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Procon vai fiscalizar os postos que
aumentarem preços sem justificativa
Após a Petrobrás anunciar o reajuste no preço da gasolina em 
7,5% que está valendo desde ontem, O Procon Umuarama faz 
uma alerta aos proprietários de postos de combustíveis, de que 
o aumento ainda não foi autorizado para repasse ao consumidor 

final e, desta forma, quem ‘aumentar por conta’, será notificado 
e pode ser punido. Uma equipe sai a campo hoje para fiscalizar 
os estabelecimentos, tendo em mãos a última pesquisa feita pelo 
órgão na semana passada.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Combate à dengue

Pimentel chegou ontem, 
de uma viagem de 

trabalho à capital do 
Estado, no dia em que 

a Azul Linhas Aéreas 
completou um ano 

de operação da linha 
Umuarama a Curitiba. 
A coincidência é que 
nesta mesma data, 

ele completa um ano 
na administração do 

município. l11

Vendas do Tesouro
Direto atingiram
no ano passado,

R$ 42,417 bilhões
l 2

Difícil destrave
da ratificação

de acordo
Mercosul-UE

l 3

Estado inicia ação
para criar nova

ligação com
Mato Grosso do Sul

l 4

l 8

Um ano

l 5

l 9

Dupla mista
vira o jogo e

está na final do
Open da Austrália

l 7

Para garantir a segurança do crescente fluxo de banhistas que visitam as praias de água doce na região 
Noroeste, o Governo do Estado reforçou a presença de guarda-vidas na região durante o Verão Maior Paraná. 
O trabalho envolve a atuação de 45 bombeiros militares e nove guarda-vidas civis desde 16 de dezembro nas 
praias formadas nas orlas e ilhas dos rios Paraná e Paranapanema, nos municípios de Porto Rico, São Pedro 
do Paraná e Marilena, onde não foram registrados afogamentos.  

Prainhas seguras

JOSÉ A. SABIO/SECOM
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

@tribunahojenewsumuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,41 0,62 5,79 5,79
IGP-M (FGV) -0,56 0,45 5,45 5,45
IGP-DI (FGV) -0,18 0.31 5.03 5.03

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0652 1,0590 1,0545
IGP-DI (FGV) 1,0559 1,0602 1.0503
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,37%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 7,33%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

25/12 a 25/1 0,7156 0,7156 0,2145
26/12 a 26/1 0,7430 0,7430 0,2418
27/12 a 27/1 0,7418 0,7418 0,2406
28/12 a 28/1 0,7406 0,7406 0,2394
1/1 a 1/2 0,7091 0,7091 0,2081

Ações % R$
Petrobras PN +1,28% 26,94 
Vale ON +0,94% 96,20 
ItauUnibanco PN +0,35% 25,62 
Bradesco PN -0,70% 14,10 
Americanas ON +17,50% 0,94 
IRB Brasil ON -20,93% 22,06

IBOVESPA: +1,10% 114.270 pontos

Iene 129,60
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 185,01

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,2% 5,0790 5,0800 -3,8%

PTAX  (BC) -1,3% 5,1036 5,1042 -2,2%

PARALELO -1,3% 4,9800 5,3800 -3,9%

TURISMO -1,3% 4,9800 5,3600 -3,9%

EURO -1,0% 5,5629 5,5651 0,0%

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 25/01

Iene R$ 0,0394
Libra est. R$ 6,31
Peso arg. R$ 0,028
R$1: 1.443,21 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 25/01 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 1.502,50 14,00 1,2%
FARELO mar/23 465,50 5,70 3,1%
MILHO mar/23 674,75 -2,25 1,3%
TRIGO mar/23 741,25 6,75 -4,5%

SOJA 158,94 -1,0% -4,8% 157,00
MILHO 77,57 0,0% 3,7% 77,00
TRIGO 90,59 -1,8% -4,0% 92,00
BOI GORDO 270,31 -0,2% -3,7% 265,00
SUINO 6,08 -0,5% -12,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 25/01 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 25/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 25/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 -2,3% -4,6%
SOJA Paranaguá 171,00 -3,7% -7,8%
MILHO Cascavel 81,00 -2,4% -2,4%

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
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
O dia começa perfeito sem defeitos no 
ambiente familiar. Cuidado com os conta-
tos no trabalho, pois se agir sem freio, seus 
colegas podem achar seu jeito arrogante. 
Na paixão, decepção não está descartada. 
No romance, também pode rolar estresse 
com o par.

TOURO  21/4 a 205
No setor profissional, precisará agir com 
mais diplomacia para não se desenten-
der com os outros. Cuidado para não ten-
tar impor os seus pontos de vista de qual-
quer maneira e deixe a arrogância de lado. 
Namoro à distância pode ganhar estímulos. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Se depender da Lua, seus interesses 
materiais ganham uma aliada de peso 
e você pode resolver preocupações com 
algo relacionado a empréstimo ou finan-
ciamento. Não convém confiar em todo 
mundo, ainda mais nas redes sociais. Se 
está só, atração por amigo pode aumentar. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Hoje você vai esbanjar simpatia e sociabili-
dade, ampliando seu círculo de amizades. 
Cautela para não tomar decisões precipi-
tadas ao lidar com dinheiro e fazer nego-
ciações. No relacionamento os astros real-
çam seu lado mais quente e envolvente.

LEÃO 22/7 a 22/8
Você vai se sentir mais à vontade fazendo 
seu trabalho individualmente e sem inter-
ferências alheias. Pode sobrar intolerância 
com parentes e amigos. Se o romance não 
corresponde mais às suas expectativas, 
vale a pena chamar o par para uma con-
versa e colocar tudo às claras para chegar 
a um consenso.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Cuide bem da saúde! Seja mais tolerante 
para não entrar em confronto com cole-
gas ou com a chefia. A vida sentimental 
será protegida e seu poder de sedução 
ativo, por isso confie em seus encantos. 
Na união, pode resolver um problema 
com o par.

LIBRA  23/9 a 22/10
Muito cuidado para não gastar o que não 
tem ou não pode. É hora de ter prudência 
e disciplina ao administrar seus interesses 
financeiros. Na vida pessoal o relaciona-
mento com a família está protegido. Já 
na paquera você pode atrair uma pessoa 
enrolada ou complicada.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Vitórias podem ser alcançadas com a 
união de forças. Talvez, chegue até você 
uma intriga inventada por alguém pró-
ximo. No final do dia, o aconchego do 
romance será importante para relaxar e 
descansar a cabeça. No sexo, sua sensua-
lidade estará muito poderosa.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Instabilidades em seus contatos, sobre-
tudo no trabalho. O momento pede sabe-
doria e paciência para se livrar dos con-
tratempos. Na relação a dois, terá mais 
cumplicidade com seu par e os momentos 
íntimos podem ser bem vibrantes.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Seu magnetismo fará você chamar mais 
atenção atraindo novos admiradores e 
pode rolar muita paquera. Se as finanças 
podem enfrentar instabilidades e exigir 
atenção extra, terá por outro lado, alegria 
na paixão. Noite boa para curtir momentos 
de carinho com o par.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Dia positivo na saúde e de bom rendi-
mento no trabalho. Pode ter conversas 
esclarecedoras e oportunidade de resol-
ver mal-entendidos com parentes. Talvez 
seja necessário fazer adaptações em seu 
relacionamento amoroso e isso exigirá um 
papo aberto e sincero. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Poderá descolar dinheiro extra com ven-
das, encomendas, compras, entregas e 
atividades comerciais. Evite dar ouvidos 
a fofocas e procure explorar seu lado com-
preensivo e diplomático para se entrosar 
bem com quem trabalha.  À noite apro-
veite para relaxar com quem ama.

Pessoas nascidas hoje são polêmicas muitas vezes corajosas e agressivas. Como 
estrategistas, raramente atacam sem planejar suas campanhas com cuidado. Os 
nascidos em 26 de janeiro devem tomar cuidado para não ferir os outros psicoló-
gica e fisicamente. Se forem capazes de ser mais solidários, carinhosos e amigáveis 
enfrentarão menos conflitos.

Horóscopo nascidos em 26 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 26/1/2023

Sol

Paranaguá
max 28
min 23

max 32
min 21

Cascavel
max 30
min 20

Foz do Iguaçu
max 34
min 24

max 31
min 18

Curitiba
max 25
min 16

FASES 
DA LUA

Sexta 27/1/2023

Sol
Sábado 28/1/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 711
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

NOVEMBRO

05 06 11 17 21 26 27

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 06 08 12 
18 20 21 22 23 24 25concurso: 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.
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Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
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Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2421Lotomania

92.110
57.353
51.290
35.257
10.513

05 36 51 57 62 76 77 
ATLÉTICO-MG

04 14 21 33 39
concurso: 6059

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: 2722Lotofácil
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BANCO 5

SUNB
VINGATIVA

DONONANAR
SENTIRRA
STAMPET
AAMARUJO
MDEDICO

CAMELOSEP
JACAROLAR

DESDETIETE
ASSALTOAP

TASORACA
AGCREMAR
DECRETADA

GEMEOSROR

Forma de 
tratamen-
to dada a

reis

Pequeno
badalo

Segue-se
à oitava

Distrai as
crianças
em festas

Cobrir o
tabuleiro
com óleo 

Aquela que
prepara

represália

Embalar
(o bebê) 

Pontifícia 
Universi-

dade
Católica

Aluísio
Azevedo:
escreveu 

"O Cortiço"

Animal do
deserto

(pl.)

Planejar
com ante-
cedência

Fazer
girar
(bola) 

Conselho 
Regional de
Odontolo-
gia (sigla)

Santa
(abrev.)

Ofereço
com afeto
Terapia
corporal

Fruto da
jaqueira
A partir

de

Ordenada
por lei

O 3o signo 
do Zodíaco

Prata
(símbolo)

Homem
do mar

Períodos 
de 10 anos

Queimar
(cadáver) 
Nome da
letra "C"

Fã; admi-
radora

Fernanda
(?), atriz

Divisão 
de luta
de boxe

Marcelo (?),
apresen-

tador

1.000, em
romanos
Adoçante
natural

Garrafa de
refrigerante
Prato à ba-
se de arroz

A ti
(Gram.)
Sílaba 

de "soror"

Mentira,
em inglês

Duas formas de
venda de produtos

"O (?) sai caro" (dito)

Propri-
etário

Experi-
mentar

sensação 

Antônimo
de "odiar"
Aqui, em 
espanhol

Alexandre
Pires,
cantor

3/acá — lie — pet. 6/sentir. 7/assalto. 9/vingativa.
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A E E G
C A N S A T I V O

S I M F R A G I L
A D E G A P S E

E A R R A S T A
N D R E R O D

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

C A L O C O R R A
U L T I M O M A D

A C A M P A D O
A R R E M E S S A R

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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Cheia
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Nova
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28/01 - 12h20

Minguante
13/02 - 13h03
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Vendas do Tesouro Direto atingiram
no ano passado, R$ 42,417 bilhões

As vendas de títulos públi-
cos do Tesouro Direto a pes-
soas físicas, pela internet, 
somaram R$ 42,417 bilhões em 
2022, enquanto dos resgates 
totalizaram R$ 25,989 bilhões. 
Com isso, as emissões líquidas 
foram de R$ 16,428 bilhões no 
ano passado. Os dados foram 
divulgados ontem (25), com os 
resultados do último mês de 
2022, pelo Tesouro Nacional.

Em dezembro do ano pas-
sado, as vendas superaram os 
resgates em R$ 1,085 bilhão. 
No mês, as vendas de títulos 
atingiram R$ 3,463 bilhões, e 
os resgates, R$ 2,377 bilhões, 
todos relativos a recompras de 
títulos. Não houve resgates por 
vencimento, quando o prazo 
do título acaba e o governo 
precisa reembolsar o investi-
dor com juros.

Os títulos mais procurados 
pelos investidores em dezem-
bro foram aqueles corrigidos 
pela taxa básica de juros, a 
Selic, que corresponderam a 
61,5% do total. Os títulos vin-
culados à inflação tiveram par-
ticipação de 27,4% nas vendas, 
e os prefixados, com juros defi-
nidos no momento da emis-
são, de 11,1%.

De março de 2021 até agosto 
de 2022, o Banco Central (BC) 
elevou a Selic. A taxa, que estava 
em 2% ao ano, no menor nível 

Fonte de recursos
O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para popularizar a 

aplicação e permitir que pessoas físicas adquirissem títulos públicos 
diretamente do Tesouro Nacional, pela internet, sem intermedia-
ção de agentes financeiros. O aplicador só precisa pagar uma taxa 

para a corretora responsável pela custódia dos títulos, que é a B3, a 
bolsa de valores brasileira.

Captação de recursos
A venda de títulos é uma das formas que o governo tem de captar re-
cursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em troca, o Tesouro 

Nacional se compromete a devolver o valor com um adicional que 
pode variar de acordo com a Selic, os índices de inflação, o câmbio ou 

uma taxa definida antecipadamente no caso dos papéis prefixados.

da história, saltou para 13,75% 
ao ano de lá para cá. Os juros 
altos continuam atraindo o inte-
resse por papéis vinculados aos 
juros básicos.

O estoque total do Tesouro 
Direto alcançou R$ 105,10 
bilhões no fim de dezembro, 
com aumento de 2,1% em rela-
ção ao mês anterior (R$ 102,98 
bilhões) e de 32,7% em relação 
a dezembro do ano passado 
(R$ 79,20 bilhões).

INVESTIDORES
Quanto ao número de 

investidores, 434.314 novos 
participantes cadastraram-
-se no programa no mês pas-
sado. O número de investido-
res atingiu 22.483.236, alta de 
37,9% nos últimos 12 meses. 
O total de investidores ativos 
(com operações em aberto) 
chegou a 2.129.196, aumento 

de 17,4% em 12 meses. No 
mês de dezembro, o acrés-
cimo foi de 19.626 novos 
investidores ativos.

A procura do Tesouro Direto 
por pequenos investidores pode 
ser observada pelo considerável 
número de vendas até R$ 5 mil, 
que correspondeu a 82,7% do 
total de 582.388 operações de 
vendas ocorridas em dezembro 
de 2022. Só as aplicações de até 
R$ 1 mil representaram 58,7%. O 
valor médio por operação foi de 
R$ 5.946,68.

Os investidores estão prefe-
rindo papéis de curto e médio 
prazos. As vendas de títu-
los com prazo de 1 a 5 anos 
representaram 80,5% e aque-
las com prazo de 5 a 10 anos, 
5,1% do total. Os papéis de 
mais de 10 anos de prazo che-
garam a 14,4% das vendas em 
dezembro.
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Começam negociações
para destrave de acordos
entre Mercosul e UE

A p ó s  s e  r e u n i r  e m 
Montevidéu com o presidente 
do Uruguai, Lacalle Pou, Lula 
acenou ontem (quarta-feira, 
25), para negociações de um 
acordo comercial do Mercosul 
com a China. Ele também 
prometeu destravar o acordo 
comercial entre Mercosul e 
União Europeia, chamado por 
ele de urgente, e se comprome-
teu a discutir uma renovação 
do Mercosul, uma demanda do 
país vizinho.

As negociações comerciais 
unilaterais entre Uruguai e 
China são justamente o nó gór-
dio desta viagem de Lula, que 
tenta impedir esse movimento 

Uruguai reitera posição sobre
as negociações com a China

O presidente do Uruguai, 
por sua vez, reiterou sua dispo-
sição de flexibilizar o Mercosul 
e de manter as negociações 
por um acordo comercial com 
a China. “O Uruguai vai avan-
çar nas suas negociações com 
a China. O Brasil pode parale-
lamente fazer seu caminho e 
após isso vamos compartilhar 
tudo o que foi negociado. E o 
Uruguai pode se ajustar com 
aquilo que o Brasil propuser. 
O Brasil pode dizer o que con-
seguiu negociar com a China”, 
afirmou após a reunião com 
Lula. “Para resumir, o Mercosul 
que queremos precisa ser 
moderno, flexível e aberto ao 
mundo”, acrescentou.

De acordo com Lacalle 
Pou, a reunião com Lula 
e o ministro da Fazenda, 

para evitar a fragilização do 
Mercosul. “Disse a Lacalle e 
digo a meus ministros, vamos 
intensificar as discussões com 
a União Europeia e vamos ficar 
esse acordo para que a gente 
possa discutir apenas um 
possível acordo entre China 
e Mercosul. E eu acho que é 
possível”, declarou Lula em 
Montevidéu após a reunião.

Depois de lembrar as boas 
relações que o Brasil teve com 
o Uruguai ao longo dos man-
datos petistas – e chamar o 
ex-presidente Michel Temer de 
“golpista” –, Lula afirmou que 
agora recebeu um país semi-
destruído e disse ser preciso 

“trabalhar junto” para o cres-
cimento da região. Ele também 
reconheceu a necessidade de 
abrir mais o comércio bilateral.

“Quero dizer para o presi-
dente que as ideias de discutir 
a chamada inovação ou reno-
vação do Mercosul estávamos 
completamente de acordo. O 
que precisamos fazer para 
modernizar o Mercosul? 
Primeiramente, queremos 
sentar à mesa com nossos 
técnicos, depois com nossos 
ministros e finalmente com 
os presidentes para que a 
gente possa renovar aquilo 
que for necessário renovar”, 
prometeu Lula.

Fernando Haddad, foi intensa 
e extensa, mas desprovida de 
ideologias e sem brigas.

“Nós poderíamos ter bri-
gado, mas não fizemos isso. 
Simplesmente marcamos 
algumas diferenças dos pontos 
que nós queremos para poder 
avançar, principalmente o rela-
cionamento entre o Uruguai 
e Brasil como membros do 
Mercosul”, destacou o líder 
uruguaio, que é de centro-di-
reita. “Dissemos quais são os 
interesses de nossos povos, de 
nossos países. Sempre tenta-
mos que interesses de nossas 
nações coincidam”.

Lacalle Pou afirmou que 
haverá a criação de um grupo 
técnico para discutir o impasse 
com o Mercosul. “Uruguai tem 
suas negociações e não tem 

impedimento de dizer isso”, 
destacou, ao reconhecer o 
peso do Brasil nas tratativas.

A possibilidade tornar o 
Aeroporto de Rivera um terminal 
internacional também foi citada 
na reunião, disse Lacalle Pou, 
assim como a necessidade de 
melhorar a balança comercial.

LACALLE Pou afirmou que haverá a 
criação de um grupo técnico para discutir o 
impasse com o Mercosul
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O ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes manteve a prisão 
preventiva do ex-deputado Roberto Jeffer-
son, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. 
Jefferson está preso desde outubro, depois 
que recebeu a bala e com granadas poli-
ciais federais que foram à sua casa cumprir 
uma ordem de prisão. Na decisão, Moraes 
considerou que as situações que justificaram a 
prisão de Jefferson permanecem e, por isso, 
o ministro negou o pedido de liberdade feito 
pelos advogados do ex-deputado.

DIVULGAÇÃO

Retorno

Ontem (quarta-feira, 25), a Corte do Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná (TRE-PR) voltou a se reunir em sessões 

de julgamento presenciais. A primeira reunião do ano 
aconteceu às 14h e foi transmitida pelo You Tube, onde 
ficam disponíveis na íntegra. Conforme o calendário, ao 

longo deste mês, estão agendadas ainda sessões presenciais 
para o dia 30; e virtuais para os dias 26, 27 e 31. Pelo site 

do Tribunal, na aba “Serviços Judiciais” e “Sessões de 
Julgamento”, é possível consultar as pautas, os feitos e os 

feitos publicados e julgados, as atas e outros serviços.

Promessa e dívida
Na segunda (23), Lula 
sinalizou que o BNDES 
poderia financiar obras de um 
gasoduto na Argentina após 
encontro com o presidente 
Alberto Fernández. Segundo 
o ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, o aporte 
seria de R$ 820 milhões, 
mas o BNDES disse que 
qualquer mudança sobre o 
financiamento de obras de 
infraestrutura no exterior 
passará “necessariamente” 
por um entendimento com o 
TCU. “Não existe demanda ou 
previsão, por parte do BNDES, 
de financiar projeto de 
serviços de infraestrutura no 
exterior. O presidente do TCU, 
Bruno Dantas, tem reforçado 
o papel de acompanhamento 
colaborativo das políticas 
públicas por parte da referida 
instituição”, afirmou o banco. 
“Os esforços do BNDES são 
no sentido de alavancar a 
exportação de produtos e 
bens produzidos no Brasil, 
gerando emprego e renda em 
nosso país”.

Crime de responsabilidade
O deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS) apresentará um 
pedido de impeachment de Lula após ele classificar como 
“golpe” a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff, 
em 2016.Para o parlamentar, Lula comete crime de 
responsabilidade ao classificar um processo de perda 
de mandato autorizado por Câmara e Senado como um 
golpe de estado. “Qualquer cidadão do povo ou mesmo 
parlamentares até podem falar em ‘golpe’ no caso do 
processo de impeachment de Dilma Rousseff, em tom de 
crítica ao processo em geral, porque não estão no rol de 
pessoas passíveis de cometerem crime de responsabilidade, 
mas o presidente da república, investido no cargo, em 
discurso público e oficial, não pode sob pena de praticar 
crime de responsabilidade e ser objeto de impedimento de 
seu mandato”, disse o parlamentar.

DIVULGAÇÃO

Inviabilidade
O senador Plínio Valério 
(PSDB-AM) já começou a 
coletar as 27 assinaturas 
necessárias para apresentar 
requerimento de 
desarquivamento de um 
projeto que veta recursos 
de estatais brasileiras para 
bancar obras no exterior. O 
texto é do senador Reguffe 
(Podemos-DF), relatado 
pelo tucano. A proposta foi 
aprovada na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE), 
porém Reguffe não foi reeleito 
e a matéria não foi levada 
ao plenário. Dessa forma, 
Plínio iniciou conversas com 
senadores para desarquivá-
la. O parlamentar tucano 
mencionou que Cuba e 
Venezuela devem R$ 2,7 
bilhões ao Brasil. O relatório 
de Plínio prevê que o BNDES 
seja proibido de financiar e 
conceder crédito a governos 
estrangeiros, suas empresas 
ou outros órgãos e entidades 
da administração direta ou 
indireta, e o financiamento de 
projetos em outros países.
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Estado lança edital para
estudo da nova ponte entre
Paraná/Mato Grosso do Sul

O Governo do Paraná, por 
meio do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER/
PR), lançou o edital de con-
tratação para elaboração 
dos Estudos de Viabilidade 
Té c n i c a ,  E co n ô m i c a  e 
Ambiental (EVTEA) para cons-
trução de uma nova ponte de 
ligação do Estado com o Mato 
Grosso do Sul.

O projeto consiste em 
construir uma ponte, que 
deve ter 2 quilômetros de 
extensão, sobre o Rio Paraná. 
A nova ligação será entre o 
distrito de Porto São José, 
em São Pedro do Paraná, no 
Noroeste, e Taquarussu, no 
Mato Grosso do Sul. A ideia é 
criar mais um corredor logís-
tico entre os estados.

“É um estudo complexo, 
que visa encontrar o melhor 
traçado e da maneira mais 
sustentável  com menor 
impacto ambiental. A ponte 
será um importante ponto 
de interligação entre as 
regiões Sul e Centro-Oeste 
do País e vai encurtar o 
caminho de quem vem do 
Mato Grosso do Sul rumo 
ao Paraná. É uma obra que 
irá trazer desenvolvimento 
para o Noroeste paranaense, 
fomentando investimentos, 
turismo e mais desenvolvi-
mento”, afirmou o secretário 
de Infraestrutura e Logística, 
Fernando Furiatti.

A licitação será na próxima 

Novas interligações podem afetar o
abastecimento de água em Umuarama

A Sanepar informa que 
será executada mais uma 
eta pa  d e  i n te r l i ga çõ e s 
hidráulicas no sistema de 
abastecimento de água de 
Umuarama, no domingo 
(29). Os trabalhos de manu-
tenção e melhorias serão 
feitos na área da estação de 
tratamento de água das 5h 
às 12h. Em razão deste tra-
balho, pode faltar água tem-
porariamente nas regiões 
mais distantes da estação de 
tratamento de água, que fica 

na Travessa Ivaté. A previsão 
é a de que o abastecimento 
volte à normalidade a par-
tir das 23h e será de forma 
gradativa.

Os trabalhos podem ser 
cancelados em caso de mau 
tempo, impossibilidade de 
execução com segurança, 
fatores externos que impe-
çam a realização dos servi-
ços no prazo programado, 
problemas operacionais que 
impactem de forma crítica o 
sistema de abastecimento ou 

força maior.
Só f icarão sem água 

durante este período os clien-
tes que não têm caixa-d’água 
no imóvel, conforme recomen-
dação da ABNT (Associação 
B r a s i l e i r a  d e  N o r m a s 
Técnicas). A Sanepar sugere 
que cada imóvel tenha uma 
caixa-d’água de pelo menos 
500 litros. Assim, é possível ter 
água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar des-
perdícios. A Sanepar conta 
com a participação de todos!

terça-feira (31), através de 
Pregão Eletrônico. Neste sis-
tema, as participantes dispu-
tam entre si através de lances, 
com o menor valor sendo con-
siderado vencedor. O preço 
máximo é de R$ 2.992.721,69. 
Os estudos serão bancados 
pela Itaipu Binacional, após 
convênio firmado entre a 
hidrelétrica com os gover-
nos estaduais do Paraná e 
Mato Grosso do Sul, no ano 
passado.

A prazo para conclusão 
do EVTEA será de 18 meses. 
O objetivo do estudo é apon-
tar vantagens, desvantagens, 
impulso no desenvolvimento 
socioeconômico da região, 
possíveis impactos ambien-
tais, além das técnicas de 
engenharia a serem aplicadas 
para verificar de fato a viabili-
dade da obra.

A proposta para o trajeto 

também prevê no lado para-
naense a restauração de 19,8 
km da PR-577, incluindo a 
construção de um contorno 
no Porto São José. Já no perí-
metro sul-mato-grossense, 
será realizada a implantação 
de 30 km da rodovia MS-473, 
além de um viaduto de acesso 
em Taquarussu.

A nova ligação promete 
encurtar e diminuir custos 
do escoamento agrícola da 
região Centro-Oeste do Brasil 
até o Porto de Paranaguá. O 
Paraná e o Mato Grosso do 
Sul são os maiores produto-
res agropecuários do Brasil. 
Atualmente, o trajeto entre o 
estado vizinho e o Noroeste 
do Paraná precisa ser contor-
nado por São Paulo, através 
da barragem em Primavera, 
que conta com tráfego lento 
e restrição de peso para 
caminhões.

Novos negócios
Um levantamento feito pelo 
Ministério da Economia colocou 
Curitiba entre as sete cidades 
brasileiras mais competitivas 
para a criação de novos 
negócios. O estudo avaliou 
119 cidades com população 
superior a 250 mil habitantes. Os 
dados são referentes ao ano de 
2022. O índice de concorrência 
dos municípios leva em 
consideração características 
práticas e burocráticas para 
avaliar o ambiente de negócios.

Com Pix
Nos próximos quatro meses, 
os consumidores de energia 
de todo o país poderão quitar 
a conta de luz via Pix. A Aneel 
obrigou as distribuidoras 
a oferecerem o sistema de 
transferências instantâneas do 
Banco Central como opção de 
pagamento.

Edital de licitação
O presidente do Tribunal 
de Justiça do Paraná, 
desembargador José Laurindo 
de Souza Netto, assinou o 
lançamento do edital de licitação 
do novo Fórum de Maringá. A obra 
será no chamado novo Centro 
Cívico, no atual largo Salgado 
Filho, defronte o antigo Aeroporto 
Gastão Vidigal. O prédio será 
construído numa área de 26,8 
mil metros quadrados, terá oito 
pavimentos e 307 vagas para 
estacionamento, totalizando 
40.152,22 metros quadrados de 
área construída. A estimativa 
de custo é de R$ 136 milhões e 
o prazo para execução é de 24 
meses.

Hospitais universitários
Os hospitais das universidades de 
Londrina (UEL), Maringá (UEM), 
Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste 
(Unioeste) alcançaram resultados 
significativos na captação de 
órgãos e tecidos em 2022. Ao 
todo, foram recebidas 99 doações, 
o que representa um aumento de 
94% em relação a 2021 (51).

Startups
Conhecido por sua trajetória de 
sucesso, o fundador da Odonto 
Excellence, Oséias Gomes, 

A nova ligação promete encurtar e diminuir custos do escoamento agrícola da região 
Centro-Oeste do Brasil até o Porto de Paranaguá

AEN

Guerreiro do Paraná
O presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 

Sul (BRDE),  Wilson Bley Lipski, será homenageado pelo Movimento 
Pró-Paraná (MPP) no próximo dia 7 de fevereiro, ocasião em que 

também vai ser celebrado o 22º aniversário do movimento. Lipski 
receberá o Troféu Guerreiro do Paraná em solenidade marcada para 
às 17 horas, no auditório da Associação Comercial do Paraná (ACP). 

“Com uma gestão focada sobretudo no empreendedorismo, Lipski tem 
dado imensa contribuição para o desenvolvimento do nosso Paraná”, 

destaca Marcos Domakoski, presidente do MPP.

aproveita sua experiência para 
ajudar empreendedores na 
estruturação de startups. Nos 
próximos meses, o empresário 
vai inaugurar um centro de 
inovação, a Lions Startups, 
em Ponta Grossa. Um espaço 
destinado a oferecer suporte 
para empreendedores que 
desejam desenvolver suas 
startups em qualquer estágio de 
amadurecimento.

Sistema ambiental
Maringá passou a integrar o 
Sistema de Gestão Ambiental, 
ferramenta eletrônica criada 
pelo Instituto Água e Terra (IAT) 
que permite descentralizar 
e agilizar a emissão de 
licenciamentos ambientais. 
O IAT é vinculado à Secretaria 
Estadual do Desenvolvimento 
Sustentável. A cidade do 
Noroeste é o sétimo município 
do Paraná a aderir ao programa.

Licitação inédita
O Governo do Estado 
apresentou aos prefeitos 
da região metropolitana de 
Curitiba o projeto da primeira 
licitação para o Sistema de 
Transporte Coletivo, construído 
em conjunto com o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas 
do Estado. A licitação dará mais 
segurança jurídica e operacional 
à integração metropolitana, 
garantindo uma concorrência 
abrangente e transparente.

Reajustes
O preço dos medicamentos 
deve subir duas vezes em 2023 
em 15 estados que elevaram as 
alíquotas de ICMS ou os preços 
de referência para aplicação 
deste imposto.A mudança na 
tributação local irá se somar 
ao reajuste anual de preços 
autorizado a partir de 1º de abril 
para todo o país.

Restituição do IR
A Receita Federal abriu a 
consulta ao lote residual de 
restituição do Imposto de Renda 
do mês de janeiro de 2023. 
Serão contemplados 136.565 
contribuintes, entre prioritários e 
não prioritários. O valor total do 
crédito é de R$ 368.017.854,27.
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Foz do Iguaçu – A Ponte da 
Integração, nova ligação bina-
cional entre Brasil e Paraguai, 
deverá receber o tráfego de 
caminhões até abril. Pelo 
menos essa é a informação 
divulgada nesta semana pela 
Polícia Rodoviária Federal. 
Em um primeiro momento, 
terão acesso apenas cami-
nhões vazios e em um segundo 
momento, poderão trafegar 
pela ponte, carregados. A deci-
são de liberar o fluxo no local 
foi firmada conjuntamente 
entre as autoridades brasilei-
ras e paraguaias. A determina-
ção de liberar somente o trá-
fego de caminhões vazios vai 
perdurar até a liberação total 
da Perimetral Leste, que fará a 
ligação da ponte com a BR-277.

Conforme informações 
obtidas, a fiscalização do trá-
fego será feita por intermédio 
de um totem, similar ao exis-
tente na PRF de Santa Tere-
zinha de Itaipu. A princípio, a 
segunda ponte ligando Brasil 
e Paraguai seria inaugurada 
no dia 12 de dezembro, mas 
a solenidade foi adiada pelo 
então presidente da República, 
Jair Bolsonaro. 

A Ponte da Integração está 
sendo executada sobre o Rio 
Paraná, no bairro Porto Meira, 
próximo à Tríplice Fronteira 
do Brasil, Paraguai e Argen-
tina. No lado paraguaio, a obra 
fará ligação com o município 
de Presidente Franco, vizinho 
de Cidade de Leste, onde fica 

Tráfego parcial de caminhões 
sobre a Ponte da Integração 
previsto para iniciar em abril

localizada a Ponte Internacio-
nal da Amizade. O projeto, ini-
ciado em 2019, é fruto de uma 
parceria entre o Governo do 
Estado, o governo federal e a 
Itaipu Binacional.  

O projeto, iniciado em 2019, 
é fruto de uma parceria entre o 
Governo do Estado, o governo 
federal e a Itaipu Binacional.  
O DER/PR está executando a 
obra em ambas as margens. O 
investimento atualizado até o 
momento é de R$ 227 milhões. 
O objetivo é que a nova ligação 
seja utilizada para realizar todo 
o transporte de cargas entre os 
dois países, aliviando o tráfego 
da Ponte da Amizade, que irá 
atender principalmente turis-
tas e passageiros.

As obras começaram em 
agosto de 2019. Três anos 
depois, em agosto deste ano, 
as duas frentes de trabalho (do 
Brasil e do Paraguai) se encon-
traram sobre o leito do Rio 
Paraná. Foram utilizados no 
projeto aproximadamente 37 
mil metros cúbicos de concreto 

e 3,5 mil toneladas de aço. No 
final de novembro, a ponte foi 
submetida a testes dinâmicos 
com caminhões-betoneira, 
carregados de água e brita e 
carga de até 162 toneladas. 
A iluminação funcional, com 
tecnologia em LED, também 
está instalada.

Mesmo antes de inaugu-
rada, a ponte - vizinha do 
Marco das Três Fronteiras –, 
já se tornou um novo cartão-
-postal na região turística tri-
nacional. De noite, é possível 
ver a estrutura iluminada de 
longe, a partir de vários pon-
tos da fronteira.

A construção é do tipo 
estaiada e conta com duas 
torres de sustentação, com 
120 metros de altura. A ponte 
terá 760 metros de compri-
mento e um vão-livre de 470 
metros, sendo o maior da Amé-
rica Latina. Serão duas pistas 
simples com 3,6 metros de 
largura, acostamento de três 
metros e calçada de 1,7 metro 
nas laterais. 
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Rio - Em 2022, foram registrados 
376 casos de agressões a jorna-
listas e veículos de comunica-
ção no Brasil, o que equivale a 
praticamente um caso por dia. 
Os dados são do Relatório da 
Violência Contra Jornalistas 
e Liberdade de Imprensa no 
Brasil – 2022, divulgado ontem 
pela Federação Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj).

De acordo com o levanta-
mento, os números, apesar de 
elevados, são menores que os 
de 2021, ano recorde desde o 
início da série histórica feita 
pela federação, quando foram 
registrados 430 casos. Apesar da 

queda de 12,53% em relação ao 
ano anterior, o relatório constata 
que as agressões diretas a jorna-
listas tiveram crescimento em 
todas as regiões do país.

O relatório aponta que a 
descredibilização da imprensa 
voltou a ser a violência mais 
frequente, em 2022, apesar de 
ter diminuído em 33,59% em 
comparação com o ano ante-
rior. Foram 87 casos de ataques 
genéricos e generalizados, que 
buscaram desqualificar a infor-
mação jornalística. Em 2021, 
foram 131 episódios.

Segundo o estudo, houve 
crescimento de 133,33% nas 

ocorrências de ameaças, hos-
tilizações e intimidações, que foi 
a segunda categoria com maior 
número de ocorrências em 2022, 
com 77 casos (44 a mais que os 
33 registrados em 2021).

Em seguida, aparece a cen-
sura, que foi a categoria de vio-
lência com maior número de 
casos, em 2021, e caiu para a 
terceira posição, em 2022. “A 
queda foi de 54,96% e muito 
provavelmente se deu pela dimi-
nuição no número de denúncias 
e não dos episódios propria-
mente ditos, a grande maioria 
na Empresa Brasil de Comuni-
cação (EBC)”, diz a Fenaj.  

Brasil registrou uma agressão
a jornalista por dia em 2022

Fator Josué
Lula da Silva não desistiu de 
chamar o empresário Josué 
Gomes – filho do saudoso 
ex-vice José Alencar – para 
ministro da Indústria & 
Comércio, diante da situa-
ção em que ele se encontra 
à frente da FIESP, quase 
deposto. Com Josué no 
MDIC, Lula tira o peso das 
costas do seu vice Geraldo 
Alckmin e o libera para ser 
o gerentão do Governo. O 
Barba está louco para come-
çar uma agenda internacio-
nal para limpar seu nome e 
trabalhar para conquistar o 
Nobel da Paz pelo  
combate à fome.

Casa = mundo 

Cresceu estupendos 491%, 
entre 2020 e 2022, o 
número de profissionais 
que vivem no Brasil, porém 
trabalham em home office 
e em salas para empre-
sas do exterior. Segundo a 
plataforma Husky, o setor de 
tecnologia da informação é o 
que mais recruta brasileiros 
para as multinacionais. O 
salário em dólar, que pode 
chegar a US$ 2 mil (mais de 
R$ 10 mil, além de benefí-
cios), pode explicar  
esse fenômeno. 
 

Extorsão oficial?
Muitos empresários de 
Betim, na grande BH, há 
mais de ano têm reclamado 
da administração do municí-
pio, que adotou uma postura 
no mínimo duvidosa: pedidos 

‘Apagão’ no MME
Considerada uma das principais pastas do Governo, o 

Ministério de Minas e Energia do Governo Lula da Silva está 
prestes a completar um mês sem qualquer sinal de quem 
deve ser o futuro secretário-executivo, número 2 de Alexan-
dre Silveira. Os principais cotados para assumir o cargo não 
agradam o presidente e devem ser vetados. Nem Bruno Eus-

táquio, nem André Pepitone, tampouco Efrain Cruz devem 
ficar com a vaga. Isso porque, depois do episódio envol-

vendo o ex-ministro Anderson Torres, Lula deixou claro que 
não quer em postos estratégicos ex-integrantes do Governo 
Bolsonaro. Apesar de contarem com perfil técnico – exigên-
cia do PT – os três têm em seu passado recente passagens 
por cargos de comando. A demora causa desconfiança no 
setor, desconforto entre os servidores do MME e desgaste 
na imagem do Governo Lula III. Sobra até para o ministro 

Silveira, com críticas à sua inabilidade para resolver a vaga.

de doação para a cidade para 
quem quiser obter documen-
tações que são obrigação do 
setor público. É praticamente 
uma extorsão oficial, com o 
eufemismo de retorno para 
o cidadão. O Betim Shopping 
é a nova vítima. Para obter 
a renovação do Relatório de 
Impacto de Circulação (RIC), 
a prefeitura está cobrando 
dos proprietários a entrega 
da estrutura de cinco pon-
tos de ônibus. Que são da 
incumbência da  
gestão pública. 

Acertando o 
atrasado
O povo quer resolver suas 
pendências financeiras. Vide 
o Mutirão de Negociação 
e Orientação Financeira – 
iniciativa da Febraban, BC, 
Senacon e Procons – reali-
zado em novembro: registrou 
2,3 milhões de contratos 
renegociados pelos bancos. 
Nos últimos três anos, foram 
24,3 milhões de contratos 
em atraso repactuados pelo 
sistema bancário. O Multirão 
contou com a participação de 
160 bancos e  
instituições financeiras. 

FIT & UFC
A Fit Combustíveis ampliou 
sua participação como patro-
cinador do UFC com eventos 
e ativações pré, durante e 
após a luta. Destaque para a 
ação com crianças da Usina 
dos Campeões, que puderam 
conhecer lutadores e partici-
par do momento da Pesagem 
do UFC 283. A Usina é um 
projeto social idealizado pelo 
empresário Ricardo Magro, 
mantenedor da entidade, e 
pelo lutador de MMA Pedro 
Rizzo, com sede na comu-
nidade de Manguinhos no 
Rio de Janeiro. O intuito das 
ativações foi gerar visibili-
dade para a parceria e se 
aproximar do público que é 
apaixonado pela modalidade. 

Para garantir a segurança 
do crescente fluxo de banhis-
tas que visitam as praias de 
água doce na região Noroeste, 
o Governo do Estado reforçou 
a presença de guarda-vidas na 
região durante o Verão Maior 
Paraná. O trabalho envolve 
a atuação de 45 bombeiros 
militares e nove guarda-vi-
das civis desde 16 de dezem-
bro nas praias formadas nas 
orlas e ilhas dos rios Paraná 
e Paranapanema, nos muni-
cípios de Porto Rico, São 
Pedro do Paraná e Marilena, 
onde não foram registrados 
afogamentos.

O foco dos profissionais, 
sob o comando do Corpo de 
Bombeiros do Paraná, é em 
monitoramento, sinalização, 
orientação e advertências aos 
banhistas. Ou seja, de preven-
ção de possíveis acidentes e 
afogamentos, a partir de ações 
junto aos veranistas. Do início 
do trabalho até 25 de janeiro, o 
Corpo de Bombeiros registrou 
mais de 23 mil ações preven-
tivas. A corporação também 
entregou 224 pulseirinhas de 
identificação para crianças e 
localizou 41 delas que acaba-
ram se perdendo dos pais e 
parentes.

A atuação dos profissionais 
é especialmente importante 
devido às características dis-
tintas da região em relação 
ao banho de piscina ou no 
mar. “Por ser um rio fundo, 
com poucos passos a pessoa 
acaba perdendo contato com 
o solo e não consegue retor-
nar para uma área segura por 
conta da forte correnteza”, 
explicou o segundo-tenente 
Wallison Padovani Pinto, que 
é um dos oficiais que coordena 
o trabalho da corporação no 
Verão Maior Paraná na Costa 
Noroeste.

Apesar dos riscos, o contato 
direto dos guarda-vidas com 
a população nos pontos de 
maior movimento tem surtido 
o efeito desejado. “Fizemos 
muitas advertências aos 
banhistas nas últimas sema-
nas, mas não tivemos nenhum 
registro de afogamento no 

Cuidados com as cheias
Nos últimos dias, o nível do Rio Paraná subiu cerca de três 

metros devido à abertura das comportas da Usina Hidrelétrica 
de Rosana, localizada poucos quilômetros acima dos municípios. 

O cabo Wagner Moreira, que trabalha há 13 anos no Corpo de 
Bombeiros, explica que o volume de água dos rios demanda 

uma alta capacidade de adaptação dos guarda-vidas que atuam 
na região. “O rio é muito volátil, com mudanças diárias na altu-
ra e correnteza, e a abertura das comportas da usina em São 
Paulo também interfere bastante e precisamos nos adaptar 
às mudanças”, relatou. “Diariamente identificamos pontos 
de risco com bandeiras e placas para proteger ao máximo 
o banhista, para que ele tenha tranquilidade para curtir o 

seu verão”. Outro fator de risco é o consumo exagerado de 
bebidas alcoólicas nas praias e embarcações que circulam 

pelo rio. “As pessoas perdem um pouco da noção do perigo 
quando bebem e ficam dispostas a entrar no rio sem cuida-
do mesmo com a orientação dos guarda-vidas. Apesar disso, 
nesta temporada os banhistas têm colaborado e não houve 
nenhum afogamento sob a nossa supervisão”, comemorou.

Porto Maringá, Porto São José 
e em Porto Rico”, informou.

Para garantir uma atuação 
rápida e eficiente em casos 
de emergência, os profissio-
nais passam por treinamen-
tos práticos no Rio Paraná. 
“O treinamento que fizemos 
é elaborado pensando em 
ocorrências como colisões ou 
naufrágio de embarcações e a 
nossa atuação é para evitar 
que as pessoas entrem em 
pânico em situações como 
essas”,  relatou Wall ison 
Padovani Pinto.

PROTEÇÃO
Os guarda-vidas estão dis-

tribuídos em oito postos fixos 
espalhados no Porto Maringá, 
em Marilena; no Porto São 
José, distrito de São Pedro 
do Paraná; na orla e na Ilha 

de Santa Rosa, em Porto Rico. 
Cada um dos pontos conta 
com dois a quatro profissio-
nais, que também partici-
pam de monitoramentos com 
embarcações na região. As 
equipes permanecem com esta 
estrutura até o carnaval.

Nas últimas semanas, ocor-
reram três afogamentos na 
região, todos em locais fora 
da abrangência dos guarda-vi-
das. “Nós também passamos 
em lugares onde não há postos 
fixos do Corpo de Bombeiros 
para orientar e conversar com 
os turistas. Alertamos as pes-
soas para que sigam as nossas 
orientações e procurem luga-
res pra se banhar onde haja a 
atuação dos guarda-vidas, que 
estarão de prontidão para agir 
caso necessário”, concluiu o 
coordenador.

PARA garantir uma atuação rápida e eficiente em casos de emergência, os profissionais 
passam por treinamentos práticos no Rio Paraná

ROBERTO DZIURA/AEN

Não houve registros de 
afogamentos em áreas 
protegidas no Noroeste
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A EDUCAÇÃO DO PARANÁ 
É OUTRA HISTÓRIA. 
CONHEÇA ALGUNS PROGRAMAS.

GANHANDO O MUNDO 
Leva os melhores alunos 
para intercâmbio internacional 
(Canadá e Nova Zelândia).

MAIS MERENDA 
3 refeições por período nas 
escolas. O maior programa de 
segurança alimentar do Brasil.

EDUTECH 
150 mil alunos com aulas 
de programação e robótica. 
É preparação para as profissões 
do futuro.

ENSINO TÉCNICO 
E PROFISSIONAL 
Educação que cria 
oportunidades e colabora 
com o futuro dos alunos 
paranaenses.

Delegacias da criança e adolescente
abriram 1,8 mil inquéritos em 2022

O Núcleo de Proteção à 
Criança e ao Adolescente 
Vítimas de Crimes (Nucria) 
é a unidade da Polícia Civil 
(PCPR) responsável por inves-
tigar crimes de violência con-
tra crianças e adolescentes. 
Em 2022, a delegacia instau-
rou 1.828 inquéritos refe-
rentes a crimes praticados 
contra o público infanto-ju-
venil em todo o Paraná – um 
inquérito pode envolver uma 
ou mais pessoas.

No período, os crimes mais 
frequentes foram estupro de 
vulnerável, lesão corporal e 
importunação sexual. Além 
disso, também houve regis-
tros de maus tratos, crimes 
sexuais e fornecimento de pro-
dutos que causem dependên-
cia química.

A delegacia, que existe 
desde 2014, apura crimes 
de lesão corporal grave, gra-
víssima ou qualificada pela 

violência doméstica, como 
estupros, situações de pedofi-
lia, tortura e outros crimes. No 
local, são atendidas crianças 
de 0 a 12 anos. Seu objetivo é 
garantir a segurança, tranqui-
lidade e equilíbrio emocional 
para as vítimas e seus familia-
res. Atualmente, sete unida-
des do Nucria estão distribuí-
das em Curitiba, Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Londrina, Maringá, 
Paranaguá e Ponta Grossa.  

Em 2022, o Nucria Curitiba 
concluiu 320 inquéritos poli-
ciais. As investigações resul-
taram em 99 prisões, sendo 
38 por mandados de prisão e 
61 em flagrante. Além disso, 
foram feitas 2.320 escutas 
especializadas e registrados 
1,8 mil boletins de ocorrência.

Em Paranaguá, no Litoral, 
foram instaurados 137 inqué-
ritos policiais, com 10 pri-
sões. Na cidade de Ponta 
Grossa (Campos Gerais), 

foram 268 inquéritos poli-
ciais e as investigações resul-
taram em 13 prisões. Em Foz 
do Iguaçu, no Oeste, foram 
181 inquéritos policiais ins-
taurados e uma prisão reali-
zada. Já no Nucria de Maringá 
(Noroeste) foram registrados 
270 inquéritos policiais e as 
investigações resultaram em 
seis prisões e seis mandados 
de busca.

Na unidade de Cascavel 
(Oeste) foram instaurados 
298 inquéritos e cumpridos 
quatro mandados de prisão. 
No município de Londrina, na 
região Norte, foram concluídos 
354 inquéritos e realizadas seis 
prisões

A delegada Ellen Vycter, que 
atua no Nucria, explica que 
para fazer o atendimento ade-
quado os servidores passam 
regularmente por capacitação 
para melhor atender as vítimas 
e familiares. “Essa unidade 

policial tem um ambiente aco-
lhedor e humanizado, que tem 
como finalidade evitar novos 
problemas ao público infanto-
-juvenil”, conta.

Segundo ela, as unidades 
do Nucria adotam o proce-
dimento de escuta especia-
lizada e as oitivas são feitas 
por psicólogos em uma sala 
lúdica. O objetivo é propor-
cionar um local acolhedor 
para a criança e adolescente 
vítima de crime.  

“Essa forma de escuta 

tem o objetivo de assegu-
rar o acompanhamento da 
vítima ou da testemunha 
de violência para a supera-
ção das consequências da 
violação, limitado ao estri-
tamente necessário para 
o cumprimento da finali-
dade de proteção social e 
de provimento de cuidados”, 
informa a delegada da PCPR. 
“Estamos atuando em rede e 
de maneira organizada para 
coibir cada vez mais a violên-
cia contra esse público”.
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Stefani e Matos ganham de virada 
e vão à final do Aberto da Austrália

Após 40 anos, uma dupla mista de 
brasileiros voltará a disputar um título 
em um Grand Slam no próximo sábado 
(28), às 5h30. Os autores da façanha 
são a campinense Luisa Stefani e o 
gaúcho Rafael Matos, que se classifi-
caram ontem (25) à final do Aberto da 
Austrália, em Melborune. A parceria se 
superou para vencer de virada os anfi-
triões Marc Polmans e Olivia Gadecki 
por 2 sets a 1 (parciais de 4/6 6/4 11/9). 
A vaga foi definida depois que os brasi-
leiros, perdendo por 9 a 8 no tie-break, 
conseguiram salvar um match-point. 
Na sequência, desferiu uma devolução 
irretocável e definiu o jogo.

“Jogo duro, com bastante emoção. 
Tivemos que lutar em cada ponto, ten-
tar achar o caminho. Muito feliz em pas-
sar para final, atmosfera incrível jogar 
na sessão noturna na quadra central 
Rod Laver. É muito especial. Agora 
vamos com tudo para a próxima”, des-
tacou Stefani, de 25 anos.

A última vez que um dupla mista, 
totalmente brasileira, avança à final 
foi 1982, em Roland Garros (França), 
com Cássio Mota e Cláudia Moreno, 

que foram vice-campeões.  Em 2016, o 
país levantou a taça de duplas mistas 
no Aberto da Austrália com a parceria 
do mineiro Bruno Soares com a russa 
Elena Vesnina.

Stefani e Matos estão invictos em 
Melbourne. Eles decidirão no sábado 
(28) o título inédito para o país con-
tra os indianos Sania Mirza e Rohan 
Bopanna. Os adversários avança-
ram à final após derrotarem a nor-
te-americana Desirae Krawczyk e o 
britânico Neal Skupski por 7/6 (7-5), 
6/7 (5-7) e 10-6.

Medalhista olímpica nos Jogos 
de Tóquio, Stefani vem embalada 
após faturar no último dia 13 o título 
de duplas do WTA  500 de Adelaide, 
último torneio antes do Grand Slam 
australiano. Atual número 34 do 
mundo, a campinense já figurou no 
top 10 do ranking de duplas da WTA. 
Desde que retornou às quadras em 
setembro passado – após um ano 
em recuperação de uma cirurgia no 
joelho direito – a tenista venceu qua-
tro dos sete torneios que disputou. 
No ano passado Stefani amealhou 

os títulos do WTA 250 de Chennai 
(Índia), WTA 1000 de Guadalajara 
(México) e WTA 125 de Montevidéu 
(Uruguai). A brasileira também dis-
putaria o torneio de duplas femi-
ninas em Melbourne, ao lado de 
Caty McNally (Estados Unidos). No 
entanto, McNally desistiu da competi-
ção, poucos minutos antes da estreia, 
em razão de uma lesão.  

Stefani e Matos Rafael  (29º no 

masculino de duplas da ATP) inicia-
ram a parceria este ano, para defen-
der o país no United Cup - competição 
por equipes, em Brisbane (Austrália) 
– e somaram duas vitorias. O gaúcho 
chegou a disputar a primeira rodada 
das duplas masculinas no Grand Slam 
australiano ao lado do espanhol David 
Vega Hernández, mas foi eliminado 
ao perder a estreia para o monegasco 
Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski.Fórmula 1 acusa presidente da

FIA de interferência comercial
A Fórmula 1, controlada pela Liberty 

Media, acusou o presidente da FIA, 
Mohammed Ben Sulayem, de inter-
ferir em seus direitos comerciais ao 
questionar publicamente uma avalia-
ção de US$ 20 bilhões (o equivalente 
a R$ 102,2 bilhões) do esporte. Ben 
Sulayem, eleito em 2021 para o cargo 
máximo no órgão regulador da Fórmula 
1, foi ao Twitter na segunda-feira (23) 
depois que a Bloomberg informou que 
o Fundo de Investimento Público (PIF) 
da Arábia Saudita explorou uma oferta 
por mais do que esse valor.

“Como guardiã do automobilismo, 
a FIA, como uma organização sem fins 
lucrativos, é cautelosa sobre os supostos 
preços inflacionados de US$20 bilhões 
colocados na F1”, disse Ben Sulayem em 
sua conta pessoal. “Qualquer comprador 

PAÍS volta a decidir taça de duplas mistas em Grand Slam após 40 anos
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em potencial é aconselhado a usar o bom 
senso, considerar o bem maior do esporte 
e apresentar um plano claro e sustentá-
vel – não apenas muito dinheiro”.

Ele sugeriu que a FIA tem o dever de 
considerar o possível impacto negativo 
sobre os fãs e promotores, que podem 
ter que pagar mais. Os comentários 
seguiram seu apoio este mês à oferta 
de Michael Andretti de entrar com a 11ª 
equipe no grid, uma mudança à qual a 
maioria das equipes existentes resiste 
por causa da diluição das receitas.

A repercussão também alimenta a 
sensação de surgimento de uma guerra 
territorial entre a entidade que comanda 
o esporte e o detentor de direitos comer-
ciais, ansioso para desenvolver um cam-
peonato em expansão e cada vez mais 
popular em novas direções.
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Procon vai fiscalizar os postos que
aumentarem preços sem justificativa

Após a Petrobrás anun-
ciar o reajuste no preço da 
gasolina em 7,5% que está 
valendo desde ontem (quar-
ta-feira, 25), a Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor – Procon 
Umuarama faz uma alerta aos 
proprietários de postos de com-
bustíveis: o aumento ainda não 
foi autorizado para repasse ao 
consumidor final e, desta forma, 
quem ‘aumentar por conta’, será 
notificado e pode ser punido.

Segundo o secretário 
Deybson Bitencourt, uma 
equipe sairá a campo já nesta 
quinta-feira (26) para fiscalizar 
os estabelecimentos, tendo em 
mãos a última pesquisa feita 
pelo Procon local na semana 
passada. “Vamos fiscalizar os 
casos de abuso no aumento do 
preço dos combustíveis. Neste 

momento, o reajuste da gaso-
lina foi autorizado para as dis-
tribuidoras e suas refinarias. 
O consumidor final deve ser 
poupado pelo menos por mais 
alguns dias”, comentou.

Outro ponto importante, 
de acordo com Bitencourt, é 
que o consumidor faça denún-
cias formais ao Procon caso 
identifiquem aumentos abu-
sivos. “Solicitamos aos moto-
ristas que entrem em contato 
com a Secretaria de Proteção 
e Defesa do Consumidor, pes-
soalmente ou mesmo por tele-
fone, relatando casos de abusi-
vidade no aumento do preço da 
gasolina, desta forma os fiscais 
terão ainda maior segurança 
para emitir notificações, solici-
tar notas e documentos e, con-
forme o caso, resolver judicial-
mente a questão”, argumenta.

Aulas gratuitas de violão e viola pela
Fundação Cultural voltam em fevereiro

Dar a oportunidade a 
crianças e adolescentes 
aprender violão de graça é o 
objetivo principal do ‘Violão 
nos Bairros’, coordenado 
pela Fundação Cultural de 
Umuarama a pedido do pre-
feito Hermes Pimentel. As pri-
meiras turmas foram formadas 
no ano passado e o projeto 
está de volta em 2023, com o 
início das aulas previsto para 
o dia 13 de fevereiro.

A secretária de Cultura, 
Rosana Palhoto Dias, destaca 
que, neste momento, terão 
prioridade os alunos que já 
estudavam em 2022, porém 
também devem ser aber-
tas vagas para novos alunos. 

Novos 12 casos de Covid-19 são confirmados em Umuarama
O Boletim Covid divulgado 

ontem (quarta-feira, 25) infor-
mou que 12 novos casos foram 
confirmados na cidade, sendo 
nove mulheres, dois homens 
e uma criança (uma menina 
de 11 anos que não tomou 
nenhuma dose da vacina). 
Uma senhora de 94 anos con-
tinua sendo a única pessoa de 
Umuarama internada para tra-
tamento da doença – ela está 
na enfermaria do Hospital 
Uopeccan.

Em isolamento domiciliar 
existem hoje 86 pessoas: são 
72 casos ativos e 14 suspeitos. 
Como não houve a confirma-
ção oficial de novas mortes 
por covid, o total de óbitos 
continua em 359. A Secretaria 
Municipal de Saúde indica 
ainda que desde o início da 
pandemia, em março de 
2020, 41.725 pessoas foram 
diagnosticadas com corona-
vírus e deste total 41.294 se 
recuperaram.

Neste mês de janeiro, 483 
pessoas já foram diagnostica-
das com covid – 288 mulheres 
(59,6%), 184 homens (38,1%) e 
11 crianças (2,3%). Diante des-
ses números, a Sesa classifica 
a cidade com bandeira verde, 
quando o risco de contamina-
ção é baixo.

INFORMATIVO indica que existem 86 
pessoas em isolamento domiciliar, sendo 72 

casos ativos e outros 14 suspeitos
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“Vamos fazer as rematrículas 
quinta e sexta-feira, dias 26 
e 27, e depois abrimos para 
matrículas segunda e terça-
-feira, dias 30 e 31, sempre 
das 7h às 11h e das 13h às 17h 
na Fundação Cultural. Desta 
forma, no dia 1° de fevereiro 
já poderemos informar, com 
certeza, quantas novas vagas 
estarão disponíveis”, detalha.

A s  a u l a s  a co n t e ce m 
em dez bairros: Alto São 
Francisco, Alvorada e Mutirão 
do Alvorada, Dom Pedro II, 
Guarani, Industrial, Belvedere, 
Bonfim, Jabuticabeiras, San 
Remo e Sonho Meu. “Vale lem-
brar que todas as vagas são 
limitadas e a idade mínima 

para iniciar o curso é de 10 
anos. Para fazer as matrícu-
las ou rematrículas é preciso 
ir pessoalmente ao Centro 
Cultural levando RG, CPF e 
comprovante de residência, 
sendo que no caso de meno-
res de idade é preciso que os 
pais ou responsáveis também 
levem seus documentos pes-
soais”, indica Rosana.

Além do Violão nos Bairros, 
com o professor Sandro 
Luiz, a Fundação Cultural de 
Umuarama também oferece 
aulas gratuitas de violão e viola 
com o professor Osvaldino 
Barbosa. “Para essas aulas 
são turmas com apenas qua-
tro alunos, duas vezes por 

semana. A idade mínima é de 
10 anos, sem limite de idade 
máxima. Todas as inscrições 
realizadas ficam em uma fila 
de espera, desta forma, caso 

CONSUMIDORES podem fazer denúncias caso identifiquem reajustes abusivos no valor cobrado na bomba

ASSESSORIA/SECOM

haja desistência ou o aluno 
tenha três faltas injustifica-
das seguidas, nós chamamos 
o próximo cadastrado”, deta-
lha a secretária.

TODAS as vagas são limitadas e a idade mínima para iniciar o curso é de 10 anos
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
O dia começa perfeito sem defeitos no 
ambiente familiar. Cuidado com os conta-
tos no trabalho, pois se agir sem freio, seus 
colegas podem achar seu jeito arrogante. 
Na paixão, decepção não está descartada. 
No romance, também pode rolar estresse 
com o par.

TOURO  21/4 a 205
No setor profissional, precisará agir com 
mais diplomacia para não se desenten-
der com os outros. Cuidado para não ten-
tar impor os seus pontos de vista de qual-
quer maneira e deixe a arrogância de lado. 
Namoro à distância pode ganhar estímulos. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Se depender da Lua, seus interesses 
materiais ganham uma aliada de peso 
e você pode resolver preocupações com 
algo relacionado a empréstimo ou finan-
ciamento. Não convém confiar em todo 
mundo, ainda mais nas redes sociais. Se 
está só, atração por amigo pode aumentar. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Hoje você vai esbanjar simpatia e sociabili-
dade, ampliando seu círculo de amizades. 
Cautela para não tomar decisões precipi-
tadas ao lidar com dinheiro e fazer nego-
ciações. No relacionamento os astros real-
çam seu lado mais quente e envolvente.

LEÃO 22/7 a 22/8
Você vai se sentir mais à vontade fazendo 
seu trabalho individualmente e sem inter-
ferências alheias. Pode sobrar intolerância 
com parentes e amigos. Se o romance não 
corresponde mais às suas expectativas, 
vale a pena chamar o par para uma con-
versa e colocar tudo às claras para chegar 
a um consenso.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Cuide bem da saúde! Seja mais tolerante 
para não entrar em confronto com cole-
gas ou com a chefia. A vida sentimental 
será protegida e seu poder de sedução 
ativo, por isso confie em seus encantos. 
Na união, pode resolver um problema 
com o par.

LIBRA  23/9 a 22/10
Muito cuidado para não gastar o que não 
tem ou não pode. É hora de ter prudência 
e disciplina ao administrar seus interesses 
financeiros. Na vida pessoal o relaciona-
mento com a família está protegido. Já 
na paquera você pode atrair uma pessoa 
enrolada ou complicada.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Vitórias podem ser alcançadas com a 
união de forças. Talvez, chegue até você 
uma intriga inventada por alguém pró-
ximo. No final do dia, o aconchego do 
romance será importante para relaxar e 
descansar a cabeça. No sexo, sua sensua-
lidade estará muito poderosa.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Instabilidades em seus contatos, sobre-
tudo no trabalho. O momento pede sabe-
doria e paciência para se livrar dos con-
tratempos. Na relação a dois, terá mais 
cumplicidade com seu par e os momentos 
íntimos podem ser bem vibrantes.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Seu magnetismo fará você chamar mais 
atenção atraindo novos admiradores e 
pode rolar muita paquera. Se as finanças 
podem enfrentar instabilidades e exigir 
atenção extra, terá por outro lado, alegria 
na paixão. Noite boa para curtir momentos 
de carinho com o par.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Dia positivo na saúde e de bom rendi-
mento no trabalho. Pode ter conversas 
esclarecedoras e oportunidade de resol-
ver mal-entendidos com parentes. Talvez 
seja necessário fazer adaptações em seu 
relacionamento amoroso e isso exigirá um 
papo aberto e sincero. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Poderá descolar dinheiro extra com ven-
das, encomendas, compras, entregas e 
atividades comerciais. Evite dar ouvidos 
a fofocas e procure explorar seu lado com-
preensivo e diplomático para se entrosar 
bem com quem trabalha.  À noite apro-
veite para relaxar com quem ama.

Pessoas nascidas hoje são polêmicas muitas vezes corajosas e agressivas. Como 
estrategistas, raramente atacam sem planejar suas campanhas com cuidado. Os 
nascidos em 26 de janeiro devem tomar cuidado para não ferir os outros psicoló-
gica e fisicamente. Se forem capazes de ser mais solidários, carinhosos e amigáveis 
enfrentarão menos conflitos.

Horóscopo nascidos em 26 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 26/1/2023

Sol

Paranaguá
max 28
min 23

max 32
min 21

Cascavel
max 30
min 20

Foz do Iguaçu
max 34
min 24

max 31
min 18

Curitiba
max 25
min 16

FASES 
DA LUA

Sexta 27/1/2023

Sol
Sábado 28/1/2023

Sol

Nova
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Minguante
13/02 - 13h03
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Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2421Lotomania
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ATLÉTICO-MG

04 14 21 33 39
concurso: 6059
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BANCO 5

SUNB
VINGATIVA

DONONANAR
SENTIRRA
STAMPET
AAMARUJO
MDEDICO

CAMELOSEP
JACAROLAR

DESDETIETE
ASSALTOAP

TASORACA
AGCREMAR
DECRETADA

GEMEOSROR

Forma de 
tratamen-
to dada a

reis

Pequeno
badalo

Segue-se
à oitava

Distrai as
crianças
em festas

Cobrir o
tabuleiro
com óleo 

Aquela que
prepara

represália

Embalar
(o bebê) 

Pontifícia 
Universi-

dade
Católica

Aluísio
Azevedo:
escreveu 

"O Cortiço"

Animal do
deserto

(pl.)

Planejar
com ante-
cedência

Fazer
girar
(bola) 

Conselho 
Regional de
Odontolo-
gia (sigla)

Santa
(abrev.)

Ofereço
com afeto
Terapia
corporal

Fruto da
jaqueira
A partir

de

Ordenada
por lei

O 3o signo 
do Zodíaco

Prata
(símbolo)

Homem
do mar

Períodos 
de 10 anos

Queimar
(cadáver) 
Nome da
letra "C"

Fã; admi-
radora

Fernanda
(?), atriz

Divisão 
de luta
de boxe

Marcelo (?),
apresen-

tador

1.000, em
romanos
Adoçante
natural

Garrafa de
refrigerante
Prato à ba-
se de arroz

A ti
(Gram.)
Sílaba 

de "soror"

Mentira,
em inglês

Duas formas de
venda de produtos

"O (?) sai caro" (dito)

Propri-
etário

Experi-
mentar

sensação 

Antônimo
de "odiar"
Aqui, em 
espanhol

Alexandre
Pires,
cantor

3/acá — lie — pet. 6/sentir. 7/assalto. 9/vingativa.
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A E E G
C A N S A T I V O

S I M F R A G I L
A D E G A P S E

E A R R A S T A
N D R E R O D

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

C A L O C O R R A
U L T I M O M A D

A C A M P A D O
A R R E M E S S A R

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.

A terceira edição da cam-
panha “Aqui o Mosquito Não 
Entra”, uma iniciativa do 
Sesc, foi lançada ontem (25) 
e terá apoio e parceria da 
Vigilância em Saúde Ambiental 
da Secretaria de Saúde em 
Umuarama. O objetivo é somar 
forças com toda a população 
na eliminação de focos e cria-
douros do mosquito transmis-
sor da dengue.

A ação, conforme explica 

Saúde e Sesc na campanha “Aqui o Mosquito Não Entra”
Thais Mariane Santos, gerente 
do Sesc local, também dis-
tribui uma série de prêmios 
para pessoas, grupos ou ins-
tituições que conquistar mais 
pontos. “Abrimos as inscrições 
hoje e agora quem quiser par-
ticipar pode se inscrever até 
o dia 29 de maio. Em 2021 
Umuarama ficou em primeiro 
lugar, em 2022 foi Medianeira. 
Este ano estamos na expecta-
tiva, porém sempre nesse foco 

de lutar contra a dengue, uma 
doença que perigosa que pode 
inclusive levar à morte”, alerta.

Para participar da campa-
nha é preciso baixar o aplica-
tivo do Sesc-PR no celular e 
registrar as ações realizadas, 
que vão acumulando pon-
tos. “A campanha também 
inclui ações educativas, com 
a divulgação de informações 
sobre medidas de prevenção, 
como identificar potenciais 

criadouros do agente trans-
missor e sintomas da doença. 
A participação vem crescendo 
desde a primeira edição, o 
que mostra que as ações edu-
cativas podem impulsionar 
mudanças importantes na pro-
moção à saúde e bem-estar da 
população”, disse.

Em 2021, 249 municí-
pios participaram e em 2022 
foram 284 (um aumento de 
14%). “Quanto ao número de 

pessoas que se cadastraram, 
em 2021 foram 3.128 e em 2022 
foram 5.764 – aumento de 84%. 
Já com relação à quantidade 
de focos eliminados, em 2021 
foram 108.551 e em 2022 foram 
259.227, ou seja, um aumento 
de 139%. Esperamos que este 
ano os números sejam ainda 
mais expressivos”, afirmou 
Renata Luzia Ferreira, coorde-
nadora da Vigilância em Saúde 
Ambiental.
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Concept Peugeot 1988 x 2023 resulta 
no Inception que chegará ao Brasil

Há quase 35 anos, um 
ícone do design automo-
tivo esteve secretamente no 
Brasil. O Peugeot OXIA, con-
ceito que então previa o futuro 
da Peugeot, desembarcou no 
aeroporto de Itanhaém, cidade 
do litoral sul de São Paulo. A 
operação ocorreu em um 
sábado, dia 10 de dezembro 
de 1988.

O objetivo era gravar um 
comercial para TVs europeias. 
A peça publicitária iria mos-
trar a visão de futuro da marca 
francesa, incorporada naquele 
protótipo de alto desempenho.

O modelo tinha motor 2.8 
V6 biturbo (680 cv), botão de 
partida, painel digital, células 
para absorver energia solar e 
sistema de navegação. Uma 
esfera embutida no painel 
funcionava como um mouse 
e comandava as funções do 
computador de bordo.

O Peugeot do futuro desem-
barcou em um contêiner e 
rodou por estradas fechadas 
durante a gravação, longe dos 
olhos do público. Um helicóp-
tero foi usado para registrar 
imagens na Serra do Mar.

O trabalho durou quatro 
dias, com ritmo intenso de 
gravações e muito cuidado 
para não danificar o exem-
plar único, que ainda era uma 
novidade mundial. O OXIA 
tinha sido apresentado no iní-
cio de outubro daquele dis-
tante ano de 1988, no Salão 

do Automóvel de Paris.
O segredo que envolveu a 

chegada ao Brasil foi preser-
vado no caminho de volta à 
França. As imagens sumiram 
em um tempo sem internet, o 
que faz a história parecer parte 
de um sonho. Mas aconteceu, 
e esse realismo fantástico se 
repete agora com a revelação 
do Peugeot Inception.

Mas o que o OXIA tem a ver 
com o conceito apresentado 
na edição 2023 da CES, feira 
de tecnologia realizada em 
Las Vegas?

Ambos são a visão do futuro 
próximo e retratam momentos 
especiais para a marca.

No fim de 1988, a Peugeot 
estava prestes a conquistar o 
tricampeonato no rali Paris-
Dakar. A esportividade e a 
inovação da marca naquele 
momento foram capturadas 
pelo OXIA, e vários de seus 
elementos foram vistos nos 
carros que chegaram às ruas 
nos anos seguintes. Assim foi, 
e assim será.

O conceito exibido recente-
mente em Las Vegas também 
celebra marcos importantes 
para a Peugeot em sua jor-
nada de eletrificação e ven-
das. Enquanto o 208 é líder de 
mercado na Europa, os empla-
camentos no Brasil cresceram 
41% na comparação entre 
2021 e 2022.

O sucesso de agora é parte 
do caminho do leão rumo ao 

topo da montanha. O Inception 
é a visão que se tem lá do alto, 
em um horizonte sem nuvens. 
A anatomia do felino está em 
seus detalhes, como nos faróis 
que remetem às “cicatrizes” 
deixadas pelas garras após 
uma patada.

Os carros eletrificados ins-
pirados nessa nova linguagem 
chegarão a diferentes merca-
dos a partir de 2025. Serão 
modelos que valorizam a efi-
ciência energética, mas sem 
esquecer que os ocupantes 
estão no centro de tudo. 
Haverá conforto, acolhimento 
e sensação de bem-estar, 
reforçados por amplas áreas 
envidraçadas capazes de fil-
trar luz e calor.

Como cabe a um carro con-
ceito, o Inception excede todas 
as expectativas. A autonomia 
chega a 800 quilômetros com 
uma carga completa de suas 
baterias, e os passageiros viajam 

em bancos que se moldam auto-
maticamente de acordo com o 
porte físico. São características 
que parecem surpreendentes – 
assim como os sistemas dispo-
níveis no OXIA eram revolucio-
nários em 1988.

Outro ponto de contado 
entre os conceitos de hoje e 
do passado está na potência: 
ambos têm 680 cv, mas oriun-
dos de soluções completa-
mente diferentes. Entretanto, 

o motor 100% elétrico de hoje 
permite ir mais longe – e mais 
rápido –, sem emitir fumaça.

Para o Brasil, há grande 
vantagem nos tempos moder-
nos. Enquanto o OXIA foi um 
ilustre visitante que passou 
por aqui quatro anos antes de 
a marca lançar seus carros no 
país, os modelos derivados do 
Inception terão uma ampla 
rede concessionária à disposi-
ção. Sejam bem-vindos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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
CÍNTIA DE OLIVEIRA SANTINI 
LARSEN, inscrita sob nº CPF 
036.023.869-61, estabelecido 
na Rua Amambaí,3605, Zona 
I-A, sala 23, CEP 87501-070, na 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de 
seu alvará nº28.493. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.

Linha aérea de Umuarama a Curitiba
completa o primeiro ano de atividades

O prefeito Hermes Pimentel 
chegou de uma viagem de 
trabalho à capital do Estado 
no dia em que a Azul Linhas 
Aéreas completou um ano de 
operação da linha Umuarama 
a Curitiba, nesta quarta-feira, 
25. Acompanhado do secretá-
rio-chefe de Gabinete e Gestão 
Integrada, André Rodrigues 
dos Santos, e do deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins, o prefeito desembar-
cou no Aeroporto Regional 
Orlando de Carvalho pontual-
mente às 16h25.

“É uma feliz coincidência 
estar neste voo no dia em que 
completamos um ano de liga-
ção aérea com a capital, gra-
ças aos serviços prestados pela 
Azul. É um momento de alegria 
e satisfação ver que a linha 
está se consolidando”, decla-
rou o prefeito, “preparando 
o terreno para uma aeronave 
maior, o ATR, que em breve 
poderá levar um número maior 
de passageiros, popularizando 
esse tipo de transporte que é 

O reinício dos voos comerciais coincide, também, com o início do mandato do prefeito Her-
mes Pimentel após a cassação do seu sucessor

JOSÉ A. SABINO/SECOM

essencial para o desenvolvi-
mento de Umuarama e região”, 
comentou.

O reinício dos voos comer-
ciais coincide, também, com o 
início do mandato do prefeito 
Hermes Pimentel após a cassa-
ção do seu sucessor. “Também 
estou completando um ano 
oficialmente como prefeito 
de Umuarama, embora tenha 
assumido interinamente o 
município em setembro de 
2021. Neste período tivemos 
muitas conquistas para come-
morar e uma delas é a conti-
nuidade da linha aérea para 
Curitiba”, completou Pimentel.

Na época, o secretário de 
Indústria, Comércio e Turismo, 
Marcelo Adriano Lopes da 
Silva, lembrou que a trans-
formação do aeroporto em 
um terminal de voos comer-
ciais demorou cerca de cinco 
anos. A administração muni-
cipal investiu perto de R$ 
20 milhões em edificações, 
reformas, adequações e prin-
cipalmente na aquisição de 

equipamentos, para oferecer 
as condições necessárias à 
operação comercial.

Hoje os voos parte de 
Umuarama às segundas, quar-
tas e sextas-feiras, às 16h55, e 
chegam à capital às 18h45. O 
retorno é feito nos mesmos dias, 
saindo do Aeroporto Afonso 
Pena às 14h25 com chegada às 
16h25. “Em breve teremos o ATR 
72-600, que é o nosso próximo 
passo para o desenvolvimento”, 
encerrou o secretário.

Agentes de trânsito apreendem 
moto com placa clonada

A Diretoria de Trânsito 
(Umutrans), recebeu informa-
ções do proprietário da Honda 
CG 150 Fan, placa EXU8H60, 
cor vermelha, morador de Rio 
Claro (SP), de que sua moto 
estava recebendo muitas mul-
tas de trânsito em Umuarama 
sem ele nunca ter transitado 
nesta cidade.

De acordo com a diretora 
Dianês Maria Piffer, a partir 
da reclamação a equipe reali-
zou uma busca nos sistemas e 
constatou que de fato havia oito 
multas aplicadas por avanço de 
sinal vermelho à referida placa, 
todas recentes. “Conferimos as 
características da motocicleta ori-
ginal com as da que circulava por 
aqui, por meio das gravações em 
vídeo das infrações, e foi possível 
verificar várias diferenças, ape-
sar de serem da mesma marca, 
modelo e cor”, disse.

Após confirmada a suspeita 
de clonagem da placa, as infor-
mações foram repassadas aos 
agentes de trânsito que, em 
menos de quatro horas, conse-
guiram localizar a moto e reali-
zar a abordagem e apreensão. 

“Em princípio o condutor se 
disse inocente e afirmou não 
saber da procedência ilícita da 
moto, porém ao ser confrontado 
acabou confirmando que sabia 
se tratar de veículo ‘B.O’”, acres-
centou a diretora.

Após uma análise minu-
ciosa no chassi da motoci-
cleta foi possível verificar que 
os números haviam sido ras-
pados, com algumas marcas 
suprimidas e remarcadas. A 
motocicleta, junto com o seu 
condutor, foi encaminhada à 
7ª Subdivisão Policial para as 
providências cabíveis. Uma 
equipe da Guarda Municipal 
também deu apoio no enca-
minhamento do condutor.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “A vida só pode ser completamente entendida 
quando vista ao contrário, do presente para o 
passado, entretanto, deve ser vivida de forma 

linear, sempre olhando para frente.”  
Soren Kierkegaard.
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CUIDE-SE!
Estima-se que mais de 300 milhões de 

pessoas sofram de depressão no mundo, 
conforme dados da Organização Mundial 
de Saúde. Somente no Brasil são cerca 

de 11,5 milhões, o terceiro país do mun-
do em número de depressivos. Em 2023, 
sob o lema “A vida pede equilíbrio”, a 
campanha Janeiro Branco, criada em 

2014, tem como objetivo chamar a aten-
ção de pessoas, instituições e autorida-
des para as necessidades relacionadas 
à saúde mental humana e estimular o 
debate sobre o tema. Os transtornos 

mentais são caracterizados por mudanças 
no padrão comportamental, que trazem 
prejuízo às atividades diárias, e exalta 
que o ser humano é biopsicossocial, ou 
seja, compreende as dimensões biológi-

ca, psicológica e social.

***

“Existe uma linha de normalidade, 
quando o indivíduo tem um problema e 
consegue continuar as atividades do dia 
a dia. O sinal vermelho acende quando a 
pessoa deixa de fazer coisas corriqueiras, 

quando o transtorno mental paralisa o 
ser e ele deixa de cuidar de si, como 

tomar banho, pentear o cabelo, escovar 
os dentes etc.”, alerta o especialista Ma-
lavasi. A prática de exercícios físicos e a 
meditação são muito importantes para a 
saúde mental, pois integram o cuidado 

da mente e do corpo.
 

***

“Enquanto familiar, não pode haver jul-
gamento sobre o que a pessoa está pas-
sando. É preciso ter a escuta qualificada 
e incentivar a busca por ajuda. Ademais, 
a pessoa não deve ser pressionada e é 
importante que ela sinta que não está 

sozinha nesta luta dentro de si”, finaliza 
Marcus Malavasi. 

ZOOM
THAIS ROMERO e sua filha Yasmin Romero Gambarini ganham o zoom na coluna 

de hoje. Filha e neta de Antonio Romero Filho e Carminha Romero que atualmen-
te residem em Balneário Camboriú. 
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OS PIORES!
O Framboesa de Ouro, que “premia” 
os piores do ano, soltou sua relação. 
Blonde , infame cinebiografia de Ma-
rilyn Monroe, está em oito categorias, 
incluindo pior filme. Tom Hanks vem 
em seguida com três indicações: pior 
ator, por Pinóquio ; pior ator coadju-
vante, por Elvis ; e “pior casal”, para 
ele e sua máscara de látex em Elvis. O 
anúncio dos vencedores acontecerá em 

11 de março, véspera da entrega do 
Oscar. (Omelete)

 EM BREVE!
O WhatsApp pode, em breve, permitir 
que seus usuários enviem fotos em 
qualidade original, segundo site que 
divulga informações sobre as versões 
de teste do aplicativo. A funcionali-
dade foi descoberta em um trecho de 
código da próxima versão do WhatsA-
pp beta, ainda em desenvolvimento. 

(Folha e WaBetaInfo)

PARA O MOLHO
INGREDIENTES
2 colheres (sopa) de pasta de 
amendoim sem açúcar
1 colher (sopa) de caldo de limão
1 colher (sopa) de shoyu 
(molho de soja)
1 colher (sopa) de água

MODO DE PREPARO 
Num pote de vidro que tenha 
tampa, coloque todos os ingre-
dientes. Tampe e chacoalhe 
bem para misturar. Reserve.

PARA O SANDUÍCHE
INGREDIENTES
4 unidades de hambúr-
guer tamanho pequeno
1 coxa de frango (ou ⅓ de xícara 
(chá) de sobras de frango desfiado)
¼ de cebola-roxa
¼ de xícara (chá) de fitas de cenoura
Folhas de agrião a gosto
Folhas de coentro a gosto

MODO DE PREPARO
Desfie a coxa de frango, descar-
tando pele e osso. Descasque e fatie 
fino a cebola roxa. Leve uma panela 
pequena (ou frigideira) ao fogo médio. 
Regue com um fio de azeite, adicione 
a cebola e refogue por 1 minuto, até 
murchar. Adicione o frango desfiado 

SANDUÍCHE DE FRANGO COM CENOURA,
AGRIÃO E MOLHO DE AMENDOIM!

e misture bem. 
Desligue o fogo e mis-
ture 1 colher (sopa) 
do molho de amen-
doim para o recheio 
ficar bem úmido. 
Reserve. Para montar 
o sanduíche: corte 
cada pão ao meio e 
espalhe o molho nas 
duas metades. Na 
metade que tem a 
base do pão, monte as 
camadas na seguinte 
ordem: recheio 
de frango, fitas de 
cenoura, folhas de 
coentro e agrião. 
Sirva a seguir com o 
restante do molho.

VIA INTERNET
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