – partido do ex-presi-
dente Jair Bolsonaro – acusou 
o senador diplomado e ex-juiz 
Sergio Moro de abuso do 
poder econômico pelo suposto 
uso de caixa dois de campa-
nha nas eleições de 2022 no 
Paraná. Segundo a ação, que 
foi aberta em 23 de novembro, 
sob segredo de Justiça, e teve 
o sigilo revogado no último 
dia 17, pelo relator do caso no 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Paraná (TRE/PR), desembarga-
dor Mário Helton Jorge, Moro 
teria usado a pré-candidatura 
à Presidência da República 
pelo Podemos para promover 
gastos que depois serviriam 
para impulsionar sua disputa 
pelo Senado no União Brasil.

O ex-juiz rebate afirmando 
que a iniciativa não passa de 
um “desespero de perdedores” 
e atribui a ação a candidatos 
e partidos derrotados por 
ele, como o senador não ree-
leito, Alvaro Dias (Podemos), 
o deputado federal Paulo 
Martins (PL) e o PT.

Moro se filiou ao Podemos 
em novembro de 2021, como 
pré-candidato à Presidência. 
Em março, alegando não ter o 

Itamaraty confirma Bitelli como novo 
embaixador do Brasil na Argentina

O Ministério das Relações 
Exteriores informou ontem (ter-
ça-feira, 24) que o embaixador 
Julio Glinternick Bitelli foi con-
firmado como o novo embai-
xador do Brasil na Argentina. 
Atualmente, ele é embaixador 
do Brasil no Marrocos.

Bitelli já atuou na embai-
xada em Buenos Aires em duas 
ocasiões. Foi conselheiro entre 
2003 e 2006, responsável pelo 
setor político, e ministro-con-
selheiro, de 2010 a 2013. Entre 
2013 e 2015, chefiou a embai-
xada na Tunísia e, de 2016 a 
2019, na Colômbia.

Já foi chefe de gabinete 
do ministro das Relações 
Exteriores, nos anos 2015 e 
2016, ocasião em que o atual 
ministro Mauro Vieira, também 

apoio do partido, migrou para 
o União Brasil, concorrendo 
ao Senado pelo Paraná. Foi 
eleito com 1,9 milhão de votos, 
ou 33,5% do total, contra 1,7 
milhão de votos, ou 29,1% de 
Paulo Martins.

ESTRATAGEMA
De acordo com o PL, a 

pré-candidatura de Moro à 
Presidência teria sido apenas 
um “estratagema pernicioso” 
para driblar a lei e o teto de 
gastos da disputa ao Senado, 
desde sempre sua “verda-
deira” intenção. “O conjunto 
das ações foi orquestrado de 
forma a, dentre outras irregu-
laridades, usufruir de estru-
tura e exposição de pré-cam-
panha presidencial para, num 
segundo momento, migrar 
para uma disputa de menor 
visibilidade e teto de gastos 
vinte vezes menor, carregando 
consigo todas as vantagens e 
benefícios acumulados inde-
vidamente”, aponta o partido.

Segundo a legenda, gra-
ças a essa estratégia, Moro foi 
favorecido por um “desarra-
zoado” e “excessivo volume 
de gastos” na pré-campanha, 

o que seria “vedado pela legis-
lação”, que teria sido investido 
nessa pré-campanha na qual 
o próprio ato de filiação “se 
mostrou um verdadeiro comí-
cio eleitoral”. A ação é assinada 
pelos advogados Guilherme 
Ruiz Neto, Bruno Cristaldi, 
Marcelo Delmanto Bouchabki 
e Nathália Ortega da Silva.

De acordo com a ação, a 
soma dos gastos da pré-cam-
panha à Presidência com os da 
campanha ao Senado seria de 
no mínimo, R$ 6,7 milhões. O 
teto da campanha ao Senado 
era de cerca de R$ 4,4 milhões, 
afirma a sigla.

No processo, o partido decla-
rou também que Moro burlou a 
legislação eleitoral ao exigir que 
os partidos e as fundações parti-
dárias pagassem salários e fizes-
sem contratações de empresas 
de amigos e fala em “indícios de 
corrupção”. Citou, por exemplo, 
a contratação por R$ 1 milhão 
pelo União Brasil do escritório 
de advocacia de um suplente 
de Moro com o objetivo de 
realizar serviços jurídicos elei-
torais. De acordo com o PL, o 
escritório não tinha até então 
ações dessa natureza.

comandou o Itamaraty.
Ao indicar um embaixador, 

o país solicita formalmente 
agrément, que é o consenti-
mento do Estado estrangeiro 
que receberá o diplomata. No 
caso de Bitelli, o Itamaraty 

informou que a Argentina 
concedeu agrément. Agora, a 
designação será submetida à 
aprovação do Senado Federal, 
para que o embaixador assuma 
oficialmente como represen-
tante do Brasil no país.

JULIO Glinternick Bitelli é embaixador do Brasil no Marrocos

Intervenção
Alexandre de Moraes recebeu um balanço parcial sobre a 
intervenção na segurança pública no DF, em documento 
entregue pelo interventor Ricardo Cappelli. A íntegra 
do relatório será entregue hoje (25) ao ministro. A 
intervenção do governo federal até 31 de janeiro foi 
decretada por Lula após os atos de 8 de janeiro. No dia 13 
deste mês, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a 
intervenção não deve ser prorrogada e será finalizada no 
prazo inicialmente estipulado. Mais cedo, Moraes, que é 
relator dos processos que apuram os responsáveis pelos 
atos, abriu mais três inquéritos para investigar o caso. Até 
agora, sete inquéritos foram abertos na Corte.

MST no comando
Um integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto 
(MTST) foi nomeado ontem (terça-feira, 24) para assumir uma 
secretaria no Ministério das Cidades, de Jader Barbalho Filho 
(MDB). Guilherme Simões Pereira comandará a Secretaria 
Nacional de Políticas para Territórios Periféricos, órgão inédito 
no governo federal. Em março de 2022, o então pré-candidato 
presidencial Lula afirmou que o MTST não seria “apenas 
coadjuvante” em seu governo.

Bloqueios de bens
A Advocacia-Geral da União 
(AGU) protocolou ontem 
(24) na Justiça Federal em 
Brasília nova ação para 
bloquear bens de investigados 
pelos atos golpistas de 8 
de janeiro. Na ação, a AGU 
quer a indisponibilidade do 
patrimônio de 40 pessoas 
físicas que foram presas em 
flagrante no dia dos atos. A 
AGU sustenta que a medida 
é necessária para reparar 
os prejuízos causados pelos 
acusados que participaram 
ativamente da depredação 
das instalações do Congresso, 
do Palácio do Planalto e 
do STF. Caso a medida seja 
aceita pela Justiça, o bloqueio 
ocorrerá sobre imóveis, 
veículos e contas bancárias. 
Na semana passada, a AGU 
pediu o bloqueio de R$ 
18,5 milhões de bens de 52 
pessoas e sete empresas 
acusadas de financiar os atos.

Busca do voto
Candidato à reeleição 
para a Presidência da 
Câmara em votação 
marcada para o 
próximo dia 1º de 
fevereiro, Arthur Lira 
divulgou ato que 
prevê o aumento 
de R$ 4.253,00 
para R$ 6.654,00 
no auxílio-moradia 
pago aos deputados 
que não utilizam 
as residências 
funcionais da 
Câmara. O auxílio 
poderá ser pago em 
dinheiro, com desconto no Imposto de Renda, ou em reembolso 
por despesa, através da compensação de notas fiscais de hotéis 
ou locação de imóveis, isento de IR.

DIVULGAÇÃO

Surpreendido
O ex-ministro da Justiça e 
ex-secretário de Segurança 
do DF, Anderson Torres, 
disse em sua audiência 
de custódia que foi 
surpreendido pelos atos 
golpistas na Praça dos Três 
Poderes. Ele saiu de férias 
às vésperas dos protestos 
e teve a prisão decretada 
quando ainda estava nos 
EUA sob suspeita de se 
omitir ou facilitar a ação dos 
radicais. “Do jeito que eu 
saí, o que eu deixei assinado, 
eu deixei tranquilo, porque 
nem se caísse uma bomba 
em Brasília teria ocorrido 
o que ocorreu”, afirmou ao 
desembargador Airton Vieira 
ao ser ouvido no último 
dia 14. “Essa prisão e essa 
acusação me pegaram muito 
de surpresa”. Disse que a 
ordem de prisão foi um ‘tiro 
de canhão’ e que jamais ‘daria 
condições’ para as invasões.
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Petrobras aumenta
preço da gasolina
às distribuidoras

A partir de hoje (quarta-feira, 
25), o preço médio de venda de 
gasolina A da Petrobras para 
as distribuidoras passará de 
R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, 
aumento de R$ 0,23 por litro.

“Considerando a mistura 
obrigatória de 73% de gaso-
lina A e 27% de etanol anidro 
para a composição da gaso-
lina comercializada nos pos-
tos, a parcela da Petrobras no 
preço ao consumidor será, em 
média, R$ 2,42 a cada litro ven-
dido na bomba”, diz a nota da 
companhia.

No dia 7 de dezembro, o 
preço médio de venda da gaso-
lina A da Petrobras para as dis-
tribuidoras passou de R$ 3,28 

Preço de combustíveis tem queda nos
postos de gasolina, segundo a ANP

O preço médio do litro da 
gasolina vendido nos postos 
do país teve queda de R$ 5,04 
para R$ 4,98 na semana de 
15 a 21 de janeiro, segundo 
balanço da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 

Prévia da inflação ficou em 0,55% em janeiro
A prévia da inflação de 

janeiro teve alta de 0,55%, após 
o índice de 0,52% registrado em 
dezembro. O IPCA-15, divulgado 
ontem (24) pelo IBGE, mostra 
que os maiores impactos vie-
ram dos setores da saúde e cui-
dados pessoais (1,10%), alimen-
tação e bebidas (0,55%), com 
0,14 ponto percentual (p.p.) e 
0,12 p.p. respectivamente.

Nos últimos 12 meses, a varia-
ção do IPCA-15 foi de 5,87%, 
abaixo dos 5,90% observados nos 
12 meses imediatamente anterio-
res. Em janeiro de 2022, o índice 
ficou em 0,58%.Os nove grupos 
de produtos e serviços pesqui-
sados tiveram alta em janeiro. O 
grupo saúde e cuidados pessoais 
acelerou de dezembro (0,40%) 
para janeiro (1,10%), influenciado 
principalmente pela alta nos 
preços dos itens de higiene pes-
soal (1,88%), que em dezembro 
haviam subido 0,04%. Perfume 
(4,24%) e produtos para pele 
(3,85%) tiveram as altas mais 
expressivas.

PREÇO médio de venda terá aumento de R$ 0,23 por litro
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para R$ 3,08 por litro, redução 
de R$ 0,20 por litro.

Segundo a empresa, esse 
aumento acompanha a evo-
lução dos preços de referên-
cia e é coerente com a prática 

de preços da Petrobras, “que 
busca o equilíbrio dos seus pre-
ços com o mercado, mas sem o 
repasse para os preços internos 
da volatilidade conjuntural das 
cotações e da taxa de câmbio”.

Biocombustíveis (ANP).
O preço mínimo de revenda 

da gasolina encontrado pela ANP 
foi R$ 4,15 e o máximo, R$ 6,99.

O preço médio do litro do 
etanol caiu de R$ 3,94 para 
R$ R$ 3,85. O valor mais alto 

pesquisado pela agência foi de 
R$ 6,57 e o mínimo, R$ 3,15.

Já o valor médio do litro do 
diesel passou de R$ 6,36 para R$ 
6,32. O preço mais alto encon-
trado nos postos foi de R$ 7,99 
e o mais baixo, de R$ 5,39.

“Os planos de saúde (1,21%) 
mantiveram a variação do mês 
anterior, refletindo a incorpora-
ção da fração mensal dos rea-
justes dos planos novos e anti-
gos para o ciclo de 2022 a 2023”, 
diz a pesquisa.

A variação de alimentação e 
bebidas (0,55%) ficou abaixo da 
registrada em dezembro (0,69%). 
As altas da batata-inglesa 
(15,99%), do tomate (5,96%), do 
arroz (3,36%) e das frutas (1,74%) 
provocaram aumento de 0,61% 
nos preços dos alimentos para 
consumo no domicílio.

Já as quedas mais expressi-
vas ficaram por conta da cebola 
(-15,21%) e do leite longa vida 
(-2,04%). A alimentação fora 
do domicílio (0,39%) ficou com 
resultado próximo ao do mês 
anterior (0,45%), com o lanche 
tendo alta de 0,80% e, a refei-
ção, de 0,14%.

“No grupo comunicação 
(2,36%), o resultado foi influen-
ciado pelas altas de TV por 
assinatura (11,78%), combo 

de telefonia, internet e TV por 
assinatura (3,24%), acesso à 
internet (2,11%) e aparelho 
telefônico (1,78%). O combo de 
telefonia, internet e TV por assi-
natura foi o subitem que exer-
ceu maior impacto (0,05 p.p.) no 
índice do mês”, diz o IBGE.

Em transportes, houve uma 
desaceleração de dezembro 
(0,85%) para janeiro (0,17%). 
O principal motivo foi a queda 
nos preços dos combustíveis 
(-0,58%). À exceção da alta no 
etanol (0,51%), houve queda 
nos preços do óleo diesel 
(-3,08%), da gasolina (-0,59%) 
e do gás veicular (-0,40%).

No grupo habitação (0,17%), 
houve queda nos preços do gás 
de botijão (-1,32%) e da energia 
elétrica residencial (-0,16%). Foi 
registrada alta do gás encanado 
(7,09%), consequência dos rea-
justes de 9% das tarifas no Rio 
de Janeiro (3,64%), em vigor 
desde 1º de janeiro, e de 10,90% 
em São Paulo (10,90%), a partir 
de 10 de dezembro.

ADI-PR
O secretário de Comunicação 
do Paraná, Cleber Mata e 
o diretor de Mídia, William 
Silva, receberam ontem, 
representantes da ADI-PR. 
O encontro foi para estreitar 
as relações com o novo 
secretário que veio de São 
Paulo. O presidente da ADI, 
Jucelino Costa desejou sucesso 
ao secretário e sua equipe, 
reforçando o compromisso 
de parceria com o governo 
estadual. Também esteve 
presente o Diretor Comercial da 
ADI, Ricardo Takiguti.

Censo
Dados preliminares do Censo 
indicam que em cerca de 150 
cidades do Paraná, a população 
reduziu ou se manteve próxima 
ao último levantamento de 
12 anos atrás. Em 247 cidades 
houve aumento populacional, 
dos quais 35 delas com 
crescimento superior a 10 
mil habitantes. O aumento 
da população paranaense 
foi de 11,7% nesse período, 
superando o índice nacional de 
8,19%. O Estado conta agora 
com 22 cidades com mais de 
100 mil habitantes. As maiores 
localidades estão concentradas 
na região metropolitana de 
Curitiba, Norte e Oeste.

População
O secretário do Planejamento, 
Guto Silva, disse que o novo 
censo vai permitir a análise não 
apenas da questão populacional, 
mas do comportamento do novo 
Paraná. “Tivemos um acréscimo 
demográfico de 1,4 milhão 
de pessoas nesses 12 anos, 
com uma população que tem 
envelhecido e cidades pequenas 
que vêm perdendo população. 
Precisamos de políticas públicas 
bem calibradas para poder 
atender às demandas. É isso 
que estamos discutindo para 
preparar as próximas ações”, 
disse.

Hospital da Criança
O Hospital da Criança, em 
Maringá, vai receber R$ 
6,5 milhões para a rede de 
tecnologia da informação e 
instalação de aparelhos de 

Apoio
O deputado Hussein Bakri (PSD), anunciado pelo governador 

Ratinho Junior líder do Governo na Assembleia Legislativa a partir 
de 1º de fevereiro, garantiu o apoio dos deputados da base aliada 

às ações da Secretaria da Educação. Bakri também firmou o 
compromisso de ajudar a manter o Paraná no 1º lugar nacional do 
Ideb – índice nacional que mede a qualidade da educação pública.

ar-condicionado na unidade. 
O repasse foi confirmado 
pelo secretário Beto Preto 
(Saúde) que confirmou R$ 
1,9 milhão para compra de 
equipamentos odontológicos 
para a Universidade Estadual 
de Maringá (UEM).

Turismo sustentável
O deputado estadual Marcio 
Nunes (PSD) em seu artigo 
intitulado ‘Parcerias pelo 
turismo sustentável ‘ destaca 
a importância das parcerias 
público-privadas no fomento 
do turismo e desenvolvimento 
sustentável. “As concessões 
são potencialmente uma 
forma legal de aumentar os 
investimentos, garantindo 
a preservação ambiental 
valendo-se de técnicas de gestão 
eficientes e comprometidas 
com o desenvolvimento e a 
preservação dos meios”.

Posse
O credenciamento para os 
veículos de comunicação da 
posse dos deputados estaduais 
eleitos para a 20ª legislatura 
(2023-2027) deve ser realizado 
até a próxima sexta-feira 
(27). A solenidade será no 
dia 1º de fevereiro, às 14h, na 
Assembleia Legislativa.

Rodovia BR-163
O ministro dos Transportes, 
Renan Filho, divulgou nesta 
semana detalhes do que chamou 
de “Plano de 100 Dias”, um 
conjunto de ações prioritárias do 
governo federal para o setor de 
infraestrutura rodo e ferroviária 
no Brasil. Entre essas ações, 
o ministro anunciou que até 
abril será concluído o Contorno 
Oeste de Cascavel, envolvendo 
a duplicação do trecho da 
rodovia BR-163.

FPM e Fundeb
Presidente da Amop, Elio Kabelo 
Marciniak (PSD), prefeito de 
Santa Tereza do Oeste, defendeu 
na AMP o aumento do repasse 
para o transporte escolar dos 
alunos da rede estadual, o 
aumento de 15% no piso de 
professores e dos repasses do 
FPM com a complementação da 
União ao Fundeb.
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Cascavel - A Câmara de Cas-
cavel realiza nesta quarta-feira 
(25), às 17h30, a cerimônia 
oficial de posse da nova Mesa 
Diretora eleita para o biênio 
2023-2024. Compõem a nova 
Mesa Diretora da Câmara, Alé-
cio Espínola (PSC) (presidente); 
Melo (Progressistas) como 
1º vice-presidente; Valdecir 
Alcântara (Patriota) como 2º 
vice-presidente; Mazutti (PSC) 
como 1º secretário e Sadi Kisiel 
(Podemos) como 2º secretário. 
Esta será a terceira gestão de 
Alécio Espínola à frente do 
legislativo cascavelense.

Foram convidados para a 
cerimônia que ocorre no ple-
nário da Câmara, o prefeito 
Leonaldo Paranhos e o vice-
-prefeito, Renato Silva, secre-
tários municipais, presiden-
tes e diretores de autarquias 

Nova mesa diretora da 
Câmara de Cascavel 
toma posse nesta quarta

Agências do Trabalhador do Paraná têm
12,2 mil vagas de emprego disponíveis
Curitiba - O Paraná começa a 
semana com a oferta de 12.266 
vagas de emprego com carteira 
assinada nas Agências do Tra-
balhador e Postos Avançados. 
A maior parte é para auxiliar 
de linha de produção, com 
2.730  oportunidades em todo 
o Estado.

O maior volume está na 
Região Metropolitana de Curi-
tiba (2.676), com grande oferta 
de emprego para operador de 
telemarketing ativo e recep-
tivo (374) e auxiliar de linha de 
produção (264). Para preenchi-
mento imediato de vagas são 
oferecidas oportunidades para 
as funções de ajudante de carga 
e descarga de mercadoria (30), 
auxiliar de cozinha (16), técnico 
em edificações (2) e técnico em 
eletroeletrônica (1). 

Na sequência, em volume 
total, aparece a regional de 
Toledo, com 2.093 vagas. Auxi-
liar de linha de produção é o 
segmento com mais postos 
de trabalho abertos, com 484, 
seguido de operador de pro-
cesso de produção (218), aba-
tedor de aves (100) e auxiliar de 
produção farmacêutica (50).

São destaques em quanti-
dade as regionais de Cascavel 
(1.404), Londrina (725), Cia-
norte (687) e Maringá (667). 
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e departamentos, deputados 
federais e estaduais, além de 
representantes da sociedade 
civil organizada, familiares e 
amigos dos vereadores esco-
lhidos para gerir a Câmara nos 
próximos dois anos. A eleição 
foi em julho do ano passado e 
desde 1º de janeiro deste ano 
os vereadores já desempe-
nham suas funções.

O QUE FAZ A MESA 
DIRETORA

Cabe à Mesa ordenar e gerir 
o funcionamento da Câmara, 
que em 2023 tem um orça-
mento superior a R$ 32 milhões 
e mais de 170 funcionários. 
Além disso, é ela quem coor-
dena todo o trabalho legisla-
tivo, as pautas de cada sessão 
e a tramitação dos projetos.

O presidente da Câmara é 

responsável por representar a 
Casa perante as autoridades 
públicas e a sociedade civil. É 
seu papel dirigir os trabalhos 
institucionais e manter sua 
ordem. Cabe ao parlamentar 
que ocupa o cargo autorizar a 
realização de despesas, pres-
tar contas dos gastos do legis-
lativo, assinar a correspondên-
cia oficial e convocar reuniões.

O 1º e o 2º vice-presidentes 
têm a função de substituir o 
presidente em sua ausência. 
Além disso, eles podem exercer 
outras funções, de acordo com 
solicitação da presidência.

O 1º Secretário deve verifi-
car a presença dos vereadores 
em cada sessão, anotar faltas e 
justificativas, realizar a leitura do 
expediente recebido pela Mesa 
durante a semana e encerrar o 
livro no final da Sessão. 

Em Cascavel, as funções que 
lideram 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.

Em Londrina, alimentador 
de linha de produção (280), 
auxiliar de linha de produção 
(190), auxiliar de produção de 
gorduras vegetais comestíveis 
(60) e abatedor (30) são os 
principais postos de trabalhos 
ofertados. 

Também estão disponíveis 
84 vagas para auxiliar de linha 
de produção em Cianorte, 
além de 65 para magarefe, 50 
para auxiliar de produção de 
gorduras vegetais comestíveis 
e 40 para faxineiro na mesma 

região. Em Maringá são 214 
para auxiliar de linha de pro-
dução, 100 para operador de 
processo de produção, 25 para 
magarefe e 20 para soldador. 

Interessados também 
encontram muitas oportunida-
des disponíveis em Apucarana 
(617), com destaque para o 
mercado têxtil; Foz do Iguaçu, 
com grande quantidade de 
auxiliar de linha de produção 
(254); e Pato Branco (449), com 
destaque para as vagas ligadas 
à agropecuária, como safrista, 
monitor agrícola e abatedor de 
animais.

No setor de construção civil, 
há vagas para pintor em União 
da Vitória, pedreiro em Ponta 
Grossa e Paranavaí, e ajudante 
de eletricista em Guarapuava.

Saidinha é presentão
Antes de ser eleito presidente da República, Jair Bolsonaro 

soltou que mudaria a lei para extinguir o indulto a detentos em 
datas festivas, a famigerada “saidinha” da cadeia. Passaram-
-se quatro anos e viu-se um desfile de marginais nas ruas das 
grandes capitais em reincidência de crimes. A Coluna levantou 
os dados nas três principais cidades do Brasil para o “saidão” 

do Natal e Réveillon. No Estado do Rio de Janeiro, 1.997 presos 
foram liberados dia 24 de dezembro, com retorno agendado para 

o dia 30 de dezembro, até às 22h.  Ao todo, 20% deles não 
retornaram. Fugiram 390 marginais. Índice similar ao mesmo 

período de 2021: dos 3.187 detentos com liberdade provisória, 
687 não retornaram. Em São Paulo, o Judiciário autorizou saída 
temporária de 36.041 
apenados entre 23 de 
dezembro de e 3 de 

janeiro:  4,61% (1.661 
potenciais bandidos) 

desfilam nas ruas. Em 
Brasília, foram libe-

rados 1.958 presos, 
mas 25 não voltaram 

e circulam felizes pelas 
ruas da capital. A Lei nº 
7.210/84 prevê a sol-
tura para “proporcionar 

condições para a harmô-
nica integração social do 
condenado”. E dane-se 

o cidadão de bem. 

Força da Solar
A energia solar no Brasil cres-
ceu 84% em 2022. Segundo 
a Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica, a 
potência instalada passou de 
13 gigawatts em janeiro do 
ano passado para 23,9 giga-
watts neste mês de 2023. Tor-
nou-se a segunda maior fonte 
da matriz energética do País, 
com 11,2% do mercado, atrás 
somente da hídrica (51,3%). 
Nos últimos 10 anos, a fonte 
solar atraiu mais de R$ 120,8 
bilhões em investimentos, 
gerou mais de 705 mil empre-
gos e arrecadou cerca de R$ 
38 bilhões em impostos. 

Bancão cobiçado
Um porquê de a direção 
do Banco do Nordeste ser 
cobiçada por partidos aliados 
de todo presidente eleito: a 
instituição desembolsou, ape-
nas em 2022, R$ 49 bilhões 
no setor produtivo, aumento 
de 23,5% de recursos na 
economia. A maior parte dos 
recursos foi do Fundo Consti-
tucional de Financiamento do 
Nordeste para infraestrutura 
(R$ 11 bilhões), agricultura 
(R$ 8 bilhões), comércio e 
serviço (R$ 6,98 bilhões), 
pecuária (R$ 6,36 bilhões) e 
indústria (R$ 2,77 bilhões). 

Moda online
Levantamento da SmartHint 
revela que o segmento online 
de Moda e Acessórios foi o 
mais buscado por consumido-
res entre janeiro e novembro. 
Foram 1 milhão de compras 
nas lojas virtuais com fatura-
mento de R$ 20 bilhões. O 

setor de Perfumaria, Cos-
méticos e Saúde ficou na 
segunda colocação, com 344 
mil pedidos. A pesquisa ana-
lisou 25 setores, com mais 
de 475 mil de pedidos.

Seu bolso escolar
O preço do material escolar 
das crianças é uma das 
grandes preocupações dos 
brasileiros no início do ano. 
Segundo levantamento do 
Procon Jundiaí (SP), os pre-
ços de um mesmo produto 
desse nicho podem variar até 
148%. Foram comparados os 
valores de 70 itens idênticos, 
entre eles régua de acrílico 
de 30cm, de R$ 7,35 a R$ 
16,85 (variação de 148%), 
tesoura sem ponta, de R$ 
9 a R$ 21,90 (variação de 
143%), cola branca de R$ 
7,63 a R$ 17,90 (variação 
de 135%).

Imóvei$
O mercado imobiliário paulis-
tano segue em viés de alta 
com os números consolida-
dos de 2022. De acordo com 
a plataforma Imovelweb, o 
preço do aluguel na capital 
subiu 11,6% no último ano. 
Já o preço dos imóveis à 
venda aumentou 5,1%. O 
valor médio do aluguel em 
dezembro de 2022 era de R$ 
3.639 para os apartamentos 
de 65 m². Em relação aos 
imóveis à venda, a média de 
dezembro foi de R$ 10.055 
por metro quadrado. 

Hospitais registram
aumento de 94% na
captação de órgãos

Os complexos hospitalares 
das universidades estaduais de 
Londrina (UEL), Maringá (UEM), 
Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste 
do Paraná (Unioeste) alcança-
ram resultados significativos na 
captação de órgãos e tecidos 
em 2022. Ao todo, foram rece-
bidas 99 doações, o que repre-
senta um aumento de 94% em 
relação a 2021 (51).

O transplante é a única 
alternativa capaz de reestabe-
lecer as funções de um órgão 
ou tecido comprometido em 
pessoas com doenças crôni-
cas ou agudas. Um paciente 
pode doar o coração, rins, pân-
creas, pulmões, fígado, além 
de tecidos como córneas, pele, 
ossos, válvulas cardíacas e ten-
dões. Atualmente, segundo o 
Ministério da Saúde, o Brasil dis-
põe do maior programa público 
de transplantes do mundo. Em 
números absolutos, do total de 
transplantes realizados, o País 
fica em segundo lugar, atrás 
somente dos Estados Unidos.

N a  U E L ,  o  H o s p i ta l 
Universitário Regional do 
Norte do Paraná registrou 41 
captações de órgãos e tecidos 
no decorrer do ano passado, o 
que equivale a um aumento de 
485% em relação ao ano ante-
rior, quando foram realizados 
sete procedimentos. A unidade 
começou esse trabalho em 
1998, com uma média de qua-
tro captações nos dez primeiros 
anos. Em 2017 houve 45 proce-
dimentos, o número mais alto 
da série histórica.

Em 2020, em decorrência 
das contraindicações relacio-
nadas ao novo coronavírus, o 
HU da UEL registrou uma queda 
de 75% na captação de órgãos. 
Nesse período, o hospital se 

Agentes comunitários agora
são profissionais de saúde

O governo federal sancionou 
sem vetos a lei que regulamenta 
as profissões de agente comuni-
tário de saúde (ACS) e de agente 
de combate às endemias (ACE) 
como profissionais de saúde. 
Com a alteração, os profissio-
nais das duas categorias pode-
rão acumular até dois cargos 
públicos, desde que as ativida-
des não conflitem em horário.

A aprovação “é uma grande 
conquista” para os cerca de 
400 mil agentes comunitá-
rios de saúde e de combate 
a endemias “garantindo-lhes 
um direito que lhes permitirá 
obter melhores condições de 
vida e também em proveito 
da administração pública e da 
sociedade a que servem”.

Atualmente, de acordo com a 

Constituição, só podem acumu-
lar dois cargos públicos profes-
sores e profissionais de saúde, 
desde que as profissões sejam 
regulamentadas e que seja com-
provada a compatibilidade de 
horário. Assim, o projeto insere a 
definição de agentes de saúde e 
de endemias como profissionais 
de saúde na lei que regulamenta 
a atividade.

São 16 centros de transplantes. Para tecidos são disponibilizados 25 centros de córneas, 23 
centros musculoesquelético e seis centros de válvulas cardíacas
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tornou uma referência no aten-
dimento aos pacientes com sus-
peita da Covid-19 ou diagnosti-
cados com a doença.

O Hospital Universitário 
Regional dos Campos Gerais, 
em Ponta Grossa, registrou um 
aumento de 77% na captação, 
totalizando 16 procedimen-
tos, sete a mais do que no ano 
anterior (9). A taxa de recusa das 
famílias diminuiu de 40% em 
2021 para 36%. Em Cascavel, 
o Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná (Huop) somou 
36 captações de órgãos em 
2022, um aumento de 38% em 

comparação ao ano anterior, 
com 26 procedimentos. Já a 
taxa de recusa das famílias é 
de 31%.

O HU da UEM registrou seis 
captações em 2022, contra nove 
em 2021. O HU criou o Serviço 
de Doação de Órgãos e Tecidos 
para Transplantes em 2016. A 
unidade conta com um enfer-
meiro exclusivo para a captação 
de córneas. Os demais órgãos 
sólidos ficam sob a responsa-
bilidade de equipes da Central 
Estadual de Transplantes, vin-
culada à Secretaria da Saúde do 
Paraná (Sesa).

Processo
O processo de captação de órgãos começa quando a morte ence-
fálica é confirmada no paciente, condição que apresenta a perda 
completa e irreversível das funções cerebrais. Esse diagnóstico é 

conduzido por meio de diversos exames médicos, realizados mais 
de uma vez, com intervalo de tempo para assegurar o óbito com 

precisão. A partir desse momento, o setor de notificação, captação 
e distribuição de órgãos da Central de Transplantes é comunicado 
e repassa a informação para a Organização de Procura de Órgão 
(OPO) da região. Essa unidade desloca uma equipe até o hospital 

para examinar o doador e avaliar os órgãos e a compatibilidade com 
prováveis receptores. A coleta e o transporte do órgão precisam ser 
rápidos. Coração e pulmão, por exemplo, podem ficar fora do corpo 
por quatro horas, o fígado por 12 horas e o pâncreas por até 20 ho-
ras. O Sistema Estadual de Transplantes tem nove veículos, além de 
um veículo em cada OPO: Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá.
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Nova fase da Operação Cronos da
Polícia Civil é realizada em Iporã

A Polícia Civil, por intermé-
dio da 15° Delegacia Regional 
de Iporã e com apoio da Força 
Nacional, na manhã de ontem 
(terça-feira, 24), desencadeou 
a terceira fase da denominada 
Operação Cronos, que visa tirar 
de circulação pessoas envol-
vidas em crimes de homicídio 

em toda a área jurisdicional da 
7ª Subdivisão Policial (SDP) de 
Umuarama.

A ação desenvolvida ontem, 
aconteceu pela manhã. Tendo 
início às 6h, policiais civis deram 
cumprimento a um mandado de 
busca e apreensão e a um man-
dado de prisão em desfavor de 

um homem investigado pela 
prática em tese, do crime de 
homicídio tentado.

Na mesma ocasião, o autor 
também teria cometido vio-
lência doméstica e familiar 
contra mulher.

De acordo com as investi-
gações da Polícia Civil de Iporã, 

o crime aconteceu no dia 8 de 
janeiro deste ano e foi registrado 
por volta de 13h. O homem pro-
curado teria chegado à residên-
cia da ex-companheira e, de 
posse de uma arma de fogo, 
invadiu o imóvel e chegou a efe-
tuar vários disparos que atingi-
ram de raspão o atual namorado 

da mulher. Mesmo ferido, o 
homem conseguiu fugir do local 
e buscar socorro.

Ontem, o acusado da pra-
tica do crime foi localizado 
e colocado à disposição da 
Justiça. De acordo com os poli-
ciais, a arma de fogo utilizada 
no atentado não foi localizada.

Homem ateia fogo em duas
casas no conjunto Sonho Meu

Um homem de 40 anos, 
que saiu há poucos dias de um 
hospital psiquiátrico, incen-
diou duas residências na tarde 
de ontem (terça-feira, 24), nos 
Conjuntos Habitacionais Sonho 
Meu I e II, em Umuarama.

A primeira casa incendiada, 

Ladrão é preso após se esconder em caixa d’água
Um homem foi detido pela 

Polícia Militar (PM) após ten-
tar furtar a fiação elétrica de 
uma residência desocupada 
em Moreira Sales (município 
localizado a 57 quilômetros 
de Umuarama). O autor do 
crime ainda teria tentado se 
esconder dos policiais dentro 
de uma caixa d’água.

O proprietário do imóvel 
acionou a PM, dizendo que o 
suspeito havia sido visto ten-
tando entrar na casa, que não 
possui moradores. No local, a 
equipe percebeu que o telhado 
apresentava avarias e que 

barulhos podiam ser ouvidos 
de dentro do forro.

Já cientes que o invasor 
estava escondido, os policiais 
solicitaram para que ele saísse, 
porém obtiveram a negativa 

do suspeito. Ao entrar no 
forro, eles se depararam com 
o homem escondido dentro da 
caixa d’água.

O detido deu muito traba-
lho às equipes policiais, pois 

se recusava a sair. Mas assim 
que foi capturado, foi imobi-
lizado e algemado, pois fazia 
muitas ameaças, dizendo que 
pertence a uma facção crimi-
nosa e que vingança seria feita.

Ao fim, o detido confessou 
ter entrado no imóvel para fur-
tar a fiação. Ele recebeu voz 
de prisão e foi encaminhado 
à Delegacia de Polícia Civil de 
Goioerê.

A Polícia Ambiental de Umuarama apreendeu ontem (terça-feira, 24), 
diversas aves nativas da fauna brasileira, em uma residência no município de 
Moreira Sales. De acordo com os policiais, a apreensão aconteceu durante 
um patrulhamento no âmbito da Operação Hórus. O proprietário não pos-
suía licença do órgão ambiental competente para manter as aves em cativeiro 
e, durante a ocorrência, foi lavrado um termo circunstanciado de infração 
penal, conforme Lei de Crimes Ambientais. Além disso, também foram 
lavrados autos de infração ambiental.

pertencia a uma parente do 
autor. Fica situada à rua Raul 
Pompéia esquina com rua 
Fernando Sabino, no Sonho Meu I. 
Enquanto o Corpo de Bombeiros 
controlava o incêndio neste imó-
vel, o homem foi até outra resi-
dência, desta vez de uma amiga 

de sua mãe, na rua Basílio da 
Gama, no conjunto Sonho Meu II, 
e também colocou fogo.

Pessoas próximas disseram 
que o autor dos dois incêndios 
criminosos sofre de transtor-
nos psicológicos e que familia-
res estariam tentando interná-
-lo novamente.

Após incendiar as residên-
cias, que praticamente foram 
totalmente destruídas, princi-
palmente os móveis e a parte 
de forração e cobertura, ele 
fugiu para a casa de sua mãe, 
onde tentou evitar a entrada de 
socorristas e da Polícia Militar 
que acompanhava a situação.

Depois de ser contido, foi 
levado sob escolta policial para 
uma ambulância do Samu, 
recebeu medicação e posterior-
mente foi conduzido ao Pronto 
Atendimento Municipal, a 
previsão é de que ainda hoje 
(quarta-feira, 24) ele seja 
conduzido para um hospi-
tal psiquiátrico novamente. 
(Colaboração – OBemdito)

RESIDÊNCIAS ficaram praticamente destruídas. Fogo destruiu a forração, moveis e afe-
tou a estrutura dos telhados
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Preços de materiais escolares
apresentam diferença de 840%

Uma das pesquisas de pre-
ços mais aguardadas do ano 
acaba foi divulgada ontem (24) 
pelo Procon Umuarama. Os 
resultados vão impressionar 
pais e responsáveis pela com-
pra de materiais escolares: há 
produtos, de marcas iguais ou 
semelhantes, com diferença de 
preço de exatos 842%, caso do 
esquadro de plástico, encon-
trado a R$ 0,69 e a R$ 6,50.

A pesquisa foi feita em nove 
estabelecimentos comerciais 
da cidade, entre livrarias e 
lojas de departamento que 

têm setores específicos para a 
venda desses 47 itens. O secre-
tário do Procon Umuarama, 
Deybson Bitencourt, indica 
que pesquisar é fundamen-
tal para os pais que querem 
fazer um pouco de economia. 
“Claro, se deslocar de carro por 
15 ou 20 quilômetros apenas 
para comprar um apontador 
mais barato, não vale a pena. 
Mas analisar os preços gerais, 
considerar os preços médios 
e comparar se as marcas dos 
produtos têm a mesma qua-
lidade é muito importante, 

principalmente no caso de pais 
que têm dois ou três filhos em 
idade escolar”, comenta.

Os produtos que mais 
aumentaram de preço entre 
janeiro de 2022 e janeiro de 
2023 foram os apontadores 
de lápis com um furo (que cus-
tava em média R$ 0,58 e agora 
custa R$ 2,12 – uma diferença 
de 265%) e o com depósito 
(que custava R$ 1,03 e agora 
custa R$ 3,69 – uma diferença 
de 258%). “Uma ‘curiosidade’ 
é que apenas um produto da 
lista baixou de preço entre os 
dois anos, que foi o caderno 
matemática de brochura com 
40 folhas e capa flexível, que 
custava R$ 4,48 e agora custa 
R$ 2,13 – uma redução de 53%. 
Isso confirma que os preços de 
materiais escolares não acom-
panharam apenas a inflação 
registrada no período”, analisa 
o secretário.

Além do esquadro plás-
tico, as maiores diferenças de 

Consumidor atento
O secretário esclarece que a lista de materiais escolares é 

fornecida pela escola indicando apenas os itens que o aluno vai 
usar individualmente – e nunca com produtos de uso coletivo. 

“Até há alguns anos era comum vermos as escolas pedindo itens 
como produtos de limpeza, papel higiênico, sabonete, copos 

descartáveis, carimbo, álcool, algodão, entre outros. Contudo, 
essa prática tornou-se irregular, e esses materiais devem ser 

fornecidos pela escola e não pelos alunos”, alerta. Outro ponto 
que a legislação brasileira também assegura é o fato de que as 
escolas não podem, em hipótese alguma, escolher a marca dos 
materiais escolares solicitados para o ano letivo. “É direito do 

consumidor escolher a opção que preferir para os itens solicita-
dos pela escola, lembrando que alguns materiais não podem de 

forma alguma ser solicitados, como canetas de lousa, carim-
bos, copos descartáveis, esponja para pratos, fitas adesivas ou 
decorativas, grampos para grampeador, giz branco ou colorido, 

guardanapos, lenços descartáveis, medicamentos, pasta suspen-
sa e papel higiênico, entre outros”, enumera.

preços entre os produtos de 
uma loja para outra estão no 
apontador de lápis com depó-
sito (encontrado a R$ 1,03 e a 
R$ 8,99 – diferença de 597%), 
o lápis de cera jumbo com 12 
unidades (encontrado a R$ 
3,90 e a R$ 26,99 – diferença 
de 592,1%), o caderno espi-
ral com 96 folhas e capa dura 

(encontrado a R$ 3,50 e a R$ 
19,99 – diferença de 471,1%) e 
o compasso (encontrado a R$ 
1,89 e a R$ 9,99 – diferença de 
428,6%). “Para comprar os 47 
itens da lista básica de mate-
riais escolares em 2022, os 
pais tinham de desembolsar 
R$ 154,28, já este ano terão de 
investir R$ 320,73”, pontua.
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Equipe da Educação prepara volta às
aulas nas unidades da rede municipal

A Secretaria Municipal de 
Educação vem reunindo a 
coordenação pedagógica e 
as equipes das áreas admi-
nistrativa, de documentação, 
alimentação e transporte esco-
lar, a fim de organizar o início 
do ano letivo. No próximo 
dia 8, cerca de 9.500 alunos 
da educação infantil, ensino 
fundamental e educação de 
jovens e adultos (EJA) retor-
nam para as salas de aula da 
rede municipal.

Durante reunião, no início 
da semana, foram acertados os 
detalhes finais do cronograma 
de atividades de preparação, 
treinamentos e organização 
da volta às aulas, com ações 

programadas entre os dias 
27 de janeiro e 9 de fevereiro. 
Neste período haverá assesso-
ria online de Gestão Escolar à 
direção e coordenação peda-
gógica das escolas, bem como 
dos centros municipais de 
ensino infantil (CMEIs), abor-
dando detalhes necessários à 
preparação da unidade edu-
cacional para o ano letivo, 
período de avaliação diagnós-
tica de 4º ao 5º ano.

No dia 1º/02, a partir das 
8h30 e durante todo o dia, auxi-
liares de serviços gerais, secre-
tários escolares e diretores de 
escolas e CMEIs participam de 
palestras sobre boas práticas 
de manipulação e higiene de 

alimentos e malefícios do con-
sumo do açúcar na idade esco-
lar com a nutricionista da rede 
municipal de ensino, Fabiana 
Laino Tonon, e também sobre 
postura e acidente de traba-
lho, dentro do tema Saúde do 
Trabalhador, com o Serviço 
Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do 
Trabalho do município (SESMT).

Ao longo da semana serão 
abordados também – de forma 
on-line ou presencial – temas 
como organização do trabalho 
pedagógico, práticas de novas 
receitas para alimentação 
escolar; fundamentos pedagó-
gicos para inclusão de alunos 
com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), com a professora 
Fernanda Carvalho Polônio; 
ensino e amorosidade docente, 
compromisso humanizador com 
as crianças, e planejamento e 
sequência didática: protago-
nismo compartilhado na edu-
cação infantil (com a professora 
Marta Furlan).

Ainda avaliação e interven-
ção instrumental mediada, 
com a professora Nerli Nonato 
Ribeiro Mori Danielle Saito; O 
ensino de arte com foco nas 
artes visuais (com Reinaldo 
dos Santos Marques Filho); 
Metodologia do ensino de his-
tória (com Eliane Aparecida 
Candoti; Reflexões sobre a 
Educação Física Escolar (com 

Amauri Aparecido Bássoli 
de Oliveira); e o ensino de 
Geografia e de Ciências nos 
anos iniciais à luz da BNCC e 
do Referencial Curricular do 
Paraná, com ênfase na teoria 
histórico-cultural (com Cristina 
Matos Damasceno).

A preparação termina 
com assessoria pedagó-
gica aos docentes (APD) de 
Arte, Educação Física, Ensino 
Religioso e História, organiza-
ção dos kits de materiais para 
as unidades educacionais 
e organização da Educação 
Especial, do Clube do Saber e 
dos programas JEPP (Jovens 
Empreendedores – Primeiros 
Passos) e Futuro Integral.

Servidores da Assistência Social são 
capacitados sobre autismo e TDAH

Servidores dos centros 
de referência da Assistência 
Social (Cras), de referência 
especializada (Creas), Centro 
Pop, Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
do Idoso (SCFVI) e do Centro 
da Juventude (Ceju) recebe-
ram um treinamento sobre a 
abordagem e o tratamento 
com pessoas acometidas pelo 
Transtorno de Espectro Autista 
(TEA) na tarde de ontem (24). 
Foi mais uma etapa da inicia-
tiva ‘Capacita Ceju’ destinada 
às equipes que executam as 
políticas de assistência social 
do município.

A capacitação foi aplicada 
de forma voluntária pela 
fonoaudióloga especializada 
em TEA e TDAH (Transtorno 
de Deficit de Atenção com 
Hiperatividade),  Camila 
Formicoli. A secretária muni-
cipal de Assistência Social, 
Adnetra Vieira Santana, des-
tacou a disposição da pro-
fissional em compartilhar 
conhecimentos tão significa-
tivos que ajudarão a melhorar 
a qualidade do atendimento à 
população.

“Agradecemos e parabeni-
zados a fonoaudióloga Camila 
por dispor do seu tempo sem 
custos ao município para 
repassar orientações sobre 
como lidar com pessoas autis-
tas e acometidas por TDAH, 

que cada vez mais acessam os 
serviços sociais. Ela trouxe um 
conhecimento adicional que 
será muito importante para 
os nossos técnicos no seu dia 
a dia, qualificando e humani-
zando a atenção prestada a 
este público”, destacou.

A palestra foi aberta pela 
chefe da Divisão da Juventude, 
Roselene de Souza do Ceju, e 
pela assistente social do Ceju, 
Gislene Borges, focando na 
importância da troca de expe-
riências para a realização de 
intervenções e encaminha-
mentos pertinentes da melhor 

maneira possível. Camila 
Formicoli lembrou que a 
demanda de crianças autistas 
ou com TDAH cresce a cada 
dia, “por isso é importante 
que a equipe da assistência 
social esteja sempre bem pre-
parada”, afirmou.

O atendimento, segundo 
ela, começa por uma avalia-
ção completa da condição da 
criança autista. “É importante 
fazer um ‘check list’ completo, 
avaliando todos os aspectos 
possíveis e o deficit (atraso) 
específico em cada caso. Com 
isso, conseguimos estabelecer 

planos individualizados de ati-
vidades e adaptar materiais e 
procedimentos para acolher e 
possibilitar o desenvolvimento 
dessas crianças”, afirmou. 

Durante a palestra a fonoau-
dióloga esclareceu dúvidas 
e compartilhou vivências 
próprias para sensibilizar os 
participantes.

A Secretaria de Saúde monitora a situação do coro-
navírus em Umuarama desde o início da pandemia, em 
março de 2020. Neste período de 34 meses, 41.713 
pessoas foram diagnosticadas com a doença e deste total 
41.287 se recuperaram. Segundo o Boletim Covid de 
ontem (24), 13 novos casos foram confirmados, sendo 
seis mulheres, sete homens e nenhuma criança. Existem 81 
pessoas em isolamento domiciliar, considerando que são 
67 casos ativos e outros 14 suspeitos. O total de óbi-
tos segue em 359, destacando que o registro oficial da 
morte só pode ser realizado quando a Sesa (Secretaria de 
Estado da Saúde), por meio da 12ª Regional de Saúde, 
envia um documento formal. O mês de janeiro acumula 
471 casos, o que resulta em uma média de 19 por 
dia – 59% são mulheres, 39% homens e 2% crianças. 
Uma senhora de 94 anos, que tomou três doses da vaci-
na, 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 (Sistema Único de Saúde). Diante 
desses números, a Sesa classifica a cidade com bandeira 
verde, quando o risco de contaminação é baixo.

A capacitação foi aplicada voluntariamente pela fonoaudióloga especializada em TEA e 
TDAH, Camila Formicoli
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Palavras cruzadas
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
A Lua embarca na sua Casa das Transfor-
mações e traz muita coragem pra você agir, 
mas também deixa o seu signo mais des-
confiado. Siga seus instintos! Você deve 
levar a sério os negócios e finanças, sobre-
tudo se lida com o dinheiro dos outros, e 
tem boas chances de subir na vida; se pin-
tar algum sufoco, pode ter ajuda de amigos.

TOURO  21/4 a 205
Sua quarta começa com a Lua embar-
cando na sua Casa dos Relacionamentos 
e trazendo uma vibe intensa para as suas 
relações pessoais e profissionais. Com cora-
gem e integridade, você tem tudo pra seguir 
seus instintos e se dar bem nessa semana.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Tudo indica que seu signo vai levar o serviço 
mais a sério. Talvez fique mais na sua, mas 
terá boas chances de crescer. Os astros avi-
sam que o seu jeito popular e otimista deve 
atrair pessoas. De quebra, pode receber óti-
mas oportunidades de crescer na carreira, 
sobretudo se trabalha com público.

CÂNCER 21/6 a 21/7
A Lua entra no seu paraíso astral e seu 
signo tende a ficar mais corajoso, passio-
nal e intenso. Tudo indica que terá facili-
dade para se relacionar com todos, e há 
boas chances de ter sucesso nos estudos e 
no trabalho, sobretudo em áreas ligadas a 
publicações e propaganda.

LEÃO 22/7 a 22/8
Tudo indica que vai levar a sério os assun-
tos de casa, mas pode ser que domine o 
ambiente. Se rolar perrengue com algum 
parente, pode guardar rancor e não esque-
cer tão cedo. Agora, se trabalha em casa, sua 
criatividade está em alta e você deve ter faci-
lidade para resolver qualquer dificuldade. Os 
astros trazem transformações positivas.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Com a entrada da Lua em Escorpião, seu 
signo talvez fique mais reservado, fechado, 
com dificuldade pra mostrar o que sente. O 
seu lado desconfiado fica on e será difícil 
alguém te passar a perna. Se estuda, tem a 
tendência de levar as coisas a sério e man-
dar bem nas pesquisas, principalmente se 
tiver que resolver problemas e enigmas. 

LIBRA  23/9 a 22/10
A Lua inicia o rolê na sua Casa da Fortuna e há 
sinal de chuva de dinheiro, além de levar as 
finanças a sério, você deve ter ótimas ideias 
para ganhar mais dinheiro, e tudo indica que 
contará com coragem e bons instintos para 
botar a mão na massa. Há grandes chances 
de conseguir segurança material.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Escorpião, chega mais: a Lua começa o rolê 
no seu signo hoje e destaca o seu lado intui-
tivo, corajoso e esperto, mas o seu jeito ciu-
mento, rancoroso e vingativo também vem 
forte. Tudo indica que sua memória estará 
poderosa e não deve esquecer o que fazem 
pra você, sobretudo as ofensas. No fim da 
manhã, os astros derramam good vibes. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Hoje, a Lua entra no seu inferno astral e 
tudo indica que você vai mergulhar nas 
suas emoções e controlar seus instintos 
impulsivos. Talvez prefira trabalhar só e 
leve mais a sério os assuntos pessoais. Se 
tem ligação com as finanças de outras pes-
soas ou atua num negócio de família, os 
astros avisam que pode ter muito sucesso.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
A Lua inicia o passeio na sua Casa das 
Esperanças e destaca sua coragem, pai-
xão e garra. A sua vontade de crescer na 
vida estará mais forte do que nunca e você 
tende a fazer sacrifícios. Há boas chances 
de contar com a ajuda dos amigos, princi-
palmente os mais próximos. Os astros dão a 
maior força pra você resolver os perrengues 
e correr atrás dos seus objetivos. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
A Lua se muda pra sua Casa da Carreira e 
acende seu interesse pela profissão. Além 
de contar com coragem, você pode levar 
suas tarefas a sério e talvez faça até sacrifí-
cios para alcançar suas metas. E tudo indica 
que seus esforços vão render frutos!

PEIXES 20/2 a 20/3
Tudo indica que vai desejar coisas que tragam 
maior satisfação emocional, inclusive na área 
profissional. Seu sexto sentido deve bombar 
e será importante seguir seus instintos. No 
romance, deve ficar mais sentimental e dese-
jar o melhor para o seu mozão.

Quem nasce no dia 25 tem a tendência de ser uma pessoa que se dá muito bem sozi-
nha, precisa ter um tempo para estar só e se sente bem assim. São pessoas brilhan-
tes, e que abordam a vida sob uma perspectiva mais lógica. Possuem uma mente 
aguçada e racional.

Horóscopo nascidos em 25 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina
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Curitiba
max 27
min 15

FASES 
DA LUA

Quinta 26/1/2023

Sol
Sexta 27/1/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 709
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 06 00 05 01 03 06 06

Super Sete concurso: 349C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

FEVEREIRO

01 04 07 09 20 25 31

Loterias
Megasena

01 03 05 08 10 11 12 13 
14 16 18 19 20 21 25 concurso: 2557Megasena

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.

 02 10 24 33 37 43

concurso: 2472

concurso: 1889

04 08 28 36 44 47

concurso: 5733

Quina

Federal

NO
SS

OS
 R

ES
UL

TA
DO

S S
ÃO

 IN
FO

RM
AT

IVO
S E

 N
ÃO

 SU
BS

TIT
UE

M 
OS

 R
ES

UL
TA

DO
S O

FIC
IAI

S

Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2421Lotomania

92.110
57.353
51.290
35.257
10.513

07 22 26 47 69 73 79 
FLAMENGO/RJ

11 41 47 59 77 
concurso: 6058

03 13 16 25 27 33

04 11 22 24 27 32 34 37 49 57 
64 69 70 71 76 77 86 93 95 97

concurso: 2721Lotofácil
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BANCO 1

AEEG
CANSATIVO

SIMFRAGIL
ADEGAPSE

EARRASTA
NDREROD

INTIMADODO
EFPERDER
FILANOE
ACDNANC
TUCOTATO

CALOCORRA
ULTIMOMAD

ACAMPADO
ARREMESSAR

Ocorrên-
cia com
mortes

Fase de
um cam-
peonato
esportivo

Inscrição
nas em-
balagens 
de cristais

(?) mundial
de compu-
tadores:
internet

Lugar
para

guardar
vinhos

Piedade;
compai-

xão

Educação
Física

(abrev.)

Ser
derrotado
em jogo

Homem
que cons-
truiu a Ar-
ca (Rel.)

Utensílio
para
filtrar 
o café

Revólver
e pistola

Pele
endure-

cida pelo
sapato

Nathália
Dill, atriz
Chamado 

para depor

Forma de
espera 

em bancos
Lúcio Mau-
ro Filho, em
"A Grande
Família"

(TV)

O código
genético
Patada 

de cavalo

Instalado 
em barraca

Que está
no final

Jogar a bola na cesta 
na partida de basquete

Ande
depressa

Museu cari-
oca (sigla)

Sentido
do toque
Ingere o
alimento

Louco, 
em inglês
Paulo Sil-
vino, ator

(?) Stewart,
cantor 

Objeto co-
mo o colar

Conjunção
condicional
Consoantes
de "siri"

O jogador artilheiro
(fut.)

Permissão carimbada
no passaporte

Puxa pelo
chão

Marcha de
manobras

Resposta
afirmativa

Complicar

Ave corre-
dora dos
cerrados

Maltra-
pilho

Nitrogênio
(símbolo)

Vitamina
da banana

Ente-
diante

3/dna — mad. 6/frágil. 8/intimado. 10/arremessar.
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BANCO7

C F
F O R T A L E Z A

D I C I O N A R I O
L OH E N G R I N
O S O L D E Z
S A L I D A D E

Z O D I A C O I S
F U N D A M E N TO

O N G N E N E
S A C B I S Z C

L O G A S T EN I A
E H U M I L D ES

M I O O C EL A R
T Ã O S O O N N

O R T E C M E SA

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.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Conheça na Coluna Viva Bem os benefícios do Reiki
O Reiki é um sistema de cura 

que tem por objetivo ativar, 
canalizar e aplicar a energia vital 
universal em qualquer ser vivo a 
fim de equilibrar a energia dele, 
que pode estar em desequilíbrio 
(frequências mais baixas).

Mas, como isso funciona?
“O universo é formado por 

energias que interagem entre 
si e se entrelaçam. Todos nós 
somos constituídos por ener-
gia e matéria. Essa energia é 
vibracional, ou seja, ela vibra 

em uma determinada frequên-
cia. Emoções positivas geram 
energia que vibra em frequên-
cias mais altas, enquanto as 
emoções negativas geram 
energia que vibra em frequên-
cias mais baixas”.

Para que serve?
O Reiki equilibra a energia 

de um ser vivo, trazendo cura 
física, mental e espiritual, e 
expansão de consciência. “Em 
geral, quem procura o Reiki pela 
primeira vez tem alguma queixa 

de saúde, que pode ser desde 
uma dor física até ansiedade, 
depressão e outros distúrbios 
mentais. O Reiki age energeti-
camente sobre tudo isso”.

O tratamento de reiki é indi-
cado para ansiedade, estresse, 
insônia e desequilíbrios de 
forma geral, que podem acar-
retar em doenças físicas ou 
emocionais. “Muitas das doen-
ças que desenvolvemos são 
psicossomáticas, por isso, ao 
estarmos equilibrados energe-
ticamente, podemos evitar o 

surgimento delas”.
As sensações de conforto, 

paz, relaxamento, bem-estar 
e tranquilidade são percebi-
das quase que imediatamente 
após a primeira sessão. E é 
comum quem está recebendo 
dormir durante o processo. “Ao 
longo do tempo, o tratamento 
ajuda como terapia alterna-
tiva e adicional na cura das 
mais diferentes enfermidades. 
É importante dizer que nunca 
se recomenda parar com o tra-
tamento médico tradicional. O 

reiki vem como um aliado para 
o bem-estar e alinhamento do 
sistema energético, potencia-
lizando outros tratamentos”.



10 Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023 AutomóveisAutomóveis esportes@cascavelnews.com.brpor Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS10 Quarta-feira 25 de janeiro de 2023 AutomóveisAutomóveis esportes@cascavelnews.com.brpor Luiz Aparecido/OPARANÁ 

 Há pouco tempo atrás, ter 
ar-condicionado no carro era 
considerado um “luxo” que 
poucos tinham acesso. Com 
o passar dos tempos, foi-se 
popularizando esse opcional, 
que se tornou item quase que 
obrigatório nos carros. Atual-
mente, praticamente 100% da 
frota de veículos que rodam 
pelo Brasil têm ar-condicio-
nado, que não é mais conside-
rado um “luxo”, mas sim um 
item essencial por diversos 
fatores: como o clima brasi-
leiro e a segurança de poder 
andar com os vidros fechados.

O que muita gente acaba se 
esquecendo é que o sistema de 
ar-condicionado requer cui-
dados especiais, pois a falta 
de manutenção pode causar 
problemas de rendimento no 
motor e, principalmente, com-
prometer a saúde dos ocu-
pantes do veículo, pois mui-
tas vezes, o proprietário só se 
lembra das recomendações de 
manutenção e conservação 
dos fabricantes, quando o sis-
tema apresenta algum defeito.

Em tempos de preocupa-
ção com questões relativas 
à qualidade do ar, a correta 
manutenção e limpeza dos fil-
tros que compõem o sistema 
de ar-condicionado tornou-se 
primordial, fato comprovado 
pela DPaschoal em 2018, atra-
vés de estudo realizado, onde 

compreendeu-se que a higieni-
zação, com a troca do filtro de 
cabine, diminui a concentração 
de microrganismos no interior 
do veículo.

O filtro de cabine é a peça 
fundamental para a manuten-
ção da qualidade do ar que 
circula dentro do veículo. Ele 
é responsável por bloquear a 
entrada de sujeira e microor-
ganismos, ou seja, com um 
filtro limpo, os ocupantes 
não irão respirar ar com baixa 
qualidade e nem sentir odores 
desagradáveis. Segundo Bruno 
Cielo, técnico responsável pela 
Engenharia na Cia DPaschoal, 
o método de troca dos filtros 
é o mais efetivo, pois se o 
mesmo não for substituído no 
período indicado pelas monta-
doras, a umidade pode acumu-
lar com os resíduos e deixar um 
ambiente propício à prolifera-
ção de microorganismos, além 
da possibilidade de transmis-
são de doenças respiratórias.

Geralmente, a indicação é 
de que essa manutenção seja 
feita a cada seis meses, ou a 
cada 10 mil km, independente 
da frequência de uso ou do 
tipo de equipamento. Por isso, 
é de extrema importância a 
correta manutenção e substi-
tuição, quando for o caso, dos 
filtros do sistema de condicio-
namento de ar. 

Outra manutenção que é 

indicada a cada seis meses, é 
a realização de um “check-up” 
preventivo em todo o ar-condi-
cionado do carro, que opera a 
partir de um sistema de expan-
são e compressão de um gás, 
conhecido como fluido refri-
gerante. Esse sistema é res-
ponsável por comprimir esse 
gás, aumentando sua pres-
são e sua temperatura. Além 
disso, existe um sistema de 
mangueiras, condutores e 
ventoinhas, que complemen-
tam o trabalho de refrigeração 

do ar no interior do veículo.
Uma dica que poucos 

sabem, mas que pode evi-
tar “dores de cabeça” com o 
ar-condicionado do veículo é 
a utilização do sistema regular-
mente, o que ajuda a prevenir 
vá rios problemas em seu fun-
cionamento e não interfere 
no consumo de combustível. 
Com isso, manter o ar-condi-
cionado ligado, mesmo que 
por alguns minutos, pelo 
menos uma vez na semana, 
previne a possibilidade do 

ressecamento das manguei-
ras do sistema, que é a maior 
causa de vazamento do gás.

O que também é extrema-
mente interessante de se men-
cionar é que ainda hoje muitos 
motoristas confundem o filtro 
de ar de cabine, com o filtro 
de ar de motor, fazendo assim 
a manutenção parcialmente, 
não contemplando a totali-
dade do serviço, passando 
anos sem trocar o filtro de 
cabine ou higienizar o sistema 
de ventilação.

Ar-condicionado também merece atenção
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Com as altas temperaturas não podemos nos esquecer da correta manutenção do ar-condicionado 
do veículo

De revolucionário a visio-
nário, o Renault Espace sem-
pre foi imitado, mas nunca 
igualado. Seu nome se tor-
nou emblemático e imedia-
tamente remete a grandes 
emoções. As cinco gerações 
que se sucederam em quase 
40 anos foram evoluindo para 
melhor atender as evoluções 
da sociedade e das expecta-
tivas dos clientes, sempre em 
linha com seu tempo. Todas 
as gerações inovaram para 
continuar sendo referência 
em termos de espaço interno, 
conforto e comportamento 
em rodagem. Graças a elas, o 
nome Espace marcou a histó-
ria. Quase 40 anos mais tarde, 
a alquimia continua presente 
entre a marca, o modelo e o 
nome Espace. Sylvia dos San-
tos, Gerente de Estratégia de 

Denominações para a marca 
Renault, explica os segredos 
de tamanha longevidade.

Em 1983, a Renault reve-
lou o que pode ser conside-
rado como o primeiro ‘carro 
para viver’. Ele chegava com 
um nome emblemático, 
que entrou para a história 
dos nomes dos modelos da 
Renault: Espace. Quarenta 
anos depois, a sexta gera-
ção que será lançada deste 
modelo, continua remetendo 
ao mesmo conceito baseado 
nos pilares de conforto, 
espaço generoso e equipa-
mentos topo de linha. Via-
jar dentro do Espace sempre 
foi uma experiência única e 
incomparável. Isso porque, a 
cada geração, o veículo soube 
se adaptar ao seu tempo sem 
negar seu DNA de grande SUV 

feito para as grandes viagens.
“Espace é um nome bas-

tante conhecido, tanto na 
França como ao redor do 
mundo. Ele quase se tornou 
um termo genérico hoje em 
dia”. Sylvia dos Santos, Gerente 
de Estratégia de Denomina-
ções, Renault.

O NOVO É UM SUV
Seguindo a tradição dos car-

ros para viver, o Renault Espace 
sempre se manteve em uma 
posição de destaque como 
modelo para a família de até 7 
lugares, sendo sempre uma refe-
rência em termos de conforto, 
espaço interno, equipamentos 

topo de linha e comportamento 
em rodagem. O Renault Espace 
demonstra que inovar a cada 
geração, evoluir de forma coe-
rente e para o benefício concreto 
dos clientes são a razão de sua 
longevidade. E continua fazendo 
jus ao nome Espace para dar 
continuidade a uma saga!

Renault Space chega aos 40 anos DIVULGAÇÃO

O Renault Espace sempre foi imitado, mas nunca igualado ao longo de 40 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 
CEOLIN MADEIRAS LTDA, socie-
dade empresária limitada, com 
sede e domicilio sito à Rua Mario 
Dutra Costa, nº 2.414 LOTE 21, 
Pq. Industrial e Coml. Novo 
Horizonte CEP 87.507-060, na 
cidade de Umuarama, Estado do 
Paraná, devidamente inscrita no 
CNPJ sob nº 14.464.784/0001-
13, COMUNICA O EXTRAVIO DE 
ALVARÁ Nº 30.129/2011, com 
essa publicação o mesmo tor-
na-se sem valor. 

LEILÃO DE IMÓVEL EM ALTO PIQUIRI/PR

fabiobarbosaleiloes.com.br | (44) 99700-6030

Com salão de festas, casa, piscina e churrasqueira,
com terreno de 1.196m², Avenida Brasil. 

INICIAL R$ 981.500,00

PARA POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO, CONSULTE-NOS!

Obras da nova escola da Zona VI na
reta final, com previsão de entrega

Uma obra iniciada ainda 
na gestão do prefeito Moacir 
Silva será concluída em breve 
pela administração do prefeito 
Hermes Pimentel. A escola 
municipal da Zona VI, na ave-
nida Goiânia – ao lado do 
Centro da Juventude (Ceju) – 
entrou na reta final de constru-
ção e a previsão de entrega é o 
final do primeiro ou início do 
segundo semestre deste ano.

Com a finalização deste pro-
jeto, a Secretaria Municipal de 
Educação vai ganhar uma nova 
unidade escolar com 12 salas 
de aula, biblioteca, laborató-
rio, pátio, quadra coberta, pas-
sarelas também cobertas para 
circulação dos alunos, amplo 
refeitório e dependências admi-
nistrativas, que somam uma 
área total de 3.121,38m².

Conforme o engenheiro 
Jefferson Oncken da Silveira, 
da Secretaria Municipal de 
Obras, que acompanha a exe-
cução, a etapa atual de ser-
viços foi iniciada em agosto 
de 2021. “O cronograma 
sofreu muito atraso, princi-
palmente durante a pande-
mia do coronavírus. A atual 

O projeto apresenta 12 salas de aula, biblioteca, laboratório, pátio, quadra e passarelas 
coberta, refeitório e dependências administrativas, que somam 3.121,38m²
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Mjá é a terceira empresa con-

tratada pelo município para a 
obra, mas agora acreditamos 
que a escola será finalizada”, 
afirmou.

O secretário de Obras, 
Gleison Alves de Andrade, 
informou que o investimento 
na construção é de R$ 2 
milhões 315 mil, aproximada-
mente, em recursos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), com uma 
contrapartida municipal. “Do 
contrato atual já foram exe-
cutados R$ 810 mil – cerca de 
35%. Os avanços são bem visí-
veis e esperamos que a obra 
seja concluída dentro do prazo, 
para finalmente ser entregue à 
população”, destacou.

Já o prefeito Hermes 
Pimentel lembrou que o obje-
tivo é concluir e equipar a 
escola o quanto antes. “A pre-
visão de entrega no primeiro 
semestre pode ser prorrogada, 
devido a eventuais imprevis-
tos, mas temos convicção de 
que ainda este ano a escola 
estará pronta. Esta é mais uma 
obra de gestões anteriores que 
assumimos, desembaraçamos 

e vamos entregar nesse man-
dato”, afirmou.

O prefeito lembrou a cons-
trução da nova estação rodo-
viária, a reforma e amplia-
ção do Aeroporto Orlando de 
Carvalho, ginásio de esportes 
do Sonho Meu – já entregues 
– e a conclusão do Centro de 
Eventos, em andamento. “São 
obras antigas que se arrasta-
vam e que estamos concluindo 
nesta gestão, para uso da 
população”, completou.

Em Curitiba, o prefeito Hermes 
Pimentel apresentou ao secretário de 
Estado de Desenvolvimento Susten-
tável (Sedest), Valdemar Bernardo 
Jorge, um dos mais ousados – e 
necessários – projetos para aumento 
da mata ciliar no entorno do Rio 
Piava, chamado de “Pulmão Verde”, 
que vai garantir o abastecimento de 
água potável para os moradores de 
Umuarama, uma das cidades que 
mais cresce no Paraná. O prefeito 
também foi recebido pela coorde-
nadora do gabinete do deputado 
Tiago Amaral, Claudia Gregório, e 
pelo deputado Delegado Fernando. 
“O Tiago Amaral me acompanhou 
a uma reunião no Palácio Iguaçu com 
o Lúcio Tasso, subchefe da Casa 
Civil. São momentos importantes 
para solicitarmos apoio a projetos 
que coloquem Umuarama cada vez 
mais em destaque. Estamos muito 
empolgados em saber que temos 
essa base forte junto ao governador 

Ratinho Junior, que sempre se compro-
mete com o desenvolvimento de nossa 
cidade”, comentou. 

ASSESSORIA/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “O tempo é gratuito, mas não tem preço. Não 
precisamos pagar para desfrutar de nossas vidas, 
contudo, o nosso tempo não tem preço, simples-
mente porque não pode ser recuperado. Portanto, 

use o seu com sabedoria”  Harvey MacKay
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JANEIRO BRANCO!
O Janeiro Branco é uma campanha 

ao estilo da Campanha Outubro Rosa 
e da Campanha Novembro Azul, por 
exemplo. O seu objetivo é chamar 
a atenção da humanidade para as 
questões e necessidades relaciona-
das à Saúde Mental e Emocional das 
pessoas e das instituições humanas. 
A Campanha convida a humanidade a 
cuidar das saúdes mentais e emocio-
nais dos indivíduos e das institui-

ções sociais. Nascida em Janeiro de 
2014, em Uberlândia (MG), a Cam-

panha espalhou-se por todo o Brasil 
e alguns outros países do mundo, 

como Angola, Japão, Colômbia, Esta-
dos Unidos, Portugal e Holanda.

 
***

No Brasil, virou Lei Municipal e Lei 
Estadual ao longo dos últimos anos, 
estabelecendo, simbólica e oficial-

mente, o mês de Janeiro como o mês 
da Saúde Mental em vários municí-
pios e estados do país. Em outras 

palavras, isso significa dizer que, por 
conta do Janeiro Branco, a saúde 

mental virou pauta nacional. O mês 
de janeiro foi escolhido por repre-
sentar, simbólica e culturalmente, 

um mês de renovação de esperanças 
e projetos na vida das pessoas.

*** 

Ao longo do ano, existem outros me-
ses chamados de “meses coloridos”, 
que também pretende conscientizar 
as pessoas sobre a importância de 
cuidar de sua saúde mental, no en-
tanto, com outras temáticas, como 
Suicídio, Câncer de Mama e Câncer 
de Próstata, por exemplo. A ideia 

central é sempre divulgar a possibili-
dade de atuar de maneira preventiva 

com relação à saúde.

NÃO ESQUEÇA!
Ter mais tempo para si; Manter rela-
ções saudáveis; Saber lidar com as 
questões do dia a dia; Dormir bem; 
Cuidar da alimentação, que deve ser 

regrada e saudável; Manter uma rotina 
organizada; Ser grato e manter o 

pensamento positivo; Aprender a dar 
limite para as pessoas; Não se fechar 
em pensamentos negativos; Comparti-
lhar os sentimentos com uma pessoa 
de confiança e Ser gentil consigo.

ZOOM
Os jurados da pré-seletiva do Rainha 
da Expo 2023: Aline Ruge (empre-
sária e diretora das Aline e Massa 
FM), Beto Brumassio (Status Cabe-
leireiro), Francisco Cartaxo Junior 

(superintendente do Shopping Palla-
dium Umuarama), Jessica Beatriz de 
Freitas Brito (rainha da Expo 2019) 
e Luciano Maluf Menegasso (fisio-

terapeuta da Clínica Equilíbrio), em 
clique para a Coluna ZC. ZOOM

BARBARA KUSH já colhe frutos do 
seu empenho na música -, já tem 
agenda de shows pelo Brasil afora 
e também o lançamento de duas 

músicas autorais,  em breve. Ela é 
filha de Luci Lemes que assina a 

foto do zoom da coluna.

LUCI LEMES
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