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Prefeitura libera pesca no Lago
Aratimbó aos finais de semana
A partir do próximo sábado, 4 de fevereiro, está liberada a pesca amadora 
no Lago Aratimbó, um dos principais cartões-postais de Umuarama. A 
população poderá pescar tanto espécies exóticas, como as tilápias, quanto 
as nativas, como curimbas, piaus e lambaris, sempre aos sábados e domin-
gos, das 8h às 18h. A liberação é para fins de recreação, com o objetivo 

de proporcionar momentos de descontração às famílias que vivem em 
Umuarama e região. Não é permitido o uso de tarrafas, redes, covos, fly, 
pesca subaquática, besta, espinhel, boias de arremesso ou equipamentos 
semelhantes, a utilização de embarcações e a prática de natação, somente 
é liberada a pesca com varas de bambu, telescópicas e molinetes.

DIVULGAÇÃO

De volta 
ao campo

Dezembro termina
com um saldo
negativo de

431.011 empregos
l 2

Traiano deve
ser reeleito
pela 5ª vez

presidente da Alep
l 3

Área alagada
entre Douradina

e Ivaté segue
monitorada

l 4

l 8

l 7

Estado lidera
o ranking da
geração de

empregos no Sul
l 5

Depois de vários anos sem receber investimentos na renovação de sua frota, a Acesf adquiriu quatro veículos zero-
quilômetro. São dois Citroën Jumpy, um Citroën C3 e um Peugeot Partner, adquiridos com recursos da própria autarquia. 
Segundo Édipo Turisco, diretor-presidente, o investimento foi de R$ 487.830,00 e que os Jumpy serão utilizados como 
carros funerários, o Partner será para os coveiros e agentes funerários e o C3 para a equipe administrativa.  

Renovação da frota

O projeto Vida Ativa 
Melhor Idade, da Smel, 

que movimenta cerca de 
800 pessoas com idade 

acima dos 60 anos, está 
retornando às atividades. 
Serão 17 grupos na sede 
e nos distritos de Lovat, 
Santa Eliza e Serra dos 

Dourados. A partir do dia 
6 as atividades serão 
realizadas duas vezes 

por semana. 

Melhor 
idade
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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 +1,24% 26,07 
Vale ON -0,49% 94,51 
ItauUnibanco PN +1,56% 25,33 
Bradesco PN +1,67% 14,02 
Americanas ON +20,69% 1,75 
Hapvida ON +9,57% 5,15

IBOVESPA: +1,03% 113.430 pontos

Iene 130,04
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 186,89

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,7% 5,0760 5,0770 -3,8%

PTAX  (BC) +0,1% 5,0987 5,0993 -2,3%

PARALELO -0,7% 4,9800 5,3800 -3,9%

TURISMO -0,7% 4,9800 5,3600 -3,9%

EURO 0,0% 5,5367 5,5389 -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 31/01

Iene R$ 0,0392
Libra est. R$ 6,28
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.428,37 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 31/01 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 1.538,00 2,75 3,3%
FARELO mar/23 484,20 -4,50 8,1%
MILHO mar/23 679,75 -4,00 0,7%
TRIGO mar/23 761,25 8,75 -1,7%

SOJA 159,19 0,0% -4,6% 158,00
MILHO 75,80 0,0% 1,3% 75,00
TRIGO 89,46 0,0% -5,2% 92,00
BOI GORDO 269,18 0,0% -4,1% 265,00
SUINO 6,20 0,2% -10,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 31/01 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 31/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 31/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 0,6% -3,4%
SOJA Paranaguá 174,00 0,0% -6,2%
MILHO Cascavel 82,00 -1,2% -1,2%

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

Os nascidos em 1º de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Peixes. São 
personalidades fascinantes, carismáticas, atuantes e protetoras dos menos favorecidos. 
São defensores das causas e do direito público e podem trabalhar de forma voluntária em 
favor do próximo. Seu número principal é o 12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros que 
representam a porção masculina e feminina de cada um. A soma e a redução dão o 3, de 
Júpiter, de sabedoria, cultura e conhecimento. Direciona para o Direito e o magistério. É 
também indicio para duplicidade amorosa ou conjugal.

Horóscopo nascidos em 1º de fevereiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 1º/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 28
min 24

max 26
min 21

Cascavel
max 27 
min 20

Foz do Iguaçu
max 30
min 23

max 26
min 20

Curitiba
max 24
min 19

FASES 
DA LUA

Quinta 2/2/2023

Chuva
Sexta 3/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 713
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 03 09 09 09 01 04 08

Super Sete concurso: 352C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

NOVEMBRO

02 04 06 08 12 13 22

Loterias
Megasena

02 03 04 08 09 10 11 12 
13 16 17 18 19 20 23 concurso: 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

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.

 01 16 19 20 29 39

concurso: 2475

concurso: 1892

14 21 25 26 28 41

concurso: 5735
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2424Lotomania

03.847
29.081
30.196
59.353
90.223

19 35 38 62 65 69 77 
BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO

10 16 22 69 76
concurso: 6064

09 12 20 30 32 35 

02 03 10 13 26 33 39 48 50 51 
56 57 60 67 74 78 80 84 90 94

concurso: 2727Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

DB
PEDOFILIA

DOMINICANA
NÃOMANDA

ATONIAMEÇO
OIMORAL
DOSAMEM

CEBOLALEVE
PSIBONILO

ATRIBUTOS
QUILOMBOLA

GUAMEAE
VERBALNENE

IUODATA
RODADAAT

Traço ge-
ralmente 

associado à
psicopatia

República
(?), país

das
Antilhas

Mensuro

Pontuação
de agências

de risco
financeiro 

Sistema 
operacio-

nal da
Microsoft

Exagerada-
mente sen-
timental

(fem. fig.)
Bulbo que
previne

distúrbios
gástricos

Diz-se de
terreno
instável
(Geol.)

Poeta
francês

da Escola 
Simbolista

Lei Orça-
mentária

Anual
(sigla)

Emanuelle
Araújo,
atriz e

cantora

Comer,
em inglês

Pivô
brasileiro
que atuou
na NBA

Ciclo de 
partidas de 
um cam-
peonato

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Ace (tênis)

O Legislativo compos-
to de duas casas
Produto posto à

venda recentemente

Cada camada de tin-
ta aplicada à parede
Deus grego do vinho

(Mit.)

Perversão caracteri-
zada pela atração 

sexual de adultos por
crianças 

Limite
nunca

definitivo
no ciclo 

Negativa
Debilida-
de geral
(Med.)

Exija que
se faça
Retira-
vam-se

Obsceno
Registro de
falecimento
em jornais

Instrumen-
to de sopro

Assim
seja!
Como

deve ser a
refeição
no verão

Corta o
Egito

Religião
brasileira

Seguidor
de Zumbi
Ilha da 

Micronésia

A 23ª le-
tra grega

Sinais
distintivos

Prazo
fixado

Sim, em
francês

Tipo de acordo sem
validade jurídica 

3/eat — oui — psi. 4/guam. 5/lábil. 6/atonia. 7/rimbaud.
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T C G A
D E S C A L A B R O

B A T I M E T R I A
M E C A A D N

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

R O C R I P R
M O N O G R A M A
P T T U A L U
A E R O S T A T O

I N C I D E N T A L
H I N O S N N E

H I C S O R I T A
A O H A C K E R

Veneno
ingerido

por
Sócrates

Diz-se de
indivíduo

coxo

Medição
da profun-
didade dos
oceanos

Estado on-
de se situa
a iIha do 

Mosqueiro
Religioso
da ordem
dos Fran-
ciscanos

Bel (?),
bairro no-
bre de Los
Angeles

Letra de 
platafor-
mas da

Petrobras
Pista

utilizada
por

skatistas
Elemento
essencial
no design
de festas

Objeto de
estudo da 
pneumáti-

ca (pl.)

O vírus da
gripe, por
sua carac-
terística

Iniciais
bordadas
em peças 
de enxoval

Veículo
como o
dirigível

Apelido
carinhoso
de "Lúcia"

Untar 
com subs-

tância
gordurosa

A música
de fundo
da peça
teatral

Cântico
de cultos
protes-
tantes

Título
mais alto
da pós-

graduação

Nor-
nordeste
(abrev.)

A santa
das cau-
sas im-

possíveis
Indivíduo 
de povo

que invadiu
o Egito

Mercenário
que acessa
dados con-
fidenciais

Etapa do processo de
renovação da CNH

Desorga-
nização

total

Assistente pessoal 
de uma rainha ou

princesa

Carne
para bifes
de panela 
Enfurecer

Etiqueta,
em inglês

Ácido
genético

Divergir;
discordar
Agência
dos EUA

Que cabe
a ti (fem.)
Paraná e
Danúbio

Triturado
com os
dentes

Pioneiro da arte
cinética no Brasil,
falecido em 2020

3/tag. 5/hicso. 6/hacker. 7/camacho. 15/abraham palatnik.

ÁRIES  21/3 a 20/4
Sol, Lua e Saturno se unem na sua Casa das 
Associações e indicam um ótimo momento 
para você investir nas amizades e nas parce-
rias de trabalho. Você terá muita facilidade 
para atrair aliados e pode contar com o apoio 
de alguém experiente para realizar um pro-
jeto. Só não convém misturar grana com ami-
zade: você pode sair no prejuízo.

TOURO  21/4 a 205
Os astros despertam o lado mais ambicioso 
do seu signo e você fará tudo que estiver ao 
seu alcance para conquistar o seu lugar ao 
sol. No trabalho, vai mostrar toda sua com-
petência e vontade de vencer, principal-
mente se estiver na disputa por uma vaga ou 
promoção. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
O céu te estimula a investir nos estudos, 
em concursos e em coisas que possam 
abrir novas portas para o seu futuro. Bus-
que cursos, treinamentos, livros e tudo que 
ajude a melhorar o seu currículo. Quem está 
livre pode descobrir muitas afinidades com 
alguém neste começo de mês.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Este pode ser um bom momento para você 
colocar em prática as mudanças que deseja 
para sua vida. Sair da sua zona de conforto 
nunca é fácil e pode exigir alguns sacrifícios, 
mas se você já planeja essa transformação há 
algum tempo e tem certeza do que quer, o céu 
dá sinal verde para virar o jogo a seu favor.

LEÃO 22/7 a 22/8
Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe será 
uma ótima opção para você hoje. Lua, Sol e 
Saturno iluminam a Casa das Alianças e indicam 
que você terá muita sorte nas parcerias que fizer. É 
uma boa fase, inclusive, para quem planeja entrar 
em sociedade com alguém de confiança. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Seu signo é um exemplo quando o assunto 
é trabalho e os astros garantem energia em 
dobro para você investir nas suas tarefas. Você 
vai mostrar ainda mais disciplina emprego, 
com boas chances de assumir novas respon-
sabilidades. Nas paqueras, pessoas conheci-
das e que estão sempre por perto terão mais 
chances de ganhar o seu coração.

LIBRA  23/9 a 22/10
Você vai iniciar o mês com muito entusiasmo 
e com uma alegria contagiante. Com vários 
astros no seu paraíso astral, a sorte vai soprar 
a seu favor e tudo vai parecer mais fácil, até 
mesmo aquelas tarefas mais chatas e com-
plicadas. No amor, seu charme será simples-
mente irresistível, e vai ter sucesso na con-
quista e momentos com o seu mozão.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Seu lar será seu porto seguro neste início 
de fevereiro e o convívio com a família rece-
berá todo brilho do Sol, da Lua e de Saturno. 
Alguns parentes podem até buscar seus con-
selhos e você terá prazer em compartilhar sua 
sabedoria de vida. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você pode fazer contatos muito vantajosos 
nesta nova fase, então use e abuse da sua 
simpatia para se aproximar das pessoas, 
interagir com gente interessante e expor 
suas ideias ao mundo. É uma ótima fase para 
quem procura emprego: distribua currículos 
e faça entrevistas.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Os astros acentuam a sua vontade de ganhar 
dinheiro e garantir um futuro mais seguro e 
confortável para sua família. Sol e Lua indi-
cam que você pode ter boas oportunidades 
ou ideias inovadoras para aumentar seus 
rendimentos. Na paquera, você vai querer 
segurança e será exigente na hora de esco-
lher um crush.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Lua, Sol e Saturno brilham que nem diamante 
no seu signo e isso deve acentuar todos os seus 
pontos fortes. No trabalho, além de contar com 
muita disposição, você vai contar com mais 
confiança para explorar seus talentos. Pode 
surpreender e encantar todo mundo com suas 
ideias criativas e propostas inovadoras.

PEIXES 20/2 a 20/3
O período que antecede seu aniversário é per-
feito para fazer um balanço da sua vida, das coi-
sas que conquistou até aqui e do que quer para 
o próximo ano. Se não conseguiu atingir todas 
as metas, refaça os planos, pois um novo ciclo 
vem aí. Na união, melhore o diálogo para forta-
lecer a confiança e a cumplicidade.

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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Mês de dezembro terminou com um
saldo negativo de 431.011 empregos

O Brasil fechou o mês de 
dezembro do ano passado 
com saldo negativo de 431.011 
empregos formais (com car-
teira assinada), segundo 
balanço do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Novo Caged) apresentado 
ontem (31) pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. O saldo 
do mês passado foi resul-
tado de 1.382.923 milhões 
de contratações e 1.813.934 
desligamentos.

Já o estoque total de traba-
lhadores celetistas recuou 1% 
em dezembro, contabilizando 
42.716.337. No acumulado do 
ano, houve saldo de 2.037.982 
empregos, decorrente de 
22.648.395 admissões e de 
20.610.413 desligamentos.

Na média nacional, os 
salários iniciais pagos a quem 
foi admitido em um novo 
emprego em dezembro tam-
bém diminuiu, ficando em R$ 
1.915,16. Comparado ao mês 
anterior, houve queda real de 
R$ 17,90 no salário médio de 
admissão, uma variação nega-
tiva em torno de 0,93%.

Os números mostram que, 
no mês de dezembro, os cinco 
grupamentos de atividades 
econômicas apresentaram 
saldo negativo. O setor de ser-
viços teve a maior perda, com 

Regiões
Em junho, as 27 unidades federativas fecharam o mês com 

saldo negativo de empregos. Os destaques são: São Paulo, onde 
houve perda de 151.474 postos (-1,13%); Minas Gerais, com 
menos 45.761 postos (-1,01%); e Santa Catarina, com menos 

39.268 postos (-1,64%). Entre as regiões, o Sudeste fechou feve-
reiro com menos 212.362 postos. Na sequência vêm o Sul, com 
menos 102.993 postos; o Nordeste, com menos 52.018 postos; 
o Centro-Oeste, com menos 35.740 postos; e a Região Norte, 

com menos 27.143 postos.

redução de 188.064 postos.
Na sequência, vem o setor 

da indústria geral, com menos 
114.246 postos, com a maior 
queda na indústria de trans-
formação (-112.992 postos). 
A construção ficou com saldo 
negativo de 74.505 postos, 
a agropecuária, com menos 
36.921 postos e o comércio, 
com 17.275 postos a menos.

INTERMITENTE E PARCIAL
Em dezembro, o novo 

Caged registrou 24.333 admis-
sões e 16.843 desligamentos 
na modalidade de trabalho 
intermitente, gerando saldo 
de 7.490 empregos e envol-
vendo 5.435 estabelecimentos 
contratantes.

Um total de 175 emprega-
dos celebrou mais de um con-
trato na condição de trabalha-
dor intermitente.

“Do ponto de vista das ati-
vidades econômicas, o saldo 
de emprego na modalidade 

de trabalho intermitente dis-
tribuiu-se por serviços (+4.893 
postos), comércio (+2.510 pos-
tos), construção (+205 postos), 
agropecuária (-3 postos) e 
indústria (-115 postos)”, infor-
mou o ministério.

Quanto ao trabalho em 
regime de tempo parcial, houve 
11.674 admissões e 23.886 des-
ligamentos, gerando saldo 
negativo de 12.212 empregos 
e envolvendo 5.532 estabeleci-
mentos contratantes.

Um total de 33 empregados 
celebrou mais de um contrato 
em regime de tempo parcial.

Do ponto de vista das ativi-
dades econômicas, o saldo de 
emprego em regime de tempo 
parcial foi negativo nos setores 
de serviços (-7.933 postos), na 
indústria (-3.819 postos), na 
construção (-301 postos) e 
na agropecuária (-192). O 
único setor que registrou 
saldo positivo foi o comér-
cio, que gerou 33 postos.
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Ademar Traiano deve
ser reeleito pela quinta
vez presidente da Alep

A Assembleia Legislativa 
empossa hoje (1) os deputados 
estaduais para os próximos 
quatro anos e neste mesmo 
dia, elege a Mesa Executiva 
da Casa. Para a presidência, já 
está acertada a reeleição para 
o quinto mandato consecutivo 
do deputado Ademar Traiano 
(PSD). Eleito pela primeira 
vez para o cargo em 2015 no 
governo Beto Richa, Traiano 
pode então completar dez 
anos no posto ao final de mais 
esse mandato.

A nova reeleição do par-
lamentar foi alvo de contes-
tação judicial. Em 2021, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) julgou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade impe-
trada pelo PROS, proibindo 
mais de uma reeleição conse-
cutiva para o mesmo cargo de 
Mesas Executivas das assem-
bleias legislativas. Em dezem-
bro, porém, o STF decidiu que 
essa proibição só entrou em 
vigor a partir de 7 de janeiro 
de 2021, que é a data da 
publicação da ata de julga-
mento da Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade (ADI) 
pedidas pelo PROS sobre 
a reeleição nas mesas das 
assembleias do Paraná e Mato 
Grosso do Sul.

O marco é a publicação da 
ata da decisão do Supremo 

Requião Filho é o novo líder
da Oposição na Assembleia

Composição da Mesa
Além de Traiano, também já estão definidos os nomes dos demais 
integrantes da Mesa Executiva:
Presidente: Ademar Traiano (PSD)
Primeiro secretário: Alexandre Curi (PSD)
Segunda secretária: Maria Victória (PP)
Primeiro vice-Presidente: Marcel Micheletto (PL)
Segundo vice-Presidente: Ney Leprevost (União Brasil)
Terceiro vice-Presidente: Cristina Silvestri (PSDB)
Terceiro secretário: Goura (PDT)
Quarta secretária: Cantora Mara Lima (Republicanos)
Quinto secretário Dr. Antenor (PT)

que, em dezembro de 2020, 
vetou a recondução de pre-
sidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado dentro 
da mesma legislatura.

Com isso, Traiano pode con-
correr novamente à reeleição. 
Isso por conta de uma mano-
bra realizada em 2020 pelo 
grupo político do parlamentar 
para antecipar a eleição para 
o comando da Assembleia de 
outubro para agosto. A alega-
ção, na época, era de que em 
outubro, a eleição para a Mesa 
Executiva da Casa coincidiria 
com o período eleitoral. Como 
ele foi eleito presidente para 
última legislatura, em 10 de 
agosto de 2020, ele fica de fora 
da lei que impede recondução 
não alcança o atual presidente.

Como já acontece há tem-
pos na Assembleia, apenas uma 
chapa deve se inscrever para a 
eleição da Mesa Executiva. Isso 

acontece porque, ao contrário 
da Câmara Federal e outros 
legislativos, o regimento interno 
da Assembleia paranaense exige 
a apresentação de chapa com-
pleta com os candidatos aos 
nove cargos de direção da Casa, 
o que restringe as possibilida-
des de articulação de chapas 
adversárias.

O deputado estadual 
Requião Filho (PT) é o novo 
líder da bancada de Oposição 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). Ele assume o 
cargo hoje (1º), quando os par-
lamentares da 20ª Legislatura 
(2023-2027) serão empos-
sados. Requião assume a 
Oposição em substituição ao 
deputado Arilson Chiorato 
(PT), que será o vice-líder da 
bancada.

O parlamentar, que foi 
escolhido na segunda-feira 
(30), foi reeleito em outubro 
último com mais de 85 mil 
votos para o terceiro mandato 

como deputado estadual. 
“Continuaremos a fazer uma 
oposição firme, da forma 
como sempre fizemos, colo-
cando o interesse público em 
primeiro lugar, a verdade e a 
transparência acima de qual-
quer ideologia política. Nosso 
trabalho é fiscalizar e fazer 
uma oposição consciente, 
com embasamento, porque o 
‘não’ pelo ‘não’ contrapõe ao 
alto nível de debate que que-
remos ter aqui nesta legisla-
tura”, afirmou.

Participaram da reunião os 
deputados Arilson Chiorato 
(PT), Ana Júlia (PT), Professor 

Lemos (PT), Dr. Antenor (PT), 
Renato Freitas (PT), Goura 
(PDT), Requião Filho (PT) e 
Luciana Rafagnin (PT).

TRAIANO pode concorrer novamente 
à reeleição, através de uma manobra 
realizada em 2020 pelo grupo político do 
parlamentar para antecipar a eleição
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O parlamentar, que foi escolhido na 
segunda-feira (30), foi reeleito em outubro 
último com mais de 85 mil votos para o 
terceiro mandato como deputado estadual
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A bancada do silêncio
Em meio à pressão para revelar a escolha para a presidência da 
Casa, senadores criam corrente pelo voto secreto. As eleições 
das mesas do Senado e da Câmara ocorrem hoje (1º), logo após 
a posse dos novos congressistas. Parlamentares disseram que 
vão manter o sigilo do voto porque se sentem incomodados 
com a tentativa de coerção e temem perder relatorias e 
comissões caso o candidato escolhido perca a eleição. Por isso, 
alguns partidos se mantiveram neutros e deixaram a bancada 
livre. No UB, senadores prometem maioria para Pacheco, mas 
não unanimidade. Enquanto Alcolumbre encabeça a campanha 
pelo atual presidente na sigla.

Multa desproporcional
O Telegram recorreu da multa de R$ 1,2 milhão que foi 
imposta pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. A medida 
foi determinada pelo fato de o aplicativo ter descumprido a 
ordem de bloquear o canal do deputado eleito Nikolas Ferreira 
(PL). O aplicativo alega que a multa foi “indevida, irregular e 
desproporcional” e questiona tanto o mérito da decisão quanto 
o cálculo do valor a ser pago. Caso a multa não seja revogada, 
a empresa pede que o valor seja reduzido para R$ 20 mil ou R$ 
50 mil, dependendo da fórmula utilizada no cálculo. Se nenhum 
dos pedidos for acatado, o Telegram quer que o assunto seja 
analisado pela 1ª Turma da Corte ou pelo plenário do STF.

Voto anunciado
Sergio Moro (UB-PR) anunciou 
ontem (31) que irá votar em 
Rogério Marinho (PL-RN) para 
a presidência do Senado. O 
outro candidato é o senador 
Rodrigo Pacheco (PSD), 
atual presidente da Casa. No 
Twitter, o ex-juiz e ex-ministro 
revelou que o seu voto será 
a favor “da oposição firme 
ao governo do PT”.  Ele disse 
que apoiará “Rogério Marinho 
para a presidência do Senado. 
Nada contra o senador 
Rodrigo Pacheco. Meu voto 
será a favor da oposição firme 
ao governo do PT. Sou contra 
radicalismos e a favor de uma 
alternativa democrática para 
o país, com economia liberal, 
políticas sociais e o combate 
à corrupção”. O ex-ministro 
também disse que sua decisão 
se deu após ouvir os eleitores 
paranaenses.

Radicalismo ideológico
O novo presidente da Frente 
Parlamentar da Agropecuária 
(FPA), deputado federal 
Pedro Lupion (PP-PR), disse 
que o presidente Lula iniciou 
um governo marcado por 
“radicalismo ideológico” 
contra o setor. O parlamentar 
paranaense anunciou que já 
tem emendas parlamentares 
prontas para derrubar atos do 
atual governo que, segundo 
ele, “esvaziaram” o poder 
do Ministério da Agricultura. 
Alinhado à gestão de Bolsonaro com o agronegócio, Lupion 
citou as mudanças que a bancada quer reverter. Uma delas é o 
retorno do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
para o Ministério da Agricultura. As outras duas são a retomada 
de dois órgãos que o MAPA perdeu para o novo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário: a Conab e o Incra.

DIVULGAÇÃO

O outro candidato
O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
MG), garantiu que pedirá 
prioridade à discussão da 
reforma tributária. Na sua 
avaliação, o Congresso 
Nacional está pronto para 
discutir as reformas e as 
pautas progressistas. Em sua 
visão, a unificação tributária 
não necessariamente será 
ponto de controvérsia entre 
oposição e situação. Ao citar as 
reformas que vê necessárias, 
o senador citou a reforma 
tributária e a regra fiscal como 
prioridades no Congresso. 
“Reforma do código eleitoral, 
reforma tributária, mudança do 
marco fiscal e lei das fake news, 
que precisa ser aprovada no 
Brasil porque ninguém aguenta 
mais essa milícia digital que 
atenta contra a dignidade das 
pessoas”, declarou.
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Mulheres
A presença de mulheres 
agricultoras é maior a cada 
ano no Show Rural Coopavel. 
“Cerca de 30% dos visitantes 
já são agricultoras, filhas de 
produtores rurais, técnicas 
das áreas do agronegócio 
e acadêmicas de carreiras 
ligadas a esse segmento”, diz o 
presidente Dilvo Grolli. Apenas 
da Cooperelas, um movimento 
formado por agricultoras 
filiadas à Coopavel, essa 35ª 
edição da feira vai receber 
31 caravanas de todos os 
municípios de abrangência 
da cooperativa, no Oeste e 
Sudoeste do Paraná. 
 

Show rural
O Show Rural 2023, em 
Cascavel, contará com um 
espaço para os prefeitos 
da região, durante os cinco 
dias da feira. O estande, 
preparado pela Amop, 
é considerado para os 
59 municípios que são 
associados.”Essa tem sido 
uma tradição da Amop. O 
Show Rural é um evento de 
grande envergadura e que, 
por isso, atrai prefeitos e 
prefeitas, cujo objetivo é 
ver de perto o que há de 
mais avançado no setor 
agropecuário”, disse o 
presidente da Amop e 
prefeito de Santa Tereza 
do Oeste, Elio Marciniak, o 
Kabelo (Republicanos).

Apreensão
Policiais federais e policiais 
militares apreenderam um 
caminhão frigorífico com 2,4 
toneladas de maconha na 
região rural de Santa Helena. 
Os policiais prenderam o 
condutor do caminhão.

Remodelagem
O Aeroporto Francisco Lacerda 
Júnior, de Cornélio Procópio, 

Líder do Governo
Reassumindo o posto de Líder do Governo na Alep, o deputado 

Hussein Bakri (PSD) afirma que está otimista para mais 
quatro anos do governo Ratinho Júnior. “Enfrentamos muito 
bem a pandemia. Com a ajuda dos colegas parlamentares, 

desburocratizamos a máquina pública, atraímos investimentos, 
nos tornamos modelo de sustentabilidade para outros estados, 

somos a quarta maior economia do país e o primeiro em 
excelência na educação. É o resultado do trabalho moderno e 

inovador do Poder Executivo e Legislativo. Somos representantes 
do povo e vamos honrar o voto de confiança recebido”, destacou 

o parlamentar à Coluna ADI-PR.

passou recentemente por 
uma ampla remodelagem 
em sua estrutura. A pista de 
pouso e decolagem, que tem 
1.410 metros, passou por um 
recape asfáltico completo, 
além de melhorias no pátio, 
na área de taxiway (local de 
manobra das aeronaves) e 
em toda a sinalização. Mais o 
destaque ficou pela instalação 
de modernas sinalizações 
que permitem o balizamento 
noturno, ou seja, o aeroporto 
poderá operar para pousos 
e decolagens também no 
período noturno.

Revista do Legislativo
A Revista do Legislativo 
Paranaense iniciou o ano 
com uma notícia mais do que 
especial. O periódico da Escola 
do Legislativo da Assembleia 
Legislativa entrou para um 
seleto grupo de publicações 
acadêmicas classificadas pelo 
Qualis Periódicos.O Qualis 
foi criado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior do 
Ministério da Educação para 
avaliar a produção científica de 
programas de pós-graduação 
em território nacional.

Bancada
Estratégia do PSD do Paraná, 
partido do governador 
Ratinho Junior, aumentou 
a bancada da legenda na 
Câmara dos Deputados. 
Durante os anos anteriores 
ao da eleição 2022, foram 
filiados na legenda diversos 
“puxadores de votos” que 
garantiram ao partido um bom 
resultado. Diante da mudança 
da regra de distribuição de 
votos e sem possibilidade de 
coligação, a estratégia deu 
certo, garantindo a eleição 
de sete deputados do PSD, a 
maior bancada paranaense 
no Congresso Nacional para a 
legislatura 2023-2026.

Área de alagamento na
rodovia entre Douradina
e Ivaté segue monitorada

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) informa que a rodovia 
PR-082, entre as cidades de 
Douradina e Ivaté, na região 
Noroeste, foi atingida pelo 
transbordamento de um rio, na 
altura do km 580, no final da 
tarde da última segunda-feira 
(30). O DER/PR imediatamente 
deslocou equipe para implan-
tar sinalização de emergência 
no trecho, que chegou a ficar 
interditado por várias horas.

Com apoio da prefeitura 
de Douradina, que disponibi-
lizou maquinário, foi possível 
desobstruir parcialmente a 
galeria de concreto sob a rodo-
via, onde o acumulo de maté-
ria vegetal e blocos de terra 
arrastados pelo rio causou o 
transbordamento.

A rodovia ficou liberada em 
meia pista e, durante à noite, 
equipe do Corpo de Militares 
Estaduais Inativos Voluntários 
(CMEIV) da Polícia Militar do 
Paraná permaneceu no local, 
monitorando a situação, caso 

Contratação de estudos de nova ponte 
com o MS avança mais uma etapa

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) definiu ontem 
(31) o arrematante da licitação 
para elaboração dos Estudos 
de Viabil idade Técnica, 
Econômica e Ambiental (EVTEA) 
para construção de uma nova 
ponte de ligação do Estado com 
o Mato Grosso do Sul.

A licitação ocorreu pelo sis-
tema de Pregão Eletrônico, 
no qual as participantes dis-
putam entre si através de 
lances, com o menor valor 
sendo considerado arrema-
tante. A empresa Neoconstec 
Consultoria Técnica arrematou 
o pregão com a proposta de R$ 
2.767.866,65.

Os estudos serão custea-
dos pela Itaipu Binacional, 
após convênio firmado entre 
a hidrelétrica com os gover-
nos do Paraná e Mato Grosso 
do Sul, no ano passado. Agora, 
a empresa terá um dia para 
protocolar os documentos de 

habilitação para que a comis-
são de julgamento do DER/PR 
analise sua capacidade e qua-
lificação. Na sequência será 
declarada uma vencedora, ou, 
convocada a segunda partici-
pante para apresentação de 
documentos.

O prazo para conclusão 
do EVTEA será de 18 meses, 
a contar após a emissão da 
ordem de serviço. O objetivo 
do estudo é apontar vanta-
gens, desvantagens, impulso 
no desenvolvimento socioe-
conômico da região, possíveis 
impactos ambientais, além 
das técnicas de engenharia a 
serem aplicadas para verificar 
de fato a viabilidade da obra.

INFRAESTRUTURA
O projeto consiste em cons-

truir uma ponte sobre o Rio 
Paraná, que deve ter dois qui-
lômetros de extensão. A nova 
ligação será entre o distrito 
de Porto São José, em São 

Pedro do Paraná, na região 
Noroeste, com o município de 
Taquarussu, no Mato Grosso 
do Sul.

A ponte será um importante 
ponto de interligação entre as 
regiões Sul e Centro-Oeste do 
País, criando um novo cor-
redor logístico entre os dois 
estados, que são os maio-
res produtores agropecuá-
rios do Brasil. A ideia é dimi-
nuir o tempo de viagem até o 
Porto de Paranaguá, gerando 
mais economia e agilidade no 
escoamento da produção.

A proposta também prevê 
no lado paranaense a restau-
ração de 19,8 km da PR-577, 
incluindo a construção de 
um contorno em Porto São 
José, distrito de São Pedro 
do Paraná. Já no perímetro 
sul-mato-grossense, será rea-
lizada a implantação de 30 
km da rodovia MS-473, além 
de um viaduto de acesso em 
Taquarussu.

fosse necessário interditar 
novamente a rodovia.

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem continua 
monitorando o local, devendo 
realizar uma análise detalhada 
dos possíveis danos causados 
pelo transbordamento, bem 
como os serviços necessários 
de recuperação, após a água 
baixar para níveis normais. O 
trânsito permanece em meia 
pista no local atingido durante 

este período.
A recomendação do DER/PR 

é para que os usuários utilizem 
rotas alternativas, enquanto 
há previsão de mais chuvas na 
região, e enquanto são reali-
zados os serviços e inspeção 
do local. Alerta também para 
que os usuários em hipótese 
alguma tentem cruzar a rodo-
via durante transbordamento, 
sob risco de serem arrastados 
pelas águas.

O DER realizará análise detalhada dos danos causados pelo transbordamento e de como 
deverão ser feitos os serviços de recuperação

DER
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Paraná lidera o ranking
da geração de empregos
na região Sul em 2022

O Paraná fechou 2022 com 
a abertura de 118.149 novos 
postos de trabalho formais e 
liderou a geração de empregos 
na região Sul do Brasil, além de 
atingir o quinto melhor resul-
tado do País. Os dados são 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
divulgados ontem (terça-
-feira, 31) pelo Ministério do 
Trabalho.

O saldo de vagas com car-
teira assinada corresponde à 
diferença entre as 1.731.097 
admissões e os 1.612.948 des-
ligamentos no Estado nos 12 
meses de 2022. Na compa-
ração com outros estados, o 
Paraná ficou atrás apenas de 
São Paulo (560.986 vagas), 
Rio de Janeiro (194.869), 
Minas Gerais (177.996) e Bahia 
(120.446).

“Comemoramos mais 
um ano de bons resultados 
no mercado de trabalho do 
Paraná. O Estado de gente que 
trabalha conta com mão de 
obra qualificada e um cenário 
econômico e político favorável 
para atração de investimentos, 
para levar novas oportunida-
des de emprego a todas as 
regiões”, afirmou o governador 
Ratinho Junior.

Com exceção de dezembro, 
mês em que todos os estados 
apresentam saldo negativo na 
abertura de vagas, em razão do 
fim dos contratos temporários 
após as contratações para as 
festas de fim de ano, o Paraná 
teve resultados positivos no 
mercado de trabalho todos os 
meses do ano. O destaque foi 
em fevereiro, quando foram 
abertos 29.382 novos postos.

A Fomento Paraná captou recursos internacionais e re-
novou a linha de crédito Fomento Energia, que permite 
financiar projetos de investimento de micro, pequenas 
e médias empresas para aquisição e instalação de com-
ponentes de sistemas de geração de energia de fontes 
renováveis, até o limite de R$ 500 mil. A linha estará 
disponível a partir do dia 6 de fevereiro e poderá 
financiar desde obras civis (construção e reforma), mon-
tagem e instalações de micro e minigeração de energia 
elétrica fotovoltaica, eólica ou de biomassa; aquisição 
e instalação de máquinas e equipamentos novos, 
nacionais ou importados, ou que tenham relação com 
o projeto de micro e minigeração de energia renovável; 

até a aquisição de utensílios novos, de maior eficiência energética, como lâmpadas de LED. Os recursos foram obtidos 
junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina em 2022 e permitem atender à principal demanda do mercado 
neste segmento, que é o crédito para aquisição de componentes importados para geração de energia.

Municípios
Três em cada quatro municípios paranaenses tiveram saldo positivo 

na geração de empregos em 2022. Das 399 cidades, 299 tiveram 
mais contratações do que demissões no ano. Nas outras 100, o 
saldo foi negativo, com mais desligamentos do que admissões. 

Curitiba liderou a geração de empregos entre janeiro e dezembro, 
com a criação de 31.195 novas vagas. Na sequência estão Londrina 
(7.232), São José dos Pinhais (6.666), Maringá (4.479), Ponta Grossa 
(3.696), Toledo (3.044), Foz do Iguaçu (2.782), Pinhais (2.560), Fran-

cisco Beltrão (1.605) e Fazenda Rio Grande (1.450).

Setores
Todos os setores da economia fecharam 2022 com saldo positivo, sendo 
que o que mais abriu postos de trabalho foi o de serviços, com 76.999 

vagas com carteira assinada. É seguido pelo comércio, com 21.154 pos-
tos, indústria (15.271), construção (2.514) e agropecuária (2.211).

COM exceção de dezembro – em razão do fim dos contratos temporários –, os resultados 
foram positivos todos os meses do ano

GERALDO BUBNIAK/AEN

No mês a mês, foram 19.695 
vagas em janeiro, 29.382 em 
fevereiro, 5.387 em março, 
9.769 em abril, 14.084 em 
maio, 14.624 em junho, 16.593 
em julho, 15.639 em agosto, 
13.100 em setembro, 11.020 
em outubro, 4.757 em novem-
bro e -35.901 em dezembro. 
Com o bom resultado no ano, o 
Paraná chega a um estoque de 
2.931.182 pessoas com empre-
gos com carteira assinada.

“O Paraná mantém seu 
excelente desempenho no Sul 
do País, se consolidando como 
o Estado que mais emprega 
formalmente. Foram mais de 
118 mil paranaenses colocados 

no mercado formal de traba-
lho, um resultado que tem 
impacto direto na economia 
estadual”, destacou o secre-
tário estadual do Trabalho, 
Emprego e Economia Solidária, 
Mauro Moraes.

Ele ressaltou que a pasta 
vai reforçar as ações de qua-
lificação e colocação de mão 
de obra para ampliar oportuni-
dades no mercado de trabalho. 
“Vamos intensificar as ações de 
empregabilidade para atingir-
mos um resultado ainda mais 
significativo a cada ano. Nossa 
meta é transformar o Paraná 
no maior celeiro de geração de 
empregos do País”, disse.

ALBARI ROSA/AEN

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Esplanada
Twitter @colunaesplanada

coluna

Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Milhas.gov
Oficiais da Força Aérea Brasileira estão preocupados com 

o aumento de ministros na Esplanada de 23 para 37. É que 
essa turma vai alegar motivos de Segurança, pelas regras do 

Governo, para demandar jatinhos em viagens pessoais. A FAB 
pode ser obrigada a redirecionar aviões que transportam órgãos 

de doadores para atender as excelências. Margareth Menezes 
(Salvador); Fernando Haddad (São Paulo); Jader Filho (Belém); 

Nísia Trindade (Rio de Janeiro); e Flávio Dino (São Luís) já usaram 
jatinho da FAB para ir para casa em fins de semana, com apenas 

duas semanas de Governo.

Raios x da farda

O Fórum Brasíleiro de 
Segurança Pública realizou 
uma pesquisa de opinião 
com policiais militares, civis, 
federais, rodoviários federais, 
penais e guardas municipais 
sobre os atos de vandalismo 
na Praça dos Três Poderes: 
39,9% avaliaram os atos 
como condenáveis, porém 
afirmaram entender as pautas 
como legítimas. Cerca de 
72,3% dos entrevistados 
concordam que ocorreu falha 
de comando, mas apenas 
57,5% acreditam que houve 
omissão do comando das 
operações. Foram ouvidos 636 
agentes.

Caixa (de João de Barro)
O PT de Minas - em especial 
o dirigente Romênio Pereira 
- vem forçando a barra para 
emplacar na vice-presidência 
da Caixa o advogado 
Marcelo Bomfim, aliado do 
bolsonarista Romeu Zema 
e ex-presidente do BDMG. 
Mas pesam contra ele quatro 
processos trabalhistas 
movidos por Bonfim contra 
a própria Caixa referente aos 
anos 90. Aliás,  o padrinho 
Romênio já orbitou em 

ESPLANADEIRA
# Energy Hub inaugura nova sede no Rio de Janeiro. # ProUser 

Apps prevê faturamento de R$ 60 milhões em 2023. # Associação 
Brasileira de Franchising projeta faturamento acima de R$ 207 

bilhões em 2023. # Rodobens S.A. (RBNS) fecha 2022 com R$ 17,1 
bilhões de negócios gerados. # MV registra, em 2022, crescimento 
de 50% em vendas. # Fundação Estudar abre, até março, inscrições 

para evento online e gratuito ‘Conexão Tech’.

inquéritos da operação João 
de Barro, sobre suspeitas 
de  cobranças indevidas em 
cima de verbas federais para 
municípios.

Peso da lajota
A inflação do material de 
construção, que avançou 
forte na pandemia da 
Covid-19, continua em alta. O 
Índice Nacional de Custo da 
Construção variou 0,32% em 
janeiro, percentual superior ao 
mês passado, de 0,27%. Em um 
ano, o índice acumulou alta de 
9,05%. Já a Mão de Obra subiu 
0,77% em janeiro, ante aos 
0,16% em dezembro. Salvador 
e Belo Horizonte apresentam as 
maiores altas entre as capitais.

Livro$ em alta
As editoras brasileiras 
comemoram números 
relevantes da venda de livros 
em dezembro de 2022. Saíram 
das estantes 5,8 milhões 
de exemplares, rendendo 
R$ 270,6 milhões ao setor, 
segundo o Sindicato Nacional 
dos Editores de Livros.

Marca no chão
A indústria de pneus encerrou 
2022 com queda nas vendas. 
Segundo a associação nacional 
do setor, as vendas fecharam 
o ano com queda de 0,2% em 
relação a 2021, somando cerca 
de 56,6 milhões de pneus 
vendidos. O que pode explicar 
o fraco desempenho da 
indústria é a medida tributária 
que beneficiou a importação: 
as vendas totais de pneus de 
carga caíram 6,5% em 2022, 
totalizando 7,4 milhões.
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Morador de Umuarama morre em
confronto com a PM em Terra Boa

Um confronto armado 
entre policiais militares e três 
homens em Malu, distrito do 
município de Terra Boa, ter-
minou com o trio em óbito 
na última segunda-feira (30). 
Informações levantadas pela 
polícia deram conta de que um 
dos mortos seria de Umuarama 
e outro de Cianorte (o terceiro 
ainda não tinha identificação 
alguma).

De acordo com os policiais 
miliares que integram a 5ª 
Companhia de Cianorte, o fato 
aconteceu na Estrada Palmital.

Os homens fugiram de uma 
abordagem policial, quando 

ocupavam uma caminhonete 
Ford/Ranger. Após percorrer 
várias vias, os suspeitos aban-
donaram a caminhonete e se 
embrenharam em uma mata 
localizada às margens da refe-
rida estrada vicinal.

Ainda conforme os poli-
cias, os homens são suspeitos 
de terem participado de um 
assalto com reféns na noite do 
domingo (29), a uma lavande-
ria em Cianorte.

Várias equipes policiais 
foram mobilizadas, inclusive 
com apoio de cães de faro e, 
durante as buscas pela mata, 
os policiais se depararam 

com os suspeitos. Na ocasião 
houve um confronto armado e, 
durante o tiroteio os três sus-
peitos foram alvejados e mor-
reram no local.

A Polícia Científica foi acio-
nada para realização dos pro-
cedimentos legais. Os corpos 
foram recolhidos e encaminha-
dos ao Instituto Médico Legal 
(IML), onde permaneciam até a 
tarde de ontem aguardando a 
oficialização da identificação.

Além da caminhonete tam-
bém foram apreendidos um 
GM Cruze, armas de fogo e uma 
carga de celulares, que estava 
dentro do carro. ARMAMENTO apreendido com o grupo que morreu em confronto com a Polícia Militar

DIVULGAÇÃO

Contrabandista de vinho argentino se
afunda após perseguição na PR-180

Um homem de 42 anos de 
idade, que contrabandeava 
212 garrafas de vinho argen-
tino, foi detido pela Polícia 
Ambiental de Umuarama 
(PMAmb), na madrugada de 
ontem (31). Antes de ser cap-
turado, ele capotou o carro 
usado na fuga e caiu dentro de 
um rio, às margens da rodovia 
PR-180, em Goioerê.

A descoberta do contra-
bando aconteceu por volta 
da 1h, quando a equipe de 
Umuarama se deslocava pela 
rodovia no sentido Goioerê à 
Quarto Centenário e avistou o 
veículo com vidros escuros e 
em alta velocidade, seguindo 
em direção contrária à viatura.

Os policiais deram sinal de 
parada obrigatória por sirene 
e giroflex, porém o condutor 
desobedeceu e continuou o 
trajeto até chegar no períme-
tro urbano de Goioerê. Após 
entrar em uma curva, saiu da 
pista e entrou em uma estrada 
de terra.

Ao se aproximar, os poli-
ciais constataram que ele havia 

Maconha encontrada no local
onde aconteceu a troca de tiros

O Batalhão de Operações 
de Fronteira (BPFron) apreen-
deu quase 130 quilos de maco-
nha em uma propriedade rural 
utilizada pelo trio assaltante 
que morreu em confronto com 
a Polícia Militar na segunda-
-feira (30) no distrito de Malu, 
em Terra Boa.

A ação, que aconteceu em 
conjunto com policiais milita-
res da Rocam (Ronda Ostensiva 
Com Apoio de Motocicletas) da 
5ª Companhia Independente da 

Polícia Militar (CIPM), visando 
averiguar as condições da 
fazenda que era usada como 
base da quadrilha.

No local, os policiais encontra-
ram 128 quilos de maconha e um 
Kit Roni, uma espécie de adapta-
dor para se usar com a pistola. Os 
objetos eram mantidos enterra-
dos dentro de um tonel que ficava 
escondido em uma área de mata.

Os materiais apreendidos 
foram entregues na Delegacia 
de Polícia Civil de Cianorte.

DROGAS eram mantidas escondidas em um tonel na propriedade rural que servia de base 
da quadrilha
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capotado o carro e caído com o 
veículo dentro do rio Água Bela, 
na avenida Vicente Carlos.

O carro parou dentro do 
barranco de aproximadamente 
5 metros de altura e ficou 
com o teto completamente 
submerso na água. O condu-
tor saiu do veículo bastante 
desorientado e com escoria-
ções pelo corpo, além de um 
corte no joelho. Recebeu aten-
dimento do Samu.

Detido, ele confessou que 
transportava 212 garrafas de 
vinho argentino adquiridas em 
Manfrinópolis/SC. A mercado-
ria seria levada para Maringá, 

onde ele reside. O homem con-
fessou que no ano passado 
também foi abordado pela 
Polícia Militar em Umuarama, 
onde teve a carga de vinhos e 
veículo apreendidos, pois cos-
tuma revender os produtos em 
Maringá para complementar 
sua renda.

O carro ficou bastante dani-
ficado e teve que ser removido 
com o guincho do 7º Batalhão 
até a Receita Federal, em 
Maringá. Contra o suspeito foi 
confeccionado um termo de 
infração penal pela direção 
perigosa, além de desobediên-
cia durante a abordagem.

CARRO usado no contrabando de garrafas de vinho argentinas foi retirado do rio com a 
utilização de guincho

DIVULGAÇÃO
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Com retorno de Marta, Pia Sundhage
convoca Brasil para o She Believes

A técnica Pia Sundhage con-
vocou ontem (31), a seleção bra-
sileira feminina para o Torneio 
She Believes, competição amis-
tosa que será disputada entre 
16 e 22 de fevereiro nos Estados 
Unidos. O destaque é o retorno 
de Marta. A meia-atacante está 
recuperada de uma lesão no 
ligamento cruzado anterior do 
joelho esquerdo sofrida em 
março do ano passado.

“A Marta está pronta na 
parte física. Fez todos os tes-
tes. Ela é bem competitiva, 
como todos sabem. Sobre o 
[ritmo de] jogo, nem tanto, 
então vamos tomar cuidado 
para nos certificar que ela sinta 
o jogo e tenha chance de jogar 
novamente em seu nível mais 
alto. Estou muito feliz, porque 
ela é um modelo de compor-
tamento, técnica e leitura de 
jogo. Precisamos ser inteli-
gentes. Ela não atua há alguns 
meses”, disse Pia.

Marta não joga desde que 

As convocadas
Goleiras: Lelê (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária)

Defensoras: Bruninha (NJ/NY Gotham-EUA), Tainara (Bayern de 
Munique-ALE), Rafaelle (Arsenal-ING), Kathellen (Real Madrid-
-ESP), Lauren (Madrid CFF-ESP), Tarciane (Corinthians), Yasmin 
(Corinthians) e Tamires (Corinthians). Meias e atacantes: Adria-
na (Orlando Pride-EUA), Marta (Orlando Pride-EUA), Ary Borges 
(Racing Louisville-EUA), Ana Vitória (Benfica-POR), Nycole Raysla 

(Benfica-POR), Júlia Bianchi (Chicago Red Stars-EUA), Kerolin (North 
Carolina Courage-EUA), Bia Zaneratto (Palmeiras), Geyse (Barcelo-
na-ESP), Gabi Nunes (Madrid CFF-ESP), Debinha (Kansas FC-EUA) e 

Ludmila (Atlético de Madrid-ESP).

O líder do Campeonato 
Francês, PSG (França), estará 
sem Neymar para a partida fora 
de casa contra o Montpellier na 
próxima quarta-feira (1), com o 
atacante brasileiro sofrendo de 
“fadiga muscular”, enquanto o 
time da capital segue enfren-
tando problemas para retomar 

sofreu a lesão no joelho, em 26 
de março do ano passado, na 
derrota do Orlando Pride, time 
que defende nos EUA, para o 
North Carolina Courage, por 
1 a 0. A camisa 10 esteve em 
campo por apenas 31 minu-
tos. A contusão a levou a ser 
cortada dos amistosos que 
o Brasil fez na Espanha, em 
abril, contra as donas da casa 
e a Hungria. A atacante Gabi 
Portilho, do Corinthians, foi 
então chamada para o lugar 
da craque de 36 anos.

O Timão, aliás, é a equipe 
com mais representantes na 
lista divulgada por Pia: quatro. 
Foram convocadas a goleira 
Lelê, a zagueira Tarciane e 
as laterais Yasmin e Tamires. 
Destaque também para a pre-
sença de seis jogadoras que, 
além de Marta, atuam na liga 
norte-americana: a lateral 
Bruninha (NY/NJ Gotham), 
as meias Ary Borges (Racing 
Louisville), Júlia Bianchi 

(Chicago Red Stars) e Kerolin 
(North Carolina Courage) e as 
atacantes Debinha (Kansas FC) 
e Adriana (Orlando Pride).

Além do Brasil e dos EUA, 
o She Believes terá a parti-
cipação de Canadá e Japão. 
Os quatro participantes estão 
classificados para a Copa do 
Mundo da modalidade, que 
será disputada entre julho e 
agosto deste ano na Austrália 
e na Nova Zelândia.

A estreia das brasileiras no 
torneio amistoso será no dia 
16 de fevereiro, a partir das 18h 
(horário de Brasília), contra as 
japonesas no Exploria Stadium, 
em Orlando. Três dias depois, 
no Geodis Park, em Nashville, 
às 20h30, as adversárias serão 
as canadenses, medalhistas de 
ouro na Olimpíada de Tóquio 
(Japão). A participação ter-
minará no dia 22, novamente 
às 20h30, diante das anfitriãs, 
atuais campeãs mundiais, no 
Toyota Stadium, em Frisco.

CRAQUE está recuperada de lesão no joelho, mas não atua desde março

DIVULGAÇÃO

Neymar não enfrentará Montpellier
em partida do Campeonato Francês

a forma no início do ano.
O PSG tem 48 pontos em 

20 jogos e viu sua vantagem 
cair para três pontos sobre o 
2º colocado Lens. A equipe de 
Christophe Galtier teve um 
começo de 2023 medíocre, 
perdendo seus dois últimos 
jogos fora de casa, diante 

de Lens e Rennes, antes de 
empatar por 1 a 1 em casa com 
o Reims no último domingo 
(29). O PSG recebe o Bayern 
de Munique (Alemanha) na 
partida de ida das oitavas de 
final da Liga dos Campeões em 
14 de fevereiro. “Falei com a 
equipe, precisamos recuperar 
alguma consistência em nos-
sas atuações, mas há momen-
tos na temporada em que é 
mais difícil”, disse Galtier.

O PSG também não poderá 
contar com o meio-campista 
italiano Marco Verratti, sus-
penso após receber cartão 
vermelho no domingo, ape-
nas 14 minutos após entrar 
como substituto no segundo 
tempo. “Precisamos de mais 
rigor e [devemos] fazer mais 

esforços colet ivamente. 
Costumávamos fazer isso 
nos primeiros meses da tem-
porada. Todos precisam ana-
lisar suas próprias atuações 
e o que estão fazendo pela 
equipe”, disse Galtier Contra 
o Reims, Kylian Mbappé, 
Neymar e Lionel Messi come-
çaram juntos no time titular 

pela primeira vez neste ano, 
mas pouco ajudaram na 
defesa, deixando o time divi-
dido em dois e vulnerável no 
setor defensivo. “Já estive-
mos sólidos com os três jun-
tos antes. No entanto, não 
podemos ficar satisfeitos com 
o jogo contra o Reims”, acres-
centou Galtier.

ATACANTE brasileiro apresenta quadro de fadiga muscular

DIVULGAÇÃO

Dois atletas umuaramenses competiram com cerca de 3.500 participantes 
da 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, uma das grandes atrações 
do aniversário de Apucarana e do pedestrianismo brasileiro, disputada sob 
um forte calor na noite do último sábado, 28. A competição foi criada 
pelo engenheiro Osvaldo Otávio Pereira em 1961 e a primeira edição foi 
realizada um ano, depois em 1962. Representando Umuarama, o atleta 
Márcio Calgara foi primeiro colocado na categoria 40 a 45 anos e seu 
colega Anderson Cristiano conquistou a 4ª colocação entre os atletas de 46 
a 50 anos.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Prefeitura libera pesca no Lago
Aratimbó aos finais de semana

Indústrias da cidade terão espaço exclusivo na Expo
As indústrias umuaramen-

ses terão uma grande oportu-
nidade de expor a qualidade 
e variedade dos produtos 
fabricados na cidade durante 
a Expo Umuarama 2023. Por 
meio da Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio, a 
Prefeitura realizará a 1ª Mostra 
da Indústria de Umuarama, de 
9 a 18 de março no Pavilhão 
Joaquim Fernandes Martins, 
no Parque de Exposições Dario 
Pimenta Nóbrega.

O município vai disponibili-
zar 30 espaços para demonstra-
ção e comercialização de artigos 
fabricados na cidade – a exposi-
ção é exclusiva para indústrias 
locais. A Expo Umuarama atrai 
visitantes de todo o Paraná, 
estados vizinhos e até do exte-
rior, “por isso é uma excelente 
vitrine para divulgar os nos-
sos produtos”, disse o secre-
tário da Indústria e Comércio, 
Marcelo Adriano.

“Temos uma atividade 

industrial variada e artigos 
vendidos em todo o país e até 
no exterior. Essa será a opor-
tunidade de divulgar essa pro-
dução para potenciais com-
pradores”, apontou. A mostra 
tem a aprovação e o apoio 
do prefeito Hermes Pimentel. 
“Não podemos perder a opor-
tunidade de expor a nossa 

produção industrial em um 
evento como a 48ª Exposição 
Feira Agropecuária, Comercial 
e Industrial – Expo Umuarama 
2023, cuja finalidade maior é 
expor e comercializar os pro-
dutos da cidade e região”, des-
tacou o prefeito.

Segundo Pimentel, a grande 
quantidade de estantes, o 

A partir do próximo sábado, 
4 de fevereiro, está liberada 
a pesca amadora no Lago 
Aratimbó, um dos principais 
cartões-postais de Umuarama. 
De acordo com a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
a partir de agora a popula-
ção pode pescar tanto espé-
cies exóticas, como as tilá-
pias, quanto as nativas, como 
curimbas, piaus e lambaris, 
sempre aos sábados e domin-
gos, das 8h às 18h.

O  s e c retá r i o  R u b e n s 
Sampaio conta que a pesca 
será liberada para fins de 
recreação, com o objetivo de 
proporcionar momentos de 
descontração para as famílias 
que vivem em Umuarama e 
na região. “A intenção do pre-
feito Hermes Pimentel sempre 
foi essa: oferecer momentos 
de confraternização, de con-
vivência harmoniosa entre as 
famílias, os amigos e os visi-
tantes do Lago Aratimbó – 
assim como o Lago Tucuruvi”, 
comenta.

Antes de liberar a moda-
lidade à população, pro-
fissionais da Secretaria de 
Meio Ambiente analisaram se 

O Movimento Janeiro Branco, que dis-
cute a incidência de estresse e ansiedade 
entre as pessoas, é abordado em Umuara-
ma pela Secretaria de Saúde, por meio do 
Serviço de Atendimento Psicológico. Para 
encerrar as ações referentes aos cuidados 
com a saúde mental do cidadão, foi servi-
dores da Secretaria da Assistência Social 
participaram da palestra “Comunicação 
Assertiva e Seus Impactos no Ambiente 
de Trabalho”, apresentada pela psicóloga 
Maria Brassanini. Nathalia Ynae Marrique 
Giroldo, psicóloga coordenadora da Rede 
de Saúde Mental, lembra que é funda-

mental a discussão de trabalhos e tarefas das equipes multiprofissionais que atuam neste setor de saúde mental e ressalta a futura contratação de novos profissio-
nais. “Em 2021 foram atendidas 4.712 pessoas no SAP e em 2022 foram 19.390, um aumento de 311%”, finaliza.

PESCADORES devem obedecer a uma série de requisitos e restrições listadas em regulamento da Secretaria de Meio Ambiente
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Mhaveria impactos negativos 

a outros animais de habitam 
ali, como patos, gansos, gar-
ças, tartarugas e capivaras. “A 
pesca, quando feita de forma 
correta, não vai prejudicar os 
animais que ali vivem. O esta-
tuto indica que é permitido 
pescar com varas de bambu, 
telescópicas e molinetes”, 
indica.

Da mesma forma, Sampaio 
alerta a todos os pescado-
res que é terminantemente 
proibido pescar de segunda 
a sexta-feira, assim como não 
é permitido o uso de tarrafas, 
redes, covos, fly, pesca suba-
quática, besta, espinhel, boias 
de arremesso ou equipamen-
tos semelhantes. Também não 
é permitido, de forma alguma, 
a utilização de embarcações e 
a prática de natação”, adverte.

O secretário ressalta que 
também é proibido utilizar 
ceva, devolver o peixe captu-
rado, usar iscas artificiais (só 
vale massinha e minhoca), 
limpar os peixes no lago e uti-
lizar equipamentos de som 
de grande impacto. “Também 
pedimos que após a pescaria, 
os cidadãos não esqueçam de 

recolher os resíduos gerados, 
sacolas, lixo e todos os acessó-
rios de pesca. Se cada um fizer 
sua parte, o lago vai continuar 
sendo esse local tão bonito e 
encantador”, pontuou.

Não há uma data pré-deter-
minada para o encerramento 
da permissão de pesca aos 

finais de semana. Conforme 
Sampaio, esse período deve 
durar por volta de dois a três 
meses. “Estaremos moni-
torando o local, realizando 
estudos sobre a qualidade da 
água e se está havendo algum 
impacto negativo sobre as 
espécies animais que vivem 

nesse habitat. Vamos comuni-
car todas as informações nos 
canais de comunicação da 
Prefeitura, como site e redes 
sociais. E qualquer dúvida, é 
só entrar em contato com a 
Secretaria de Meio Ambiente 
pelo telefone (44) 3621-4141, 
ramal 162”, afirma.

rodeio e a grade shows atrai 
visitantes de várias regiões “e 
com a nossa exposição as indús-
trias poderão prospectar muitos 
negócios, além de mostrarem o 
que têm de melhor”, comentou.

Toda a estrutura necessá-
ria será oferecida sem custos 
às empresas que se inscre-
verem no setor de Protocolo 

da Prefeitura, nos dias 2 e 3 
de fevereiro. São aguardados 
estandes da área alimentícia, 
metalmecânica, setor move-
leiro, têxtil e construção civil, 
entre outros, e também da 
empresa responsável pela 
Zona de Processamento de 
Exportações (ZPE) que está em 
fase de criação em Umuarama.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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O sistema linfático compõe-
-se de uma rede de vasos que 
leva para a corrente sanguínea o 
excesso de fluidos dos tecidos e 
dos órgãos (linfa). O processo de 
chegada dos fluidos aos tecidos 
é mais intenso que o da saída. 
Assim, há excesso de líquido 
no espaço intersticial (entre as 
células), que é, então, reabsor-
vido pelos capilares linfáticos. 
Portanto, o fluido dos tecidos 
que não volta aos vasos sanguí-
neos é drenado para os capila-
res linfáticos existentes entre as 

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia

Os nascidos em 1º de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Peixes. São 
personalidades fascinantes, carismáticas, atuantes e protetoras dos menos favorecidos. 
São defensores das causas e do direito público e podem trabalhar de forma voluntária em 
favor do próximo. Seu número principal é o 12, formado de 1, Sol e de 2, Lua, astros que 
representam a porção masculina e feminina de cada um. A soma e a redução dão o 3, de 
Júpiter, de sabedoria, cultura e conhecimento. Direciona para o Direito e o magistério. É 
também indicio para duplicidade amorosa ou conjugal.

Horóscopo nascidos em 1º de fevereiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 1º/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 28
min 24

max 26
min 21

Cascavel
max 27 
min 20

Foz do Iguaçu
max 30
min 23

max 26
min 20

Curitiba
max 24
min 19

FASES 
DA LUA

Quinta 2/2/2023

Chuva
Sexta 3/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 713
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 03 09 09 09 01 04 08

Super Sete concurso: 352C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

NOVEMBRO

02 04 06 08 12 13 22

Loterias
Megasena

02 03 04 08 09 10 11 12 
13 16 17 18 19 20 23 concurso: 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

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.

 01 16 19 20 29 39

concurso: 2475
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14 21 25 26 28 41
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2424Lotomania

03.847
29.081
30.196
59.353
90.223

19 35 38 62 65 69 77 
BOTAFOGO DE RIBEIRÃO PRETO

10 16 22 69 76
concurso: 6064

09 12 20 30 32 35 

02 03 10 13 26 33 39 48 50 51 
56 57 60 67 74 78 80 84 90 94

concurso: 2727Lotofácil

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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DB
PEDOFILIA

DOMINICANA
NÃOMANDA

ATONIAMEÇO
OIMORAL
DOSAMEM

CEBOLALEVE
PSIBONILO

ATRIBUTOS
QUILOMBOLA

GUAMEAE
VERBALNENE

IUODATA
RODADAAT

Traço ge-
ralmente 

associado à
psicopatia

República
(?), país

das
Antilhas

Mensuro

Pontuação
de agências

de risco
financeiro 

Sistema 
operacio-

nal da
Microsoft

Exagerada-
mente sen-
timental

(fem. fig.)
Bulbo que
previne

distúrbios
gástricos

Diz-se de
terreno
instável
(Geol.)

Poeta
francês

da Escola 
Simbolista

Lei Orça-
mentária

Anual
(sigla)

Emanuelle
Araújo,
atriz e

cantora

Comer,
em inglês

Pivô
brasileiro
que atuou
na NBA

Ciclo de 
partidas de 
um cam-
peonato

Antigo 
Testamen-
to (abrev.)

Ace (tênis)

O Legislativo compos-
to de duas casas
Produto posto à

venda recentemente

Cada camada de tin-
ta aplicada à parede
Deus grego do vinho

(Mit.)

Perversão caracteri-
zada pela atração 

sexual de adultos por
crianças 

Limite
nunca

definitivo
no ciclo 

Negativa
Debilida-
de geral
(Med.)

Exija que
se faça
Retira-
vam-se

Obsceno
Registro de
falecimento
em jornais

Instrumen-
to de sopro

Assim
seja!
Como

deve ser a
refeição
no verão

Corta o
Egito

Religião
brasileira

Seguidor
de Zumbi
Ilha da 

Micronésia

A 23ª le-
tra grega

Sinais
distintivos

Prazo
fixado

Sim, em
francês

Tipo de acordo sem
validade jurídica 

3/eat — oui — psi. 4/guam. 5/lábil. 6/atonia. 7/rimbaud.
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falecimento
em jornais

Instrumen-
to de sopro

Assim
seja!
Como

deve ser a
refeição
no verão

Corta o
Egito

Religião
brasileira

Seguidor
de Zumbi
Ilha da 

Micronésia

A 23ª le-
tra grega

Sinais
distintivos

Prazo
fixado

Sim, em
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T C G A
D E S C A L A B R O

B A T I M E T R I A
M E C A A D N

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

R O C R I P R
M O N O G R A M A
P T T U A L U
A E R O S T A T O

I N C I D E N T A L
H I N O S N N E

H I C S O R I T A
A O H A C K E R

Veneno
ingerido

por
Sócrates

Diz-se de
indivíduo

coxo

Medição
da profun-
didade dos
oceanos

Estado on-
de se situa
a iIha do 

Mosqueiro
Religioso
da ordem
dos Fran-
ciscanos

Bel (?),
bairro no-
bre de Los
Angeles

Letra de 
platafor-
mas da

Petrobras
Pista

utilizada
por

skatistas
Elemento
essencial
no design
de festas

Objeto de
estudo da 
pneumáti-

ca (pl.)

O vírus da
gripe, por
sua carac-
terística

Iniciais
bordadas
em peças 
de enxoval

Veículo
como o
dirigível

Apelido
carinhoso
de "Lúcia"

Untar 
com subs-

tância
gordurosa

A música
de fundo
da peça
teatral

Cântico
de cultos
protes-
tantes

Título
mais alto
da pós-

graduação

Nor-
nordeste
(abrev.)

A santa
das cau-
sas im-

possíveis
Indivíduo 
de povo

que invadiu
o Egito

Mercenário
que acessa
dados con-
fidenciais

Etapa do processo de
renovação da CNH

Desorga-
nização

total

Assistente pessoal 
de uma rainha ou

princesa

Carne
para bifes
de panela 
Enfurecer

Etiqueta,
em inglês

Ácido
genético

Divergir;
discordar
Agência
dos EUA

Que cabe
a ti (fem.)
Paraná e
Danúbio

Triturado
com os
dentes

Pioneiro da arte
cinética no Brasil,
falecido em 2020

3/tag. 5/hicso. 6/hacker. 7/camacho. 15/abraham palatnik.

ÁRIES  21/3 a 20/4
Sol, Lua e Saturno se unem na sua Casa das 
Associações e indicam um ótimo momento 
para você investir nas amizades e nas parce-
rias de trabalho. Você terá muita facilidade 
para atrair aliados e pode contar com o apoio 
de alguém experiente para realizar um pro-
jeto. Só não convém misturar grana com ami-
zade: você pode sair no prejuízo.

TOURO  21/4 a 205
Os astros despertam o lado mais ambicioso 
do seu signo e você fará tudo que estiver ao 
seu alcance para conquistar o seu lugar ao 
sol. No trabalho, vai mostrar toda sua com-
petência e vontade de vencer, principal-
mente se estiver na disputa por uma vaga ou 
promoção. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
O céu te estimula a investir nos estudos, 
em concursos e em coisas que possam 
abrir novas portas para o seu futuro. Bus-
que cursos, treinamentos, livros e tudo que 
ajude a melhorar o seu currículo. Quem está 
livre pode descobrir muitas afinidades com 
alguém neste começo de mês.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Este pode ser um bom momento para você 
colocar em prática as mudanças que deseja 
para sua vida. Sair da sua zona de conforto 
nunca é fácil e pode exigir alguns sacrifícios, 
mas se você já planeja essa transformação há 
algum tempo e tem certeza do que quer, o céu 
dá sinal verde para virar o jogo a seu favor.

LEÃO 22/7 a 22/8
Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe será 
uma ótima opção para você hoje. Lua, Sol e 
Saturno iluminam a Casa das Alianças e indicam 
que você terá muita sorte nas parcerias que fizer. É 
uma boa fase, inclusive, para quem planeja entrar 
em sociedade com alguém de confiança. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Seu signo é um exemplo quando o assunto 
é trabalho e os astros garantem energia em 
dobro para você investir nas suas tarefas. Você 
vai mostrar ainda mais disciplina emprego, 
com boas chances de assumir novas respon-
sabilidades. Nas paqueras, pessoas conheci-
das e que estão sempre por perto terão mais 
chances de ganhar o seu coração.

LIBRA  23/9 a 22/10
Você vai iniciar o mês com muito entusiasmo 
e com uma alegria contagiante. Com vários 
astros no seu paraíso astral, a sorte vai soprar 
a seu favor e tudo vai parecer mais fácil, até 
mesmo aquelas tarefas mais chatas e com-
plicadas. No amor, seu charme será simples-
mente irresistível, e vai ter sucesso na con-
quista e momentos com o seu mozão.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Seu lar será seu porto seguro neste início 
de fevereiro e o convívio com a família rece-
berá todo brilho do Sol, da Lua e de Saturno. 
Alguns parentes podem até buscar seus con-
selhos e você terá prazer em compartilhar sua 
sabedoria de vida. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você pode fazer contatos muito vantajosos 
nesta nova fase, então use e abuse da sua 
simpatia para se aproximar das pessoas, 
interagir com gente interessante e expor 
suas ideias ao mundo. É uma ótima fase para 
quem procura emprego: distribua currículos 
e faça entrevistas.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Os astros acentuam a sua vontade de ganhar 
dinheiro e garantir um futuro mais seguro e 
confortável para sua família. Sol e Lua indi-
cam que você pode ter boas oportunidades 
ou ideias inovadoras para aumentar seus 
rendimentos. Na paquera, você vai querer 
segurança e será exigente na hora de esco-
lher um crush.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Lua, Sol e Saturno brilham que nem diamante 
no seu signo e isso deve acentuar todos os seus 
pontos fortes. No trabalho, além de contar com 
muita disposição, você vai contar com mais 
confiança para explorar seus talentos. Pode 
surpreender e encantar todo mundo com suas 
ideias criativas e propostas inovadoras.

PEIXES 20/2 a 20/3
O período que antecede seu aniversário é per-
feito para fazer um balanço da sua vida, das coi-
sas que conquistou até aqui e do que quer para 
o próximo ano. Se não conseguiu atingir todas 
as metas, refaça os planos, pois um novo ciclo 
vem aí. Na união, melhore o diálogo para forta-
lecer a confiança e a cumplicidade.

Conheça hoje na Coluna a drenagem linfática manual

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

células.
A drenagem linfática tem 

como objetivo aumentar o 
volume e a velocidade da 
linfa a ser transportada pelos 
vasos e ductos linfáticos, por 
meio de manobras que imi-
tem o bombeamento fisioló-
gico. Ela tem influência direta 
no aumento da oxigenação 
dos tecidos, favorece a eli-
minação de toxinas e meta-
bólitos, aumenta a absorção 
de nutrientes por meio do 
trato digestório, aumenta a 

quantidade de líquidos a ser 
eliminada e melhora as con-
dições de absorção intestinal, 
dentre outras funções.

Em consequência disso, 
tem-se: redução do edema, 
maior hidratação e nutrição 
celular, maior rapidez na cica-
trização de um ferimento (em 
consequência de uma melhor 
irrigação sanguínea decorrente 
da diminuição do edema) e 
reabsorção mais rápida de 
hematomas e equimoses.

É feita de forma manual. 

Por ser uma técnica de mas-
sagem específica, deve ser 
realizada por profissionais 
devidamente habilitados. 
Trata-se de uma técnica com-
posta por manobras suaves, 
lentas, monótonas e rítmicas 
feita com as mãos, que devem 
obedecer ao trajeto do sis-
tema linfático superficial. Ela 
tem por objetivo a redução de 
edemas e linfedemas (que sur-
gem em situações pós-traumá-
ticas, pós-operatórias, de dis-
túrbios circulatórios venosos 

e linfáticos de diversas nature-
zas, dentre outras) e a preven-
ção ou melhoria de algumas de 
suas consequências.
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Honda Civic Híbrido estreia no Brasil
A chegada da 11ª geração 

do Civic representa um salto à 
frente em termos tecnológicos 
e construtivos, que posiciona 
o modelo em uma categoria 
superior. Empolgante, o novo 
Civic Híbrido é um automó-
vel nascido para superar as 
expectativas dos clientes mais 
exigentes, oferecendo uma 
experiência positiva em todos 
os sentidos devido aos mais 
altos níveis de conforto, quali-
dade construtiva, sofisticação 
e eficiência.

Os valores originais que 
caracterizam o Civic desde 
sempre – prazer ao dirigir, con-
fiabilidade e qualidade perce-
bida – ganharam uma nova 
dimensão nesta nova geração, 
que será ofertada em versão 
única e inaugura a tecnologia 
e:HEV no modelo. A chegada 
do Civic Híbrido, produzido 
na Tailândia, dá sequência 
ao plano de eletrificação da 
Honda no mercado brasileiro.

O conceito do desenvolvi-
mento do Honda Civic Híbrido 
foi o de criar um veículo fiel 
ao princípio “Man-Maximum, 
Machine-Minimum” (M/M), no 
qual a tecnologia e o design 
devem trabalhar em sintonia 
para estar a serviço do moto-
rista e passageiros. Sob este 
prisma, os projetistas do Civic 
Híbrido criaram um veículo 
que supera as expectativas dos 
clientes, valorizando a exce-
lência ambiental, segurança 
e o prazer de dirigir. Para tal, 
foram adotados parâmetros 
técnicos inéditos, assim como 
uma significativa renovação 
estética, que além das novas 
formas oferece evidente evo-
lução em termos de segurança, 
visibilidade e sensação de 
espaço interno.

Com seu inovador power-
train, o Civic Híbrido oferece 
baixos índices em termos de 
consumo e emissões de CO2, 
qualidade que se soma a dos 
sistemas de direção e sus-
pensão, evoluídos para pro-
porcionar dinâmica superior 
e um feedback de alta preci-
são, característica que sem-
pre esteve entre as principais 
qualidades do Civic.

Com o uso de um sistema 
de dois motores elétricos de 
alta eficiência, combinados a 
um motor 2.0 a combustão, 
de ciclo Atkinson, o e:HEV 
proporciona uma diferenciada 

experiência de condução, com 
aceleração e respostas vigoro-
sas, combinada a um consumo 
de combustível excepcional.

Melhorias estruturais des-
tinadas a ampliar a segurança 
passiva do motorista e passagei-
ros são complementadas pelo 
Honda SENSING, que equipa 
o Civic Híbrido pela primeira 
vez no Brasil. O modelo tam-
bém traz diversas tecnologias 
e equipamentos que aumen-
tam a praticidade, conforto e 
conectividade a bordo, com 
especial destaque ao myHonda 
Connect, que conecta o moto-
rista ao seu carro, via aplicativo 
no smartphone.

DESIGN EMPOLGANTE
No projeto do Civic Híbrido, 

a engenharia da Honda buscou 
criar uma carroceria de estilo 
empolgante com três volumes 
bem definidos, que transmite 
sensação de eficiência dinâmica 
coerente com a performance 
real. O conceito “Low&Wide” 
tem a linha de cintura bem 
demarcada, o que dá impres-
são de maior largura e esportivi-
dade, sensação acentuada pela 
ampliação da área envidraçada, 
o que também promove melhor 
visibilidade.

O significativo aumento 
da distância entre-eixos (35 
mm), a redução do balanço 
traseiro e a menor abertura 
das caixas de roda deram 
ao Civic Híbrido um aspecto 
agressivo e moderno, onde 
detalhes como as novas maça-
netas e espelhos retrovisores 

imprimem discreta, mas sig-
nificativa, elegância. As linhas 
do para-choque e do capô 
confirmam a nova interpreta-
ção dada ao design do Civic 
Híbrido, conectando visual-
mente faróis e lanternas ilu-
minados por LED. Estes, por 
sua vez, exibem assinatura 
luminosa com formas similares 
entre si. O design arrojado das 
rodas de 17 polegadas reforça 
a esportividade do modelo.

No design interno, de ele-
vado padrão, destaca-se a 
horizontalidade do painel, cujo 
posicionamento baixo e estilo 
limpo, sem interferência gra-
ças aos difusores de ar ocultos, 
colabora para elevar a percep-
ção de qualidade e favorece a 
consulta dos instrumentos, 
posicionados em tela de TFT 
colorida de 10,2 polegadas. 
O design da cabine é limpo e 
moderno, com materiais cuja 
aparência e tato transmitem 
alta qualidade e excelência 
na montagem. O console cen-
tral inclui porta-copos ao lado 
das teclas de comando da 

transmissão e uma ampla área 
para acomodar smartphones 
de todos os tamanhos e recar-
regá-los sem necessidade de 
cabo. Luminosidade e espaço 
amplo dão ao motorista e 
acompanhantes a sensação de 
relaxamento. Os bancos dian-
teiros contam com sistema de 
estabilização corporal, garan-
tindo total conforto mesmo 
após viagens mais longas. Há 
ainda ajustes elétricos para 
motorista e passageiro.

O porta-malas do Civic 
Híbrido tem 495 litros, um dos 

maiores em seu segmento. 
Além de grande é inteligente e 
prático. Ao destravar a tampa 
(pelo botão na chave ou na 
porta do motorista), ela se 
eleva de maneira controlada 
até o ponto máximo de aber-
tura. Este movimento é pos-
sível por conta da adoção de 
um sistema de molas de torção 
que trabalha em conjunto com 
um amortecedor do tipo mola 
a gás. Enquanto o primeiro 
sistema realiza a abertura, o 
segundo cadencia a veloci-
dade do movimento.
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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

UAB com cinco 
cursos grátis no EAD

Estão abertas as inscrições 
para o processo seletivo para 
ingresso em diversos cursos 
grátis de graduação pela 
UAB (Universidade Aberta do 
Brasil), na modalidade Ensino 
a Distância (EaD). Para a uni-
dade de Umuarama serão 
disponibilizados os cursos de 
História, Pedagogia, Letras 
(Português/Inglês) e Física, 
pela UEM (Universidade 
Estadual  de Maringá) e 
Tecnologia em Gestão Pública, 

pela Unioeste (Universidade 
do Oeste Paranaense).

A professora Simone Maria 
Martins, coordenadora da UAB 
Umuarama, alerta que as ins-
crições devem ser feitas entre 
os dias 9 de fevereiro e 1° de 
março, pela internet. “A taxa 
de inscrição, para qualquer um 
dos cursos disponibilizados, é 
de R$ 92 e o pagamento deve 
ser feito até o dia 2 de março. 
O ensalamento será divulgado 
no dia 10 de março e as provas 

serão aplicadas na tarde do 
domingo 19 de março”, deta-
lha, acrescentando que a 
divulgação dos gabaritos será 
feita às 20h deste mesmo dia.

“Antes de realizar a inscri-
ção o aluno interessado deve 
ler o Manual do Candidato 
para obter todas as infor-
mações básicas e se intei-
rar sobre a regulamentação 
do Vestibular Unificado EAD 
na Universidade Virtual do 
Paraná 2023
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “A vida não exige que sejamos os melhores, 
apenas que façamos o nosso melhor. É nisso 

que devemos focar.”  H. Jackson Brown. 

VAZOU
O Facebook pediu nesta segunda-fei-
ra (30) a um tribunal de Londres para 

bloquear uma ação coletiva, avaliada em 
até 3 bilhões de libras (US$ 3,7 bi-

lhões), que acusa a empresa de não ter 
compensado os usuários pelo valor dos 

dados pessoais que tiveram que fornecer 
para usar a plataforma. (Época Negócios)

BLOQUEIO 
O presidente-executivo do TikTok, Shou 

Zi Chew, comparecerá ao Comitê de 
Energia e Comércio dos Estados Unidos 

em março, enquanto os legisladores 
avaliam o aplicativo de compartilha-

mento de vídeos. O Congresso america-
no cogita colocar em pauta um projeto 
de lei para bloquear o uso do TikTok 
no país por questões de segurança 

nacional. (InfoMoney) 

OSCAR
A 95.ª cerimônia ou cerimónia de entre-
ga dos Academy Awards, ou Oscars 2023, 
será apresentada pela Academia de Artes 
e Ciências Cinematográficas e homenage-
ará os melhores atores, técnicos e filmes 
de 2022. Está programada para ocorrer 

no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califór-
nia, em 12 de março de 2023. Cate Blan-

chett é a favorita ao Oscar de melhor 
atriz, e o motivo fica claro com o filme  

Tár , cinebiografia da primeira maestrina 
chefe de uma grande orquestra alemã. Já 

disponível nos canais de streming.

ZOOM
Maria Eduarda Freitas, em dia de 
festa, comemorando seus 15 anos 
cercada pelo carinho dos amigos e 
da família. No clique Duda, a mammy 
Edmara Freitas e Júnior Ceranto no 
Centro de Eventos Caiuá.

VOCÊ SABIA?
A insônia que afetava o Papa Bento XVI 
foi o “motivo central” de sua renúncia 
em 2013, revelou o líder religioso em 

uma carta enviada semanas antes de sua 
morte a seu biógrafo, e divulgada na 

sexta-feira (27) por uma revista alemã. 
No texto, divulgado pela revista Focus, 
Joseph Ratzinger explica que “o motivo 
central” de sua renúncia à liderança da 
Igreja Católica em fevereiro de 2013 foi 
a “insônia que (o) acompanhava sem 

interrupção desde a Jornada Mundial da 
Juventude de Colônia”, em agosto de 
2005, meses depois de ter sido eleito 

sucessor de João Paulo II.

 ARQUIVO PESSOAL

 INGREDIENTES
1 peito de frango sem pele nem osso 
(cerca de 700 g)
½ cebola
1 colher (chá) de sementes de 
mostarda
¼ colher (chá) de semente de 
erva-doce
1 colher (chá) de páprica doce
½ colher (chá) de cúrcuma
½ colher (chá) de pimenta-de-caiena
½ colher (chá) de sal
1 colher (sopa) de óleo
200 ml de leite de coco
2 colheres (sopa) de pasta de amen-
doim sem açúcar
folhas de coentro a gosto para servir

MODO DE PREPARO
Retire o frango da geladeira e deixe 
em temperatura ambiente enquanto 
separa o restante dos ingredientes. No 
pilão, bata as sementes de mostarda e 
de erva-doce até triturar bem. Misture 
a páprica, a cúrcuma, a pimenta-de-
-caiena e o sal. Descasque e pique 
fino a cebola.Corte o frango em cubos 
médios, de 2,5 cm. Transfira para uma 
tigela, tempere com as especiarias e 
misture bem com as mãos até envolver 
todos os pedaços.Leve uma panela 
média ao fogo médio para aquecer. 

Regue com o óleo, 
acrescente a cebola 
e tempere com uma 
pitada de sal. Refo-
gue por 2 minutos 
até murchar.Junte 
o frango e refogue 
por 3 minutos, até 
os cubos perderem 
o aspecto de cru. 
Acrescente o leite de 
coco, misture bem 
e deixe cozinhar até 
ferver. Abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 
8 minutos, mexendo 
de vez em quando, até que os cubos 
de frango estejam cozidos.Por último, 
misture a pasta de amendoim e deixe co-

FRANGO COM ESPECIARIAS E LEITE DE COCO

zinhar por mais 2 minutos para o caldo 
engrossar. Sirva a seguir com folhas de 
coentro frescas.

VIA INTERNET / PANELINHA

“Em vez de desperdi-
çar seu tempo se com-
parando e buscando 
se tornar superior 

aos outros, concen-
tre-se em fazer o seu 
melhor. É assim que 
irá evoluir dia após 
dia e chegar à sua 
melhor versão.”
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