
Edição 4073 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,31/1/2023

Polícia deflagrou operação contra
assaltantes que agiram no Noroeste
A Polícia Civil de Umuarama deflagrou na manhã de ontem a operação 
denominada ‘Oitavo Mandamento’, destinada a cumprir mandados de busca 
e apreensão contra criminosos suspeitos de terem envolvimento na prática 
de um crime de roubo, ocorrido no dia 22 de janeiro, em uma propriedade 

rural, no município de Perobal. Durante as buscas, três pessoas foram iden-
tificadas. Apenas uma delas segue presa, por força de mandado de prisão. 
Esta, estava envolvida em um crime de latrocínio praticado em novembro 
do ano passado. Os demais envolvidos seguem sendo investigados.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Pequenos produtores rurais de Umuarama receberam o repasse de mais de 3 mil mudas de banana-maçã distribuídas 
pela Secretaria de Agricultura no viveiro municipal. As mudas são de alta qualidade e, com irrigação e o devido 
cuidado, poderão gerar grandes resultados e ajudar a melhorar a renda dos agricultores. Esta é mais uma aposta 
do município na fruticultura da atual gestão, que vem concedendo uma série de incentivos e insumos, além de 
assistência técnica e mudas selecionadas, para estimular o aumento da produtividade e da renda no campo.  

Banana-Maçã

O mês de janeiro ainda 
nem terminou, mas 
o volume de milho 

carregado pelo Porto de 
Paranaguá, neste ano, 

impressiona. Até o último 
dia 29, foram 569.461 

toneladas do cereal 
embarcadas. O volume é 

quase 161% maior que 
as 218.358 toneladas 

exportadas pelos 
terminais paranaenses 
durante os 31 dias do 

mesmo mês de 2022. l5

Exportação
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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 % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,62 - 5,79 5,79
IGP-M (FGV) 0,45 0,21 0,21 3,79
IGP-DI (FGV) 0.31 - 5.03 5.03

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,0590 1,0545 1,0379
IGP-DI (FGV) 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 +0,51% 25,75 
Vale ON -0,36% 94,98 
Bradesco PN +0,51% 13,79 
Americanas ON +20,83% 1,45 
Magazine Luiza ON -3,75% 4,36 
CVC Brasil ON -14,40% 4,40 

IBOVESPA: -0,04% 112.273 pontos

Iene 130,33
Libra est.. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 186,58

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,1140 5,1150 -3,1%

PTAX  (BC) +0,4% 5,0953 5,0959 -2,3%

PARALELO 0,0% 5,0100 5,4200 -3,2%

TURISMO 0,0% 5,0100 5,4000 -3,2%

EURO +0,7% 5,5381 5,5408 -0,5%

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 30/01

Iene R$ 0,0391
Libra est. R$ 6,31
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.440,92 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/01 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 1.535,25 25,75 3,1%
FARELO mar/23 488,70 15,20 9,1%
MILHO mar/23 683,75 0,75 1,3%
TRIGO mar/23 752,50 2,50 -2,8%

SOJA 159,18 1,1% -4,6% 158,00
MILHO 75,81 0,0% 1,3% 75,00
TRIGO 89,46 -0,4% -5,2% 92,00
BOI GORDO 269,18 0,0% -4,1% 265,00
SUINO 6,19 0,2% -11,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 30/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 -1,2% -4,0%
SOJA Paranaguá 174,00 -2,2% -6,2%
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
Algumas coisas podem não sair exatamente 
como você planejou hoje. Controle sua impa-
ciência, segure a irritação e evite bater de 
frente com os chefes no serviço. Boa sinto-
nia com os amigos. À noite, seu coração vai 
pedir mais segurança e você só vi investir na 
paquera se sentir firmeza. Cuide bem de quem 
ama, sem exagerar no ciúme.

TOURO  21/4 a 205
Você pode precisar de mais silêncio e sos-
sego para se concentrar nos estudos e nas 
tarefas. Procure fugir de agitação e prefira 
ficar no seu canto para dar conta de tudo. 
Não confie em qualquer um: só revele seus 
projetos a quem realmente puder ajudar. 
A Lua vai deixá-la com mais charme e con-
fiança à noite: invista na conquista. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
O céu alerta que você pode se decepcionar 
com amigos hoje. Ou pode enfrentar con-
flitos importantes com colegas e parceiros 
de trabalho. Troque ideias com pessoas 
que pensam como você ou que já chega-
ram aonde você quer chegar. Talvez queira 
manter um romance em segredo. Na união, 
quanto mais cumplicidade, melhor.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Cuidado para não ter ambição demais a aca-
bar se indispondo com pessoas que poderiam 
ajudar. Trabalhar em equipe vai exigir mais 
jogo de cintura para conciliar seus interesses 
com os dos outros. Na vida a dois, deixe as 
diferenças de lado e aposte na união.

LEÃO 22/7 a 22/8
Bom momento para fazer cursos e investir no 
seu aperfeiçoamento profissional. É preciso 
sair do comodismo para criar novas oportu-
nidades para o seu futuro. Troque ideias com 
os colegas, principalmente com os mais expe-
rientes e bem-sucedidos. Você será exigente 
nas paqueras. No romance, estimule o diá-
logo e valorize as afinidades com seu bem.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você pode ter ganhos e gastos inesperados 
ao longo do dia, por isso, é melhor não abu-
sar da sorte e controlar bem seu dinheiro. 
Os astros favorecem as mudanças no traba-
lho. Faça contatos e use a sua criatividade 
para se dar bem no emprego. Procure se 
soltar mais nas paqueras: puxe papo. Bom 
dia para decidir assuntos de rotina a dois. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Quem tem uma sociedade com parentes 
poderá enfrentar conflitos de interesse no 
início do dia. Procure não agir com teimosia: 
é importante ceder para aliviar as tensões. A 
união faz a força, então, estimule a coopera-
ção e a troca de ideias no trabalho. A paquera 
promete encontros e papos bem animados. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
O período da manhã vai exigir muito cui-
dado com fofocas e mal-entendidos. Fale 
com calma e certifique-se de que suas 
palavras foram bem compreendidas. Pode 
aproveitar a hora do almoço para fazer um 
trabalho extra em casa. A Lua estimula o 
romance e aumenta o desejo de viver uma 
relação séria. Se já tem alguém para chamar 
de seu, é só aproveitar!

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
É melhor não contar apenas com a sorte 
para conseguir o que deseja. Ainda que o 
astral envie boas vibrações, é preciso fazer 
a sua parte para não cair em armadilhas. 
Evite gastar com supérfluos. Explore sua 
simpatia e boa lábia para conseguir o que 
quiser. Na paquera, seu charme vai reinar 
absoluto. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
O dia pode começar tenso em família e bater 
de frente com os parentes não vai ajudar em 
nada. Procure ter mais jogo de cintura para 
resolver as coisas sem brigar. Terá boas ideias 
para ganhar dinheiro, inclusive com algo que 
já faz como passatempo. A noite promete 
novidades na paquera e no romance. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Logo cedo, você pode ter problemas com 
uma mentira ou fofoca. Tenha cuidado com 
o que vai dizer para não deixar escapar um 
segredo. Ao mesmo tempo, não acredite em 
tudo que os outros vão falar: investigue se é 
mesmo verdade. Bom astral para um happy 
hour com os amigos e para paquerar. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Você pode perder dinheiro numa parceria 
ou num projeto para o futuro. Avalie bem os 
riscos e, se sentir que o caminho não é esse, 
desista logo. Os astros ajudarão você a repen-
sar os gastos e se livrar de uma dívida: faça as 
contas direitinho. No amor, você vai querer 
mais segurança e também lealdade. Pode ter 
conversas importantes no fim do dia.

Os nascidos em 31 de janeiro são do signo de Aquário com a personalidade de Virgem. 
Fazem tudo para se harmonizar e para levar uma vida metódica, embora seja difícil 
conseguir isso, pela sua natureza dispersiva e interessada em muitas coisas ao mesmo 
tempo. Assim podem acabar se enrolando e se complicando, pela falta de planeja-
mento e direção. Seu número principal o 42, formado de 4, Urano e de 2, Lua. A soma 
dá o 6, de Vênus, que pode fazê-los incompreendidos ou mal sucedidos no amor. Mas 
lhes confere talentos artísticos e literários dos mais interessantes.

Horóscopo nascidos em 31 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 31/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 29
min 23

max 36
min 21

Cascavel
max 25 
min 20

Foz do Iguaçu
max 28
min 23

max 24
min 20

Curitiba
max 24
min 18

FASES 
DA LUA

Quarta 1º/2/2023

Chuva
Quinta 2/2/2023

Chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 713
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 09 09 01 04 06 06 05

Super Sete concurso: 351C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

NOVEMBRO

02 04 06 08 12 13 22

Loterias
Megasena

02 05 06 08 09 10 11 14 
16 17 18 19 20 21 23concurso: 2559Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena
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Lotofácil

Quina

Timemania
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Lotomania
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Dia da Sorte
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2423Lotomania

03.847
29.081
30.196
59.353
90.223

19 35 38 62 65 69 77 
BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO

07 15 16 61 62 
concurso: 6063

09 12 20 30 32 35 

02 06 07 11 12 15 20 21 24 29
32 34 35 39 54 59 60 78 84 88

concurso: 2726Lotofácil
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Pioneiro da arte
cinética no Brasil,
falecido em 2020

3/tag. 5/hicso. 6/hacker. 7/camacho. 15/abraham palatnik.
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V A E S
D O R D E D E N T E

N A U F R A G A R
T I R I T A R

V A Z A D A NA T A
D V E N E R A R

B E G E A D P I
D E L A I ND I A
E R P A T I O

A V I A R I O C C
P E R T O R E A L

N O V A R A
C O L A B O R A R

F E L D R A L O
R A T O E I R A S

Que
resiste 

ao tempo

(?) Calca-
nhotto,
cantora

Local em
que se
cortam

madeiras

Beiju
com coco

ralado

O aluno
que

passou
de ano

Sua
capital é
Teresina
(sigla)

Local em
que se
criam
aves

Oposto de
"escuros"

"Ô (?)
Alas", 

marchi-
nha

Secreção
produzi-
da pelo
fígado

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

Expressão
dita ao
telefone

Armadi-
lhas para

ratos

Gordura 
do leite

Redator-
chefe

Iludir 
Comer,

em inglês

Crença
religiosa
Pedra, 
em tupi

Respeitar; 
reverenciar 
Adminis-

trar; dirigir

O país de
Gandhi
Ditongo 

de "faixa"

Vitamina 
de xampus

Deus,
em árabe

Próximo;
vizinho

Ajudar a
fazer 

Ovário 
de peixes
Brincadeira
das torcidas

Área da
escola

Formação
de corais

É provo-
cada por

cáries

Cor da
areia

Pertence
a ela

Despejada;
entornada

Sucede
ao "c"

Indústria
(abrev.)
Cometer
engano

Afundar
(navio) 
Sílaba

de "latir"

O que
move o
atleta

Que existe
de fato

5, em
romanos
A base da

planta

3/eat — fel — itá. 6/vazada. 7/durável.
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Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Terça

28 21
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24 18 25 18
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Gastos da União com a educação
chegaram a R$ 84 bilhões em 2022

Os gastos em manutenção 
e desenvolvimento do ensino 
realizados pela União em 2022 
chegaram a R$ 84 bilhões, con-
tra R$ 76,3 bilhões executados 
em 2021. O valor representa 
133,8% do limite mínimo cons-
titucional estabelecido para 
esse tipo de despesa no ano, de 
R$ 68,2 bilhões. Os dados cons-
tam do Relatório Resumido 
de Execução Orçamentária 
da União (RREO em Foco), de 
dezembro, divulgado ontem 
(30) pelo Tesouro Nacional.

No ano, as despesas exe-
cutadas com ações e serviços 
públicos de saúde atingiram 
R$ 151,9 bilhões, uma redução 
de R$ 27,2 bilhões em relação 
aos valores aplicados no ano 
anterior, que somaram R$ 179,1 
bilhões. O montante representa 
108,6% do limite mínimo cons-
titucional calculado para o 
exercício, de R$ 139,8 bilhões.

“A Constituição Federal esta-
belece que a União deve aplicar 
em despesas com manutenção 
e desenvolvimento do ensino 
e ações e serviços públicos 
de saúde o valor equivalente 
ao limite mínimo do exercício 
anterior, corrigido pelo IPCA 
de doze meses encerrado em 
junho do exercício anterior a 
que se refere a lei orçamentá-
ria. Entram nessa conta as des-
pesas liquidadas no exercício e 
os valores inscritos em restos a 

pagar não processados”, infor-
mou o Tesouro.

Quanto à seguridade social, 
no ano passado, foi registrado 
um déficit de R$ 276,3 bilhões, 
resultante do recolhimento de 
receitas de R$ 1,114 trilhão e 
despesas de R$ 1,391 trilhão. 
O Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) apresentou 
déficit de R$ 270,2 bilhões, 
enquanto o Regime Próprio 
de Previdência dos Servidores 
Públicos (RPPS) apresentou 
resultado negativo de R$ 50,8 
bilhões e o Sistema de Proteção 
Social dos Militares das Forças 
Armadas, de R$ 48 bilhões.

O resultado entre as recei-
tas e as despesas previdenciá-
rias dos servidores do Distrito 
Federal, custeadas pelo Fundo 
Constitucional do Distrito 
Federal (FCDF), resultou em um 
déficit de R$ 6,6 bilhões.

A Receita Corrente Líquida 
(RCL) totalizou R$ 1,25 trilhão 
no ano, o maior resultado 
observado na série histórica ini-
ciada em 2011. A RCL é o soma-
tório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias, de 
serviços, transferências corren-
tes e novas receitas correntes, 
deduzidas as transferências 
constitucionais e legais a esta-
dos e municípios e algumas 
contribuições.

Em 2022, as despesas de 

capital (investimentos, inver-
sões financeiras e amortização 
da dívida) somaram R$ 1,77 
trilhão, enquanto as receitas 
de operações de crédito atin-
giram R$ 1,7 trilhão. Com isso, 
o governo conseguiu cumprir a 
regra de ouro, que veda que as 
receitas decorrentes do endivi-
damento (operações de crédito) 
sejam superiores às despesas de 
capital ao final de cada exercício 
fechado (janeiro a dezembro de 
cada ano). O valor remanescente 
foi de R$ 63,76 bilhões.

Superávit no 
setor público
As contas do setor público 
consolidado, formado por 
governo federal, estados, 
municípios e empresas estatais, 
registraram superavit primário 
de R$ 126 bilhões em 2022. 
O Banco Central (BC) mostra 
que em dezembro, o setor 
teve déficit primário de R$11,8 
bilhões, ante superavit de 
R$123 milhões em dezembro 
de 2021.   No mês, o Governo 
Central e as empresas estatais 
foram superavitários em R$ 
6,2 bilhões e R$ 637 milhões, 
respectivamente, enquanto 
os governos regionais tiveram 
déficit de R$18,6 bilhões.
O resultado primário é formado 
pelas receitas menos as 
despesas, sem considerar o 
pagamento de juros da dívida 
pública. Assim, quando as 
receitas superam as despesas, há 
superavit primário.
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Deputados estaduais
do Paraná tomam
posse amanhã na Alep

A posse dos 54 deputados 
estaduais eleitos nas últimas 
eleições gerais de outubro acon-
tece amanhã (quarta-feira, 1º), 
durante uma cerimônia que 
inicia às 14 horas. A soleni-
dade será realizada no Plenário 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná, (Alep) marcando o iní-
cio a 20ª Legislatura da histó-
ria paranaense (01/02/2023 a 
31/01/2027).

Dos 54 parlamentares da 
atual legislatura, 30 foram 
reeleitos, três conquista-
ram vaga na Câmara dos 
Deputados, em Brasília. Com 
isso, a Assembleia Legislativa 
do Paraná terá uma renovação 
de 44,5% para nova legislatura.

Os novos deputados serão 
24, mas nem todos estarão 
na Assembleia Legislativa 
pela primeira vez, como é o 
caso dos deputados Hussein 
Bakri (PSD), Ney Leprevost 
(União), Marcelo Rangel (PSD), 
Luis Corti (PSB), Gugu Bueno 
(PSD), Do Carmo (União Brasil) 
e Alisson Wandscheer (PROS). 
O deputado mais votado no 
estado foi Alexandre Curi (PSD) 

Câmara e Senado elegem suas
presidências nesta quarta-feira

A capital federal já está 
com tudo pronto para a posse 
de deputados e senadores 
amanhã (1). Um esquema de 
segurança foi montado e revi-
sado e já conta, inclusive, com 
grades instaladas na frente do 
Congresso, na Esplanada dos 
Ministérios.

O objetivo do esquema é 
evitar qualquer tipo de pro-
blema ou tentativa de invasão 
e quebra-quebra como a que 
ocorreu no dia 8 de janeiro. A 
posse dos parlamentares será 
a primeira missão do secretá-
rio de Segurança Pública do 
Distrito Federal (DF), Sandro 
Avelar, já que a intervenção 
em vigor no DF termina hoje 
(terça-feira, 31).

Dentro do Congresso, a 
segurança também será refor-
çada. Com mais detectores de 
metais e restrições de acesso: 
somente para profissionais 

credenciados, assessores e 
familiares.

Na Câmara, a posse está 
marcada para às 10h. Às 16h30, 
está marcada a sessão para 
eleger a Mesa Diretora. Até 
agora, na Câmara não há can-
didatura oficialmente forma-
lizada, isso pode ser feito até 
uma hora antes da eleição, 
ou seja, até as 15h30, mas os 
anúncios já foram feitos pelos 
partidos.

Arthur Lira, do PP, atual 
presidente é candidato à ree-
leição, Chico Alencar do PSOL 
também vai concorrer.

Já no Senado, a sessão de 
posse está marcada para as 
15h. Em seguida, eleição da 
Mesa, para escolha do pre-
sidente. Com sessão convo-
cada para a manhã da quin-
ta-feira (2) para escolha dos 
demais cargos da mesa. Até o 
momento, apenas o senador 

Eduardo Girão, do Podemos, 
oficializou candidatura.

O atual presidente, Rodrigo 
Pacheco, do PSD, também é 
candidato e tem o apoio do 
PDT, PT, Rede e MDB. Inclusive 
o PT, quando anunciou o apoio, 
disse que o faria por conta da 
conduta de Pacheco de defen-
der a democracia após os ata-
ques golpistas de 8 de janeiro.

O terceiro candidato é 
Rogério Marinho, do PL, 
que tem o apoio do PP e do 
Republicanos.

O mandato da Mesa Diretora 
é de dois anos. Na quinta-feira, 
às 15h, o Senado fará a sessão 
solene de abertura dos traba-
lhos do Legislativo, quando 
será lida a mensagem enviada 
pelo presidente Lula, que pode 
ir pessoalmente ao Congresso 
ou enviar a mensagem pelo 
ministro chefe da Casa Civil, 
Rui Costa.

com 237.033 votos, já a depu-
tada mais votada foi Marcia 
Huçulak (PSD) com 75.659 
votos.

BANCADA FEMININA
Na próxima legislatura, a 

Alep contará com uma ban-
cada feminina composta por 
dez deputadas, a maior ban-
cada da história. Na atual, 
são cinco deputadas. Além 
de Marcia Huçulak, integram 
o grupo as deputadas Ana 
Júlia e Luciana Rafagnin (PT); 

Flávia Francischini (União); 
Maria Victoria (PP); Cantora 
Mara Lima (Republicanos); 
Mabel Canto e Cristina Silvestri 
(PSDB); Cloara Pinheiro (PSD) e 
Marli Paulino (Solidariedade).

A deputada mais nova da 
próxima legislatura será Ana 
Júlia (PT) com 22 anos, e o depu-
tado mais idoso será Tercílio 
Turini (PSD) com 78 anos.

A solenidade será transmi-
tida através da TV Assembleia 
e também pelas redes sociais 
do Poder Legislativo. 

DOS 54 parlamentares da atual legislatura, 30 foram reeleitos, três conquistaram vaga na 
Câmara. alep renovou 44,5% das cadeiras

SANDRO NASCIMENTO/ALEP

Ex-tucana
A senadora Mara Gabrilli anunciou 
que está deixando o Partido Social 
Democrático Brasileiro (PSDB) 
após 19 anos. Através das redes 
sociais, a política agradeceu os 
ex-ministros José Serra e Gilberto 
Kassab, responsáveis por abrir as 
portas do partido. No comunicado, 
Gabrilli afirmou que se juntará ao 
Partido Social Democrático (PSD). 
“Saio com gratidão, levando comigo 
a missão de continuar trabalhando 
pelo Brasil”, disse a senadora de São Paulo, que tem mandato 
até o fim de 2026. Nas últimas eleições, Gabrilli foi candidata à 
vice-presidência da chapa de Simone Tebet (MDB).

Kid no PT
Na madrugada do domingo, 29, o site do PT foi invadido por 
hackers. Quem acessasse o site oficial da sigla encontrava uma 
tela preta acompanhada de uma imagem do ex-ator pornô 
Kid Bengala. Imagens do ator também apareceram no perfil 
do cantor Luan Santana na semana passada. O problema foi 
solucionado e o site opera normalmente. Segundo o PT, não 
houve apropriação ou perda de nenhuma informação “O site do 
PT teve sua ‘home’ criminosamente hackeada na madrugada de 
29 de janeiro”, publicou o partido nas redes sociais. “O site não 
foi invadido. Não houve apropriação, ou perda, de nenhuma 
informação. O site está operando normalmente, com acesso a 
todo o seu conteúdo”, afirma o texto.

‘Quartel de Abrantes’
A Justiça federal determinou sábado, 28, que o governo 
recontrate médicos cubanos que participavam do Mais 
Médicos, programa que foi substituído pelo Médicos pelo 
Brasil, em 2019, após decisão do ex-presidente Bolsonaro. A 
determinação do TRF da 1ª Região, em Brasília, assinada pelo 
desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, contempla a 
20ª turma do Mais Médicos e atende um pedido da Associação 
Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições 
Estrangeiras e Intercambistas. Como justificativa, Brandão cita 
a delicada situação da saúde pública no território indígena 
Yanomami, em Roraima. Por causa da emergência, o magistrado 
deu dez dias para que o governo apresente um plano de 
execução para contratação dos profissionais estrangeiros.

‘Falácias’
Políticos reagiram 
negativamente à decisão 
de Lula ao classificar o 
impeachment de Dilma, em 
2016, como um “golpe de 
estado”. A denominação já 
havia sido usada em sites 
oficiais do governo e foi 
repetida durante suas viagens 
oficiais à Argentina e ao 
Uruguai. O posicionamento 
do petista não agradou alguns 
parlamentares, principalmente 
os da centro-direita, gerando 
um clima de forte oposição 
ao atual mandatário. Com a 
repercussão da fala, muitos 
políticos decidiram cobrar 
um posicionamento dos 
ministros do STF. “Infelizmente 
é preciso repetir: quem chama 
o impeachment de Dilma de 
golpe ataca a democracia no 
Brasil, o Congresso e o STF. 
É um discurso extremista 
e incentiva o ataque a 
instituições”, escreveu nas 
redes sociais o perfil do PSDB.

DIVULGAÇÃO

 Ataque às instituições
“Agora o Lula está atacando 
as instituições falando 
que o impeachment foi 
golpe. O STF vai ficar só 
olhando?”, escreveu o perfil 
do Movimento Brasil Livre 
(MBL). O ex-presidente Michel 
Temer, que sucedeu Dilma, 
também se posicionou sobre 
o assunto. Ele foi chamado 
de “golpista” em um dos 
discursos do atual presidente. 
“Mesmo tendo vencido as 
eleições, Lula ainda mantém 
os pés no palanque e os 
olhos no retrovisor e tenta 
reescrever a história com 
narrativas ideológicas. O 
país não foi vítima de golpe. 
Houve a aplicação da pena 
prevista para quem infringe 
a Constituição”. O MDB de 
Temer tem três ministros 
no governo Lula: Simone 
Tebet, Jader Filho e Renan 
Filho. Além disso, foi o ex-
presidente quem indicou 
Alexandre de Moraes ao STF.
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Primeiro-secretário
Com a eleição da nova mesa 
diretora da Assembleia 
Legislativa, nesta quarta-
feira (1), o deputado estadual 
Alexandre Curi (PSD) deverá 
ser eleito o primeiro-secretário 
da casa. Curi estabeleceu 
como prioridades para a nova 
função avançar nas ações de 
transparência, modernizar 
e informatizar processos 
e ampliar a parceria com 
o Governo do Estado no 
programa Paraná Mais Cidades, 
que garante investimentos 
de recursos da Assembleia 
diretamente nos municípios 
paranaenses.

Ecoturismo
O deputado estadual Marcio 
Nunes (PSD), cotado para 
assumir a recém-criada 
Secretaria de Turismo do 
Paraná, prevê um bom ano 
para o fomento do ecoturismo. 
“O turismo sustentável tem 
ganhado força em nosso 
Estado. Setores ligados a este 
nicho afirmam que após a 
pandemia os turistas estão 
mais atentos à sustentabilidade 
e à valorização de espaços 
naturais. O fortalecimento 
desse segmento deve ser uma 
prioridade no Paraná”, disse à 
coluna da ADI.

Cadastur
Entre 2019 e 2021, aumentou 
27,5% de empresas registradas 
no cadastro de prestadores de 
serviços turísticos no Paraná, 
de 6 mil para 8 mil empresas 
registradas no setor. De acordo 
com dados consolidados 
do IBGE, o turismo cresceu 
33,8% no estado entre janeiro 
e setembro de 2022. No 
carnaval deste ano, primeiro 
feriado prolongado do ano, 
a expectativa é de que os 
paranaenses apostem nas 
aventuras da região litorânea 
do estado.

Vagas de emprego
As Agências do Trabalhador 
do Paraná começam a semana 
com a oferta de 13.621 vagas 
de emprego com carteira 

Alexandre de Moraes
nega a suspensão
de posse de deputados

O ministro Alexandre 
de Moraes,  do Supremo 
Tr i b u n a l  Fe d e ra l  ( ST F ) , 
negou, no domingo, 29, um 
pedido para suspender a 
posse de 11 deputados sus-
peitos de envolvimento com 
os atos de vandalismo do dia 
8 de janeiro. O magistrado 
concordou com o parecer 
da Procuradoria-Geral da 
República (PGR), que afir-
mou que a conduta dos par-
lamentares deve ser anali-
sada pelo Conselho de Ética 
da Câmara dos Deputados. 
“Neste momento, eventuais 
consequências das condutas 
noticiadas em relação aos 
mandatos dos Deputados 
Federais nominados deverão 
ser analisadas no âmbito do 
Conselho de Ética da Câmara 
dos Deputados, nos termos 

Paranaense quer ser 
prefeita de São Paulo

A jornalista paranaense 
Joice Hasselmann, que se 
mudou para São Paulo e foi 
eleita deputada federal em 
2018 pelo PSL, pretende dis-
putar as eleições municipais 
de 2024 para a prefeitura da 
capital paulista. Atualmente 
ela está no PSDB, tentou se 
reeleger no ano passado, mas 
não conseguiu. O mandato 
dela na Câmara dos Deputados 
termina hoje (terça-feira, 31).

A jornalista admite ter feito 
análises equivocadas sobre o 
cenário eleitoral no ano pas-
sado. Ela credita sua derrota a 
uma série de fatores, entre eles 
a atual situação do PSDB, par-
tido ao qual se filiou em 2021 
após dois anos de desgaste 
com o PSL, o então partido do 
ex-presidente Jair Bolsonaro. 
“O PSDB saiu muito menor das 
urnas. Acho também que foi 
uma âncora na minha eleição, 
me puxou para baixo porque 
o partido está extremamente 
desgastado”, disse.

Joice nasceu em Ponta 
Grossa e lá iniciou a carreira 
de jornalista e radialista, após 

do art. 55 da Constituição 
Federal”, diz um trecho do 
despacho.

Neste sentido, Moraes 
determinou que uma cópia da 
decisão seja encaminhada ao 
presidente da Casa, Arthur Lira 
(PP-AL), para que ele adote as 
providências que considerar 
cabíveis junto ao colegiado. 
O pedido de suspensão da 
posse dos congressistas foi 
enviado à Suprema Corte 
pelo grupo Prerrogativas e 
mirava Luiz Ovando (PP-MS), 
Marcos Pollon (PL-MS), Rodolfo 
Nogueira (PL-MS),  João 
Henrique Catan (PL-MS), Rafael 
Tavares (PRTB-MS), Carlos 
Jordy (PL-RJ), Silvia Waiãpi 
(PL-AP), André Fernandes (PL-
CE), Nikolas Ferreira (PL-MG), 
Sargento Rodrigues (PL-MG) e 
Walber Virgolino (PL-PB).

se formar na Universidade 
Estadual de Ponta Grossa 
(UEPG). Ela também traba-
lhou em Curitiba antes de se 
transferir para São Paulo, onde 
trabalhou na Veja e na Rádio 
Jovem Pan.

Críticas

O deputado estadual Requião 
Filho (PT) fez, por meio de 
um vídeo postado nas redes 
sociais, uma análise das críticas 
feitas por ele e o pai, o ex-
governador Roberto Requião, 
ao PT e também ao primeiro 
mês do governo de Lula. O 
comentário foi feito um dia 
após a indicação de Enio Verri 
ao cargo de diretor-geral 
brasileiro da Itaipu Binacional. 
Para o parlamentar, as 
cobranças feitas por eles nada 
mais são que instrumentos da 
democracia. Requião Filho disse 
que ele e o pai têm “cobrado 
posições mais firmes e fortes 
do Governo Federal e algumas 
pessoas tem se assustado 
como isso. A gente não foi 
eleito para passar pano não, a 
gente foi eleito para defender 
o interesse público, o interesse 
brasileiro”. Para Requião Filho, 
o PT até o momento não tem 
demonstrado ser o mesmo 
partido que derrotou Jair 
Bolsonaro (PL) nas eleições.

O magistrado concordou com o parecer da 
PGR, que afirmou que a conduta dos parla-
mentares deve ser analisada pelo Conselho 
de Ética da Câmara

DIVULGAÇÃO

JOICE nasceu em Ponta Grossa e lá iniciou 
a carreira de jornalista e radialista, após se 
formar na Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG)

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Vice-líder
O deputado estadual Gugu Bueno (PSD), que toma posse do cargo 
nesta quarta-feira (1°) e será vice-líder de governo na Assembleia 

Legislativa do Paraná. O convite foi aceito nesta segunda-feira 
(30) pelo parlamentar, após reunião com o governador Ratinho 

Jr. “Me sinto muito honrado pela confiança depositada em nosso 
trabalho”, afirma o deputado. Gugu teve papel fundamental no 
avanço de projetos de lei essenciais para o desenvolvimento do 

Paraná, como o da Nova Ferroeste.

assinada. A maior parte é para 
auxiliar de linha de produção, 
com 2.830 oportunidades. 
Na sequência, aparecem as 
funções de alimentador de 
linha de produção com 580 
vagas, magarefe (425) e safrista 
(421). A região metropolitana 
de Curitiba concentra o maior 
volume de postos de trabalho 
disponíveis (2.482).

Vestibular
A Unioeste realiza seu 
vestibular neste domingo, 5 de 
fevereiro. Os candidatos devem 
ficar atentos aos locais de 
provas, horários e o que pode 
ou não ser levado para a sala. 
Conhecendo essas dúvidas 
comuns, a universidade 
preparou uma lista para ajudar 
o aluno a não correr riscos, 
disponível no 
site www.unioeste.br.

Araucária
A preservação da Araucária, 
árvore-símbolo do Paraná, 
a partir das técnicas 
desenvolvidas pelo professor 
e pesquisador Flávio Zanetti 
foi destaque em jornal da 
Rede Globo. O professor da 
UFPR aponta que os avanços 
realizados podem encerrar o 
processo de extinção da planta. 
A produção da árvore também 
tem incentivo e apoio em nível 
estadual com a aprovação da 
lei proposta pelo deputado 
Luiz Claudio Romanelli (PSD) 
em 2020, juntamente com o 
deputado Hussein Bakri (PSD) 
e o ex-deputado Emerson 
Bacil (União Brasil). A  técnica 
utilizada pelo professor Zanetti 
faz enxertos com o material 
genético da araucária de 
caçador, que ficou conhecida 
pelo recorde de produtividade, 
a maior já conhecida até hoje 
no Brasil e no mundo.

Sortudo
Um iguaçuense cravou os 
sete números sorteados no 
concurso 1892 da Timemania 
de sábado, 28. O dono do 
bilhete vencedor vai receber 
um prêmio de R$ 29.086.425,27. 
As dezenas da vez foram 19-35-
38-62-65-69-77.
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Milho embarcado em
janeiro é 161% superior
ao mesmo mês de 2022

O mês de janeiro ainda nem 
terminou, mas o volume de 
milho carregado pelo Porto de 
Paranaguá, neste ano, impres-
siona. Até o último dia 29, foram 
569.461 toneladas do cereal 
embarcadas. O volume é quase 
161% maior que as 218.358 
toneladas exportadas pelos ter-
minais paranaenses durante os 
31 dias do mesmo mês de 2022.

“O que estamos perce-
bendo pelos grandes volumes 
registrados nos embarques 
aqui pelo Porto de Paranaguá 
é que essa movimentação já 
vem se intensificando desde o 
ano passado”, diz o diretor-pre-
sidente da Portos do Paraná, 
Luiz Fernando Garcia.

No último mês de dezembro 
foram carregadas 580.147 tone-
ladas de milho. Comparado às 
97.124 toneladas exportadas em 
dezembro de 2021, o volume foi 
947% maior.

“Também o line-up dos 
navios que chegarão para car-
regar milho aqui pelo Paraná 
mostra que a tendência é que 
continue assim pelo menos 
ainda no próximo mês”, 
afirma Garcia.

No mês de janeiro, até este 
domingo (29), 19 navios atra-
caram no Porto de Paranaguá 
para carregar milho. Segundo 
o line-up desta segunda-feira 
(30), escala das embarcações 
para receber o granel, nove 
navios já estão em porto para 
carregar 587.324 toneladas e 
outros oito estão na sequência 

Abastecimento foi retomado
gradativamente em Umuarama

Devido à complexidade 
nas interligações hidráulicas 
no sistema de abastecimento 
de água de Umuarama, rea-
lizadas no último domingo 
(29), a Sanepar informa que 
houve atraso na conclusão 
dos trabalhos. E, em razão 
das altas temperaturas regis-
tradas no fim de semana, 
não foi possível recuperar 
os níveis dos reservatórios. 
Assim, o sistema apresentou 
oscilação no fornecimento 
de água e queda de pressão 
nas redes de distribuição em 

todas as regiões da cidade.
Alguns moradores sentiram 

falta de água em seus imóveis 
em determinados momen-
tos do domingo e de ontem 
(segunda-feira, 30).  

A orientação foi a procura 
pela empresa que deu início 
às verificações. A previsão era 
de que os níveis dos reserva-
tórios e o abastecimento vol-
tasse a ser normalizado ainda 
na madrugada de hoje (terça-
-feira, 31).

De acordo com o informe da 
Sanepar, em situações como 

esta, a orientação é que se 
faça uso da água, priorizando 
alimentação e higiene pessoal 
e que os moradores evitem o 
desperdício, pois só ficam sem 
água durante o período de ins-
tabilidade, os clientes que não 
possuem caixa-d’água no imó-
vel, conforme recomendação 
da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas). “A 
Sanepar sugere que cada imó-
vel tenha uma caixa-d’água de 
pelo menos 500 litros. Assim, é 
possível ter água por 24 horas, 
no mínimo”, consta no informe.

Acordo internacional
“No último mês de novembro, com o novo acordo comercial com a 

China, 136 empresas foram auditadas e habilitadas pelo Ministério da 
Agricultura para armazenar e exportar milho no Brasil”, afirma a agrô-
noma. O Paraná, de acordo com ela, é o segundo Estado com maior 
número de plantas autorizadas pelos governos chinês e brasileiro.

Mercado
A engenheira agrônoma Ana Paula Kowalski, técnica do Departa-

mento Técnico e Econômico (DTE) do Sistema Faep/Senar-PR, con-
firma que janeiro realmente não é típico período de exportação de 
granéis, especialmente milho. Porém, segundo ela, uma combina-
ção de fatores tem impulsionado a demanda pelo cereal brasileiro. 
Além do fato dos produtores precisarem fazer espaço para receber 
a nova safra de soja, a lacuna aberta no mercado internacional pela 
situação da guerra na Ucrânia e a nova demanda da China também 

aquecem os embarques pelos portos brasileiros.

NO mês de janeiro, até o domingo (29), 19 navios atracaram no Porto de Paranaguá para 
carregar milho
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para embarcar 511.839 tone-
ladas de milho. Já há outro 
anunciado, que deve receber 
67 mil toneladas. Somado, 

o volume quase chega a 
1,1 milhão de toneladas do 
cereal a serem exportados por 
Paranaguá.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Cascavel - Na manhã de ontem 
teve início o I Seminário de Edu-
cação 2023, da Rede Municipal 
de Educação de Cascavel. Neste 
primeiro dia, todos os profis-
sionais das escolas, Cmeis e da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação estiveram envolvidos 
nas palestras e, em função do 
grande público, as atividades 
ocorreram em diversos locais, 
como no Teatro Sefrin Filho e o 
Centro Cultural Gilberto Mayer, 
nos auditórios da Unioeste, Uni-
vel e Fag, e no Ceavel.

O tema deste I Seminário é “A 
Organização do Trabalho Peda-
gógico: fundamentos para for-
mação docente” e as palestras 
vêm ao encontro com os muitos 
desafios para a Educação neste 
ano letivo de 2023.

Em sua fala aos servidores, 
durante as palestras da manhã, 

Cartórios do Paraná 
registram recorde de 
mudanças de sexo
Curitiba - O movimento da 
população formada por trans-
gêneros e transexuais tem uma 
razão a mais para comemora-
ções durante o vigésimo ani-
versário do Dia Nacional da 
Visibilidade Trans, que acon-
tece no próximo domingo, 
29.01: um aumento recorde de 
162% em 2022 no número de 
pessoas que mudaram o nome 
e o gênero diretamente em car-
tório de registro civil, sem a 
necessidade de procedimento 
judicial e nem cirurgia de rede-
signação sexual.

Dados compilados pela 
Associação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais 
(Arpen-Brasil), entidade que 
reúne todos os 7.741 cartórios 
de registro civil do Brasil, pre-
sentes em todos os municípios 
e distritos do país, mostram 
que no ano passado foram rea-
lizados 207 procedimentos de 
alteração de gênero no Paraná, 
número 162% maior que o veri-
ficado em 2021, quando ocor-
reram 79 mudanças. Se com-
parado ao primeiro ano do 
procedimento (2018), quando 
foram 83 atos, o crescimento é 
de quase 150%.

O número é recorde no 
Brasil desde que a alteração 
passou a ser realizada direta-
mente em cartório de registro 

civil, em 2018, ano em que uma 
decisão tomada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) e regula-
mentada pelo Provimento nº 
73 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), permitiu a rea-
lização do procedimento pela 
chamada via extrajudicial, sem 
a necessidade de processo, 
advogado ou decisão judicial.

Do total de atos realizados 
em 2022, 48,3% se referem 
a pessoas que mudaram seu 
gênero de feminino para mas-
culino, enquanto 45,4% muda-
ram o sexo de masculino para 
feminino, uma proporção que 
vem se mantendo ao longo 
dos anos. Já 6,3% mudaram 
o gênero, mas não realizaram 
a mudança do nome, uma vez 
que é opcional.

“É por meio do registro civil 
que determinados grupos da 
sociedade, como neste caso da 
população trans, saem da invi-
sibilidade. Conferir dignidade à 
pessoa humana está no cerne 
do registro civil e mais uma vez, 
os cartórios se mostram entes 
participativos neste processo 
de mudança, com um número 
recorde de alterações de nome 
e gênero feito diretamente 
nos cartórios”, destaca Mateus 
Afonso Vido da Silva, presidente 
Instituto do Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do 

Paraná (Irpen/PR).

COMO FAZER?
Para orientar os interessa-

dos em realizar a alteração, a 
Arpen-Brasil editou uma Carti-
lha Nacional sobre a Mudança 
de Nome e Gênero em Cartório, 
onde apresenta o passo a passo 
para o procedimento e os docu-
mentos exigidos pela norma 
nacional do CNJ. “Trata-se de 
um documento prático, com ins-
truções detalhadas que podem 
auxiliar as pessoas a realizarem 
o procedimento direto em Cartó-
rio, sem a necessidade de ação 
judicial ou gastos adicionais 
com advogados e custas”, des-
taca Gustavo Renato Fiscarelli, 
presidente da Arpen/BR.

Para realizar o processo de 
alteração de gênero em nome 
nos Cartórios de Registro Civil 
é necessário a apresentação de 
todos os documentos pessoais, 
comprovante de endereço e as 
certidões dos distribuidores 
cíveis, criminais estaduais e 
federais do local de residência 
dos últimos cinco anos, bem 
como das certidões de execu-
ção criminal estadual e federal, 
dos Tabelionatos de Protesto 
e da Justiça do Trabalho. Na 
sequência, o oficial de registro 
deve realizar uma entrevista 
com o (a) interessado. 

Carreira docente e aprendizagem
são focos centrais de seminário

a secretária Marcia Baldini des-
tacou dois destes desafios. 
“Temos dois aspectos impor-
tantíssimos para trabalharmos 
e já estamos nos estudos e nas 
tratativas. Um deles diz respeito 
à carreira do professor e o outro 
é a questão das aprendizagens”.

Marcia Baldini aproveitou 

ainda para convidar todos os 
profissionais da Rede Muni-
cipal a promover a junção de 
esforços para recompor e forta-
lecer os processos de aprendiza-
gem dos alunos, que sofreram 
com os impactos da pandemia 
quando houve a necessidade se 
suspender as aulas presenciais.

A secretária passou pela 
manhã em todos os locais de 
palestra e em todos os espaços 
a participação dos servidores foi 
bastante expressiva. Este será o 
maior seminário já realizado 
pela rede Municipal de Educa-
ção de Cascavel, com mais de 
80 atividades divididas entre 
palestras e minicursos. O I Semi-
nário de Educação 2023 segue 
até quarta-feira (1º) e prepara os 
profissionais para o retorno dos 
alunos, que acontece na pró-
xima segunda-feira (6).
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Arquivo confidencial
Os ataques no gabinete da 
presidente do STF, minis-
tra Rosa Weber, não foram 
piores que o descoberto 
pela PF: os criminosos que 
depredaram o Supremo 
invadiram sua sala e levaram 
pastas com arquivos confi-
denciais da mesa. O desafio 
para investigação é que a 
sala não tem câmeras. Antes 
do vandalismo, a presidente 
já evitava o povo. Evitou um 
voo comercial e solicitou um 
jatinho da FAB para ir a Porto 
Alegre no Réveillon. 

Paredes valiosas
A estupidez da depredação 
aliou-se à burrice dos anal-
fabetos culturais e pode-se 
comemorar que há um minús-
culo saldo positivo no Palácio 
do Planalto após os ataques 
daquele domingo aloprado: 
Painéis de Burle Marx (2º 
andar) e de Athos Bulcão (4º 
andar), que valem milhões 
de reais, foram os únicos 
quadros preservados.

Cerco a JJ
O deputado federal Jonathan 
de Jesus (PR-RR) estava 
confiante de que seria o 
próximo ministro do TCU, 
com bênçãos de Arthur 
Lira. A maré virou. Há uma 
força-tarefa de adversários 
para impedi-lo. Informações 
sobre investigações e gastos 
de gabinete com empresas 
familiares circulam entre 

Flávio, o plano B
Ninguém no entorno do clã arrisca dizer que Jair Bolsonaro 
será o candidato da direita em 2026. “Refugiado” nos Esta-
dos Unidos – ele não quer voltar ao Brasil – Bolsonaro se tor-
nou uma sentença ambulante. Seu primeiro medo é desem-

barcar aqui e perder o passaporte no mesmo dia. O segundo, 
de ser preso no âmbito do inquérito das fake news sob a 

caneta do ministro Alexandre de Moraes, do STF, a despeito 
de outros processos nos quais é alvo estarem a caminho da 
1ª instância. Este cenário começou a esboçar o plano B: o 
candidato pode ser o filho senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) 
que, para muitos aliados, é o mais preparado do quarteto 

de herdeiros. Com 
a investigação 

das “rachadinhas” 
arquivada, Flávio 

tem caminho livre. 
Resta saber como 

vai se comportar na 
gestão o governador 
Tarcício de Freitas, 

em São Paulo, 
potencial nome do 

grupo. Flávio e Tarcí-
cio são amigos. Mas 
em política é outra 

história.

políticos. Agora, presidentes 
de partidos que se manifes-
taram favoravelmente à sua 
candidatura, como o PT e 
PSB, são procurados para 
mudarem de ideia. Ministros 
do TCU já torcem o nariz para 
o nome dele.

Transição oficial
Apesar de estar desde a 
posse do presidente Lula 
da Silva já trabalhando de 
fato, dentro do Palácio do 
Planalto, o deputado esta-
dual André Ceciliano (PT-RJ) 
a partir de hoje será oficial-
mente Secretário Nacional de 
Relações Governamentais. 
É que, como presidente da 
ALERJ, ele não poderia se 
licenciar até passar o cargo 
na Assembleia.

Os bilhões do Kwai
A plataforma Kwai apresenta 
hoje em Brasília pesquisa 
encomendada ao Instituto 
Locomotiva sobre o perfil 
de consumo de jovens das 
classes B e C no cenário de 
pós-pandemia. Os números 
revelam que o público mais 
jovem movimenta cerca de 
R$ 655 bilhões por ano (isso 
mesmo) e representa 70% 
da massa de renda da faixa 
etária entre 16 e 34 anos. 
O estudo procura ilustrar 
quem é esse público, defi-
nindo suas características, 
seus comportamentos e sua 
importância para a economia 
no País. 
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Polícia deflagrou operação contra
assaltantes que agiram no Noroeste

A Polícia Civil de Umuarama 
deflagrou na manhã de ontem 
(segunda-feira, 30) a ope-
ração denominada ‘Oitavo 
Mandamento’, destinada a 
cumprir mandados de busca 
e apreensão contra crimi-
nosos suspeitos de terem 
envolvimento na prática de 
um crime de roubo, ocorrido 
no dia 22 de janeiro, em uma 
propriedade rural, no municí-
pio de Perobal (20 quilômetros 
de Umuarama).

De acordo com as investiga-
ções, na ocasião do crime, três 
homens armados foram até a 
propriedade rural e anuncia-
ram o assalto, rendendo três 
pessoas que estavam no local. 
As vítimas, um homem de 53 
anos, um homem de 67 anos e 

Traficante é preso em Iporã
Polícia Civil, por intermédio dos policiais civis lotados na 15ª 

Delegacia Regional de Iporã, com apoio de agentes da Força Na-
cional, desenvolveram ontem (segunda-feira, 30), pela manhã, 
uma ação de combate ao tráfico de drogas. A operação termi-

nou com a prisão de um homem, de 23 anos de idade, acusado 
pela prática do crime de tráfico. O acusado, já havia sido preso 
no ano passado pela mesma prática e, após ser determinada 

medida cautelar de monitoração eletrônica, descumpriu a medi-
da sendo decretada a prisão preventiva. O preso ainda responde 

a processo pela prática de roubo e estupro, fatos estes tam-
bém ocorridos no ano de 2022. Depois de localizado, o homem 

detido foi colocado novamente à disposição da justiça na Cadeia 
Pública de Iporã.

Duas pessoas morreram em violento acidente na PR-323
Um homem de 29 anos 

morreu na noite do sábado (28) 
no trecho da PR-323 conhecido 
como Tubão, a 1,5 quilômetro 
do Parque de Exposições de 
Umuarama. Ele estava em uma 
Honda Biz, que foi atingida por 
uma caminhonete.

O condutor da moto, iden-
tificado com Wellington Junior 
da Cruz, ia para o encontro 
entre pais de crianças que par-
ticipam de um retiro infanto-
-juvenil da Igreja Católica, na 
Estrada Cedro. A filha de Cruz 
participa da programação 
religiosa.

uma mulher de 74 anos foram 
amarradas e mantidas em cár-
cere privado no interior da resi-
dência. Os autores do assalto, 
a todo momento, agrediam 
as vítimas e exigiam dinheiro. 
Foi subtraída uma quantia em 
dinheiro, além de outros per-
tences da residência.

Após o crime, o GDE 
Umuarama passou a investigar 
o caso e conseguiu identificar 
três suspeitos de envolvimento 
com o caso, razão pela qual a 
autoridade policial represen-
tou pela expedição dos man-
dados de busca e apreensão, o 
que foi acolhido pelo Ministério 
Público e Poder Judiciário. As 
ordens judiciais foram cum-
pridas ontem pela manhã no 
município de Perobal.

O primeiro alvo foi um 
homem de 45 anos, que não 
possui antecedentes criminais. 
As diligências em sua residên-
cia resultaram na apreensão 
de um aparelho celular.

O segundo suspeito é um 
homem de 25 anos, que já pos-
sui passagens por homicídio, 
posse ilegal de arma de fogo, 
disparo de arma de fogo, trá-
fico de drogas e ameaça. Em 
sua casa nada de ilícito foi 
encontrado, não resultando 
apreensões.

Esse homem está na 
cadeia pública de Umuarama 
desde o dia 23 de janeiro, 
q u a n d o  f o i  p r e s o  p e l a 
Polícia Civil de Umuarama, 
no decorrer da terceira fase 
da ‘Operação Cronos’. Ele 

foi capturado no interior de 
um ônibus no município de 
Perobal. O homem também é 
suspeito de ser um dos auto-
res do latrocínio ocorrido em 
Perobal no dia 2 de novembro 
do ano passado.

A terceira pessoa suspeita, 

trata-se de uma mulher de 
29 anos, que já possui ante-
cedentes criminais por furto, 
tráfico de drogas e lesão cor-
poral. Durante o cumprimento 
das buscas em sua residência 
foram apreendidos três apare-
lhos celulares.

O motorista de um VW 
Brasília teria invadido a pista 
contrária e atingido uma cami-
nhonete, que se desgovernou 
e passou sobre o corpo do 
motociclista.

N a  B r a s í l i a  e s t a v a 
somente o motorista, iden-
t i f icado como José dos 
Santos, 64 anos, que ficou 
preso entre as ferragens e 
após ser retirado foi enca-
minhado em estado gravís-
simo pelas equipes do Corpo 
de Bombeiros e do Samu 
(Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) para o Hospital 
Nossa Senhora Aparecida. 
No início da madrugada foi 
anunciado seu óbito. O con-
dutor da caminhonete teve 
ferimentos leves.

O clima era de grande 
comoção entre os pais que 
enviaram filhos ao retiro e se 
preparavam para uma noite 
festiva, onde entregariam car-
tinhas para serem repassadas 
às crianças.

Policiais rodoviários estaduais apre-
enderam ontem (30), por volta das 
6 horas, 179 quilos de maconha. 
A droga estava sendo transportada 
dentro de um Volkswagen Gol, de 
cor branca pela rodovia PR-323. 
A apreensão aconteceu quando 
os patrulheiros diligenciavam pelas 
proximidades de Iporã quando se 
depararam com o veículo suspeito, 
por estar muito baixo, aparentando 
estar pesado e ainda possuía placas 
de São Paulo. Foi realizada a abor-
dagem e o motorista de 25 anos de 
idade foi preso em flagrante. Ele e, o 
carro e os 280 tabletes de maco-
nha, forma entregues aos cuidados da 
Polícia Civil de Iporã.

O motociclista teve partes do corpo amputadas e o condutor da Brasília não resistiu aos ferimentos grave se morreu no hospital
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Baby vence duelo brasileiro e leva 
o bronze no Grand Prix de Almada

O Brasil se despediu do 
Grand Prix de judô de Almada 
(Portugal) com três medalhas. 
No domingo (29), Rafael Silva, 
o Baby, conquistou o bronze 
na categoria acima de 100 
quilos, superando o com-
patriota João Cesarino, por 
acúmulo de três shidos (puni-
ções), no confronto que valeu 
um lugar no pódio. O sul-co-
reano Kim Minjong foi o cam-
peão do peso.

Nono colocado da categoria 
pela Federação Internacional 
de Judô (IJF, sigla em inglês), 
Baby encerrou o Grand Prix 
com quatro vitórias em cinco 
lutas. Além de Cesarino, ele 
derrotou o cipriota Antoniou 
Giannis, o cazaque Zhambyl 

Nathalie Moellhausen brilha e
vence GP de espada de Doha

A esgrimista Nathalie 
Moellhausen conquistou a 
medalha de ouro no Grand Prix 
de espada de Doha (Catar). A 
italiana naturalizada brasileira 
venceu os seis jogos que dispu-
tou no domingo (29), incluindo 
a final contra a francesa Marie-
Florence Candassamy.

Campeã mundial em 2019, 
Nathalie mostrou na última 
sexta-feira (27) que brigaria por 
medalhas em Doha ao ganhar 
os cinco jogos da fase preliminar 

Turgynaliyev e o sul-co-
reano Youn Jaegu, perdendo 
somente na semifinal para o 
georgiano Saba Inaneishvili 
(que ficou com a prata). O ter-
ceiro lugar renderá 350 pontos 
no ranking mundial e olímpico. 
Este último, lançado em 24 de 
junho de 2022, definirá os clas-
sificados aos Jogos de Paris 
(França), em 2024.

Cesarino, que iniciou o 
torneio na 95ª posição do 
ranking, abriu a campanha 
vencendo o norte-americano 
Christian Konoval. Em seguida, 
superou o azeri Dzhamal 
Gamzatkhanov. Nas quartas 
de final, ele não passou pelo 
holandês Jur Spijkers, quinto 
do mundo, mas se recuperou 

na repescagem, ao bater o ucra-
niano Khammo Yakiv. O brasi-
leiro receberá 252 pontos pela 
quinta posição em Almada.

Outros sete judocas repre-
sentaram o Brasil em Almada 
neste domingo: Marcelo 
Gomes, Giovanni Ferreira 
(ambos da categoria até 90 
quilos), Eduardo Bettoni, 
Leonardo Gonçalves (ambos 
até 100 quilos), Millena Silva, 
Samanta Soares (ambas até 
78 quilos) e Giovanna Santos 
(acima de 78 quilos). Nenhum, 
porém, avançou às disputas 
por medalha.

Nos dois dias anteriores de 
competição, o judô brasileiro 
foi ao pódio duas vezes. Na 
sexta-feira (27), Rafaela Silva 

levou a medalha de prata na 
categoria até 57 quilos. No 
sábado (28), Gabriella Mantena 
repetiu a campeã mundial e 
olímpica e foi vice-campeã na 

categoria até 63 quilos. Assim 
como Cesarino, Gabriella ven-
ceu a seletiva nacional do ano 
passado, que a credenciou a 
um lugar na seleção.

BRASIL encerra competição em Portugal com três medalhas em três dias

DIVULGAÇÃO

A defesa de Daniel Alves apresentou ontem (30) recurso à prisão provisória 
decretada pela juíza do Tribunal de Justiça de Barcelona. O jogador é inves-
tigado por agressão sexual e está preso desde 20 de janeiro. A advogada da 
vítima, Ester García López, informou não havia sido notificada sobre o recurso 
até o final da tarde de ontem. A acusação disse que vai se manifestar de forma 
contrária ao recurso. A defesa da vítima tem cinco dias úteis para apresentar suas 
alegações. O Tribunal decidirá se Daniel Alves será solto ou se continua na prisão. 
A decisão não deve ser tomada ainda nesta semana. Enquanto isso, o jogador 
segue preso. O lateral direito deu diferentes versões sobre o que ocorreu dentro 
de um banheiro da boate Sutton, em Barcelona. Inicialmente, negou conhecer 
a vítima por medo da reação da esposa dele, Joana Sanz. Depois, afirmou que 
teve relação sexual consensual com a mulher. A investigação continua. Testemunhas 
que estiveram na sala VIP da boate com a vítima e Daniel Alves, como amigos ou 
funcionários, devem ser ouvidas nos próximos dias.

– em que os atletas são dividi-
dos em chaves e duelam entre 
si – e se classificar diretamente 
à chave principal do torneio, que 
reuniu 27 das 28 melhores esgri-
mistas do ranking da Federação 
Internacional da modalidade 
(FIE). A ítalo-brasileira iniciou 
a competição ocupando a 36ª 
posição da lista.

Nathalie abriu o domingo 
superando a singapuriana 
Kiria Rahman por 13 toques 
a 9. Em seguida, derrotou a 

francesa Lauren Rembi (que a 
vencera nas quartas de final da 
Olimpíada do Rio de Janeiro, 
em 2016) com um duro 9 a 8. A 
estreia nas oitavas de final foi 
contra a queniana Alexandra 
Ndolo, vice-campeã mundial 
em 2022. As espadistas aca-
baram os três rounds empata-
das em 14 a 14, com vitória da 
ítalo-brasileira no desempate.

O triunfo sem maiores 
dificuldades sobre a italiana 
Alessandra Bozza, por 15 a 7 (na 
esgrima, quem atingir 15 pon-
tos antes do fim dos três rounds 
vence o duelo), nas quartas de 
final, antecedeu um jogo com-
plicado diante da húngara Eszter 
Muhari. A rival chegou a ter 3 
pontos de vantagem, a menos 
de 50 segundos para o fim, mas 
Nathalie reagiu e conseguiu a 
virada no desempate, ganhando 
por 9 a 8 e se garantindo na final 
de maneira incrível.

Na decisão, Nathalie foi 
dominante contra Candassamy, 

sétima do ranking da FIE, 
sempre à frente do placar. 
Mostrando mais agilidade que 
a adversária, a ítalo-brasileira 
abriu distância no segundo 
round e controlou o jogo para 
fazer 15 a 8 na rival francesa e 
celebrar, emocionada, a pri-
meira medalha dela no circuito 
desde o título mundial.

O Brasi l  também foi 

representado na chave mas-
culina do Grand Prix de Doha, 
por Leandro Seini e Alexandre 
Camargo. O primeiro caiu na 
fase preliminar, enquanto o 
segundo, líder do ranking nacio-
nal, parou na fase de 64, elimi-
nado pelo norte-americano 
Stephen Ewart, por 15 a 14. Se 
tivesse vencido, Alexandre teria 
chegado à chave principal.

BRASILEIRA conquista 1º ouro no circuito desde título mundial de 2019

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Preparação para a volta às aulas em
Umuarama tem lançamento de contos

A preparação para a volta 
às aulas na rede municipal de 
Umuarama teve continuidade 
ontem (segunda-feira, 30), com 
assessoria de gestão escolar à 
direção das escolas municipais 
durante a manhã e à coorde-
nação pedagógica das esco-
las e CMEIs que têm turmas 
de educação infantil 4 e 5 à 
tarde, além do lançamento 
de uma publicação literá-
ria com uma autora da rede 
municipal de ensino.

O objetivo foi orientar os 
gestores escolares sobre as 
atribuições de cada setor na 
organização da unidade edu-
cacional visando o reinício do 
ano letivo, previsto para 8 de 
fevereiro, bem como o período 
de avaliação diagnóstica do 
ensino infantil 4 ao 5º ano.

Ambos os treinamen-
tos ocorreram no anfitea-
tro do Centro Municipal de 
Desenvolvimento e Pesquisa em 
Educação (CMDPE), com a pre-
sença de mais de 120 diretores, 
secretários, equipe pedagógica 
e auxiliares administrativos – 
incluindo da documentação e 
alimentação escolar.

Agricultura distribui 
mudas de banana-maçã

Pequenos produtores 
rurais de Umuarama recebe-
ram o repasse de mais de 3 
mil mudas de banana-maçã 
distribuídas pela Secretaria 
de Agricultura no viveiro muni-
cipal, na manhã de ontem 
(30). As mudas são de alta 
qualidade e, com irrigação e 
o devido cuidado, poderão 
gerar grandes resultados e 
ajudar a melhorar a renda dos 
agricultores.

O secretário Murilo Teixeira 
disse que esta é mais uma 
aposta do município na fru-
ticultura, com total apoio do 
prefeito Hermes Pimentel. “O 
prefeito é um grande apoia-
dor dos pequenos produtores. 
Nesta gestão estamos conce-
dendo uma série de incentivos 
e insumos, além de assistência 
técnica e mudas selecionadas, 
tudo para estimular o aumento 
da produtividade e da renda 
no campo”, disse.

TREINAMENTOS ocorreram com a presença de mais de 120 diretores, secretários, equipe pedagógica e auxiliares administrativos

JOSÉ A. SABINO/SECOM

As atividades preparatórias 
foram iniciadas na última sex-
ta-feira, 27, com assessoria de 
Gestão Escolar à direção das 
escolas e também às equi-
pes de coordenação pedagó-
gica das escolas e dos centros 
municipais de ensino infantil 
(CMEIs), reunindo cerca de 90 
profissionais dos estabeleci-
mentos de educação. Nesta 
terça-feira, 31, as atenções 
estarão voltadas para o projeto 
Círculo de Construção de Paz e 
Justiça Restaurativa de forma 
on-line (home office).

COLETÂNEA
O início da semana tam-

bém foi marcado pelo lança-
mento da Coletânea Sesc de 
Contos Infantis, organizada e 
produzida pelo Serviço Social 
do Comércio (Sesc), com a 
participação de escritores de 
todo o Estado. Uma das auto-
ras agraciadas com a publi-
cação foi a professora Maria 
Cristina Madeira, que escre-
veu “O Bem-te-vi Encantado” 
retratando como persona-
gens índios xetá e guarani, que 
ocupavam regiões do Estado 

– inclusive Umuarama – antes 
da colonização.

Maria Cristina, filha do sau-
doso músico e professor de 
viola Tião Madeira, é natural de 
Assis Chateaubriand, pós-gra-
duada em Língua Portuguesa 
e Literatura Brasileira e pro-
fessora municipal desde 
2005, atualmente na Escola 
Municipal Manoel Bandeira, 
no Alto São Francisco. Ela 
é autora do livro infanto-
juvenil “Umuaraminha e o 
Pequeno Príncipe na Capital 

da Amizade” e do livro “Marcas 
que não se apagam”.

A professora e escritora 
agradeceu o incentivo da 
secretária de Educação do 
município, Mauriza Gonçalves 
de Lima Menegasso, e da 
equipe da secretaria, e o apoio 
do Sesc, e se disse “apaixo-
nada pela literatura”. Falou 
que o professor precisa olhar 
os alunos com o coração, iden-
tificar e estimular o potencial 
que eles apresentam e encora-
já-los. O mesmo vale para os 

professores que apresentam 
aptidões especiais, afirmou.

A secretária Mauriza refor-
çou que o momento é impor-
tante, de preparação para o 
ano letivo, e que o livro de con-
tos do Sesc será distribuído a 
todas as escolas municipais. 
“Vamos trabalho pedagogi-
camente o conto da profes-
sora Maria Cristina com os 
alunos do 5º ano e incentivar 
outros professores a também 
produzir material literário”, 
completou.

O prefeito destacou a assis-
tência técnica, que faz a dife-
rença no desenvolvimento da 
agropecuária no município, a 
dedicação dos produtores e 
as condições ofertadas pela 
prefeitura.

“Estamos distribuindo cal-
cário, o município já entre-
gou esterco, adubo e cavacos, 
mudas de várias frutas – como 

Com a incidência persistente de chuvas, um antigo problema de saúde 
pública volta a ficar evidente em Umuarama: a proliferação do caramujo 
africano. O excesso de umidade é favorável para o desenvolvimento do 
molusco, que além de sua presença incômoda em qualquer lugar onde 
é visto também pode transmitir doenças. Por isso, o manuseio correto 
é importante. O alerta é da Secretaria de Saúde. Para manuseá-lo é 
importante proteger as mãos com luvas ou sacos plásticos para evitar o 
contágio de doenças. O morador deve depositá-los em um buraco fundo 
(entre 50 e 80 cm) e jogar uma camada de cal. O morador também 
deve limpar o terreno e eliminar materiais que possam servir de abrigo, 
como telhas, tijolos, madeiras velhas, sobras de construção e qualquer 
tipo de entulho que preserve umidade.

mamão, maracujá e goiaba –, 
tudo com ótimos resultados, 
e agora vamos apoiar os que 
querem produzir banana. O 
consumo local é abastecido 
com frutas de regiões dis-
tantes, portanto o mercado 
é garantido para quem quer 
produzir e o município aju-
dará na medida do possível”, 
completou.

AS mudas foram adquiridas em Minas Gerais e desenvolvidas no viveiro municipal. Cada 
produtor recebeu de 300
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Mais uma vez a ação de crimi-
nosos deixa prejuízos ao patri-
mônio público de Umuarama. 
Desta vez foi o CMEI Maria Arlete 
Alves do Santos, no Jardim 
Colibri, que foi arrombado e teve 
vários objetos e equipamen-
tos furtados na madrugada de 
sábado para domingo. O autor 
do furto deve ter se machucado, 
pois no local ficaram várias mar-
cas de sangue.

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Algumas coisas podem não sair exatamente 
como você planejou hoje. Controle sua impa-
ciência, segure a irritação e evite bater de 
frente com os chefes no serviço. Boa sinto-
nia com os amigos. À noite, seu coração vai 
pedir mais segurança e você só vi investir na 
paquera se sentir firmeza. Cuide bem de quem 
ama, sem exagerar no ciúme.

TOURO  21/4 a 205
Você pode precisar de mais silêncio e sos-
sego para se concentrar nos estudos e nas 
tarefas. Procure fugir de agitação e prefira 
ficar no seu canto para dar conta de tudo. 
Não confie em qualquer um: só revele seus 
projetos a quem realmente puder ajudar. 
A Lua vai deixá-la com mais charme e con-
fiança à noite: invista na conquista. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
O céu alerta que você pode se decepcionar 
com amigos hoje. Ou pode enfrentar con-
flitos importantes com colegas e parceiros 
de trabalho. Troque ideias com pessoas 
que pensam como você ou que já chega-
ram aonde você quer chegar. Talvez queira 
manter um romance em segredo. Na união, 
quanto mais cumplicidade, melhor.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Cuidado para não ter ambição demais a aca-
bar se indispondo com pessoas que poderiam 
ajudar. Trabalhar em equipe vai exigir mais 
jogo de cintura para conciliar seus interesses 
com os dos outros. Na vida a dois, deixe as 
diferenças de lado e aposte na união.

LEÃO 22/7 a 22/8
Bom momento para fazer cursos e investir no 
seu aperfeiçoamento profissional. É preciso 
sair do comodismo para criar novas oportu-
nidades para o seu futuro. Troque ideias com 
os colegas, principalmente com os mais expe-
rientes e bem-sucedidos. Você será exigente 
nas paqueras. No romance, estimule o diá-
logo e valorize as afinidades com seu bem.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você pode ter ganhos e gastos inesperados 
ao longo do dia, por isso, é melhor não abu-
sar da sorte e controlar bem seu dinheiro. 
Os astros favorecem as mudanças no traba-
lho. Faça contatos e use a sua criatividade 
para se dar bem no emprego. Procure se 
soltar mais nas paqueras: puxe papo. Bom 
dia para decidir assuntos de rotina a dois. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Quem tem uma sociedade com parentes 
poderá enfrentar conflitos de interesse no 
início do dia. Procure não agir com teimosia: 
é importante ceder para aliviar as tensões. A 
união faz a força, então, estimule a coopera-
ção e a troca de ideias no trabalho. A paquera 
promete encontros e papos bem animados. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
O período da manhã vai exigir muito cui-
dado com fofocas e mal-entendidos. Fale 
com calma e certifique-se de que suas 
palavras foram bem compreendidas. Pode 
aproveitar a hora do almoço para fazer um 
trabalho extra em casa. A Lua estimula o 
romance e aumenta o desejo de viver uma 
relação séria. Se já tem alguém para chamar 
de seu, é só aproveitar!

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
É melhor não contar apenas com a sorte 
para conseguir o que deseja. Ainda que o 
astral envie boas vibrações, é preciso fazer 
a sua parte para não cair em armadilhas. 
Evite gastar com supérfluos. Explore sua 
simpatia e boa lábia para conseguir o que 
quiser. Na paquera, seu charme vai reinar 
absoluto. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
O dia pode começar tenso em família e bater 
de frente com os parentes não vai ajudar em 
nada. Procure ter mais jogo de cintura para 
resolver as coisas sem brigar. Terá boas ideias 
para ganhar dinheiro, inclusive com algo que 
já faz como passatempo. A noite promete 
novidades na paquera e no romance. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Logo cedo, você pode ter problemas com 
uma mentira ou fofoca. Tenha cuidado com 
o que vai dizer para não deixar escapar um 
segredo. Ao mesmo tempo, não acredite em 
tudo que os outros vão falar: investigue se é 
mesmo verdade. Bom astral para um happy 
hour com os amigos e para paquerar. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Você pode perder dinheiro numa parceria 
ou num projeto para o futuro. Avalie bem os 
riscos e, se sentir que o caminho não é esse, 
desista logo. Os astros ajudarão você a repen-
sar os gastos e se livrar de uma dívida: faça as 
contas direitinho. No amor, você vai querer 
mais segurança e também lealdade. Pode ter 
conversas importantes no fim do dia.

Os nascidos em 31 de janeiro são do signo de Aquário com a personalidade de Virgem. 
Fazem tudo para se harmonizar e para levar uma vida metódica, embora seja difícil 
conseguir isso, pela sua natureza dispersiva e interessada em muitas coisas ao mesmo 
tempo. Assim podem acabar se enrolando e se complicando, pela falta de planeja-
mento e direção. Seu número principal o 42, formado de 4, Urano e de 2, Lua. A soma 
dá o 6, de Vênus, que pode fazê-los incompreendidos ou mal sucedidos no amor. Mas 
lhes confere talentos artísticos e literários dos mais interessantes.

Horóscopo nascidos em 31 de janeiro
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B E G E A D P I
D E L A I ND I A
E R P A T I O

A V I A R I O C C
P E R T O R E A L

N O V A R A
C O L A B O R A R

F E L D R A L O
R A T O E I R A S

Que
resiste 

ao tempo
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nhotto,
cantora
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que se
cortam

madeiras

Beiju
com coco

ralado

O aluno
que

passou
de ano

Sua
capital é
Teresina
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que se
criam
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Comer,

em inglês

Crença
religiosa
Pedra, 
em tupi

Respeitar; 
reverenciar 
Adminis-

trar; dirigir

O país de
Gandhi
Ditongo 

de "faixa"

Vitamina 
de xampus

Deus,
em árabe

Próximo;
vizinho

Ajudar a
fazer 

Ovário 
de peixes
Brincadeira
das torcidas

Área da
escola

Formação
de corais

É provo-
cada por

cáries

Cor da
areia

Pertence
a ela

Despejada;
entornada

Sucede
ao "c"

Indústria
(abrev.)
Cometer
engano

Afundar
(navio) 
Sílaba

de "latir"

O que
move o
atleta

Que existe
de fato

5, em
romanos
A base da

planta

3/eat — fel — itá. 6/vazada. 7/durável.

CMEI é invadido e vários objetos são furtados
De acordo com a dire-

tora Patricia Santos de Paiva 
Barzon, por volta das 3h de 
domingo, o sistema de alarme 
da escola disparou e a empresa 
encarregada pelo monitora-
mento entrou em contato. “Fui 
para lá na hora e por indicação 
do segurança, ao nos depara-
mos com sangue na cena do 
crime, acionamos a PM. Ainda 
pela madrugada registramos o 

B. O. na delegacia”.
Foram levados uma TV 

Samsung de 32 polegadas, fios 
e instalações de diversos apa-
relhos de ares-condicionados 
e três torneiras de metal, além 
dos danos gerais ao prédio da 
instituição de ensino. “A janela 
do fundo do CMEI foi arreben-
tada e pela quantidade de 
sangue o autor deve ter feito 
um corte importante. Até o 

momento não apareceu nin-
guém no Pronto Atendimento 
ou em hospitais para solicitar 
curativos. A PM está monito-
rando e denúncias podem ser 
feitas ao telefone 190”, disse.

A secretária de Educação, 
Mauriza Gonçalves de Lima 
Menegasso, mais uma vez 
lamentou o crime, destacando 
que quem sai perdendo é toda 
a sociedade. “Uma escola, um 

CMEI, uma praça, uma unidade 
de saúde, tudo isso faz parte do 
patrimônio de uma cidade, ou 
seja, pertence ao povo, a toda 
população. Quando o muni-
cípio tem de tirar dinheiro do 
caixa para consertar e reparar 
um estrago feito por bandidos, 
é um dinheiro que poderia ser 
investido em mais saúde, em 
mais educação, em mais bene-
fícios para o cidadão”, comenta.
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Venda de carros elétricos 
cresce 41% no Brasil

Joinville vive  momentos finais da Gincana do Caminhoneiro 

De acordo com a Associação 
Brasileira do Veículo Elétricos 
(ABVE), o mercado nacional 
já conta com mais de 100 mil 
veículos eletrificados (híbri-
dos e elétricos). É um número 
ex p re s s i v o  e  q u e  p o d e 
aumentar, considerando o 
apelo pela energia renovável 
e sustentável, que, cada vez 
mais, convence motoristas e 
montadoras. Ainda conforme 
o estudo, apenas no ano pas-
sado, esse mercado registrou 
um total de 49.245 unidades 
comercializadas, 41% a mais 
do que em 2021.

Estando em constante 
crescimento e com conside-
ráveis cifras, esse setor movi-
menta a economia e impul-
siona negócios. Esse é o caso 
da GravoMark, empresa que 
distribui produtos da multi-
nacional francesa Gravotech 
no Brasil, que se prepara 
para ampliar fortemente sua 

CADA vez mais será comum os brasileiros visualizarem o símbolo de carros elétricos 

 DIVULGAÇÃO

atuação no universo dos ele-
trificados. Entre as soluções 
comercializadas, estão máqui-
nas para marcação por micro-
puncionamento e gravação a 
laser, por exemplo, em peças 
como chassi, numeração do 
motor e de plaquetas, além de 
indicações em caixa de câm-
bio, eixo, carroceria, cinto de 
segurança, entre outras.

Os produtos para essa opera-
ção foram desenvolvidos ainda 
no início da década de 80 e aper-
feiçoados ao longo das décadas 
para atender às novas deman-
das. O pioneirismo é a grande 
expertise da produção para um 
universo amplo.

“Além de toda a documen-
tação, os carros elétricos são 
rastreados e identificados, 
dessa forma, com marcações 
específicas, que estão presen-
tes nesses modelos até mesmo 
na trava do botão da porta, por 
exemplo. A marcação é algo 

exigido por lei e necessário 
como registro e documenta-
ção desse tipo de transporte. 
Estamos atentos às exigên-
cias legais e também acom-
panhando o crescimento da 
indústria 4.0”, comenta Juliano 
Moura, gestor executivo da 
GravoMark. 

Os  equipamentos  da 
Gravomark oferecem uma 
gravação única e que pode 
ser aplicada além do metal 
— como é o caso dos auto-
móveis —: também em plás-
ticos e em materiais orgâni-
cos. São soluções e produtos 
já consolidados no mercado 
nacional. A GravoMark atende 
especialmente às indústrias 
metalmecânicas (automóveis, 
autopeças, linha branca, entre 
outras), de eletroeletrônicos e 
de painéis elétricos.

Estima-se que uma fábrica 
de carros produza, em média, 
2.800 veículos/dia. “É preciso 

que seja um equipamento 
muito confiável para estar 
lá. Em 10 minutos de uma 
máquina parada, deixaram de 
passar por ali cinco carros”, 
pontua Moura.

A GravoMark estará presente 
no primeiro grande evento 
deste ano para o setor, a Feira 
Internacional de Máquinas-
Ferramenta e Automação 
Industrial (Expomafe), em São 
Paulo, apresentando as peças 
para marcação e também novi-
dades para o segmento. 

Atualmente, conforme a 

ABVE, 40 fabricantes disponi-
bilizam 119 modelos de veícu-
los leves eletrificados no Brasil. 
Além disso, a infraestrutura de 
recarga vem aumentando sua 
área de atuação, com novos 
postos de recarga sendo ins-
talados no país. Ainda con-
forme a associação, as vendas 
de veículos leves eletrificados 
no Brasil tiveram, em novem-
bro de 2022, o segundo melhor 
mês da série histórica: foram 
quase 5 mil unidades emplaca-
das, só superadas por setem-
bro (6.391).

Está chegando ao fim a 
30ª temporada da Gincana do 
Caminhoneiro – maior evento 
itinerante das estradas brasi-
leiras, que, desde maio do ano 
passado, rodou de Norte a Sul 
do País, numa parceria com a 
Iveco e os postos Petrobras da 
Rede Siga Bem, com o intuito 
de proporcionar aos trans-
portadores de carga a chance 
de ter uma vida mais saudá-
vel na estrada e a oportuni-
dade de ganhar um caminhão 
zero km por sua habilidade 
no volante.

E o Posto Zandoná 5 – loca-
lizado na BR 101 km 47, Nova 
Brasília - em Joinville (SC), 
foi escolhido para sediar os 
momentos finais da tempo-
rada, a começar com a 90ª 
etapa, que acontece nos dias 
2 e 3 de fevereiro. Durante 
esses dois dias, ‘gincaneiros’ 
de todo o país terão chance 
de participar da última etapa, 
que renderá cinco vagas para a 
quinta semifinal, que acontece 
no sábado, dia 4 de fevereiro.

Para isso, o caminhoneiro 
tem que fazer bonito na pista 
do Posto Zandoná 5, mos-
trando que domina o cami-
nhão ao percorrer o trajeto 

demarcado com cones, numa 
relação tempo X habilidade, 
com o intuito de não derrubar 
nenhum obstáculo. Aquele 
que registrar a  melhor perfor-
mance da etapa, garante vaga 

para a semifinal (no dia 4/2), 
onde estarão reunidos os 18 
melhores tempos da quinta 
fase – que compreende da 
73ª a 90ª etapa – para dispu-
tar cinco vagas para a grande 

final do evento, que dará ao 
campeão um caminhão Iveco 
Tector zero km, com a pri-
meira revisão garantida pela 
Nexpro. Nesse dia, serão reali-
zadas três tomadas de tempo 

e então revelados os últimos 
classificados para a final (dia 
5/2), quando o Posto Zandoná 
5 receberá os 25 finalistas para 
ver quem será o campeão da 
30ª GDC.

O caminheiro campeão da Gincana irá ganhar um Iveco Tector como prêmio
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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
H. M. SPIGOLON &amp; 
CIA LTDA - ME, inscrita sob 
nº CNPJ 09.151.397/0006-
00, estabelecido na Rua 
Cambé,4442, Zona II CEP 
87502-160, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
32.988/2015. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
GRÁFICA &amp; EDITORA 
PRACTICA LTDA - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 07.871.554/0001-
03, estabelecido na Avenida 
Apucarana,3895 – sala 04 – Zona 
I, CEP 87501-230, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
26.120/2006. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
TEXEIRA &amp; CAVALINI 
LTDA - ME, inscrita sob nº CNPJ 
10.832.669/0001-01, estabele-
cido na Rua Waldemar Evaristo 
da Silva, 2156, Jardim Alto da 
Boa Vista, CEP 87506-380, na 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 28.178/2009. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
E. S. DOS SANTOS MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 01.803.392/0001-
90, estabelecido na Avenida 
Ângelo Moreira da Fonseca,1485 
Zona VII, CEP 87506-370, na 
cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de seu 
alvará nº 24.979/2004. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

Umuarama fica em primeiro lugar no
Programa Previne Brasil no Paraná

Umuarama obteve o pri-
meiro lugar nos indicadores 
do Previne Brasil, programa do 
Ministério da Saúde utilizado 
como parâmetro para o finan-
ciamento de ações na área de 
Atenção Básica. Entre as cida-
des com população de 100 mil 
a 500 mil habitantes, o muni-
cípio obteve Índice Sintético 
Final (ISF) de 9.64, maior do 
Paraná, à frente de Pinhais, 
São José dos Pinhais, Cascavel 
e Araucária.

O  p r e f e i t o  H e r m e s 
Pimentel, acompanhado do 
secretário municipal de Saúde 
Herison Cleik da Silva Lima, 
visitou a UBS Jardim Cruzeiro 
na tarde de ontem (segunda-
-feira, 30) para cumprimentar 
pessoalmente cada um dos 
profissionais da equipe. “O tra-
balho desenvolvido por vocês 
é um exemplo é um espelho 
dos profissionais que dedi-
cam suas vidas para cuidar 
da vida do próximo. A atua-
ção de vocês, tão próxima dos 
moradores, é responsável por 

garantir que nossa cidade seja 
exemplo para outras cidades 
brasileiras. Parabéns a cada 
um de vocês”, afirmou.

Pimentel destacou ainda 
que desde que assumiu a 
administração municipal, tem 
lutado tanto para melhorar 
a qualidade do trabalho dos 
profissionais de saúde, quanto 
para oferecer mais reconheci-
mento por essa dedicação. “E 
nós sabemos que a melhor 
forma de reconhecer é melho-
rar o salário. Estamos sempre 
lutando para, dentro do que 
permite a lei, melhorarmos a 
vida de todos. Tenham certeza 
de que vamos sempre fazer o 
que for possível para valorizar 
essa dedicação”, garantiu.

Jaquel ine de Bortol i 
Shiribayashi, coordenadora 
de Atenção Primária em Saúde 
(APS), explica que a unidade de 
saúde Jardim Cruzeiro conta 
com equipe completa e 100% 
de cobertura da Estratégia 
Saúde da Família, 100% 
informatizada, realizando o 

monitoramento contínuo e 
capacitações para qualificação 
do trabalho. “Todos os profis-
sionais da saúde estão envol-
vidos para a cada dia melho-
rarmos ainda mais. Parabéns a 
todos vocês e vamos lutar para 
sempre conquistarmos esses 
índices: abril está aí e a luta 
continua”, indicou.

Previne Brasil
Criado em 2019, o Programa Previne Brasil tem como objetivo aumen-
tar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo 
entre população e equipe, com base em mecanismos e métricas de 

desempenho das unidades de saúde da Atenção Básica. “A classificação 
se refere aos resultados obtidos pelo respeito aos critérios específicos 
de indicadores na Atenção Primária, como o número de consultas de 

pré-natal e de testes preventivos realizados, números de consultas 
odontológicas, aplicação de vacinas e programas efetivos para diabé-
ticos e hipertensos, entre outros”, detalhou Simony Rodrigues Bernar-

delli Rosa, diretora de Saúde de Umuarama.

PIMENTEL destacou que desde que 
assumiu a administração, tem lutado tanto 
para melhorar a qualidade do trabalho dos 

profissionais de saúde

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Tudo na vida é um experimento. Quanto 
mais experimentos você fizer, melhor.”

 Ralph Waldo Emerson.
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#ChatGPT
O Google publicou artigo sobre o Mu-
sicLM, uma inteligência artificial (IA) 
que cria música complexas a partir de 
descrições em texto. A IA foi treinada 

com dados de 280 mil horas de música e 
cerca de 1% deste material é protegido 
por direitos autorais e, portanto, não 

será disponibilizada ao público. Da sua 
parte, a Microsoft vem investindo pesado 
em IA, inclusive aliando a tecnologia ao 
seu buscador, o Bing, o que acendeu um 
sinal de alerta no Google. Na Amazon, 
funcionários têm usado o ChatGPT no 

trabalho e a empresa se pronunciou para 
que não sejam compartilhados dados 

sigilosos com a IA, já que a ferramenta 
conseguiu mimetizar fielmente materiais 

internos da companhia. 
(TecMundo e Estadão)

FUTURO
O TikTok tem futuro incerto nos EUA 
e, agora, na Europa. O aplicativo foi 

acusado de coletar dados de cidadãos 
americanos e influenciar usuários 

com conteúdo pró-China. Com reforço 
no lobby e mudança de processo, o 
problema parecia contornado, mas a 
ferramenta foi acusada de espionar 

jornalistas americanos. Na Europa, há 
grande debate sobre o uso do TikTok 

por jovens e também uma investigação 
em curso sobre transferência de dados 

de cidadãos europeus para a China.

MEDICINA
A lindíssima jovem Julia 
Sucupira formou-se em 
Medicina pela Universi-
dade Estadual de Mato 
Grosso do Sul -, a co-
lação de grau e o baile 
de gala aconteceu em 
Campo Grande, na última 
semana,  para o orgulho 
dos pais e da tia coruja 
Suely Sucupira.  No cli-
que :  Waltinho Sucupira 
com a filha Júlia e  com 
a esposa Juliana e os 
filhos João e Caroline

ARQUIVO PESSOAL

NOVA PRESIDENTE!
A empresária Regina Santana, na foto com seu maridão 

Edmilson Santana, é a nova presidente da Câmara da Mu-
lher Empreendedora e Gestora de Umuarama. Ela recebe sua 
diretoria para uma jantar logo mais à noite, na sua residên-
cia, para os últimos detalhes da posse e as novidades deste 

início de 2023. Mulheres empreendedoras que nos orgu-
lham. A coluna dará mais detalhes, em breve.

IGOR CORREA


	01-cor
	02-pb
	03-pb
	04-pb
	05-pb
	06-cor
	07-cor
	08-pb
	09-pb
	10-pb
	11-pb
	12-cor

