
Edição 4071 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,27/1/2023

Programa Auxílio Brasil injetou
R$ 24 milhões na economia local
O ano passado foi de muito trabalho para a equipe responsável 
pelo Cadastro Único, na Secretaria de Assistência Social. É por 
meio do programa que as famílias têm acesso a todos os benefícios 
sociais das esferas municipal, estadual e federal. Em 2022, mais 

de 16 mil famílias foram incluídas no CadÚnico no município, das 
quais cerca de 5 mil foram beneficiadas pelo programa Auxílio Bra-
sil, que repassou R$ 24 milhões aos beneficiários, valor expressivo 
injetado diretamente na economia de Umuarama.
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Investimento 
histórico

O crescente fluxo de 
turistas que escolhem 

as margens dos rios 
Paraná e Paranapanema, 

no Noroeste, como 
destino de férias, levou 
o Governo do Estado a 

reforçar o efetivo das 
forças de segurança 
na região. A medida 

se reflete nos baixos 
índices de ocorrências 

policiais e em uma maior 
sensação de segurança 

por parte de moradores e 
visitantes. l6

Consumo nos
lares brasileiros
encerra 2022

com alta de 3,89%
l 2

Proposta para
a criação da

Guarda Nacional
está pronta

l 3

Câmara retoma
debate sobre
reforma na
previdência

l 5

l 8

Segurança
l 11

l 4

Ceju abre as
inscrições

para oficinas
em Umuarama

l 7

A Polícia Federal deflagrou ontem, em todo o país, a Operação Rede de Proteção, com o objetivo de reprimir 
crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Na região Noroeste foram cumpridos mandados de prisão 
e de busca e apreensão em Cianorte, Sarandi e Maringá. Simultaneamente, ainda houve a deflagração de 
operações centradas em crimes sexuais contra crianças por meio da internet, as quais vêm sendo conduzidas 
por Delegacias e Superintendências de todas as Unidades da Federação.  

Abuso sexual infantil
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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

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 -2,75% 26,20 
Vale ON +1,87% 98,00 
ItauUnibanco PN -0,59% 25,47 
Bradesco PN +0,28% 14,14 
Americanas ON +9,57% 1,03 
IRB Brasil ON +6,21% 23,43

IBOVESPA: -0,08% 114.177 pontos

Iene 130,47
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 185,33

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,0740 5,0750 -3,9%

PTAX  (BC) -0,2% 5,0945 5,0951 -2,3%

PARALELO -0,2% 4,9700 5,3700 -4,1%

TURISMO -0,2% 4,9700 5,3500 -4,1%

EURO -0,6% 5,5291 5,5318 -0,6%

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 26/01

Iene R$ 0,0391
Libra est. R$ 6,30
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.450,96 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/01 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 1.523,50 21,00 2,3%
FARELO mar/23 477,10 11,60 6,5%
MILHO mar/23 682,50 7,75 1,1%
TRIGO mar/23 752,50 11,25 -2,8%

SOJA 156,71 -1,4% -6,1% 155,00
MILHO 75,92 -2,1% 1,5% 75,00
TRIGO 90,20 -0,4% -4,4% 92,00
BOI GORDO 269,51 -0,3% -4,0% 265,00
SUINO 6,06 -0,3% -12,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 26/01 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 26/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 26/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 -2,3% -5,1%
SOJA Paranaguá 172,00 -2,8% -7,3%
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

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Parentes podem reclamar e confundir 
ausência com indiferença e até o amor 
pode sentir sua ausência. No trabalho não 
faltarão oportunidades para você atingir 
suas metas. Use e abuse da sua sedução 
para impressionar e ganhar a paquera.

TOURO  21/4 a 205
Deve resolver um assunto que pode estar 
te incomodando. Talvez tenha que entrar 
em contato com parentes e trocar algumas 
ideias. É hora de implementar mudanças 
no trabalho ou mesmo em casa. O clima 
deve esquentar e pode rolar boa química 
na paquera com colega.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
No trabalho vai sentir segurança e terá 
disposição para suas tarefas, podendo ter 
um dia produtivo se nada interferir na sua 
concentração. No lado amoroso a paixão 
e a atração física podem ditar os rumos da 
paquera. Se tem um parceiro (a), os desejos 
ficam mais intensos.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Período oportuno para seu progresso, além 
de indicar boas chances de ampliar sua 
clientela, caso lide com vendas de produtos 
e prestação de serviços. Nos assuntos do 
coração, expectativas de conquista podem 
esbarrar em contratempos. Se tem um par, 
o romance estará entre as suas prioridades.

LEÃO 22/7 a 22/8
No trabalho, embora o dia não seja esti-
mulante para agilizar as coisas e definir 
assuntos importantes, você pode finalizar 
tarefas de rotina que já estavam progra-
madas, só não dependa de ninguém para 
cumprir prazos. Aproveite para se deliciar 
nos momentos íntimos.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Contratempos e divergências podem adiar a 
conquista de alguns objetivos, seja no traba-
lho, seja na vida pessoal. Troca de emprego 
ou mudança de residência pode ganhar 
forma. Na paquera, seu carisma está em alta, 
mas rivais podem pintar no pedaço. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Será preciso muito jogo de cintura para 
anular divergências e reclamações. No 
trabalho, pode ter bom resultado ao lidar 
com produtos e serviços para o lar e ao 
realizar algumas mudanças. Pequenos 
atritos rondam o romance, mas se dialo-
gar com o amor, tudo melhora.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A recomendação é controlar sua sinceri-
dade e exercitar a empatia, colocando-se 
no lugar dos outros para tentar entender 
os pontos de vista alheios. Reencontro, 
mesmo virtual, pode trazer muita alegria 
para o seu coração e levantar a chama 
do amor. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Seu sexto sentido anda afiado e com instin-
tos ainda mais fortes. Assuntos familiares 
devem ocupar suas atenções e também 
saberá negociar e tratar de interesses finan-
ceiros com parentes.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
É possível que algum fato inesperado 
obrigue você a atender chamados em 
casa ou dos parentes para tomar provi-
dências que não podem esperar. Na vida 
amorosa, o dia pode ser de altos e bai-
xos. O romance pede mais união e menos 
atrito: concilie diferenças com o par.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Evite perder tempo com distrações 
para não atrapalhar seu rendimento 
no trabalho, que hoje exige atenção 
especial. Com o amor não é a melhor 
hora para discutir a relação ou fazer 
cobranças. Na paquera, não crie mui-
tas expectativas.

PEIXES 20/2 a 20/3
Poderá se destacar mais no trabalho ou 
fazer algo que te dará satisfação. Mudan-
ças podem rolar na paixão e atenção com 
briguinhas no romance. Atritos devem ser 
passageiros, mas quem já atravessa um 
período de crise na relação talvez tenha 
vontade de colocar um ponto final.

Os nascidos em 27 de janeiro interessam-se muito pelas novidades. Seus projetos se 
desenvolvem rápido demais, suas ideias se manifestam de repente, seus negócios 
financeiros se expandem precipitadamente. Podem exigir rapidez tanto com relação às 
amizades quanto em seus relacionamentos amorosos. Devem aprender a ter paciên-
cia e discernimento. São imaturos, portanto, trabalhar com crianças e jovens, iniciar 
novos projetos e estudar o processo de aprendizado e criatividade podem ajudá-los 
a manter suas necessidades juvenis de uma maneira saudável.

Horóscopo nascidos em 27 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 27/1/2023

Sol

Paranaguá
max 27
min 22

max 32
min 20

Cascavel
max 31
min 20

Foz do Iguaçu
max 33
min 23

max 32
min 18

Curitiba
max 25
min 13

FASES 
DA LUA

Sábado 28/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 29/1/2023

Sol

Nova
21/01 - 17h55

Minguante
13/02 - 13h03
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2422Lotomania

92.110
57.353
51.290
35.257
10.513

05 36 51 57 62 76 77 
ATLÉTICO-MG

24 36 45 64 76
concurso: 6060

02 10 18 25 34 44 

06 07 17 26 30 31 33 36 42 44
48 51 53 56 58 61 73 81 86 95

concurso: 2723Lotofácil
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PMDAV
SONOLENCIA

PERECIVEL
JURADOSLI

LVARBAM
BAOBAACEE

ÇACAMAN
SÃOLUISRT

ORALASCO
ULTABAS

TRAPORUM
BOFAVOR
ARRUINADO

ANETNECOB
ASALAPSO

De
validade
limitada

Capital do
Estado do
Maranhão

Academia
do

Exército
(sigla)

Espécie 
de formiga

A via de
uso da
pílula

Nojo;
aversão

Urbano
Lóes,
ator

Substitui 
o homem
na fábrica

Animal
abatido

no mata-
douro

Empo-
brecido;
quebrado

(?)-delta,
veículo do
voo livre

Errar por
distração

Segundo
(símbolo)

Boas
maneiras

Bebida
cubana
Que não

trai
Benefício
a alguém
Um, em
francês

Membros 
do tribunal

Árvore
africana

Habitantes
da cidade
Vontade

de dormir

Aldeia de
indígenas
Entrada
da casa

Expressão
de nojo

Joana d'(?),
heroína

Propriedade
Sede do
Governo
dos EUA

Estudei
o texto

Sílaba de
"bambu"

Orna;
enfeita 

(?) Nagle,
jornalista

Sabor 
de dropes 
105, em
romanos

Pano
velho

O plano 
alternativo

Agita; faz
tremer
Ritual

religioso

Conso-
antes de

"vila"

Rua
estreita
Manti-
mentos

Juros por
atraso

Parte du-
ra do bife

Dez
dezenas

Cê-
cedilha
Beira;

margem

2/un. 3/arc. 5/baobá — favor — lapso. 9/perecível.
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S UN B
V I N G A T I V A

D O N O N A N A R
S E N T I R R A
S T A M P E T
A A M A R U J O
M D E D I C O

C A M E L O S E P
J A CA R O L A R

D E S D E T I E T E
A S S A L T O A P

T A S OR A C A
A G C R E M A R
D E C R E T A D A

G E M E O S R O R

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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PREVISÃO DO TEMPO
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Cheia
05/02 - 15h30

Nova
21/01 - 17h55

Crescente
28/01 - 12h20

Minguante
13/02 - 13h03

h

Consumo nos lares brasileiros
encerra 2022 com alta de 3,89%

O Consumo nos Lares 
Brasileiros, medido pela 
Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), encer-
rou 2022 com alta de 3,89%% na 
comparação com o ano anterior. 
No último trimestre, o indicador 
permaneceu em patamar acima 
de 3%, com altas acumuladas 
em outubro (3,02%), novembro 
(3,52%), dezembro (3,89%). Em 
dezembro, houve alta de 15,19% 
ante novembro. Na comparação 
com dezembro de 2021, a alta é 
de 6,23%.

O resultado contempla os 
formatos de loja: atacarejo, 
supermercado convencional, 
loja de vizinhança, hipermer-
cado, minimercado e e-com-
merce. Todos os indicadores 
são deflacionados pelo IPCA, 
medido pelo IBGE.

“As medidas de estímulo 
à economia, adotadas pelo 
governo federal sustentaram o 
consumo nos lares brasileiros 
ao longo de 2022. No cenário 
macroeconômico, a deflação 
no preço dos alimentos bási-
cos, o pagamento do pacote de 
benefícios sociais, o aumento do 
emprego formal deu impulso ao 
consumo de forma ainda mais 
expressiva no último trimestre”, 
diz a Abras. 

De acordo com a entidade, o 
resultado superou as projeções 
estimadas entre 3% e 3,30%. 
Essas estimativas foram revis-
tas em agosto após a liberação 

do pacote de benefícios de cerca 
de R$ 42 bilhões pelo governo 
federal para os programas auxí-
lios Brasil, Gás, Caminhoneiro e 
Taxista. Analistas da entidade 
calcularam, na época, que cerca 
de 50% do montante seria desti-
nado à compra de alimentos nos 
supermercados.

“A previsibilidade nos recebi-
mentos dos auxílios e ampliação 
do número de beneficiários ao 
longo do ano foram decisivos para 
a impulsionar o consumo dos 
gêneros alimentícios, principal-
mente para famílias com menor 
poder aquisitivo devido à elevada 
inflação que impactou a cesta de 
alimentos”, afirmou o vice-presi-
dente da Abras, Marcio Milan.

De acordo com os dados da 
associação, o valor da cesta de 
35 produtos de largo consumo 
(alimentos, bebidas, carnes, 
produtos de limpeza, itens 
de higiene e beleza) encerrou 
o ano em alta de 7,69%. No 
recorte da cesta básica com 
12 alimentos, houve aumento 
de 0,39% em dezembro ante 
novembro e o preço médio 
ficou em R$ 317,56. As prin-
cipais quedas foram puxadas 
por leite longa vida (-3,83%), 
farinha de trigo (-1,76%), carne 
(-0,71%), queijo (-0,39), café 
moído (-0,31%).

Dentre os alimentos que 
mais pressionaram o preço da 
cesta de alimentos no ano os 
destaques são batata (+56,89), 

cebola (+51,10%), queijo 
muçarela (+48,05%), farinha 
de mandioca (+43,34%), refri-
gerante (+35,66%), farinha de 
trigo (+33,98).

No sentido contrário, a carne 
bovina registrou deflação no 
acumulado do ano e encerrou 
o período em queda de 4,77% 
para os cortes dianteiro e de 
3,96 para traseiro%. Outras 
variações negativas foram 
registradas no biscoito cream 
cracker (-8,03%), leite longa 
vida (-4,83%), açúcar refinado 
(-4,55%), óleo de soja (-4,41%).

Na categoria de higiene e 
beleza, os produtos com maior 
variação nos preços foram: 
sabonete (+27,15%), papel 
higiênico (+19,07%), creme 
dental (+15,06%), xampu 
(+14,72). Na cesta de limpeza, 
as maiores variações foram 
puxadas por sabão em pó 
(+28,93%), detergente líquido 
para louças (+18,10%) e desin-
fetante (+13,32%).

Na análise regional, a menor 
variação no acumulado do 
ano foi registrada na Região 
Nordeste (+6,53%), seguida pelo 
Norte (+8,25%), Sul (+9,12%), 
Centro-Oeste (+9,48%), Sudeste 
(12,56%). Quanto ao preço 
médio, a Região Sul registrou 
em dezembro a cesta mais cara 
do país (R$ 843,36), seguida 
pelo Norte (R$ 832,62), Sudeste 
(R$ 760,26), Centro-Oeste (R$ 
703,47) e Nordeste (R$ 684,51).
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Proposta de criação
da Guarda Nacional
está pronta, diz Dino

O governo federal deve apre-
sentar, nos próximos dias, a pro-
posta de criação de uma Guarda 
Nacional permanente e de segu-
rança pública para proteger os 
prédios públicos federais em 
Brasília e atuar em operações 
especiais em terras indígenas, 
área de fronteira, unidades de 
conservação e apoio à segu-
rança dos Estados.

A informação é do ministro 
da Justiça e Segurança Pública, 
Flávio Dino, em entrevista exclu-
siva a veículos da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), 
realizada na noite da quarta-
-feira (25), em Brasília. Ele disse 
que a proposta de criação da 
nova corporação federal foi um 
pedido do próprio presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, e deve 
substituir a Força Nacional de 
Segurança, criada em 2004, no 
primeiro mandato de Lula.

“Ele [presidente] acha que 
a Força Nacional, como algo 
temporário, não cumpre o 
papel adequado. Ele próprio 
pediu a redação. Nós redigi-
mos, está pronta. Será uma 
instituição dedicada à segu-
rança das áreas cívicas, mas 
poderá atuar em áreas de 
fronteira, territórios indígenas 
e unidades de conservação.

Será parecido com a Força 

Outras medidas
Além da criação da Guarda Nacional, que está no centro das pro-

postas do chamado Pacote da Democracia, o governo federal deve 
sugerir mudanças legais para criminalizar condutas na internet que 
configurem a prática de atentado contra o Estado Democrático de 

Direito. “Ninguém pode instalar um quiosque em um shopping 
center e ensinar a fabricar uma bomba. Por que pode na internet? 
Então, terrorismo e crimes contra o Estado Democrático de Direito 

não podem ser mobilizados na internet”, afirmou o ministro da 
Justiça. Outra medida é o aumento da pena para quem organizar e 
financiar atos golpistas e antidemocráticos, como os que ocorreram 

em Brasília no último dia 8 de janeiro. 

Jean Paul Prates assume
a presidência da Petrobras

O Conselho de Administração 
da Petrobras aprovou ontem 
(26), por unanimidade, o nome 
de Jean Paul Prates como con-
selheiro da empresa até a pró-
xima assembleia geral de acio-
nistas e o elegeu presidente da 
companhia, com mandato até 
13 de abril deste ano, mesmo 
prazo dos demais integrantes 
da diretoria executiva.

Prates, que assumiu a pre-
sidência interina da Petrobras 
devido à renúncia de seu ante-
cessor, Caio Paes de Andrade, 
indicado por Bolsonaro, foi 
indicado para o cargo pelo 
presidente Lula e tomou posse 

Flávio Dino explica papel de nova corpora-
ção federal de segurança
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próprio, com cultura, enfim”, 
afirmou.

FEDERALIZAÇÃO
O ministro descartou qual-

quer ideia de federalizar a 
Segurança Pública do Distrito 
Federal, que continuará sob 
o comando do governo local. 
No entanto, a defesa de áreas 
sob jurisdição da União – como 
a Esplanada dos Ministérios, 
Praça dos Três Poderes e resi-
dências oficiais, entre outros 
pontos sensíveis da capital – 
passaria a ser atribuição da 
Guarda Nacional.

A ideia é que seja uma corpo-
ração civil, mas de caráter osten-
sivo, com ingresso por meio de 
concurso próprio. Atualmente, o 
contingente da Força Nacional é 
recrutado de forma episódica a 
partir de agentes que atuam em 

diferentes polícias do país.
“Vai  que,  em algum 

momento, haja um gover-
nador extremista no Distrito 
Federal. Então, a segurança do 
Congresso, do Supremo, do 
Palácio do Planalto, ficaria sub-
metida aos problemas da polí-
tica local? Não pode. E esse é um 
erro que agora o presidente Lula 
quer corrigir”, argumentou.

como presidente e conselheiro 
de Administração ontem. Ele 
deverá ser efetivado no cargo 
pela assembleia geral de acio-
nistas que se reúne até o mês 
de abril, aprovando também a 
eleição dos conselheiros.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Petrobras, os 
diretores da empresa foram 
eleitos pelo Conselho de 
Administração em abril de 
2021, para um período de 
dois anos. Toda a diretoria, 
incluindo o presidente, ter-
mina o mandato na mesma 
data, o que explica porque o 
mandato de Prates também 

se encerrará em abril, quando 
ele deverá ser efetivado na 
presidência da empresa pela 
assembleia de acionistas. Cabe 
ao Conselho de Administração 
aprovar a eleição e a renova-
ção da diretoria.

EM abril, assembleia geral aprova seu 
nome para mandato de dois anos
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Marcola em Brasília
Líder do 
PCC, Marco 
Willians 
Herbas 
Camacho, o 
‘Marcola’, foi 
transferido da 
penitenciária 
federal 
de Porto 
Velho, em 
Rondônia, para o presídio da Papuda, em Brasília. Flávio 
Dino, que autorizou a operação, afirmou que a medida foi 
tomada após a identificação de um suposto plano de fuga ou 
resgate. “A transferência foi feita de um presídio federal para 
outro, exatamente visando prevenir um suposto plano de 
fuga ou resgate desse preso. Portanto, essa operação se fez 
necessária para garantir a segurança da sociedade”, afirmou 
Dino. Em março do ano passado, Marcola foi transferido 
de Brasília para Rondônia. A mudança ocorreu a pedido de 
Ibaneis Rocha, afastado do governo do Distrito Federal. À 
época, o emedebista afirmou que era “inadmissível aceitar a 
instalação do crime organizado na capital da República”. 

71 paranaenses
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná (MP/
PR) encaminhou ao Grupo Estratégico de Combate aos Atos 
Antidemocráticos, do Ministério Público Federal, informações 
sobre 71 pessoas com origem no Paraná que são suspeitas da 
participação em atos de 8 de janeiro. Ao todo, o órgão afirma 
ter recebido por e-mail, telefone e pelo site, 140 denúncias 
relativas a possíveis participações nesses atos. Os nomes 
dos suspeitos não foram divulgados porque as investigações 
correm sob segredo de Justiça.

Censura
Deputado mais votado nas eleições de 2022, eleito com 
1,47 milhão de votos, Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que vê 
como “censura” a ordem de Alexandre de Moraes, do STF, 
para bloquear suas redes sociais. “É proibido falar no Brasil”, 
afirmou. “Um parlamentar, com a votação expressiva que eu 
tive, não pode se comunicar através das redes”. A ordem do 
ministro foi dada em uma investigação sobre supostos ‘atos 
antidemocráticos’ e alcançou outras personalidades, como o 
influenciador digital Monark. O deputado eleito afirmou que 
não teve acesso ao processo e que não sabe exatamente quais 
foram os fundamentos usados por Moraes.

Olho na moeda
Nome indicado pelo PT do 
Rio de Janeiro para presidir a 
Casa da Moeda, Márcio Luís 
Gonçalves Dias, foi alvo de 
operação da Polícia Federal e, 
até hoje, é denunciado pelo 
MP-RJ por suspeita de fraude. 
Dias, que é funcionário 
concursado da Casa, é 
suspeito de fraudar licitação 
em contrato referente ao 
Sistema de Controle da 
Produção de Bebidas em troca 
de propina. A denúncia foi 
apresentada em outubro do 
ano passado, após ele ter sido 
alvo da Operação Vícios, da 
Polícia Federal, em 2015. Ele 
é acusado de cometer crimes 
de peculato e de fraude a 
licitação. A denúncia ainda 
não foi apreciada pela 7ª Vara 
da Justiça Federal do Rio.

DIVULGAÇÃO

Apoio petista
A bancada do PT no Senado 
afirmou ontem (quinta-feira, 
26) que irá apoiar Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG) na disputa 
pela presidência da Casa. Com 
a quarta maior bancada do 
Senado, atrás apenas de PL, 
PSD e União Brasil, o partido 
de Lula terá nove senadores na 
legislatura 2023-2026. Além de 
Pacheco, os senadores Rogério 
Marinho (PL-RN) e Eduardo 
Girão (Podemos-CE) também 
disputam a presidência do 
Senado. A eleição está marcada 
para 1º de fevereiro. Já PP, 
PL e Republicanos vão com 
Rogério Marinho (PL-RN). Em 
nota, o bloco dá musculatura 
política a Marinho que “deseja 
resgatar a independência e 
o protagonismo do Senado 
Federal, se eleito”.
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PR promove pacote
histórico de reforma
de pontes e viadutos

Com investimento esti-
mado de R$ 118 milhões, o 
Governo do Estado, via DER, 
vai promover em 2023 o maior 
pacote de reforma de pontes e 
viadutos da história do Estado. 
Serão revitalizadas pelo menos 
195 obras de arte especiais 
(pontes, viadutos, passare-
las, galerias e pontilhões) de 
rodovias estaduais em todas 
as regiões do Paraná.

O secretário estadual de 
Infraestrutura e Logística, 
Fernando Furiatti, detalha o 
planejamento dos serviços e res-
salta a importância das obras. 
“Nunca o Estado do Paraná 
havia feito um levantamento 
da situação das obras de arte 
especiais”, disse. “Diante desse 
quadro, 100% das pontes e via-
dutos receberam vistorias e 
foram classificadas com níveis 
de prioridade para manutenção. 
Nós entendemos que isso era 
necessário. Tanto é que já ini-
ciamos as obras na região Leste, 
por exemplo, e em 2023 teremos 
obras em todo o Paraná”.

No total, o DER/PR já reali-
zou 20 licitações para contra-
tação dos serviços. Na Região 
Metropolitana de Curitiba, 
Litoral, Campos Gerais, Centro 
e Sul do Estado os processos 
estão mais avançados, com 
contratos assinados ou em 
prazos finais para início dos 
reparos. Na Lapa, por exemplo, 
as obras na PR-427 já estão em 
andamento para recuperação 
estrutural da histórica ponte 
metálica sobre o Rio da Várzea.

Já estão publicados editais 
de contratação também nas 
regiões Norte, Norte Pioneiro, 

Noroeste e Centro-Oeste
O investimento previsto é de R$ 30,3 milhões, com 42 obras de arte 

especiais envolvidas. Está prevista a manutenção de uma ponte 
sobre o Rio Paranapanema na PR-182, divisa com São Paulo, melho-
rias em várias estruturas ao longo da PR-323, e também na PR-317, 

na ligação com a região Oeste. Foram contemplados Paranavaí, 
Diamante do Norte, Maringá, Campo Mourão, e Umuarama, entre 

outras. Estão em fase final de licitação 25 obras de artes espe-
ciais, com investimento aproximado de R$ 21,1 milhões. Entre as 

rodovias beneficiadas está a PRC-280, que é o principal eixo ligação 
entre as regiões Oeste, Sudoeste e a Capital e o Litoral. As obras vão 

beneficiar as regiões de Cascavel, Pato Branco, Francisco Beltrão, 
além dos municípios próximos à fronteira com o Paraguai.

Noroeste, Vale do Ivaí, Oeste 
e Sudoeste, com as licitações 
na fase de habilitação, onde 
a comissão de julgamento do 
DER/PR analisa a documen-
tação dos participantes para 
avaliar as melhores propostas.

O diretor-geral do DER/PR, 
Alexandre Castro Fernandes, 
afirma que este modelo traz 
maior custo-benefício para a 
administração pública por tra-
balhar de forma preventiva. 
Uma das condições previstas 
no edital de contratação é que 
as pontes não sejam totalmente 
interditadas durante execução 
dos serviços, somente em raras 
exceções caso haja necessidade. 
Os prazos de execução variam 
conforme necessidade, mas 
tem em média de cinco a nove 
meses de duração.

PONTES
Além dessas reformas, o 

Governo trabalha na constru-
ção de pontes emblemáticas. 
A Ponte da Integração Brasil – 
Paraguai, em Foz do Iguaçu, já 
está 100% finalizada, restando 
apenas ajustes finais e a finaliza-
ção da segunda etapa da obra, 

a Perimetral Leste, para ajudar 
a mudar a dinâmica de trânsito 
na região de fronteira. Ela conta 
com apoio da Itaipu. Também 
em parceria com a Binacional, o 
Governo do Paraná lançou o edi-
tal de contratação para elabora-
ção dos Estudos de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental 
(EVTEA) para construção de uma 
nova ponte de ligação do Estado 
com o Mato Grosso do Sul, na 
região Noroeste.

No Litoral já está em anda-
mento o contrato de construção 
da Ponte de Guaratuba. O inves-
timento é de R$ 386 milhões. 
Nesse momento, a empresa 
arrematante está no processo 
de obtenção do licenciamento 
ambiental. A obra terá compri-
mento de 1.244 metros, com lar-
gura útil mínima de 22,60 metros. 
Estão previstas quatro faixas de 
tráfego de 3,6 metros cada, duas 
faixas de segurança de 60 centí-
metros cada, barreiras rígidas 
de concreto New Jersey de 40 
centímetros, calçadas com ciclo-
via em ambos os lados, com 3 
metros de largura, e 10 centí-
metros de guarda-corpo nas 
extremidades da ponte.

NO total, o Departamento de Estradas  de Rodagem já realizou 20 licitações para contratação dos serviços

DER

Em alta
Pesquisa da Fecomércio de 
novembro apresenta uma 
prévia do faturamento do varejo 
em 2022. O comércio teve alta 
acumulada de 3,77% até o mês 
de novembro. Os setores com 
melhores resultados foram livrarias 
e papelarias (23,05%), calçados 
(19,85%), combustíveis (19,12%), 
óticas, cine-foto-som (15,53%) e 
vestuário e tecidos (11,91%).

Tempo bom
O fenômeno La Niña, que se 
caracteriza pelo resfriamento 
das águas do Pacífico, deve 
continuar a perder força, fazendo 
com que a América do Sul entre 
em um período de neutralidade 
climática. Com isso, a previsão 
é que o Paraná tenha condições 
meteorológicas mais estáveis ao 
longo dos próximos meses, com 
índices de chuva e de temperatura 
próximos das médias históricas.

Previsões
O presidente do Sistema Faep, 
Ágide Meneguette, destaca que 
o clima sempre é um problema 
sério para o produtor rural. 
“Pelas previsões, 2023 pode 
ser um ano bom para o campo. 
Temos perspectivas de ter uma 
safra recorde, com 45 milhões 
de toneladas no Paraná. Então, 
é sempre bom acompanharmos 
essa questão de perto”, disse.

Agenda bilateral
A Confederação Nacional da 
Indústria e a União Industrial 
Argentina assinaram declaração 
que sugerem aos respectivos 
governos ações prioritárias para 
avançar nas agendas econômica 
e comercial bilateral e regional. 
O documento, firmado em 
nome do Conselho Empresarial 
Brasil-Argentina, elenca 
medidas prioritárias que devem 
ser adotadas para ampliar a 
cooperação e os negócios entre os 
setores industriais dos dois países. 

Telessaúde
A deputada federal Luísa Canziani 
(PSD) destacou a sanção da lei 
de sua autoria que regulamenta, 
de forma definitiva, a prática 
de telessaúde. “A lei 14.510 de 
2022 permite o atendimento a 
distância tanto na rede pública 
como nos hospitais e clínicas 
privadas, desde que o médico 
e o paciente concordem com a 
modalidade. A prática vai ampliar o acesso das pessoas à medicina, 
melhorar a qualidade do serviço e reduzir os custos da saúde”, disse 
a deputada. No caso de recusa, a opção do atendimento presencial 
deve ser garantida ao paciente. As receitas, pedidos de exame e 
atestados terão validade nacional.

CÂMERA DOS DEPUTADOS

O documento foi entregue aos 
presidentes Lula (PT) e Alberto 
Fernández (Frente de Todos).

Mínimo regional
O Conselho Estadual do 
Trabalho, Emprego e Renda 
aprovou a proposta de reajuste 
e os novos valores do salário 
mínimo regional, garantindo 
que o Paraná seguirá com o 
maior piso do País. São quatro 
faixas e haverá aumento real em 
todas elas. O valor ficará entre 
R$ 1.731,02 e R$ 1.999,02.

Apuração
O deputado federal Ney 
Leprevost (União Brasil) 
encaminhou expediente à 
Polícia Federal, em Brasília, 
requerendo a apuração rigorosa 
e independente sobre a morte 
de 570 crianças Yanomami pela 
fome, pneumonia e diarreia, 
além de outras causas evitáveis. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
570 crianças morreram de 
fome e outras causas evitáveis 
na reserva indígena dos 
Yanomamis, em Roraima.

TCE
Para auxiliar os 27 consórcios 
públicos intermunicipais 
a atuarem com mais 
transparência, o Tribunal 
de Contas do Estado 
homologou a emissão de duas 
recomendações às entidades, 
cujo prazo indicado para 
implementação é de três meses.

Túnel verde
Foz do Iguaçu também guarda 
belezas como a Avenida Pedro 
Basso. A via fica na região 
central e é considerada a mais 
bonita da cidade. Ao longo 
de cerca de 500 metros, 151 
árvores – com alturas entre 
30 e 40 metros – formam 
uma espécie de túnel verde. 
A avenida também será 
revitalizada.
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Brasília - O incêndio na boate 
Kiss completa dez anos nesta 
sexta-feira. A tragédia provo-
cou a morte de 242 pessoas, 
mais de 600 feridos e comove 
o país até hoje, sem nenhum 
réu responsabilizado.

O drama começou por volta 
de três horas da manhã do dia 
27 de janeiro de 2013, quando 
Marcelo de Jesus dos Santos , 
vocalista da banda Gurizada 
Fandangueira, acendeu um 
objeto pirotécnico dentro da 
boate, em Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul.

A espuma do teto foi atin-
gida por fagulhas e começou 
a queimar. A fumaça tóxica 
fazia as pessoas desmaiarem 
em segundos. O local estava 
superlotado, não tinha equi-
pamentos para combater o 
fogo, nem saídas de emergên-
cia suficientes. Morreram pes-
soas que não conseguiram sair 
e outras que tinham saído, mas 
voltaram para ajudar.

O delegado regional de 
Santa Maria, Sandro Luiz Mai-
ners, contou que o pânico se 
instalou quando a fumaça se 
espalhou e a luz caiu. As pes-
soas não sabiam como fugir.

“E isso fez com que algu-
mas pessoas enganadas por 
duas placas luminosas que 
estavam sobre os banheiros 
da boate corressem na direção 
dos banheiros e não na direção 
da porta. Então, houve um 

Cascavel – A Transitar publicou 
ontem (26) no Diário Oficial do 
Município o edital de um con-
curso público. Serão no total 
75 vagas, sendo 15 delas para o 
setor administrativo e a maio-
ria para contratação imediata. 
As inscrições abrem no dia 1º 
de fevereiro e vão até o dia 9 
de março via internet. 

Será cobrada uma taxa de 
participação, no valor entre  
R$ 50,00 e R$ 120,00 e os salá-
rios que variam de R$ 1,5 mil até  
R$ 8 mil. 

De acordo com a presidente 
da Transitar, Simoni Soares, 
com esse novo concurso será 
recomposto o quadro de 

funcionários da autarquia que 
está defasado desde que era 
ainda a antiga Cettrans. “Tra-
balhamos com um déficit de 
funcionários e agora precisa-
mos de mais profissionais”, 
disse Simoni. A novidade deste 
concurso é para o cargo de 
agente de mobilidade, que é 
uma junção de outras funções. 

Simoni explicou que nesse 
cargo o servidor vai atuar 
como um agente de serviços 
e de engenharia de tráfego, 
que envolve todos os contro-
les e monitoramento, um cargo 
mais amplo do que os que exis-
tem atualmente. “Deste cargo 
temos 50 vagas e assim que 

terminar todos os trâmites do 
concurso, fazer a contratação 
imediata”, disse, reforçando 
que neste que é a maior quan-
tidade, tem ainda o cadastro 
de reserva caso sejas necessá-
rio mais servidores. 

Além desse cargo tem ainda 
para outros: advogado, con-
tador, engenheiro eletricista, 
analisa programador de sis-
tema, engenheiro civil, agente 
de serviços operacionais, 
agente administrativo, téc-
nico em informática e técnico 
em segurança do trabalho. A 
prova escrita objetiva de múl-
tipla escolha deve ser realizada 
no dia 2 de abril. 

Transitar abre concurso público
com 75 vagas para diversos cargos

Boate Kiss: incêndio 
completa uma década

fluxo e um contrafluxo. Algu-
mas corriam para o banheiro e 
outras tentavam correr na dire-
ção da porta de entrada. Isso 
fez com que muitas pessoas 
morressem porque algumas 
acabaram sendo derrubadas, 
algumas caíram”, relatou.

Além da falta de sinaliza-
ção, quem tentava sair esbar-
rava nos guarda corpos que 
serviam para direcionar as pes-
soas ao caixa da boate, disse o 
delegado. “E os guarda corpos 
foram determinantes até por-
que nós encontramos corpos 
caídos sobre esses guarda cor-
pos”, afirmou.

Na noite de ontem (26) a 
Associação de Familiares de 
Vítimas de Sobrevivente da 
Tragédia de Santa Maria, em 
conjunto com o Coletivo Kiss: 
Que Não Se Repita e o Eixo Kiss 
do Coletivo de Psicanálise de 

Santa Maria, faz uma vigília, 
a partir das 22h, em frente ao 
prédio em que funcionava a 
boate.

RELATO
O jornalista Dilan Araújo 

atuou na cobertura para as 
rádios da EBC, quando o incên-
dio aconteceu. Ele disse que os 
familiares iam a um ginásio da 
cidade para procurar por infor-
mações e fazer o reconheci-
mento das vítimas.

“E, por isso, de tempos em 
tempos, a gente ouvia os gritos 
desconsolados, né? Rompendo 
aquela atmosfera de silêncio 
e de tensão, outros familia-
res tentando consolar aque-
les que se encontravam numa 
emoção. De desespero maior. 
E tinha também a angústia 
daqueles que ainda estavam 
sem notícias”, finalizou. 

FERNANDO FRAZAO  AGÊNCIA BRASIL

Pedágio virtual
Conhecido por emparedar 
empresas que falham na pres-
tação de seus serviços, o site 
Reclame Aqui (RA) está agora 
dando dor de cabeça a gran-
des e médias empresas num 
novo campo, com cobrança 
de assinaturas. Empresários 
reclamam que quem não dá 
dinheiro ao RA fica com a 
reputação pior do que quem 
paga por seus serviços. O RA 
ainda foi além. Recentemente 
cortou o acesso de algumas 
empresas pagantes a seu 
sistema e exigiu que elas rom-
pessem contratos com star-
tups que fornecem serviços 
semelhantes ao seu. Devido a 
isso o RA está sendo proces-
sado no CADE. Em resposta à 
Coluna o RA informa que “não 
comercializa nenhum tipo de 
solução que possa influenciar 
direta ou indiretamente a repu-
tação das marcas e empresas 
apresentadas no nosso site”. 

Força, gente! 
O ano de 2023 mal começou 
e o Índice de Confiança do 
Consumidor da FGV já regis-
trou queda de 2,2 pontos em 
janeiro, ficando com 85,8 
pontos. Entre os fatores que 
compõem o ICC, o que mais 
contribuiu para a queda foi a 
perspectiva sobre a situação 
financeira das famílias nos 
próximos seis meses, cujo 
indicador caiu 7,6 pontos, 
chegando a 97,4 pontos. 

Cheque abatido
A ascensão do PIX afundou 
outras formas de paga-
mentos na praça. Ao longo 
dos últimos anos, o uso do 
cheque pelos brasileiros 
tem apresentado uma queda 
contínua, de acordo com a 
Febraban: em 2022 foram 
compensados 202,8 milhões 
de cheques, uma queda de 

Anistia na canetada?
Presidente interino dos Correios, egresso da gestão Bolso-
naro, Heglehyschynton Valério Marçal criou uma aberração 
administrativa e surpreendeu a estatal: uma comissão de 
anistia para os funcionários que foram e ou estão alvos de 

processos administrativos na Corregedoria. Curiosamente, o 
período abordado é justamente o da gestão do ex-presidente 
da República, de 2018 a 2022. No site dos Correios, o texto 

no link da tal comissão, que prevê revisão dos processos, 
explica que “Nesse espaço serão acolhidas as manifestações 

dos empregados demitidos da Empresa”. Ainda de acordo 
com a comissão, o objetivo é analisar “relatos e documentos 
aqui registrados” para auxiliar a “definir o fluxo e as regras 
do processo de reavaliação das demissões efetuadas no 

referido período”. Numa canetada, como revelou a Coluna, 
Heglehyschynton exonerou um delegado federal chefe da 

Corregedoria que tinha mandato até 2025.

7,3% em comparação com 
2021. Já em comparação 
com 1995, início da série 
histórica, quando foram 
compensados 3,3 bilhões de 
cheques, a queda é de 94%.

País das drogarias

Ou o povo está muito hipocon-
dríaco ou o Brasil adoece a 
cada dia. O setor farmacêutico 
segue em expansão: mais 
de 29 mil farmácias foram 
abertas nos últimos três anos, 
segundo dados do Sebrae. As 
micro e pequenas empresas 
são responsáveis por 85% das 
novas drogarias. Em 2022, 
foram inauguradas 6 mil novas 
farmácias no País. Em 2021, 
ano em que prevalecia a pan-
demia da Covid-19, o número 
foi ainda maior, com 12.758 
novos estabelecimentos. Hoje, 
o Brasil tem 191.689 farmá-
cias e drogarias.

Cooperativa$
O Estado do Rio de Janeiro já 
conta com 423 cooperativas 
e quase 340 mil cooperados. 
Elas tiveram crescimento no 
faturamento de 4%, alcan-
çando R$ 11,4 bilhões. A 
geração de empregos por 
essas unidades cresceu 8% 
ano passado, e hoje possuem 
15 mil postos de trabalho. O 
Anuário do Cooperativismo 
Fluminense 2022, produzido 
pelo Sistema OCB/RJ, apontou 
aumento de 16% no número de 
cooperados frente a 2021. 

Nova reunião volta a
debater a reforma na
previdência municipal

O presidente da Câmara, 
Clebão dos Pneus, assim como 
demais vereadores e assesso-
res parlamentares receberam 
novamente nesta semana, 
representantes da Associação 
Comercial ,  Industr ial  e 
Agrícola – Aciu, Conselho de 
Desenvolvimento de Umuarama 
– CDU, Sindicato do Comércio 
Varejista de Umuarama e Região 
– Sindilojista, Sociedade Civil 
Organizada de Umuarama 
– Sociou e da Subseção 
Umuarama – OAB para fomen-
tar o debate a respeito de refor-
mas no fundo de previdência 
dos Servidores Públicos. A reu-
nião também foi acompanhada 
por representantes do Sindicato 
dos Servidores Públicos de 
Umuarama – Sispumu.

Dois projetos chegaram a 
tramitar na Câmara Municipal 
de Umuarama, que são de con-
siderados de grande interesse 

Icaraíma revitalizará Porto Camargo
com aporte de R$ 4,7 milhões do PR

VEREADORES voltaram a se reunir com representantes da sociedade civil organizada e 
dos servidores a fim de um consenso
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O Governo do Estado vai 
repassar R$ 4,7 milhões a 
fundo perdido para a revitaliza-
ção da orla de Porto Camargo, 
no município de Icaraíma, 
região Noroeste do Estado. A 
contrapartida do município 
será de R$ 251 mil.

A verba será utilizada para 
a construção de mirante em 
concreto armado, píeres 
para acesso de embarcações, 
infraestrutura elétrica e de dre-
nagem, calçamento, estacio-
namento e paisagismo. A área 
total das intervenções será de 
14 mil metros quadrados.

A homologação foi assinada 
pelo secretário de Estado das 
Cidades, Eduardo Pimentel, 
e pelo prefeito do município, 
Marcos Alex de Oliveira. O 
deputado estadual Alexandre 
Curi acompanhou o ato.

Icaraíma e outros 35 muni-
cípios integram a região dos 
Corredores das Águas, um dos 
principais destinos turísticos 
do Estado, que chama a aten-
ção pela beleza das cachoei-
ras e praias artificiais, às mar-
gens do Rio Paraná, e pela 
preservação das matas. Porto 

público e tratam da Reforma 
do Regime de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais 
e do Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração do Magistério 
Público de Umuarama.

Os dois textos, de autoria 
do Poder Executivo, impac-
tam diretamente na econo-
mia e investimentos futuros 
do Município. 

Na primeira reunião, que 
aconteceu há exatamente 

uma semana, ficou definido 
que será constituída uma 
comissão técnica, composta 
pelos segmentos envolvidos. 
O trabalho terá como objetivo 
o debate de pontos divergen-
tes levantados na reunião. 
Os apontamentos da comis-
são forneceram material que 
darão suporte para que os 
parlamentares formem con-
vicção a respeito, fato que 
aconteceu nesta semana.

Camargo conta com uma pra-
inha de água doce indicada 
para banho, passeios de barco 
e lancha e pesca.

“Esse é um investimento 
importante para uma obra que 
estrutura o turismo do municí-
pio, gerando renda e desenvolvi-
mento e garantindo preservação 

ambiental”, disse Pimentel.
“No auge do turismo temos 

uma demanda enorme de visi-
tantes. Essa obra vai melho-
rar a infraestrutura de Porto 
Camargo e alçar a cidade como 
um dos principais destinos 
turísticos do Paraná”, come-
morou o prefeito.

Boiadeira
Outra obra emblemática do Estado na região é a pavimentação da 

Estrada Boiadeira, entre Icaraíma e Umuarama. Fruto de uma parceria 
com a Itaipu Binacional, a intervenção será entregue neste ano. São 

46,91 quilômetros de implantação de asfalto no total, com início na di-
visa com o Mato Grosso do Sul, em Icaraíma, até Umuarama. O pacote 
contempla ainda dois contornos (Santa Eliza e Icaraíma) e obras de arte 

especiais, com investimento total de R$ 232,8 milhões.

ICARAÍMA é um dos 35 municípios da região dos Corredores das Águas, um dos principais 
destinos turísticos do Estado
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Moradores e turistas passam por
temporada tranquila no Noroeste

Devido ao crescente fluxo 
de turistas que escolhem as 
margens dos rios Paraná e 
Paranapanema, na região 
Noroeste, como destino de 
férias, o Governo do Estado 
reforçou o efetivo das forças 
de segurança na região.

A medida, que faz parte do 
Verão Maior Paraná, se reflete 
em baixos índices de ocorrên-
cias policiais e em uma maior 
sensação de segurança por 
parte de moradores e visitan-
tes de outras localidades.

O reforço de efetivo da 
Polícia Militar do Paraná no 
Noroeste se deu com a deter-
minação do comando-geral 
da corporação para que agen-
tes de outras localidades pró-
ximas se deslocassem para 
Porto Rico, Porto São José e 
Marilena, os três municípios 
que possuem praias forma-
das nas orlas e ilhas da região 
banhada pelos rios Paraná e 
Paranapanema.

De acordo com o major 
A l e x a n d r o  G o m e s ,  q u e 
comanda a 3ª Companhia 
Independente de Loanda (3ª 
CIPM), responsável por coor-
denar as ações da Polícia 

Próxima da comunidade
A PM também utiliza seus módulos móveis para realizar ações 

focadas em fortalecer o relacionamento com as famílias. Os veículos 
são equipados com televisores que passam vídeos institucionais da 
corporação e outros materiais de apoio aos visitantes. O primeiro-
-tenente Leônidas Borges dos Santos, que atua como subcoorde-

nador do Verão Maior Paraná na região, explica que o foco está nas 
crianças. “A procura das crianças tem sido muito grande, o que nos 
surpreendeu positivamente”, revelou. “Temos as pulseirinhas para 

os pais colocarem nas crianças caso elas se percam e também fardi-
nhas que vestem para tirar fotos conosco. Mostramos a viatura por 
dentro, deixamos acionar a sirene como uma maneira de mostrar 

para elas que a polícia é amiga”, explicou Santos.

Balanço da PM
Desde que as ações iniciaram na região, a Polícia Militar registrou 
144 protocolos de atendimento. Os policiais também realizaram 

abordagens a 574 pedestres e 151 veículos, com a emissão de 116 
infrações de trânsito. No período, também foram emitidos dois 

termos circunstanciados, três pessoas foram detidas e uma arma 
de fogo apreendida. “Percebe-se pelos números que as ações 

preventivas têm funcionado e que temos poucas situações que 
fogem do controle, casos em que o efetivo está a postos para dar 

uma resposta rápida à população. Utilizamos a análise criminal 
e das ocorrências para definir os horários e locais que carecem 
de reforço e também como um planejamento para as próximas 

temporadas”, explicou Gomes.

Delegacia e estratégia diferenciada
aproximam Polícia Civil da população

Com a instalação de uma 
delegacia temporária em Porto 
Rico, vinculada à 20ª Delegacia 
Regional de Loanda, a Polícia 
Civil facilita os serviços à popu-
lação local e visitantes. Entre os 
principais serviços, está o regis-
tro de boletins de ocorrência.

“É uma possibilidade de 
facilitar todo o atendimento 
da polícia judiciária, tra-
zendo-a para mais perto da 
comunidade neste período de 
aumento no fluxo de pessoas e 
nos índices de criminalidade. 
A polícia civil está presente 
para confecção de boletins de 

Militar na região, a presença 
constante de agentes de segu-
rança nos municípios de Porto 
Rico, São Pedro do Paraná e 
Marilena, onde há maior circu-
lação de pessoas, tem inibido 
a prática de crimes ou outras 
contravenções.

“O apoio que nos foi enviado 
pelo Governo do Estado, atra-
vés da Secretaria de Segurança 
Pública, permite uma presença 
constante do policiamento, o 
que garante a tranquilidade 
das famílias que vêm passar 
férias nas praias de água doce 
do Noroeste. Não há problemas 
como perturbação do sossego e 
a população tem respeitado as 
regras, inclusive nas embarca-
ções”, relatou Gomes.

“O comando-geral determi-
nou que os policiais da região 
não se deslocassem para o 
Litoral, mas em vez disso vies-
sem em apoio à nossa costa 
Noroeste. Esse efetivo nos 
ajuda a fazer o patrulha-
mento 24 horas por dia em 
Porto Rico, Porto Maringá, 
em Marilena, e Porto São 
José, que é um distrito de São 
Pedro do Paraná”, contou o 
comandante da 3ª CIPM.

A estrutura à disposição 
das forças também foi refor-
çada, com o envio de novos 
módulos móveis e viaturas 
das polícias Civil e Militar. 
Também há helicópteros 
cedidos pela Casa Militar para 
monitoramento aéreo, em 

ocorrência e para apuração 
dos fatos através da investiga-
ção policial. É um serviço que 
esperamos que não ocorra, 
mas que o Estado está de pron-
tidão sempre que necessário”, 
explica o delegado Thiago 
Vicentini de Oliveira.

A estratégia utilizada pelo 
órgão no Noroeste tem diferen-
ciais. “Usualmente os policiais 
civis trabalham sem uniforme, 
para que possam estar inseri-
dos em meio à população, 
mas aqui utilizamos os unifor-
mes e as viaturas de maneira 
para evidenciar a presença a 

inibir qualquer conduta ilegal”, 
explica o delegado. “Temos 
constadado apoio da comuni-
dade por ter a presença cons-
tante da Polícia Civil”.

Um exemplo prático é a 
utilização de um helicóptero 
do Grupamento de Operações 
Aéreas (GOA), que realiza dois 
voos diários todas as sextas, 
sábado e domingos. A aero-
nave faz sobrevoo das pra-
inhas de Porto Rico, Porto São 
José e Porto Marilena, moni-
torando também a movimen-
tação nas ilhas e rios. As ope-
rações acontecem sempre às 

manhãs e tardes e já totalizam 
36 voos até o momento.

Após um mês de atuação na 
costa Noroeste dentro do Verão 
Maior Paraná, a Polícia Civil do 
Paraná efetuou seis prisões e 

complemento ao trabalho 
realizado pelo Grupamento 
de Operações Aéreas (GOA) da 
Polícia Civil.

A PMPR ainda conta com 
uma embarcação própria para 
realizar ações nas várias ilhas 
utilizadas para lazer na região.

POLICIAMENTO na prainha de água doce localizada em São Pedro do Paraná, na costa 
oeste do estado

ROBERTO DZIURA/AEN

instaurou 11 inquéritos na 
região, dos quais seis já foram 
concluídos. O órgão também 
registrou um homicídio, ocor-
rido na cidade de Porto Rico, 
que já foi elucidado. 

HELICÓPTEROS das Polícias Civil e Militar auxiliam no patrulhamento em toda a 
costa oeste do Paraná
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Ceju abre inscrições para oficinas
de teatro a informática e de karatê

O Centro da Juventude de 
Umuarama (Ceju) está com 
inscrições abertas para várias 
oficinas de atividades, desti-
nadas a crianças e jovens de 
10 a 17 anos. Para este ano 
a Secretaria de Assistência 
Social preparou algumas novi-
dades. “Teremos oficinas iné-
ditas, como as de teatro e trei-
namento funcional, uma rotina 
de exercícios dinâmicos que 
trabalham diversas capacida-
des físicas com benefícios para 
o condicionamento físico e a 
saúde do corpo e da mente”, 
disse a secretária Adnetra 
Vieira Santana.

Além disso, os jovens 
também poderão praticar 
o jump, uma prática que se 
tornou muito popular nas 
academias – são exercícios 
aeróbicos que consomem 
muita energia, trabalham 
vários grupos de músculos 
e produzem muitos benefí-
cios à saúde. “Além destas 
novidades, também teremos 

as oficinas tradicionais de 
artesanato, futsal, informá-
tica, xadrez, karatê, violão e 
natação”, acrescentou a chefe 
da Divisão da Juventude, 
Roselene de Souza, coorde-
nadora do Ceju.

A secretária Adnetra acres-
centou que também serão 
aberturas duas turmas de um 
curso de robótica, cada uma 
com 20 vagas, e no segundo 
semestre será lançada uma 
oficina de tênis de mesa. 
“Queremos dar o máximo de 
opções para que as crianças e 
jovens tenham uma atividade 
em contraturno. Além da con-
vivência e do lazer, eles pode-
rão identificar e desenvolver 
habilidades que poderão aju-
dar nas escolhas futuras, no 
campo profissional”, afirmou.

As atividades serão desen-
volvidas duas vezes por 
semana. O Ceju oferece lan-
che e transporte para os 
moradores dos bairros mais 
distantes. Os interessados 

devem comparecer ao Centro 
da Juventude – que fica na 
avenida Goiânia, ao lado 
da Unidade de Saúde Bem-
Estar – portando documentos 

pessoais (RG e CPF) do respon-
sável e da criança/adolescente, 
comprovante de endereço e 
a folha resumo do Cadastro 
Único, que pode ser obtida no 

Cras de referência do bairro.
A expectativa é envolver 

cerca de 250 crianças, adoles-
centes e jovens nas atividades, 
em contraturno escolar.

CENTRO da Juventude também oferece oficinas tradicionais de artesanato, futsal, informática, xadrez, karatê, violão e natação
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Com CadÚnico atualizado, Auxílio Brasil
injetou R$ 24 milhões na economia local

O ano passado foi de 
m u i t o  t ra ba l h o  pa ra  a 
equipe responsável pelo 
Cadastro Único, na Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social. É por meio do pro-
grama que as famílias têm 
acesso a todos os benefícios 
sociais das esferas munici-
pal, estadual e federal. “O 
CadÚnico é uma ferramenta 
muito importante para a rede 
socioassistencial, pois con-
centra uma base de dados 
riquíssima com informa-
ções sobre nossas famílias. 
Com isso é possível formular 
programas sociais e ações 
envolvendo e solucionando 
problemas das famílias mais 

vulneráveis de cada municí-
pio”, destaca a secretária da 
Assistência Social, Adnetra 
Vieira Santana.

O programa de transferên-
cia de renda Auxílio Brasil, 
que em breve deve voltar 
a ser chamado de Bolsa 
Família, é a ferramenta mais 
conhecida dentre todas que 
utilizam as informações do 
Cadastro Único. E o ano de 
2022 foi também o que regis-
trou o maior volume de recur-
sos liberados na história do 
programa, “por isso a procura 
por novos cadastros e tam-
bém a atualização de dados 
foi bem grande, muito acima 
da demanda convencional”, 

explicou Tânia Marques, coor-
denadora do Cadastro Único 
e Programa Auxílio Brasil no 
município.

E n q u a n to  U m u a ra m a 
fechou 2021 com 13 mil famí-
lias cadastradas, no ano pas-
sado o fechamento apontou 
mais de 16 mil famílias incluí-
das no CadÚnico no municí-
pio, das quais cerca de 5 mil 
foram beneficiadas com o 
Auxílio Brasil.

Tendo em vista o valor 
significativo que é pago para 
cada família – pois nenhuma 
beneficiada recebeu menos 
de R$ 600,00 por mês – o total 
disponibilizado pelo governo 
federal para o município de 

Umuarama em 2022 foi três 
vezes maior que no ano ante-
rior. “Enquanto nossa folha 
de pagamentos fechava em 
R$ 7 milhões, até 2021, no 
ano passado tivemos o total 
de R$ 24 milhões repassados 
aos beneficiários, um valor 
bem expressivo injetado 
diretamente na economia de 
Umuarama”, acrescentou a 
coordenadora.

A  s ecretár ia  Adnetra 
lembrou que a equipe da 

Assistência Social, em espe-
cial do Cadastro Único, prestou 
mais de 20 mil atendimentos 
durante o ano passado. “Foi 
um ano de bastante trabalho 
e dedicação para que todas as 
famílias pudessem ser aten-
didas. E esta é também uma 
prioridade do prefeito Hermes 
Pimentel, atender bem às 
famílias mais vulneráveis para 
promover o desenvolvimento 
social em todas as regiões de 
Umuarama”, completou.

Casa do Empreendedor 
oferece crédito para 
MEI de até R$ 30 mil

A Casa do Empreendedor 
de Umuarama, tem parceria 
com a Garanticoop, um fundo 
garantidor que vai disponi-
bilizar R$ 2,5 milhões para 
microempreendedores indivi-
duais (MEI) e microempresas 
da cidade. O objetivo é ofere-
cer microcréditos para alavan-
car as atividades econômicas 
desenvolvidas na cidade.

Segundo o secretário 
de Indústria e Comércio, 
Marcelo Adriano, a adminis-
tração investiu R$ 250 mil 
e a Garanticoop (Noroeste 
Garantias) multiplica em 10 
vezes o valor, conforme os 
termos do convênio assinado 
entre as partes. “O termo téc-
nico dessa operação financeira 
é ‘alavancagem de risco’, onde 
o fundo garantidor (no caso 
a Garanticoop) disponibiliza 
aos MEI financiamentos de dez 
vezes mais esse valor”, detalha.

A análise de crédito, 
segundo o secretário, é feita 
pela própria Garanticoop – 
Noroeste Garantias, que ofe-
rece atendimento dentro da 
Casa do Empreendedor. “Os 
critérios da análise seguem a 
política de crédito interna da 
instituição, bem como aten-
dem a uma lei específica do 
fundo de risco firmado com a 
Prefeitura de Umuarama, que 
inclui, entre outros pontos, é 
o não atendimento a políticos 
em exercício de mandatos e de 
seus familiares”, explica.

Os empréstimos (microcré-
ditos) vão de R$ 5 mil até R$ 
35 mil, em linhas de crédito 

disponibilizadas pelas coo-
perativas financeiras parcei-
ras da Garanticoop, que em 
Umuarama são o Sicoob, o 
Sicredi e a Cresol. “Ou seja, 
quem vai emprestar o dinheiro 
é uma dessas três instituições e 
a Garanticoop entre como um 
avalista da empresa na coope-
rativa. Para isso a empresa terá 
que ter uma conta PJ (Pessoa 
Jurídica) em uma dessas ins-
tituições, porém a análise – e 
a simulação do empréstimo – 
podem ser feitas antes. Caso 
tudo esteja OK e aprovado, 
encaminhamos o empresário 
para uma dessas cooperativas 
financeiras”, indica Eduardo Viar, 
representante da Garanticoop 
na Casa do Empreendedor.

Ele destaca que, entre 
os benefícios do aporte ao 
fundo garantidor feito pela 
Prefeitura, é oferecer uma taxa 
de juros mais competitiva ao 
pequeno e médio empresário, 
além de uma garantia de cré-
dito realizada por uma coope-
rativa. “Para se ter uma ideia, 
temos taxas que ficam em 
torno de 1,7% ao mês, muito 
abaixo do mercado”, afirma.

Finalmente, Viar indica que 
terá acesso às linhas de crédito 
todas as empresas, desde MEIs 
àquelas tributadas pelo Lucro 
Real. “Para o fundo de risco de 
Umuarama foi estabelecido um 
teto de atendimento no valor de 
R$ 35 mil, porém a análise é que 
vai determinar em qual valor 
se enquadra cada empresa, 
baseando na política de crédito 
da Garanticoop”, finaliza.

Coleta de lixo orgânico ganhará
reforço com terceirização parcial

A partir de fevereiro a 
Prefeitura de Umuarama terá 
um reforço na coleta de resí-
duos orgânicos, realizada dia-
riamente na sede e nos distri-
tos por equipes da Secretaria 
M u n i c i p a l  d e  S e r v i ç o s 
Públicos. Diante da dificul-
dade de contratar garis, seja 
por concurso público ou pro-
cesso seletivo simplificado, o 
município optou por terceiri-
zar parte da coleta.

A licitação – no formato 
pregão eletrônico – foi rea-
lizada em novembro do ano 
passado e o contrato com 
a empresa vencedora está 
sendo assinado esta semana. 
Com isso, o Prefeitura terá 
mais três caminhões (a licita-
ção possibilita até seis equi-
pes) e inicialmente cerca de 
15 funcionários contratados 
pela empresa – a Contestado 
Resíduos, de Santa Catarina – 
para auxiliar a equipe própria 
no recolhimento de 80 tone-
ladas diárias de lixo orgânico, 
que somam cerca de 1.900 
toneladas por mês.

Atualmente a Prefeitura 
conta com mão de obra pró-
pria e também um contrato de 
mão de obra terceirizada que 
expira no dia 2 de março, pelo 
qual garis contratados tem-
porariamente atuam junto do 
efetivo do município.

Com a terceirização, a 

empresa prestadora do ser-
viço de coleta e destinação 
dos resíduos até o aterro 
sanitário municipal atuará de 
segunda a sábado, durante 
o dia, em todo o perímetro 
urbano de Umuarama. Já os 
servidores municipais conti-
nuarão realizando o recolhi-
mento em alguns pontos da 
cidade no horário noturno e 
também nos distritos, onde a 
coleta segue um cronograma 
diferenciado.

“A intenção é sempre 
melhorar a qualidade do ser-
viço prestado à população. 
Como está difícil contratar 

garis pela Prefeitura, opta-
mos por terceirizar parte 
do serviço e trazer a inicia-
tiva privada para auxiliar o 
poder público. Começaremos 
com três equipes extras mas, 
havendo necessidade, pode-
remos ampliar para até seis 
equipes”, afirmou o prefeito 
Hermes Pimentel.

O início do trabalho está 
previsto para a primeira 
semana de fevereiro. O con-
trato com a terceirizada terá 
duração de 12 meses, prorro-
gáveis por iguais e sucessivos 
períodos até o limite de 60 
meses – cinco anos.

A licitação foi realizada em novembro e o contrato com a empresa vencedora está sendo 
assinado esta semana
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Parentes podem reclamar e confundir 
ausência com indiferença e até o amor 
pode sentir sua ausência. No trabalho não 
faltarão oportunidades para você atingir 
suas metas. Use e abuse da sua sedução 
para impressionar e ganhar a paquera.

TOURO  21/4 a 205
Deve resolver um assunto que pode estar 
te incomodando. Talvez tenha que entrar 
em contato com parentes e trocar algumas 
ideias. É hora de implementar mudanças 
no trabalho ou mesmo em casa. O clima 
deve esquentar e pode rolar boa química 
na paquera com colega.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
No trabalho vai sentir segurança e terá 
disposição para suas tarefas, podendo ter 
um dia produtivo se nada interferir na sua 
concentração. No lado amoroso a paixão 
e a atração física podem ditar os rumos da 
paquera. Se tem um parceiro (a), os desejos 
ficam mais intensos.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Período oportuno para seu progresso, além 
de indicar boas chances de ampliar sua 
clientela, caso lide com vendas de produtos 
e prestação de serviços. Nos assuntos do 
coração, expectativas de conquista podem 
esbarrar em contratempos. Se tem um par, 
o romance estará entre as suas prioridades.

LEÃO 22/7 a 22/8
No trabalho, embora o dia não seja esti-
mulante para agilizar as coisas e definir 
assuntos importantes, você pode finalizar 
tarefas de rotina que já estavam progra-
madas, só não dependa de ninguém para 
cumprir prazos. Aproveite para se deliciar 
nos momentos íntimos.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Contratempos e divergências podem adiar a 
conquista de alguns objetivos, seja no traba-
lho, seja na vida pessoal. Troca de emprego 
ou mudança de residência pode ganhar 
forma. Na paquera, seu carisma está em alta, 
mas rivais podem pintar no pedaço. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Será preciso muito jogo de cintura para 
anular divergências e reclamações. No 
trabalho, pode ter bom resultado ao lidar 
com produtos e serviços para o lar e ao 
realizar algumas mudanças. Pequenos 
atritos rondam o romance, mas se dialo-
gar com o amor, tudo melhora.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A recomendação é controlar sua sinceri-
dade e exercitar a empatia, colocando-se 
no lugar dos outros para tentar entender 
os pontos de vista alheios. Reencontro, 
mesmo virtual, pode trazer muita alegria 
para o seu coração e levantar a chama 
do amor. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Seu sexto sentido anda afiado e com instin-
tos ainda mais fortes. Assuntos familiares 
devem ocupar suas atenções e também 
saberá negociar e tratar de interesses finan-
ceiros com parentes.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
É possível que algum fato inesperado 
obrigue você a atender chamados em 
casa ou dos parentes para tomar provi-
dências que não podem esperar. Na vida 
amorosa, o dia pode ser de altos e bai-
xos. O romance pede mais união e menos 
atrito: concilie diferenças com o par.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Evite perder tempo com distrações 
para não atrapalhar seu rendimento 
no trabalho, que hoje exige atenção 
especial. Com o amor não é a melhor 
hora para discutir a relação ou fazer 
cobranças. Na paquera, não crie mui-
tas expectativas.

PEIXES 20/2 a 20/3
Poderá se destacar mais no trabalho ou 
fazer algo que te dará satisfação. Mudan-
ças podem rolar na paixão e atenção com 
briguinhas no romance. Atritos devem ser 
passageiros, mas quem já atravessa um 
período de crise na relação talvez tenha 
vontade de colocar um ponto final.

Os nascidos em 27 de janeiro interessam-se muito pelas novidades. Seus projetos se 
desenvolvem rápido demais, suas ideias se manifestam de repente, seus negócios 
financeiros se expandem precipitadamente. Podem exigir rapidez tanto com relação às 
amizades quanto em seus relacionamentos amorosos. Devem aprender a ter paciên-
cia e discernimento. São imaturos, portanto, trabalhar com crianças e jovens, iniciar 
novos projetos e estudar o processo de aprendizado e criatividade podem ajudá-los 
a manter suas necessidades juvenis de uma maneira saudável.

Horóscopo nascidos em 27 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina
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BANCO 11

PMDAV
SONOLENCIA

PERECIVEL
JURADOSLI

LVARBAM
BAOBAACEE

ÇACAMAN
SÃOLUISRT

ORALASCO
ULTABAS

TRAPORUM
BOFAVOR
ARRUINADO

ANETNECOB
ASALAPSO

De
validade
limitada

Capital do
Estado do
Maranhão

Academia
do

Exército
(sigla)

Espécie 
de formiga

A via de
uso da
pílula

Nojo;
aversão

Urbano
Lóes,
ator

Substitui 
o homem
na fábrica

Animal
abatido

no mata-
douro

Empo-
brecido;
quebrado

(?)-delta,
veículo do
voo livre

Errar por
distração

Segundo
(símbolo)

Boas
maneiras

Bebida
cubana
Que não

trai
Benefício
a alguém
Um, em
francês

Membros 
do tribunal

Árvore
africana

Habitantes
da cidade
Vontade

de dormir

Aldeia de
indígenas
Entrada
da casa

Expressão
de nojo

Joana d'(?),
heroína

Propriedade
Sede do
Governo
dos EUA

Estudei
o texto

Sílaba de
"bambu"

Orna;
enfeita 

(?) Nagle,
jornalista

Sabor 
de dropes 
105, em
romanos

Pano
velho

O plano 
alternativo

Agita; faz
tremer
Ritual

religioso

Conso-
antes de

"vila"

Rua
estreita
Manti-
mentos

Juros por
atraso

Parte du-
ra do bife

Dez
dezenas

Cê-
cedilha
Beira;

margem

2/un. 3/arc. 5/baobá — favor — lapso. 9/perecível.
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S UN B
V I N G A T I V A

D O N O N A N A R
S E N T I R R A
S T A M P E T
A A M A R U J O
M D E D I C O

C A M E L O S E P
J A CA R O L A R

D E S D E T I E T E
A S S A L T O A P

T A S OR A C A
A G C R E M A R
D E C R E T A D A

G E M E O S R O R

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.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Características que identificam uma Criança Cristal
Os Cristal começaram a 

nascer mais intensamente a 
partir de 2000, na sua maioria 
são seres de outros Planetas, 
sua família de alma não é 
daqui, alguns vão ter mais difi-
culdade de encarnar por isso 
tem sido diagnosticado cada 
vez mais crianças com autismo 
ou Síndrome de Asperge, uma 
forma mais leve de autismo.

Existem tratamentos mais 
naturais que surgem muitos 
efeitos nesses casos, é pre-
ciso que os pais se informem 
melhor, a Homeopatia, Florais 

de Bach, naturopatia, medi-
cina antroposófica e Ayurveda, 
são boas alternativas.

ENERGIA CRÍSTICA
É do Amor Divino e a tudo o 

que Ele abrange, amor incon-
dicional, são crianças muito 
mais amorosas, sem precon-
ceitos e pré-conceitos, pacifi-
cadores natos, tem compaixão 
pelas pessoas, compassivas, 
amam a tudo e a todos, per-
doam com facilidade, possuem 
uma forte ligação a Natureza e 
animais, seu chacra cardíaco é 

bem mais ativo e expandido.

LIGAÇÃO ESPIRITUAL
São capazes de ver além da 

matéria, tendo conexões espiri-
tuais fortes, possuem uma sabe-
doria nata, pois acessam regis-
tros Akashicos do Universo e são 
direcionadas espiritualmente, 
compreendem o Universo e seu 
funcionamento, sabem sobre 
energias sutis e como lidar 
com elas, possuem uma intui-
ção muito forte, que está muito 
ligado ao chacra da coroa e ter-
ceiro olho.

ARTES E MÚSICA
Alguns possuem o ouvido 

absoluto, tem ritmo musical, 
gostam muito de músicas e tem 
dons musicais para tocar, cantar, 
possuem muita facilidade com 
os instrumentos musicais, por 
isso pode ser que se interesse por 
vários. Outros gostam das artes 
como pintura, desenho, traba-
lhos manuais, se expressam pela 
arte, tendo facilidade em dese-
nhar e pintar desde pequenos, 
gostam de ficar vendo quadros 
de pintores e compreendem a 
emoção passada por esse tipo 

de expressão.
Na próxima coluna, trare-

mos mais sobre os talentos das 
Crianças Cristais.



10 Sexta-feira, 27 de janeiro de 2023 AutomóveisAutomóveis esportes@cascavelnews.com.brpor Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS

Bolhas nos pneus: como evitar e
o que fazer quando elas surgirem

Enfim chegou o momento 
de pegar a estrada e curtir o 
verão com a família, mas antes 
disto, é imprescindível avaliar 
o estado geral do veículo e 
todos os seus componentes, 
especialmente, os pneus. Este 
é o momento que demanda 
mais cuidados do condutor 
na hora de avaliar o estado 
de conservação do veículo, e 
este item, os pneus, são fun-
damentais quando o assunto é 
segurança e conforto. Além de 
avaliar o nível de desgaste da 
banda de rodagem é necessá-
rio observar se existem avarias, 
como por exemplo, bolhas nas 
laterais do pneu.

As bolhas podem surgir em 
qualquer momento da vida do 
pneu, e são geradas pela rup-
tura e/ou afrouxamento das 
lonas têxteis (carcaça – estru-
tura do pneu) devido a impacto 
acidental sofrido pelo con-
junto pneu e roda contra obs-
táculos presentes na via. Não 
existe reparo que mantenha a 
integridade do produto, reco-
mendando-se a troca imediata 
após avaliação de um técnico 
especializado, pois este dano 
compromete a funcionali-
dade, bem como a segurança 
dos ocupantes do veículo com 
pneu nesta condição.

Nestes casos, os consumi-
dores que optam pela compra 
de pneus das marcas Dunlop 
e Falken de aros 15 ou maio-
res, de modelos definidos 
conforme regulamento, pos-
suem uma vantagem, já que 
as bolhas nas laterais estão 
entre as avarias cobertas pelo 
programa Garantia Mais, que 
se diferencia por cobrir danos 
acidentais, desde que o evento 
se enquadre dentro das regras 
do programa disponível no 
link: https://www.dunlopp-
neus.com.br/garantia. 

O QUE CAUSA E COMO 
EVITAR BOLHAS

Na impossibilidade de se 
desviar de algum obstáculo, 
evite passar com o volante 
virado para reduzir as chan-
ces de impactos na lateral 
do pneu, recomenda-se que 
passe em baixa velocidade, 
e se for necessário frear para 
reduzir a velocidade, solte o 

Aston Martin dá largada para ano
de comemorações do 110º aniversário

Passado, presente e futuro 
da Aston Martin começam a 
ser homenageados com o iní-
cio de um ano inteiro de cele-
brações pelo 110º aniversário 
da icônica marca britânica. No 
dia 15 de janeiro de 1913, um 
domingo há 110 anos, os fun-
dadores Lionel Martin e Robert 
Bamford formaram a parceria 
que resultou na criação do pri-
meiro carro da Aston Martin. 
Era a largada para mais de um 
século de emoção automotiva, 
inovações britânicas de alta 
tecnologia e sucesso nas cor-
ridas de alta octanagem.

Nascida nas pistas e inspi-
rada pela paixão dos idealiza-
dores pelas corridas, a Aston 
Martin saiu de um humilde iní-
cio numa pequena oficina em 
Henniker Mews, em Londres, 
para se tornar uma das mais 
renomadas marcas mundiais 
– sinônimo de design criativo, 
luxo artesanal, desempenho 
emocionante e exclusividade.

Em imagens distribuídas 
para marcar o aniversário, 
a Aston Martin reuniu dois 
dos mais representativos e 
inovadores modelos de sua 
linhagem de 110 anos, subli-
nhando o comprometimento 

freio alguns metros antes de 
atingir este obstáculo, pois a 
suspensão do veículo voltará 
ao seu curso normal e ajudará 
a reduzir o impacto.

A situação é agravada se 
a calibragem do pneu estiver 
incorreta, divergente do reco-
mendado pelo fabricante do 
veículo, pois a deformação 
na lateral do pneu será ainda 
maior, e quando ele precisar 
lidar com estas situações de 
impactos, realizando a absor-
ção da energia, não conse-
guirá efetuar de maneira efi-
ciente e poderá ocasionar o 
dano, conforme explicado 
anteriormente.

Erros durante o processo 
de montagem ocasionado 
por montagem inadequada, 
ausência de treinamento do 
profissional, equipamento 

da empresa de levar os limites 
de performance e engenharia 
das pistas para as ruas. Um 
dos mais antigos sobreviven-
tes carros de corrida da marca, 
o Razor Blade que quebrou um 
recorde em 1923, foi fotogra-
fado ao lado do hypercarro 
Aston Martin Valkyrie.

Um dos primeiros carros dese-
nhados com preocupação aero-
dinâmica, e empurrado por um 
motor Aston Martin com especifi-
cação de grandes prêmios, o pio-
neiro Razor Blade cravou inúme-
ros recordes em Brooklands em 
1923, um ano depois da estreia 
da Aston Martin em Grand Prix 
com o modelo TT1 – apelidado 
de “Green Pea” (ervilha verde). 
Um século depois, a Aston Martin 
continua a inovar com seus exci-
tantes exemplares de alto desem-
penho, levando a moderna enge-
nharia da Fórmula 1 para as ruas 
por meio do atualíssimo Aston 
Martin Valkyrie.

O 110º aniversário da marca 
está sendo também celebrado 
pelo lançamento de um novo, 
estritamente limitado e exclu-
sivo modelo da Aston Martin, 
programado para o final de 
2023. As apresentações estão 
previstas para o Grande Prêmio 

da Inglaterra, em Silverstone, 
o Festival de Velocidade de 
Goodwood, o Concurso de 
Elegância de Pebble Beach e 
outras regiões de interesse da 
Aston Martin, como parte da 
campanha global de marketing 
denominada “Intensity: 110 
Years In The Making” (numa 
tradução livre, “Intensidade: 110 
Anos de Estrada”).

O ano de 2023 promete ser 
monumental, enquanto a Aston 
Martin se prepara para entregar 
a primeira de sua tão aguardada 
nova geração de carros esporti-
vos, os quais ampliarão o foco 
da marca em alto luxo, alta per-
formance e prazer de dirigir.

Executivo-chefe da Aston 
Martin Lagonda, Amedeo Felisa 
destacou: “Em 1913, Lionel 
Martin e Robert Bamford com-
partilharam a visão dos carros 
de corrida e usaram o apren-
dizado das pistas para levar 

às ruas os limites da inovação 
automotiva”. E prosseguiu: 
“Cento e dez anos e mais de 110 
mil carros depois, esse espírito 
continua vivo. Nosso 110º ano 
promete ser tão emocionante 
quanto o primeiro, já que esta-
mos inaugurando um novo capí-
tulo da história da Aston Martin 
com o lançamento de nossa 
próxima geração de carros 
esportivos e a revelação de um 
extraordinário modelo especial 
no final de 2023 para celebrar 
esta marca única”, antecipou.

O aniversário de 110 anos 
é um dos vários e notáveis 
eventos da Aston Martin para 
2023, juntamente com os 75 da 
linhagem do DB, 60 do icônico 
modelo DB5 e 20 da sede em 
Gaydon, criada com o propó-
sito de representar um centro 
de excelência na criação e enge-
nharia de carros esportivos de 
classe mundial.

incorreto e falta de lubrifica-
ção dos pneus nas rodas são 
as principais causas que tam-
bém podem causar bolhas, 
pois pode ocorrer um corte 
na borda do talão do pneu, e 
este corte faz com que haja a 
entrada de ar entre a carcaça 
e a borracha da lateral do 
produto.

Outro fator importante é 
ficar atento à calibragem dos 
pneus. Além de causar o des-
gaste irregular na banda de 
rodagem, pneus com a pres-
são abaixo do recomendado 
estão mais suscetíveis ao apa-
recimento de bolhas causa-
das por impactos. Lembre-se 
ainda que o cuidado deve ser 
maior se o veículo usar pneus 
com o perfil baixo, pois como 
sua estrutura lateral é mais 
rígida, dificultando assim a 

VALKYRIE e Razor Blade representam os 110 anos de história da Aston Martin

dissipação da energia durante 
o impacto.

Caso note a presença de 
bolhas no pneu do veículo, 

faça a substituição ime-
diata do produto danificado 
para sua segurança em lojas 
especializadas. 
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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
S U E L I  G O N Ç A L V E S 
TRANSPORTES  -  ME,  inscrita 
sob nº CNPJ 07.102.329/0001-
02,  estabelecido na Rua 
São Paulo,1060, CEP 87521-
000, Santa Eliza Distrito de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará 
nº30.141/2011. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

Operação da PF contra abuso sexual
infantil cumpre ordens no Noroeste

A Polícia Federal deflagrou 
ontem (26), em todo o país, a 
Operação Rede de Proteção, 
com o objetivo de reprimir cri-
mes sexuais contra crianças e 
adolescentes. Houve o cum-
primento de mandados de 
prisão de criminosos que já 
constavam do Banco Nacional 
de Monitoramento de Prisões 
(BNMP), mas que ainda esta-
vam em liberdade.

Simultaneamente, ainda 
houve a deflagração de ope-
rações centradas em cri-
mes sexuais contra crian-
ças por meio da internet, 
as quais vêm sendo con-
duzidas por Delegacias e 
Superintendências de todas 
as Unidades da Federação.

O balanço da operação, até 
o momento, é de 57 mandados 
de prisão e 40 mandados de 
buscas cumpridos em todo o 
país. Também foram realizadas 
sete prisões em flagrante. Os 
trabalhos seguem em anda-
mento e novos balanços serão 
divulgados ao longo do dia.

No Paraná, foram verifi-
cados endereços nos muni-
cípios de Londrina, Cianorte, 

Sarandi e Maringá.
Os agentes lotados na 

Delegacia de Polícia Federal 
em Maringá cumpriram dois 
mandados de prisão e 5 man-
dados de busca e apreensão.

A  O p e ra çã o  Re d e  d e 
Proteção tem por objetivo 
reprimir crimes sexuais con-
tra crianças e adolescentes, 
retirando do convívio social 
indivíduos investigados, pro-
cessados criminalmente e 
até condenados, dando efe-
tividade ao sistema de jus-
tiça criminal e impedindo 
que novos delitos sejam 
cometidos.

I n i c i a t i v a s  c o m o  a 
Operação Rede de Proteção 
têm identificado e impe-
dido a ação de centenas de 

abusadores e o resgate de um 
número relevante de crianças 
vítimas.

A Polícia Federal, além 
real izar  de  um número 
expressivo de operações 
policiais combatendo essa 
modalidade criminosa, tam-
bém coordena a Força-Tarefa 
de Identificação de Vítimas, 
composta por policiais fede-
rais e civis especializados em 
identificar vítimas a partir de 

imagens e vídeos, com a fina-
lidade de resgatá-las, bem 
como identificar e prender 
seus agressores.

CRIMES CIBERNÉTICOS
A Operação Rede de 

Proteção marca o nascimento 
da nova Diretoria de Combate 
a Crimes Cibernéticos da 
Polícia Federal (DCIBER/PF) e 
das Delegacias Especializadas 
no tema, dentro de cada uma 

das 27 Superintendências 
Regionais da Polícia Federal.

O combate aos crimes 
cibernéticos, incluindo os 
relativos ao abuso sexual 
infantil é uma prioridade da 
Polícia Federal, em linha com 
as diretrizes do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
e que ganha a devida rele-
vância e estrutura com a 
criação da DCIBER/PF e das 
Delegacias Especializadas.
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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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OSCAR
As indicações ao Oscar foram recente-
mente anunciadas e alguns dos títulos 
favoritos da HBO Max estão entre elas: 
ELVIS e BATMAN. Além de terem histó-
rias incríveis, os cuidadosos detalhes 
destacam-se nos dois grandes filmes. 
ELVIS retrata a vida do incomparável 

Elvis Presley por meio de sua complicada 
relação com seu enigmático gerente, o 
Coronel Tom Parker.  Melhor Ator Austin 

Butler para o filme ELVIS se destaca 
não apenas por suas atuações, mas pela 
música e fotografia. O filme também está 
concorrendo como Melhor Filme, Foto-
grafia, Figurino, Edição, Maquiagem e 

Design de Produção e Som. Quem assina 
HBO Max já pode conferir. É porque o Tracker possui o melhor em tecnologia, economia, 

espaço interno e ainda possui pontuação máxima no teste 
de colisão realizado pelo Latin NCAP, órgão independente 
que determina o nível de segurança dos veículos vendidos 

na América do Sul.  Comece o ano com o SUV que vai mudar 
a sua vida. Faça uma visita na Concessionária Uvel (plantão 
amanhã até às 17h)  e fale com a nossa equipe que está de 
braços abertos e com uma boa oportunidade de compra. Na 

hora de escolher o seu SUV, opte pelo Tracker  que tem prote-
ção por todos os lados com 6 airbags (2 frontais, 2 laterais e 
2 de cortina). Você também tem mais tranquilidade ao dirigir 
com o controle de limite de velocidade, o sensor crepuscular 
e outras tecnologias que reforçam a segurança e evitam aci-
dentes. Só ele vem com motor turbo econômico, MyLink de 

8” e nota máxima em segurança . Quer curtir a viagem de um 
jeito diferente enquanto dirige o seu Chevrolet Tracker? Então 

aproveite a experiência impressionante que só o teto solar 
panorâmico oferece para você.

 
UVEL, a alegria de ser Chevrolet!

TRACKER, O SUV MAIS VENDIDO DO BRASIL!
 No ano passado foram mais de 70 mil emplacamentos, e você sabe o motivo?

DIVULGAÇÃO GM

PLANTÃO 1
Amanhã (28) todos os espaços e horários da Concessio-
nária Uvel estão reservados para você conquistar o seu 

Chevrolet 0KM. Aproveite o sábado com plantão e tenha a 
melhor negociação.

PLANTÂO 2
Amanhã, dia 28/01 
acontece também a 
Clinica de Serviços 
Chevrolet, na Uvel. 

*Com uma promoção 
especial de 25% de 
desconto para troca 
de óleo e filtro de 
óleo do motor em 
todos os veículos 

Chevrolet*. A equipe 
Uvel estará atendendo 
das 8hrs até às 12hrs 
-, e das 13hrs até às 

17hrs. Agende seu ho-
rário e deixe seu carro 

como novo. Fone/
Whatsapp: 

(44)3621-3000 e
(44)99183-4262
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