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Vans do transporte escolar passam
por vistoria antes da volta às aulas
Com a aproximação da volta as atividades escolares a Sestram está reali-
zando nesta semana uma vistoria das condições dos veículos da iniciativa 
privada que atuarão no transporte escolar no município. O prazo para 
cadastrar e regularizar os veículos termina nesta quinta-feira (2). O obje-
tivo é credenciar todas as ‘Vans’ que vão atuar no transporte de estudantes. 

A vistoria periódica é determinada pelo Contran e realizada pelos órgãos 
de trânsito dos municípios. O processo é bastante criterioso e os veícu-
los devem contar com tacógrafo atualizado e aferido pelo Inmetro, entre 
outras condições obrigatórias. O motorista, além de estar devidamente 
habilitado, deve ter as certidões em dia.

DIVULGAÇÃO

Patrulha Rural 4.0

Preços do setor
industrial tiveram
queda de 1,29%

em dezembro
l 2

Assembleia
empossa 54

deputados e elege
Mesa Diretora

l 3

Setor de serviços
do PR liderou
a geração de

empregos em 2022
l 4

l 8

l 9

l 6

Boletim informa
mais 2 casos de 
Covid e nenhum
internamento

l 11

Negociar produtos ou serviços com a Prefeitura de Umuarama pode representar uma grande oportunidade de 
crescimento para empresas de todos os portes, inclusive para os microempreendedores individuais. A Agenda de 
Licitações deste mês traz 19 pregões eletrônicos, uma chamada pública e três tomadas de preços. Hoje, por exemplo, 
serão realizados dois pregões às 9h: um para contratar fornecedora de materiais elétricos para prédios públicos e 
outro para a compra de uma van e dois ônibus.  

Agenda de licitações

Cerca de mil crianças e 
adolescentes participam das 

escolinhas  de treinamento 
e desenvolvimento esportivo 

oferecidas pela Prefeitura 
de Umuarama, por meio da 

Secretaria de Esportes e 
em parceria com a Afsu. As 

aulas mantêm os jovens em 
atividades saudáveis, ocupam 

o tempo ocioso e ainda 
ajudam a descobrir talentos 
para as equipes oficiais do 
município, consideradas de 

alto rendimento. l 7
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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

28/12 a 28/1 0,7406 0,7406 0,2394
1/1 a 1/2 0,7091 0,7091 0,2081
2/1 a 2/2 0,7365 0,7365 0,2353
3/1 a 3/2 0,7421 0,7421 0,2409
4/1 a 4/2 0,7374 0,7374 0,2362

Ações % R$
Petrobras PN -1,38% 25,71 
Vale ON -1,11% 93,46 
Bradesco PN -1,93% 13,75 
Americanas ON +19,43% 2,09 
Ambev ON -3,51% 13,18 
BRF ON +7,66% 8,57

IBOVESPA: -1,02% 112.073 pontos

Iene 129,27
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 187,33

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,3% 5,0600 5,0610 -0,3%

PTAX  (BC) -0,5% 5,0715 5,0721 -0,5%

PARALELO -0,6% 4,9500 5,3500 -0,6%

TURISMO -0,6% 4,9500 5,3300 -0,6%

EURO 0,0% 5,5366 5,5392 0,0%

R$/m2 NOV DEZ %m %ano %12m
Paraná 2.216,33 2.219,09 0,12 10,77 10,77
Norte 2.168,10 - -0,31 11,60 2,87
Oeste 2.253,31 2.255,12 0,08 10,50 10,50

DÓLAR 01/02

Iene R$ 0,0392
Libra est. R$ 6,25
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.439,68 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/02 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 1.520,25 -17,75 2,1%
FARELO mar/23 484,70 0,50 8,2%
MILHO mar/23 681,00 1,25 0,9%
TRIGO mar/23 759,75 -1,50 -1,9%

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 01/02 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 01/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 01/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 1,2% -4,0%
SOJA Paranaguá 175,00 2,3% -5,7%
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
ÁRIES  21/3 a 20/4
Deverá ser um ótimo dia para fazer conta-
tos, parcerias e associações importantes 
e essa vibração também pode facilitar as 
aproximações na paquera ou mesmo abrir 
caminho para um romance com alguém 
da turma. Para quem já achou sua alma 
gêmea, fase de perfeita sintonia.

TOURO  21/4 a 205
Boas oportunidades para a sua carreira 
então mostre todo o seu potencial no 
trabalho ou em entrevistas de emprego. 
Você vai querer cuidar melhor da sua 
imagem. Quem busca um novo amor terá 
mais chances de se envolver com alguém 
que já conhece.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você saberá argumentar para defender 
seus projetos e convencer as pessoas. 
Troque experiências com pessoas sábias 
e bem-sucedidas para melhorar seu currí-
culo. No campo sentimental você está mais 
para aventuras, prazer e diversão do que 
para compromisso.

CÂNCER 21/6 a 21/7
É um bom momento para remexer em 
seus guardados, seja para recordar bons 
momentos ou para se desfazer de coisas 
que não usa mais. É um bom dia para 
se reconciliar com alguém da família. 
No amor o coração pode balançar por 
alguém do passado. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Ótimo dia para fazer acordos vantajosos. 
O amor está no ar e que você só ficará 
na pista se quiser. Pode se declarar para 
alguém ou esclarecer um mal-entendido 
com a pessoa amada. Bom momento para 
quem vive junto e quer oficializar a união.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pode pintar um segundo emprego ou 
uma vaga mais vantajosa em outro lugar. 
Talvez você queira investir em um trata-
mento de saúde ou beleza. Vai buscar 
alguém que traga segurança para o seu 
coração. Preste atenção: o amor pode 
estar do seu lado!

LIBRA  23/9 a 22/10
Fase de sorte para jogos e sorteios. Quem 
tem filhos pode aguardar momentos deli-
ciosos com eles: entre na brincadeira e 
divirta-se. Seu charme estará irresistível 
e uma nova paquera pode surgir a qual-
quer momento, onde e com quem você 
menos espera. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Desejo de ter mais segurança e estabili-
dade na vida. Dia pede cautela e discri-
ção. Evite revelar seus planos e espere 
um momento mais oportuno para mos-
trar as suas intenções. Na vida a dois, pro-
cure passar mais tempo a sós com o par. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
A ajuda que você precisa pode vir de um 
conselho, uma dica ou mesmo uma infor-
mação recebida de alguém próximo. Por 
isso, faça contatos e novas amizades e 
preste atenção ao que os outros vão dizer. 
Use e abuse do seu carisma. Vida a dois em 
perfeita sintonia.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Pode pintar uma promoção no emprego 
ou uma proposta bem lucrativa, mas a 
grana não vai cair do céu: será preciso 
empenho, dedicação e responsabilidade. 
Quem procura um novo amor vai escolher 
a dedo e só dará chance se sentir que o 
lance é mesmo promissor. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Bom momento para investir nos estudos 
e seguir o exemplo de pessoas sábias e 
bem-sucedidas. Na vida amorosa, você 
vai procurar alguém que tenha ideias e 
ideais parecidos com os seus. Na união 
controle a sua rebeldia e converse sem 
brigar.

PEIXES 20/2 a 20/3
Talvez queira se isolar um pouco do 
mundo e ficar mais tempo no seu canto 
para pensar na vida e fazer planos para 
o seu futuro, nas nada de remoer pro-
blemas e preocupações. Pode ser difí-
cil resistir à tentação de uma atração 
proibida. 

Os nascidos em 2 de fevereiro são amorosos, ligados demais à família, sensíveis e 
costumam se abalar, psicologicamente, com facilidade. São bondosos e gostam de 
ajudar os que estão sofrendo. Estão sujeitos a problemas digestivos, como gastrite, 
úlcera no estômago ou esôfago e outros. Costumam ter sorte em atividades, negócios 
e vendas comissionadas, pois se mostram excelentes vendedores e publicitários, na 
divulgação e promoção de algum produto.

Horóscopo nascidos em 2 de fevereiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 2/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 23

max 27
min 21

Cascavel
max 24 
min 20

Foz do Iguaçu
max 26
min 23

max 25
min 20

Curitiba
max 25
min 18

FASES 
DA LUA

Sexta 3/2/2023

Muitas nuvens
Sábado 4/2/2023

Chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 714
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

JANEIRO

13 15 19 23 26 27 28

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 09 10 11 
13 14 16 17 18 20 22concurso: 2559Megasena

Dupla sena
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2424Lotomania

03.847
29.081
30.196
59.353
90.223

03 32 43 52 56 60 71 
CIANORTE (PR)

02 20 29 33 46
concurso: 6065

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: 2728Lotofácil
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AOSNC
LOCOMOTOR
FONIVORO

SABREAGIL
BARCSANA
ESAHAGR

ETERURCA
COMESTIVEL

BPOEAPE
ERROSNAIR
GAELMORNO

IEUROTG
FILHODEDEUS

LSELOICO

BELOAROMA

Escrita
em relevo
para uso

dos cegos

Artigo
definido

masculino
(Gram.)

Uma das
fases da

Lua

Vestuário
de juízes

(pl.)

O animal
que come
de tudo

105, em 
algarismos
romanos

Conversa
(pop.)

Sergio Gui-
zé, em "O 
Outro Lado
do Paraíso"

Sintoma
da cárie
profunda

Bate com
os punhos
fechados

Estampa
vendida
pelos

Correios

Sufixo
de "namo-

rico"

Fator que
diferencia
perfumes

A, (?), AB
e O: os

tipos san-
guíneos
Primeiro

anes-
tésico

hospitalar

Próprio pa-
ra alimentar
Enganos; 

desacertos

Um dos
títulos de 
Jesus (Bíb.)
Formoso

Moeda
europeia
A hora

decisiva

Pouco
quente

Grosseiro;
indelicado

(?) Bello, 
comediante
Estômago
de aves

Órgão das
Américas

Engor-
durado

Bairro
carioca

Mensagem
de socorro

Arco, em
francês

Todas as
vezes

Dois inimi-
gos de Bat-
man (HQ)
Girar (bola) 

Veloz;
ligeiro
Palpite
(gíria)

Resolve (o
problema)
Relativo ao
1º signo

Arrasta-
(?): forró
Travessu-
ra (bras.)

Arma
usada na
esgrima

Sistema
(?): inclui
os mús-

culos
(Anat.)

Ruboriza
as faces;
enrubesce

Grupo no-
rueguês

O terreno
da praia

3/aha — arc — oea. 4/éter — urca. 5/sabre — togas.
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D B
P E D O F I L I A

D O M I N I C A N A
N Ã O M A N D A

A T O N I A M E Ç O
O I M O R A L
D O S A M E M

C E B O L A L E V E
P S I B O N I L O

A T R I B U T O S
Q U I L O MB O L A

G U A M E A E
V E R B A L N E N E

I U O D A T A
R O D A D A A T

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.

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
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25 21

Quinta

25 18 24 19
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h
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h
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h
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PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Chuva Chuva

Cheia
05/02 - 15h30

Nova
20/02 - 04h09

Crescente
27/02 - 05h06

Minguante
13/02 - 13h03

h

Preços do setor industrial apresentam
queda de 1,29 por cento em dezembro

Os preços do setor indus-
trial caíram 1,29% em dezem-
bro de 2022 frente a novembro, 
o quinto resultado negativo em 
sequência. Com o resultado, a 
inflação da indústria fechou 
o ano de 2022 com alta de 
3,13%, terceiro menor valor 
acumulado no ano desde o iní-
cio da série histórica, em 2014.

Os dados são do Índice 
de Preços ao Produtor (IPP), 
divulgado ontem (1º), no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A alta de 2022 foi aproxi-
madamente 25 pontos per-
centuais menor que a de 2021. 
Segundo o gerente do IPP, 
Felipe Câmara, esse resultado 
consolida a trajetória deflacio-
nária da indústria iniciada no 
segundo semestre, que pode 
ser associada, em grande 
medida, aos preços em baixa 
das commodities no mercado 
internacional.

“Barril de petróleo, minério 
de ferro e insumos fertilizan-
tes são alguns dos produtos 
de destaque nesse sentido. 
A redução do preço do óleo 
bruto, acompanhando os pre-
ços internacionais, além de 
exercer impacto direto sobre o 
resultado das indústrias extra-
tivas, naturalmente provoca 
uma queda de custos ao longo 

da sua cadeia derivada, como 
o refino e os outros produtos 
químicos com reflexo no preço 
final praticado nesses setores”, 
explicou Câmara.

AUMENTOS PONTUAIS
No caso dos alimentos, 

a ligeira alta observada em 
dezembro está associada a 
aumentos de preço pontuais. 
“Produtos com influência 
grande no resultado do setor, 
como carne bovina e leite, 
mantiveram a dinâmica de 
meses anteriores, com os pre-
ços em viés de baixa em face 
da maior oferta nesta época 
do ano. Influência superada 
por aumentos como o do 
açúcar cristal, provocado 
por uma expansão lenta da 
oferta nacional, ou do farelo 
de soja, que acompanhou 
a alta corrente do mercado 

internacional”, acrescentou o 
pesquisador.

Segundo o IBGE, o IPP 
mede a variação dos preços de 
produtos na “porta da fábrica”, 
ou seja, sem impostos e frete, 
de 24 atividades das indústrias 
extrativas e de transformação.

As atividades que, em 
dezembro de 2022, tiveram 
as maiores variações no acu-
mulado no ano foram papel e 
celulose (19,45%), impressão 
(19,17%), perfumaria, sabões e 
produtos de limpeza (16,99%) 
e fabricação de máquinas e 
equipamentos (15,71%).

Já as principais influên-
cias no acumulado da indús-
tria geral vieram de refino de 
petróleo e biocombustíveis 
(1,23 ponto percentual -pp), 
outros produtos químicos 
(-1,21 pp), alimentos (1,20 pp) 
e metalurgia (-0,87 pp).

INFLAÇÃO da indústria fecha 2022 com alta de 3,13%
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Assembleia Legislativa
empossa 54 deputados
eleitos em outubro

Os 54 deputados estaduais 
eleitos em outubro do ano pas-
sado tomaram posse ontem 
na Assembleia Legislativa. 
Desse total, 30 parlamenta-
res foram reeleitos e 24 elei-
tos, uma renovação de 44,5%, 
mas na prática, apenas 31% 
dos que vão assumir cadei-
ras no parlamento estadual 
estarão pela primeira vez na 
Casa. Dos “novos” deputados, 
sete já ocuparam cadeiras na 
Assembleia.

É o caso de Ney Leprevost 
(União), que cumpriu três 
mandatos consecutivos na 
Casa, entre 2007 e 2018. Há 
quatro anos, ele foi eleito para 
a Câmara Federal e em 2022, 
decidiu voltar a concorrer à 
Assembleia. Hussein Bakri 
(PSD), que em 2018 ficou como 
primeiro suplente da coligação 
do governador Ratinho Júnior 
(PSD), assumiu a vaga com 
a ida de Márcio Nunes (PSD) 
para a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Sustentável 
e do Turismo, e foi líder do 

governo durante quase quatro 
anos. Em 2022, ele conseguiu 
conquistar uma vaga de titular 
para voltar à Casa.

Ta m b é m  v o l t a m  à 
Assembleia os suplentes 
Gugu Bueno (PSD), Alisson 
Wandscheer (PROS) e Luis 
Corti (PSB), que igualmente 
assumiram por determinados 
períodos a cadeira de depu-
tado na Casa e agora retornam 
como titulares. Marcelo Rangel 
(PSD), que foi deputado esta-
dual entre 2007 e 2012, deixou 
a Assembleia para ser prefeito 
de Ponta Grossa entre 2013 e 
2020 e volto a ser eleito para a 
Casa em 2022.

Uma das novidades dessa 
legislatura será o fato de que 
a Assembleia terá a maior ban-
cada feminina de sua história, 
com dez deputadas. Na ante-
rior, eram cinco deputadas. 
Além de Marcia Huçulak, inte-
gram 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).

O PSD de Ratinho Jr con-
tinua como a maior bancada 
partidária da Assembleia, com 
15 parlamentares, seguido da 
Federação PT/PV/PCdoB, com 
sete cadeiras, mesmo número 
do União Brasil. O PL do 
ex-presidente Jair Bolsonaro 
conquistou cinvo vagas; o 
Republicanos e a Federação 
PSDB/Cidadania, 3; MDB, PROS 
e Podemos, 2 cada; PDT e PSB, 
uma cadeira cada.

MESA DIRETORA
Ainda ontem, os deputados 

elegeram a nova Mesa Executiva 
da Casa. Para a presidência, 
houve a reeleição para seu o 
quinto mandato consecutivo do 
deputado Ademar Traiano (PSD). 
Eleito pela primeira vez para o 
cargo em 2015 no governo Beto 
Richa, Traiano deve completar 
dez anos no posto ao final de 
mais esse mandato.

Caso Moro
O corregedor do TRE do 
Paraná, o desembargador 
Mário Helton Jorge, 
indeferiu pedidos de 
buscas e quebras de 
sigilo na ação para 
cassação do mandato 
do senador Sergio Moro 
(União-PR), proposta 
pelo deputado reeleito 
Fernando Giacobo 
(PL-PR). Em outubro 
de 2022, o ex-juiz da 
Lava Jato e ex-ministro 
do governo Bolsonaro 
venceu a eleição para 
o Senado no Paraná deixando em segundo lugar o deputado 
Paulo Eduardo Martins, que é do PL. Segundo o magistrado, não 
haveria indícios de que os gastos não teriam sido razoáveis ou 
de que a pré-candidatura presidencial teria sido realizada para 
ganhar visibilidade e, depois, ser abandonada para um pleito de 
cargo menor. Quanto às alegações de desvios, seriam baseadas 
em conjecturas. Moro tem cinco dias para apresentar sua 
defesa. O processo tramita sob sigilo. 

Eleições
O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, 
Lucas Furtado pediu à Controladoria Geral da República cópia 
de relatório produzido pelo órgão que atestou a inexistência 
de fraudes nas eleições de 2022. O relatório teria sido 
entregue ao presidente Jair Bolsonaro, que o manteve oculto 
e continuou a questionar o processo eleitoral brasileiro 
mesmo sabendo do teor do documento. “Tal medida se faz 
necessário a fim de conhecer e avaliar se o ex-presidente Sr. 
Jair Bolsonaro tinha conhecimento da inexistência de fraudes 
nas eleições e, mesmo assim, continuou intensificando a 
divulgação de fake news a ensejar incertezas sobre o sistema 
eleitoral brasileiro com possível dano ao erário”, argumenta 
Furtado. A CGU tem 10 dias para enviar a cópia.

Lobby dos bancos
Rodrigo Maia assume hoje a presidência da Confederação 
Nacional das Instituições Financeiras (CNF), entidade 
responsável por defender os interesses de bancos e demais 
instituições financeiras junto aos Poderes em Brasília. O ex-
deputado anunciou o novo cargo no Twitter e disse que o setor 
vive “uma revolução sem precedentes”. “O ecossistema financeiro 
é uma grande alavanca para o desenvolvimento. Precisamos 
dialogar com os Poderes e a sociedade”. A CNF reúne entidades 
como Febraban, B3, Anbima e Abbc, entre outros.

Expulsa
A paranaense Joice 
Hasselmann, ex-deputada 
federal, foi expulsa do PSDB/
SP após fazer críticas ao 
partido. Antes da expulsão, na 
noite da terça (31), anunciou 
sua desfiliação. Após a 
decisão, o diretório publicou 
uma nota com ataques à 
ex-aliada. “A entrada dela 
(Joice) no partido foi objeto 
de inúmeros pedidos de 
impugnação desde o anuncio 
de sua filiação, sua postura 
arrogante e a forma como 
sempre tratou pautas e 
princípios caros ao PSDB 
sempre trouxe desconforto 
a quem é tucano/tucana 
por convicção não por 
conveniência”, diz o texto.

DIVULGAÇÃO

Má estratégia
Em 2018, Joice Hasselmann 
foi eleita deputada federal 
com mais de 1 milhão de 
votos em meio a uma defesa 
de bandeiras ligadas ao ex-
presidente Jair Bolsonaro. Ela 
rompeu com o ex-presidente 
ao longo do mandato e se 
aproximou de João Doria, 
então também no PSDB. No 
ano passado, sem Doria e 
em oposição a Bolsonaro, 
Joice obteve menos de 14 
mil votos e não conseguiu a 
reeleição. Natural de Ponta 
Grossa, Joice Hasselmann 
trabalhou em veículos de 
comunicação social de sua 
cidade, em Curitiba e em 
São Paulo, onde acabou se 
radicando.

Rodrigo Pacheco comanda 
o Senado Federal até 2025

O senador Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG) foi reeleito em 
primeiro turno ontem (1º), 
em votação secreta, como 
presidente do Senado e do 
Congresso Nacional pelos pró-
ximos dois anos.

Pacheco recebeu 49 votos 
contra 32 do seu adversário 
Rogério Marinho (PL-RN). Em 
2021, o mineiro recebeu mais 
votos favoráveis, 57. A can-
didatura dele contou com o 
apoio do presidente Lula (PT) 
e de seis partidos: PSD (15), 
MDB (10), PT (9), PSB (4), PDT 
(3) e Rede (1). No primeiro 
mandato, Pacheco também 
foi apoiado pelo Planalto, mas, 
na ocasião, Jair Bolsonaro (PL) 
era o presidente.

Após a divulgação do 
resultado, Pacheco fez um 
discurso em que lembrou os 
atos de 8 de janeiro, contra 
as sedes dos três Poderes, 

Adversário
Marinho foi o candidato de oposição a Lula e reuniu a ala bolsonarista 
do Senado a seu favor. Bloco PL (12), PP (6) e Republicanos (4) susten-
tou a candidatura do ex-ministro do Desenvolvimento Regional do go-

verno Bolsonaro. Marinho também angariou votos dentro dos partidos 
que oficialmente estavam do lado de Pacheco. Às vésperas do pleito, 

três senadores do partido do presidente do Senado, o PSD, afirmaram 
que votariam em Marinho. Devido a essa falta de unidade as bancadas, 

a eleição foi acirrada. Rogério Marinho recebeu mais apoios públicos 
individuais porque Pacheco foi alvo de uma campanha de bolsonaristas 

nas redes sociais contrários à sua reeleição.

em Brasília, e afirmou que a 
“polarização tóxica precisa 
ser erradicada” no país.

“A polarização tóxica pre-
cisa ser erradicada de nosso 
país. Acontecimentos como 
os ocorridos neste Congresso 
Nacional e na Praça dos Três 
Poderes em 8 de janeiro de 
2023 não podem e não vão se 
repetir”, disse.

Ao concluir sua fala depois 
da eleição, Pacheco relatou: 
“A democracia está de pé pelo 
trabalho de quem se dispôs ao 

diálogo e não ao confronto. E 
continuaremos de pé, defen-
dendo e honrando nossa nação”.

PACHECO recebeu 49 votos contra 32 
do adversário Rogério Marinho. Em 2021, o 
mineiro recebeu mais votos favoráveis, 57

DIVULGAÇÃO
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Setor de serviços do
PR liderou a geração
de empregos em 2022

O Paraná fechou o ano 
passado com 118.149 novas 
vagas, o quinto Estado no País 
em números absolutos e o pri-
meiro na região Sul a gerar 
mais empregos com carteira 
assinada. O setor de serviços, 
que envolve restaurantes, lan-
chonetes, hotéis, imobiliárias, 
transporte, entre outras áreas, 
liderou o número de vagas gera-
das, concentrando 76.999 novos 
postos de trabalho no período, 
o equivalente a 65,17% do total. 
Os dados são do Caged.

Os serviços foram os maio-
res geradores de vagas com 
carteira assinada no Paraná em 
quase todos os meses de 2022, 
com destaque para fevereiro, 
cujo saldo foi de 20.781 novos 
postos. As exceções foram em 
novembro, quando o setor com 
o melhor resultado foi o comér-
cio, somando 5.234 vagas cria-
das e, em dezembro, mês em 
que todos os estados apresen-
taram saldo negativo na aber-
tura de vagas em razão do fim 
dos contratos temporários após 
as contratações para as festas 
de fim de ano. 

O destaque entre os setores 

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).

Estado lança cartilha de
conservação ambiental

Como forma de celebrar 
o Dia Nacional das Reservas 
Particulares do Patrimônio 
Natural (RPPNs) e ampliar a 
conscientização ambiental, o 
Governo do Estado, por meio do 
IAT, lançou a Cartilha de Apoio 
para Implantação do Programa 
de Pagamento por Serviços 
Ambientais Municipais (PSAM).

O manual de 48 páginas 
ensina de forma didática como 
as cidades paranaenses podem 
ampliar a conservação ambien-
tal, repassando parte dos recur-
sos oriundos do ICMS Ecológico 
para propriedades particulares 
reconhecidas pelo IAT como 
Unidades de Conservação.

O Estado transfere com o 
carimbo do ICMS Ecológico, em 
média, R$ 400 milhões anual-
mente para os municípios. O 
valor destinado é proporcional 
à manutenção das Unidades 
de Conservação (em função 
do tamanho, importância 

ficou para os serviços de infor-
mação, comunicação e ativida-
des financeiras, imobiliárias, pro-
fissionais e administrativas, que 
somaram mais de 38 mil novas 
vagas. Em segundo lugar estive-
ram os serviços que envolvem a 
área de administração pública, 
defesa e seguridade social, edu-
cação, saúde humana e serviços 
sociais, com mais de 16 mil.  E, em 
terceiro, alojamento e alimenta-
ção, com 11 mil vagas.

Na sequência esteve o seg-
mento de transporte, arma-
zenagem e correio, com 7 mil 
novos postos, e serviços domés-
ticos com 55, enquanto outros 
serviços somaram 3,4 mil.

Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
o segmento como um todo 

(volume de atividades) cresceu 
4,4% no ano passado (último 
recorte disponível, do acumu-
lado até novembro). O principal 
destaque no Paraná é em servi-
ços prestados às famílias, com 
alta de 19,5% em relação a 2021. 
Serviços profissionais, adminis-
trativos e complementares tam-
bém registraram crescimento 
expressivo no Paraná, de 9,9%.

O resultado foi impactado 
pela retomada de serviços que 
ficaram de lado durante a pan-
demia (2021), como parques 
de diversão, serviços de bufê, 
cabeleireiros, gestão de espa-
ços cênicos, discotecas e dan-
ceterias, promoção de eventos 
esportivos, pesquisas de mer-
cado, locação de mão-de-obra, 
limpeza e agências de viagem.

para conservação e qualidade 
da área) e dos Mananciais de 
Abastecimento Público de 
Água. Atualmente 262 cidades 
são beneficiadas.

A intenção com a cartilha, é 
promover um ciclo virtuoso em 
todo o Paraná, com a redivisão 
orçamentária atuando como 
indutora do crescimento de 
áreas verdes nos municípios.

Conforme legislação esta-
dual, a verba do imposto verde 
é de livre uso, podendo ser apli-
cada pelas administrações em 
diferentes áreas, como saúde, 
educação e infraestrutura, entre 
outras. O levantamento mais 
recente do IAT aponta para 321 
RPPNs no Paraná, com uma área 
de conservação estimada em 
mais de 55 mil hectares.

A intenção é promover um ciclo virtuoso no Paraná, com a redivisão orçamentária atuando 
como indutora do crescimento de áreas verdes nos municípios
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Nota Paraná
O programa Nota Paraná liberou 
para consulta nesta quarta-
feira (01) mais de 25,5 milhões 
de bilhetes eletrônicos para 
sorteio do mês de fevereiro. 
Os contribuintes cadastrados 
podem acessar o site ou 
aplicativo do Nota Paraná para 
consultar seus bilhetes para o 
sorteio, que acontece na próxima 
semana, quinta-feira (09), 
com transmissão pelos canais 
oficiais da Sefa no Facebook e 
Instagram. Os cupons gerados 
são referentes a compras no mês 
de outubro do ano passado de 
mais de 2,8 milhões de pessoas 
que colocaram CPF nas notas.

Quebra de sigilo
O corregedor do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) do 
Paraná, o desembargador 
Mário Helton Jorge, indeferiu 
pedidos de buscas e quebras 
de sigilo na ação para cassação 
do mandato do senador 
eleito Sérgio Moro (União-
PR), proposta pelo deputado 
reeleito Fernando Giacobo 
(PL-PR). Segundo o magistrado, 
não haveria indícios de que 
os gastos não teriam sido 
razoáveis ou de que a pré-
candidatura presidencial teria 
sido realizada para ganhar 
visibilidade e, depois, ser 
abandonada para um pleito de 
cargo menor.

Secretário de Saúde
César Neves assume o cargo de 
secretário de Estado da Saúde. 
Ele era diretor-executivo da 
Sesa e chegou a ser secretário 
em 2022. Ele substitui Beto 
Preto, que assumiu mandato 
como deputado federal. 
“Vamos dar continuidade ao 
trabalho, seguindo as diretrizes 
do governador Ratinho Junior, 
buscando a regionalização 
e descentralização dos 
serviços do Sistema Único 
de Saúde no Paraná”, disse 
Neves. Médico formado pela 
Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUC-PR), Neves 
também já atuou como chefe 
de gabinete da Sesa.

Gás canalizado
O serviço de distribuição de 
gás canalizado no Paraná 
terá redução entre 10% e 

Novo mandato
O deputado federal Beto Richa assumiu nesta quarta-feira, 1°, 

seu mandato na Câmara dos Deputados como um dos principais 
destaques da bancada da federação PSDB-Cidadania em Brasília. 
O bloco, formado para as eleições de 2022, elegeu 18 deputados 

federais. “Tenho a consciência de que precisamos contribuir 
decisivamente para a melhoria das condições de vida dos 

paranaenses e dos brasileiros”, disse Richa.

11%, em média, a partir 
deste mês. A variação vai 
depender do segmento e 
da faixa de consumo dos 
usuários. A redução se deve 
à homologação da tabela 
tarifária transitória do 
serviço de gás canalizado no 
Estado e considera também 
a atualização do custo da 
molécula de gás, anunciada 
pela Petrobras, principal 
supridora do Estado.

Aposta no diálogo
Novo líder do PT, o deputado 
Zeca Dirceu (PR), aposta em 
uma relação de diálogo com 
o PL, partido do ex-presidente 
Jair Bolsonaro e que terá a 
maior bancada da Câmara, 
com 99 parlamentares. 
“Da minha, (a relação com 
o PL) será respeitosa e de 
diálogo e, quando necessário, 
de enfrentamento, de 
questionamento, de debate, 
dentro dos padrões que 
infelizmente no último governo 
não prosperaram. A gente 
estava perdendo o senso 
civilizatório nos últimos anos”, 
disse ao chegar para a posse 
dos deputados.

Senado
Senadores e deputados 
participam nesta quinta-feira 
(2) da sessão solene que 
inaugura os trabalhos do 
Congresso Nacional em 2023. 
Além dos parlamentares, a 
cerimônia marcada para às 15h 
no Plenário da Câmara deve 
contar com representantes dos 
Poderes Executivo e Judiciário.

MEIs
Os MEIs (Microempreendedores 
Individuais) já podem emitir a 
guia mensal (DAS) com o novo 
valor de contribuição, que 
varia de R$ 66,10 a R$ 162,24, 
dependendo da atividade 
exercida. O DAS de janeiro 
vence em 22 de fevereiro. 
Uma mudança que ainda 
não está confirmada, mas é a 
mais aguardada pelos MEIs, 
é o aumento no limite de 
faturamento anual. Tramita 
no Congresso um projeto que 
atualiza o teto de faturamento 
de MEIs e pequenas empresas. 
O limite subiria de R$ 81 mil 
para R$ 144 mil anuais.
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Umuarama na rota
do CastraPet do
Governo do Estado

O Programa de Esterilização 
de Cães e Gatos (CastraPet) 
contemplará em fevereiro 
cerca de 30 municípios em 
várias regiões do Estado. A 
previsão é esterilizar 4.797 
animais em 28 dias de ação. 
A agenda começa em Sulina 
no dia 1º e encerra em Tibagi, 
onde as equipes de veteriná-
rios trabalharão nos dias 28/02 
e 01/03.

Além desses dois muni-
cípios, a ação acontecerá 
em Coronel Vivida; Foz do 
Jordão; Cantagalo; Paranavaí; 
Rolândia; São Carlos do 
Ivaí; São Tomé; Bela Vista 
do Paraíso; Cidade Gaúcha; 
Guairaçá; Terra Rica; Porecatu; 
Nova Londrina;  Cambé; 
Umuarama (onde o pro-
grama acontece no dia 16); 
Sertanópolis; Pérola; Formosa 
do Oeste; Ubiratã; Corbélia; 
Ibema; Goioxim; Guaraniaçu; 
Laranjal; Santa Maria do Oeste; 
Manoel Ribas; Cândido de 
Abreu; Reserva; e Tibagi.

O CastraPet é um pro-
grama do Governo do Paraná, 
executado pelo Instituto 
Água e Terra (IAT), vincu-
lado à Secretaria Estadual do 
Desenvolvimento Sustentável 
(Sedest), com recursos de 
emendas parlamentares e do 
estado e suporte logístico dos 
municípios que realizam o 
cadastramento dos tutores e 
disponibilizam o espaço para 
a estrutura.

O secretário Valdemar 
Bernardo Jorge lembra que nos 
últimos quatro anos o Paraná 
foi colocado na vanguarda das 
iniciativas de saúde única. “O 
CastraPet é reconhecido como 
uma política protagonista no 
Estado que tem auxiliado os 
gestores municipais no con-
trole de animais nas ruas e na 

COM previsão de contemplar 30 municípios, CastraPet terá agenda intensa em fevereiro
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prevenção de doenças, contri-
buindo assim para o bem-estar 
dos animais, dos tutores e da 
população em geral”, afirma.

O programa é direcionado 
para as famílias de baixa renda 
e tutores de animais que não 
podem arcar com os custos de 
uma cirurgia, mas também as 
ONGs protetoras de animais 
e protetores independentes 
também podem se cadastrar. 
Desde a sua implantação em 
2019, é um importante aliado 
das prefeituras para redu-
zir os casos de abandono e o 
aumento da população animal 
de rua. Pets abandonados são 
vítimas de maus tratos, brigas 
e ainda podem atacar tran-
seuntes, motocicletas e serem 
atropelados.

A castração de cães e gatos 
evita as crias indesejadas e 
o consequente abandono e 
maus tratos, bem como câncer 
de útero e mamas nas fêmeas, 
e reduz bastante a incidência 
do câncer de próstata nos 
machos, além de zoonoses 
– doenças infecciosas que 
podem ser transmitidas para 
o homem por meio de con-
tato direto, alimentos, água 
ou meio ambiente.

O programa está inserido 
no contexto da saúde única, 

uma abordagem tripla que 
preza a associação da saúde 
humana com a animal e o 
meio ambiente. Segundo o 
Ministério da Saúde, essa 
abordagem reconhece que 
a saúde de humanos, ani-
mais domésticos e selvagens, 
plantas e o meio ambiente 
(incluindo ecossistemas) estão 
intimamente ligados e são 
interdependentes.

Everton Souza, diretor-pre-
sidente do IAT, reitera a abran-
gência do programa desde a 
sua instituição. “Até dezembro 
de 2022, o CastraPet Paraná 
atendeu 57,5 mil animais. O 
investimento desde o início 
do programa até março deste 
ano somará R$ 15,8 milhões e 
chegará a 275 dos 399 municí-
pios”, afirmou.

Como ser atendido
Compete ao município identificar os animais que serão esteriliza-
dos. Nos municípios contemplados pelo CastraPet, tutores, ONGs 

ou famílias devem se cadastrar junto aos órgãos municipais das res-
pectivas cidades, conforme cronograma e número de vagas disponí-
veis. As equipes do IAT, além de castrar, fornecem os medicamentos 

pós-operatórios. Durante o processo de castração, os tutores são 
orientados, ainda, sobre como cuidar da saúde dos seus animaizi-

nhos, a importância das visitas ao veterinário e vacinação. Antes de 
serem submetidos às cirurgias eles passam por uma avaliação de 

veterinários. Tudo isso, gratuitamente.

Convênio
O Governo do Paraná firmou 
um convênio com a Prefeitura 
de Paraíso do Norte, para 
investir na implantação de um 
novo trevo de acesso e pista 
marginal ao Parque Industrial 
do município. O investimento 
será de R$ 5.177.614,63, sendo 
R$ 3.323.870,12 de aporte do 
Estado, por meio da Secretaria 
de Infraestrutura e Logística, 
e R$ 1.853.744,51 como 
contrapartida municipal. A 
licitação e execução será pela 
Prefeitura, enquanto o DER fica 
responsável pela fiscalização 
das obras. O projeto contempla 
um trevo no km 29 da PR-492, 
que dará acesso ao complexo 
da GT Foods, empresa do 
segmento de avicultura, ao 
Parque Industrial, e também 
para uma estrada municipal 
não pavimentada, totalizando 
mais de 800 metros de obras.

6 POLÍTICA   Quinta-feira 2 de fevereiro de 2023 @oparana hojenews

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

Esplanada
Twitter @colunaesplanada

coluna

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

Curitiba - A Nova Ferroeste, os 
recursos provenientes do fim 
do financiamento da Usina de 
Itaipu e verbas para a manu-
tenção de rodovias foram 
as principais demandas do 
Paraná apresentadas junto à 
União nesta terça-feira (31) em 
reunião virtual com represen-
tantes do governo federal e de 
todos os estados. O secretário 
de Planejamento do Paraná, 
Guto Silva, participou do 
encontro, que foi comandado 
por Mauricio Muniz, subchefe 
da Secretaria Especial de Arti-
culação e Monitoramento, da 
Casa Civil da União.

Essas demandas haviam 
sido compartilhadas na última 
sexta-feira (27) em encontro 
realizado em Brasília, com a 
participação do governador 
Carlos Massa Ratinho Junior. 
Guto Silva explicou que a reu-
nião técnica serviu para refor-
çar as demandas do Paraná, 
iniciar a instrumentalização 
do calendário de ações pró-
ximas e esboçar o plano de 
investimentos.

“São nossas demandas a 
Nova Ferroeste, assunto que 
o Paraná tem colocado muita 
energia e que é estratégica 
para o Estado; o Anexo C, do 
Tratado de Itaipu, que envolve 
o fim do financiamento da 
usina e o desejo do Estado 

Curitiba - Os contribuintes 
paranaenses podem consultar 
pendências junto órgãos e enti-
dades do Governo do Paraná 
por meio do aplicativo Serviços 
Rápidos, da Receita Estadual, 
lançado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, em janeiro 
de 2023. Segundo a pasta, cerca 
de 1,9 milhão de pessoas físicas 
e jurídicas estão com pendên-
cias no Cadin (Cadastro Informa-
tivo Estadual) - banco de dados 
onde estão registrados os nomes 
dos cidadãos em débito com 
órgãos e entidades estaduais, 
incluindo empresas públicas e 
de economia mista nas quais o 
Estado seja majoritário.

Além da informação sobre 
pendências, o aplicativo dispo-
nibiliza outros serviços do fisco 

estadual. Para a consulta no 
aplicativo, é necessário fazer a 
autenticação do usuário com o 
mesmo cadastro do programa 
Nota Paraná para ter acesso 
às pendências, caso haja. 
Além disso, é possível gerar 
as guias de pagamento (com 
código PIX, código de barras 
ou guia em arquivo PDF) caso 
o débito seja com a Secretaria 
da Fazenda e Receita Estadual.

Em relação a pendên-
cias que não sejam da Sefa 
e Receita Estadual, o contri-
buinte receberá instruções de 
como regularizar diretamente 
com o órgão em questão.

São incluídos no Cadin 
Estadual débitos do ICMS, 
do IPVA, do Imposto sobre a 
Transmissão “Causa Mortis” 

e Doações de Quaisquer Bens 
ou Direitos (ITCMD), além de 
taxas de quaisquer espécies 
e origens, multas administra-
tivas de natureza não-tributá-
ria e multas contratuais, como 
multas de trânsito, faturas da 
Copel, Sanepar, dentre outros. 

APLICATIVO
O aplicativo de Serviços 

Rápidos da Receita Estadual do 
Paraná foi desenvolvido pela 
Celepar e possibilita ao usuário 
o acesso aos principais servi-
ços ofertados no site da Secre-
taria da Fazenda. Ao todo, já 
são mais de 10 mil downloads. 
Para acessar o aplicativo, basta 
fazer o download disponível 
para dispositivos móveis nas 
lojas do Google e da Apple. 

App da Receita Estadual disponibiliza 
consulta de pendências com Governo

Em reunião técnica, Paraná 
reforça demandas levadas 
pelo governador à Brasília

em acessar uma parte desse 
recurso antes empenhado; 
e o Anel Viário, que abrange 
o custeio das rodovias fede-
rais, de R$ 300 milhões anuais 
somente para a manutenção 
básica. Essas estradas não 
podem receber aporte esta-
dual, exigindo recursos do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes”, 
explicou o secretário.

Todos esses projetos preci-
sam ser desenhados e organi-
zados, para que haja aderência 
federal, explica o secretário de 
Planejamento. “Nosso obje-
tivo é deixar todo o ambiente 
preparado, com bons proje-
tos estruturados, para termos 
condições de captar recursos”, 
disse.

Além de projetos do Estado, 
também foi levada à União 
uma proposta regional do 
Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, que é a criação 
do Fundo Sul, um instrumento 
de desenvolvimento que 
Sudeste, Norte e Nordeste já 
têm. “Este fundo pode alavan-
car e financiar nossa agroin-
dústria, indústria e comércio”, 
disse Guto Silva, que assinalou 
a necessidade de avanço nas 
questões de infraestrutura.

“O Paraná que cresce vai 
demandar mais energia, rodo-
vias, ferrovias e aeroportos 
para podermos acompanhar 
esse crescimento. O Estado 
não pode ser empecilho a 
esse progresso a médio e longo 
prazo, não podemos chegar 
a um ponto de uma indús-
tria não poder se instalar no 
Estado por falta de estrutura 
de escoamento e transporte 
da produção, por exemplo”, 
disse. “Temos essa obrigação 
de refletir o Estado para não 
hipotecar o futuro do Paraná”. 
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Sem pregação
Deputados da centro-
direita comemoram uma 
Portaria conjunta da FUNAI 
e da Secretaria de Saúde 
Indígena do Ministério da 
Saúde sobre as atividades 
vindouras na Terra Indígena 
Yanomami em Roraima. 
O Parágrafo 11 proíbe 
atividades religiosas de 
qualquer credo, por parte 
do Governo e ONGs ligadas 
à administração federal com 
atuação na aldeia, assim 
como “uso de roupas com 
imagens ou expressões 
religiosas”. 

Equação governista
Jair Bolsonaro acompanha 
com especial atenção a 
disputa de Jonathan de 
Jesus (Republicanos-RR) 
para vaga de ministro 
do TCU. Jonathan tem o 
ex-presidente como um 
padrinho na Câmara. Virou 
também a Geni de Brasília 
depois da indicação ao 
Tribunal. Curiosamente 
muitos deputados do PT 
apoiam seu nome, mas 
se fingem de mortos 
quando confrontados 
sobre a ligação dele com 
Bolsonaro. A adesão do PT 
a Jonathan está relacionada 
com a promessa de o 
Republicanos compor a 
base de Lula. 

Ah, Brasil...
A despeito da Operação 
Lava Jato, que trouxe um 
sopro de esperança sobre 
o combate ao crime do 
colarinho branco, o Brasil 
ocupa a 94ª colocação 
no Índice de Percepção 
da Corrupção de 2022 , 
feito pela Transparência 
Internacional. De 0 a 100, 
o País alcançou apenas 38 
pontos, mesma nota obtida 
nas duas edições anteriores 

Dona Michelle
As aparições recentes em eventos políticos de Michelle 

Bolsonaro começam a esboçar uma vitrine política-eleitoral 
para a ex-primeira-dama do Brasil com um efeito colateral 
inevitável para o marido: o seu ocaso político. Ela desfilou 
paparicada ontem pelo Senado Federal em pleno dia de 

eleição para a Mesa Diretora no Congresso. Aliados mais 
entusiastas da esposa de Jair Bolsonaro lembram sua 
desenvoltura no palanque durante a caravana eleitoral 

Mulheres com Bolsonaro, ano passado, lotando praças e 
salões em capitais. Ainda é cedo para citar uma poten-
cial candidatura a qualquer cargo – Flávio Bolsonaro e 
Tarcísio Freitas são as opções futuras para as urnas – 

mas é inquestionável que a agenda pública não deixa de 
ser um teste.

do índice. O Brasil 
ficou empatado com 
Argentina, Etiópia, 
Marrocos e Tanzânia. 

Apagão
Novamente, ontem, parte 
da capital amapaense 
ficou no escuro no meio 
da tarde. Os apagões 
têm sido constantes em 
Macapá, basta um temporal 
aparecer – e eles são 
muitos, todo mês, na região 
amazônica. Na Copa da 
FIFA houve um susto em 
pleno jogo da seleção do 
Brasil. A Equatorial Energia, 
concessionária que cuida 
do Estado, avisou que por 
conta das fortes chuvas 
ontem houve registros 
pontuais de desligamentos, 
e as equipes foram para 
as ruas.

Apetite de Pet

Um levantamento do Sebrae 
aponta que o ramo de lojas 
de animais e pet shops 
foi um dos mais buscados 
como Ideia de Negócios 
em 2022. O Brasil é o 
3º do ranking mundial na 
população total de animais 
de estimação. Segundo o 
Sebrae, o 1º semestre de 
2022 contabilizou mais de 
18 mil empresas abertas 
nas atividades voltadas 
ao comércio varejista de 
animais vivos e artigos e 
alimentos para animais de 
estimação.
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Patrulha Rural é tema de encontro
com representantes da agricultura

A importância da segu-
rança pública para o setor rural 
foi tema de um encontro da 
Policia Militar do Paraná com 
a Federação da Agricultura do 
Paraná (Faep) nesta semana. 
O 3º sargento Marcos Paulo 
Nascimento, da Coordenadoria 
Estadual da Patrulha Rural, 
apresentou à entidade a 
Patrulha Rural 4.0, que come-
çou a atuar em janeiro de 
2022 e reforça as ações do 
programa Patrulha Rural, com 
mais orientações e prevenção 
ao crime em ambiente rural, 
além de reforço na integração 
com a comunidade.

Também foi demonstrada 
a integração da Patrulha Rural 
com o App 190PR, o que sig-
nifica mais uma tecnologia 
favorável para as pessoas que 
moram nas áreas de produção 
agrícola. “Criamos um processo 
para promover mais segurança 

Preso acusado 
de assassinar

transexual com 
facada no peito

Foi preso na noite da 
terça (31), Natan Henrique 
Gomes Ananias, 19, acu-
sado de ter assassinado no 
domingo (29) a jovem trans 
natural de Cruzeiro do Oeste 
Samantha Campana, de 23 
anos. Ele foi identificado ao 
pedir água em uma residên-
cia na Zona II em Maringá.

A moradora da casa que 
reconheceu o suspeito é 
conhecida da vítima. Ela 
pediu para que Natan espe-
rasse na frente de casa 
enquanto ia buscar a água, 
mas ligou para a Polícia 
Militar. Uma equipe da Rádio 
Patrulha foi até o endereço e 
deteve o acusado, que pos-
sui antecedentes criminais. 
O rapaz foi reconhecido atra-
vés de câmeras de segurança.

O caso está sendo tratado 
como latrocínio, que é roubo 
seguido por morte. Outras 
linhas investigativas foram 
descartadas. Natan já está 
detido na cadeia pública.

A garçonete foi assassi-
nada durante uma tenta-
tiva de roubo na região cen-
tral de Maringá, no último 
domingo (29). A vítima retor-
nava do almoço de um local 
onde trabalhava como gar-
çonete quando foi abordada 
pelo criminoso, que empu-
nhava uma faca.

O crime aconteceu próximo 
ao Terminal Intermodal. O sus-
peito, que de acordo com tes-
temunhas é usuário de drogas, 
teria surpreendido Samantha 
exigindo que a jovem entre-
gasse o celular, que estava 
em seu bolso. Logo após, ele 
a esfaqueou no peito e fugiu 
sem levar nenhum objeto.

e qualidade de vida para as pes-
soas que vivem e trabalham no 
campo. Essa aproximação vai 
resultar em frutos positivos”, 
ressaltou Nascimento.

Desde setembro do ano 
passado, 5.500 propriedades 
rurais foram visitadas e cadas-
tradas no Programa Patrulha 
Rural Comunitária 4.0. Os pro-
prietários e funcionários foram 
orientados com base das infor-
mações constantes na Cartilha 
Segurança Rural, que traz reco-
mendações e formas de pre-
venção aos principais crimes 
que ocorrem no campo.

Neste início de ano, a 
Patrulha Rural Comunitária 
entregou 1,4 mil placas de 
identificação das propriedades 
cadastradas.

Os crimes contra o patri-
mônio, com ênfase ao furto 
de gado (abigeato), estão 
entre os mais comuns que 

assolam o homem do campo. 
O Programa Patrulha Rural tem 
como finalidade desenvolver 
instrumentos e medidas junto 
à comunidade a fim de propor-
cionar mais segurança, reduzir 
indicadores de criminalidade 
e garantir melhoria da quali-
dade de vida na população das 
áreas rurais.

“Temos uma excelente 

parceria com a Faep e esse 
encontro com os representan-
tes do campo reforça que esta-
mos ao lado deles, junto com 
os Conselhos Comunitários de 
Segurança Rural, sindicatos 
e sociedades rurais e com a 
população do campo”, disse o 
sargento. “Esse é um programa 
prioritário da Polícia Militar e 
que terá continuidade”.

SARGENTO Marcos apresentou a Patrulha Rural 4.0, que começou a atuar em janeiro de 
2022 e reforça as ações do programa
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DER começa hoje os reparos da
rodovia entre Ivaté e Douradina

 O  Departamento de 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) informou 
que a rodovia PR-082, que 
liga os municípios de Ivaté e 
Douradina seguia, até ontem 
(1) operando em meia pista. As 
obras de reparo estão previstas 
para serem realizadas ainda 
hoje (quinta-feira, 2).

A rodovia foi atingida pelo 
transbordamento do Rio do 
Índio, na altura do km 580 na 

última segunda-feira (31). De 
acordo com o DER, os serviços 
para recuperação do aterro 
acontecerão nesta quinta, 
salvo interferência por condi-
ções climáticas que impossi-
bilitem os trabalhos. O órgão 
espera que a pista seja total-
mente liberada até o final da 
tarde.

A recomendação segue para 
que os usuários utilizem rotas 
alternativas neste momento 

– considerando que estão pre-
vistas mais chuvas na região – 
enquanto são realizados os ser-
viços e inspeção do local.

O DER alerta também para 

OBRAS de reparo devem ser realizadas hoje se não chover na região
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Homem sai de Altônia para visitar a
namorada em Umuarama e desaparece

A família de Bruno César 
Ferreira de Oliveira, de 36 
anos, está desesperada à 
procura do rapaz, que não é 
visto desde julho do ano pas-
sado. De acordo com a mãe, 
Bruno saiu de Altônia, aonde 
mora com a família, com 

destino a Umuarama para 
encontrar uma namorada, e 
desapareceu.

De acordo com a mãe, 
Aparecida Ferreira, o filho 
sofre de esquizofrenia e teria 
sido visto pela última vez 
nas proximidades do posto 

Cavalo Branco, na rodovia 
PR-323 em Perobal.

A esperança de Cida é 
de que Bruno ainda esteja na 
região de Umuarama ou Perobal. 
Ela conta com o apoio da popu-
lação, já que perdeu o marido 
recentemente e não tem nenhum 

conhecido no município.
“As coisas estão bem compli-

cadas, e eu não tenho condições 
de ir até Umuarama várias vezes 
em busca do meu filho. Não sei 
mais o que fazer, é só tristeza, 
sem saber aonde meu filho pode 
estar”, lamenta Aparecida.

que os usuários em hipótese 
alguma tentem cruzar a rodo-
via durante transbordamento, 
sob risco de serem arrastados 
pelas águas.
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Escolinhas da Smel retomam
atividades na próxima semana

Cerca de mil crianças e ado-
lescentes participam das esco-
linhas de treinamento e desen-
volvimento esportivo oferecidas 
pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer (Smel) e em parceria 
com a Associação de Futsal 
de Umuarama (Afsu). As aulas 
mantêm os jovens em ativida-
des saudáveis, ocupam o tempo 
ocioso e ainda ajudam a desco-
brir talentos para as equipes ofi-
ciais do município, consideradas 

de alto rendimento.
Depois de uma pausa no 

final do ano passado, as esco-
linhas retomarão as atividades 
a partir da próxima semana. 
Os interessados ainda podem 
ocupar as vagas remanescen-
tes. As aulas acontecem nas 
modalidades basquetebol, 
voleibol, handebol, futebol 
(com o projeto “Bora Jogar”) 
e também o futebol de salão, 
juntamente com a Afsu.

“As escolinhas oferecem 

uma boa oportunidade de 
praticar esportes sob a super-
visão e orientação de instruto-
res formados. O olhar atento 
dos profissionais do municí-
pio ajuda no desenvolvimento 
das habilidades individuais e 
coletivas, ajuda a reforçar os 
vínculos de equipe e estimula 
o surgimento de atletas com 
potencial de profissionaliza-
ção”, descreve o secretário 
municipal de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

O secretário Jefinho – como 
é mais conhecido – destaca 
o apoio do prefeito Hermes 
Pimentel ao setor esportivo e de 
lazer. “O incentivo do prefeito é 
fundamental para o projeto das 
escolinhas. E ele conhece os 
resultados, tanto do ponto de 
vista esportivo quanto social. 
No tempo que as crianças e 
adolescentes passam nas esco-
linhas eles deixam de ficar à 
mercê de uma série de proble-
mas enfrentados nas ruas da 

cidade”, apontou.
Pais ou responsáveis por 

crianças e jovens de ambos os 
sexos interessados em fazer 
parte do projeto, nas modalida-
des disponíveis – na faixa dos 
10 aos 17 anos –, devem pro-
curar a Smel na secretaria do 
Ginásio de Esportes Professor 
Amário Vieira da Costa ou 
entrar em contato pelo tele-
fone (44) 3906-1090 no horário 
de expediente (das 8h às 12h e 
das 13h30 às 17h30).

AGU pede a abertura de 
processos contra Wallace

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) apresentou ontem (1), ao 
Conselho de Ética do Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB) e 
à Confederação Brasileira 
de Voleibol (CBV), represen-
tações contra o jogador de 
vôlei Wallace Souza, atleta do 
Cruzeiro e campeão olímpico 
pela seleção brasileira, que, na 
última segunda (30), sugeriu, 
em uma postagem em uma 
rede social, “dar um tiro” no 
presidente Lula.

Na representação desti-
nada ao COB a AGU afirmou que 
houve uma violação ao artigo 
243-D do Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva (incitação 

pública ao ódio ou a violência) 
e dos artigos 8º e 34 do Código 
de Conduta Ética do COB (res-
pectivamente por uso indevido 
de expressões discriminatórias 
e por incitação a práticas de 
ato de violência por meio de 
redes sociais).

Desta forma, a AGU pede 
ao Conselho do COB que seja 
aberto um processo disciplinar 
e que sejam aplicadas as pena-
lidades máximas previstas nos 
dois códigos: multa no valor 
de R$ 100 mil e banimento do 
esporte olímpico.

Já na representação apre-
sentada à CBV, a AGU afirma 
que Wallace infringiu o art. 43 
do Código de Ética e Disciplina 
da entidade (que estabe-
lece como dever dos atletas 
rejeitar com energia mani-
festação violenta oriunda de 
preferência política, tanto 
no âmbito esportivo como 
fora dele) e o artigo 243-D do 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (incitação pública 

ao ódio ou a violência).
Por esta razão, a AGU soli-

cita que a CBV aplique as pena-
lidades máximas previstas nas 
normas: a adoção de censura 
escrita, multa e suspensão.

Na terça (31), o minis-
tro-chefe da Secretaria de 
Comunicação Social  da 
Presidência da República, Paulo 
Pimenta, informou em posta-
gem no Twitter que acionou a 
AGU para “tomar todas as pro-
vidências necessárias” contra 
o jogador, que, no Instagram, 
publicou uma fotografia por-
tando uma espingarda calibre 

12 e abriu para comentários 
dos seguidores. Um deles per-
guntou se o atleta “daria um 
tiro na cara do Lula com essa 
12”. O jogador fez, então, uma 
enquete sobre o comentário 
com a mesma pergunta. Em 
seguida, exibiu o resultado.

SUSPENSÃO
Ainda na terça, o Cruzeiro 

divulgou uma nova nota infor-
mando que Wallace seria punido, 
a partir de ontem (quarta), com 
afastamento e suspensão por 
tempo indeterminado, conforme 
está previsto em seu contrato.

O jogador de futebol americano Tom Brady, que venceu sete 
Super Bowls e é considerado um dos maiores jogadores de 
todos os tempos, disse ontem (1) que está se aposentando, 
um ano após de ter feito o mesmo anúncio e mudado de 
ideia semanas depois. “Estou me aposentando para sempre”, 
disse Brady em uma mensagem de vídeo publicada no Twit-
ter. “Obrigado pessoal por me permitir viver o meu sonho”. 
Brady, de 45 anos, passou 20 temporadas no New 
England Patriots, equipe na qual venceu seis títulos antes de 
se mudar para a Flórida e levar o Tampa Bay Buccaneers ao 
título do Super Bowl em 2021.

PUNIÇÃO ao jogador 
pode chegar ao 
banimento do esporte

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



8 LOCAL   Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023 @tribunahojenewsumuarama

Vans do transporte escolar passam
por vistoria antes da volta às aulas

Tendo em vista o retorno 
próximo das atividades esco-
lares a Secretaria Municipal 
de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana (Sestram) 
está realizando nesta semana 
uma vistoria das condições dos 
veículos da iniciativa privada 
que atuarão no transporte 
escolar no município. O prazo 
para cadastrar e/ou regulari-
zar os veículos segue até esta 
quinta-feira, 2, e o objetivo é 
credenciar todas as Vans que 
vão atuar no transporte de 
estudantes

A vistoria periódica – a 
cada período de seis meses – 
é determinada pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran) 
e realizada pelos órgãos de 
trânsito dos municípios. O pro-
cesso é bastante criterioso. Os 
veículos devem contar com 
tacógrafo atualizado e aferido 
pelo Inmetro, entre outras con-
dições obrigatórias, e o moto-
rista deve estar devidamente 
habilitado e com as certidões 
em dia. Tudo isso é importante 
para a segurança das crianças 
transportadas.

Além da determinação do 
Contran, a lei municipal que 
disciplina o transporte escolar 
também exige a vistoria para 
que os veículos sejam devida-
mente credenciados. Neste ano 
de 2023, conforme o cadastro, 
município conta com 11 veículos 
registrados na atividade e todos 
devem passar pela avaliação.

A preparação para a volta 
às aulas neste ano letivo de 
2023 trouxe mudanças impor-
tantes que exigirão adequa-
ções inclusive no cardápio da 
merenda escolar servida às 
crianças de 0 a 3 anos, atendi-
das pelos centros municipais 
de educação infantil (CMEIs) 
e escolas com ensino infan-
til. Conforme a Resolução nº 
06/2020 do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), fica proi-
bida a oferta de alimentos 
ultraprocessados e a adição 
de açúcar, mel e adoçante 
nas preparações culinárias e 
bebidas para as crianças.

O assunto foi discutido ao 
longo de 2022 e a mudança 

Prefeitura lança 
a terceira lista de
convocação para 
alunos dos CMEIs

O Programa Fila Única 
lançou edital com a lista de 
crianças convocadas para o 
ano letivo de 2023, indicando 
vagas para Berçário, Maternal 
I, Maternal II e Jardim nos 22 
CMEIs da cidade.

A partir de agora, pais 
e responsáveis devem ficar 
atentos, pois só terão três dias 
para a apresentar todos os 
documentos necessários para 
garantir a vaga. “Os responsá-
veis devem procurar as unida-
des educacionais onde a vaga 
foi contemplada na terça (7), 
na quinta (9) e na sexta (10), 
sempre das 8h às 12h e das 
13h30 às 17h, para valida-
ção dos dados informados”, 
indica a secretária municipal 
de Educação, Mauriza Lima.

Ela informa que os pais 
convocados devem apresen-
tar no estabelecimento de 
ensino indicado a certidão 
de nascimento da criança, 
comprovante de residên-
cia em nome do pai ou res-
ponsável, folha-resumo do 
CadÚnico para comprovar a 
participação em programa 
social, se for caso, e a car-
teira de trabalho para com-
provar se possui ou não vín-
culo empregatício.

A secretária ressalta que 
também é necessário apresen-
tar a Declaração de Vacinação, 
que é conseguida nas unida-
des de saúde do município. 
“Também é preciso apresen-
tar holerites dos três últimos 
meses caso o pai ou responsá-
vel seja trabalhador com regis-
tro em carteira, vínculo estatu-
tário ou servidor público e, no 
caso de autônomos, decla-
rações de serviços prestados 
nos últimos três meses com 
firma reconhecida, declara-
ção de imposto de renda ou 
declaração do próprio pai 
ou responsável”, detalha, 
relatando que na Secretaria 
Municipal de Educação tem 
o modelo dessa declaração.

Merenda nos CMEIs não terá mais adição de açúcar
será adotada na rede muni-
cipal a partir deste ano. Para 
preparar a equipe das esco-
las e CMEIs a Secretaria de 
Educação realizou um dia de 
palestras ontem (1º), reunindo 
auxiliares de serviços gerais e 
diretores, bem como secretá-
rios escolares.

“Neste ano não podere-
mos nem adquirir açúcar 
para a merenda nas unidades 
que atendem crianças de 0 a 
3 anos”, reforçou a secretá-
ria da Educação, Mauriza de 
Lima. Após dar as boas-vin-
das aos participantes, a secre-
tária destacou a qualidade da 
alimentação servida na rede 
municipal, “graças à dedica-
ção e ao carinho com que as 

merendeiras preparam os pra-
tos e à orientação nutricional 
da secretaria”.

Lembrou que durante as 
férias os funcionários de ser-
viços gerais se empenharam 
para preparar as cozinhas, 
refeitórios e organizar os uten-
sílios. “Já estamos realizando 
as compras de gêneros alimen-
tícios para deixar tudo pronto 
para o próximo dia 8, quando 
receberemos os nossos alu-
nos em toda rede municipal”, 
acrescentou. Mauriza infor-
mou, ainda, que as esco-
las também receberão ade-
quações estruturais como 
telas nas janelas das cozi-
nhas e lavatórios adaptados 
para aumentar a segurança 

alimentar, ao longo do ano.
Segurança al imentar, 

inclusive, foi um dos assuntos 
mais abordados nas palestras 
desta quarta-feira, que tiveram 
como tema “Boas práticas de 
manipulação e higiene de ali-
mentos”, com a nutricionista 
Fernanda Merlini, da Secretaria 
de Saúde, “Malefícios do con-
sumo do açúcar na idade 
escolar”, com a nutricionista 
Fabiana Tonon Laino, coorde-
nadora da merenda escolar, 
e ainda acidentes de trabalho 
e postura no trabalho para a 
saúde do trabalhador, com a 
equipe do Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho do muni-
cípio (SESMT).

A recomendação da Sestram 
à comunidade, especialmente 
aos pais dos alunos, é de que 
contratem apenas veículos cre-
denciados, para a segurança dos 
filhos. O motorista de van esco-
lar tem de apresentar uma série 
de certidões, como bons antece-
dentes criminais, exame de ati-
vidade remunerada (EAR) para 
transportar passageiros, curso 
específico de transporte escolar 
e a habilitação adequada e den-
tro da validade.

Para exercer atividade 
remunerada com o veículo, ou 
seja, prestar serviço de trans-
porte de pessoas, bens ou 
valores para pessoa física ou 

jurídica, autônomos ou contra-
tados, é preciso passar por exa-
mes psicológicos para a inclu-
são da observação “Exerce 
Atividade Remunerada” (EAR) 
na carteira de motorista. Sem 
essa condição, o condutor 
da Van não pode transportar 
passageiros.

Na vistoria o veículo tam-
bém passa por uma ampla 
checagem que considera as 
condições dos pneus, freios, 
faróis e luzes de sinalização, 
parte elétrica, bancos e cin-
tos de segurança, ente outros 
detalhes. O motorista deve 
apresentar, ainda, um auxiliar 
credenciado para acompanhar 

o embarque e desembarque 
das crianças.

Os veículos do transporte 
escolar privado estão sujeitos 
à fiscalização dos agentes da 
autoridade de trânsito, por 
isso é importante circular de 
forma regular.

A intenção da prefeitura, 
é evitar o transporte clandes-
tino, que não oferece a mesma 
segurança aos estudantes. 
Por isso, todos os profissio-
nais da área devem procurar a 
Sestram/Umutrans para regu-
larizar a situação e trabalhar 
tranquilamente, em confor-
midade com a lei, dando mais 
segurança a todos.

OS veículos do transporte escolar privado estão sujeitos à fiscalização dos agentes da autoridade de trânsito, por isso é importante circular 
de forma regular
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Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Deverá ser um ótimo dia para fazer conta-
tos, parcerias e associações importantes 
e essa vibração também pode facilitar as 
aproximações na paquera ou mesmo abrir 
caminho para um romance com alguém 
da turma. Para quem já achou sua alma 
gêmea, fase de perfeita sintonia.

TOURO  21/4 a 205
Boas oportunidades para a sua carreira 
então mostre todo o seu potencial no 
trabalho ou em entrevistas de emprego. 
Você vai querer cuidar melhor da sua 
imagem. Quem busca um novo amor terá 
mais chances de se envolver com alguém 
que já conhece.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você saberá argumentar para defender 
seus projetos e convencer as pessoas. 
Troque experiências com pessoas sábias 
e bem-sucedidas para melhorar seu currí-
culo. No campo sentimental você está mais 
para aventuras, prazer e diversão do que 
para compromisso.

CÂNCER 21/6 a 21/7
É um bom momento para remexer em 
seus guardados, seja para recordar bons 
momentos ou para se desfazer de coisas 
que não usa mais. É um bom dia para 
se reconciliar com alguém da família. 
No amor o coração pode balançar por 
alguém do passado. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Ótimo dia para fazer acordos vantajosos. 
O amor está no ar e que você só ficará 
na pista se quiser. Pode se declarar para 
alguém ou esclarecer um mal-entendido 
com a pessoa amada. Bom momento para 
quem vive junto e quer oficializar a união.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pode pintar um segundo emprego ou 
uma vaga mais vantajosa em outro lugar. 
Talvez você queira investir em um trata-
mento de saúde ou beleza. Vai buscar 
alguém que traga segurança para o seu 
coração. Preste atenção: o amor pode 
estar do seu lado!

LIBRA  23/9 a 22/10
Fase de sorte para jogos e sorteios. Quem 
tem filhos pode aguardar momentos deli-
ciosos com eles: entre na brincadeira e 
divirta-se. Seu charme estará irresistível 
e uma nova paquera pode surgir a qual-
quer momento, onde e com quem você 
menos espera. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Desejo de ter mais segurança e estabili-
dade na vida. Dia pede cautela e discri-
ção. Evite revelar seus planos e espere 
um momento mais oportuno para mos-
trar as suas intenções. Na vida a dois, pro-
cure passar mais tempo a sós com o par. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
A ajuda que você precisa pode vir de um 
conselho, uma dica ou mesmo uma infor-
mação recebida de alguém próximo. Por 
isso, faça contatos e novas amizades e 
preste atenção ao que os outros vão dizer. 
Use e abuse do seu carisma. Vida a dois em 
perfeita sintonia.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Pode pintar uma promoção no emprego 
ou uma proposta bem lucrativa, mas a 
grana não vai cair do céu: será preciso 
empenho, dedicação e responsabilidade. 
Quem procura um novo amor vai escolher 
a dedo e só dará chance se sentir que o 
lance é mesmo promissor. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Bom momento para investir nos estudos 
e seguir o exemplo de pessoas sábias e 
bem-sucedidas. Na vida amorosa, você 
vai procurar alguém que tenha ideias e 
ideais parecidos com os seus. Na união 
controle a sua rebeldia e converse sem 
brigar.

PEIXES 20/2 a 20/3
Talvez queira se isolar um pouco do 
mundo e ficar mais tempo no seu canto 
para pensar na vida e fazer planos para 
o seu futuro, nas nada de remoer pro-
blemas e preocupações. Pode ser difí-
cil resistir à tentação de uma atração 
proibida. 

Os nascidos em 2 de fevereiro são amorosos, ligados demais à família, sensíveis e 
costumam se abalar, psicologicamente, com facilidade. São bondosos e gostam de 
ajudar os que estão sofrendo. Estão sujeitos a problemas digestivos, como gastrite, 
úlcera no estômago ou esôfago e outros. Costumam ter sorte em atividades, negócios 
e vendas comissionadas, pois se mostram excelentes vendedores e publicitários, na 
divulgação e promoção de algum produto.

Horóscopo nascidos em 2 de fevereiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 2/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 23

max 27
min 21

Cascavel
max 24 
min 20

Foz do Iguaçu
max 26
min 23

max 25
min 20

Curitiba
max 25
min 18

FASES 
DA LUA

Sexta 3/2/2023

Muitas nuvens
Sábado 4/2/2023

Chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 714
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

JANEIRO

13 15 19 23 26 27 28
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Megasena

01 02 03 04 05 09 10 11 
13 14 16 17 18 20 22concurso: 2559Megasena
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TIME DO

Lotomania

Federal
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Quina
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2424Lotomania

03.847
29.081
30.196
59.353
90.223

03 32 43 52 56 60 71 
CIANORTE (PR)

02 20 29 33 46
concurso: 6065

09 12 20 30 32 35 
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concurso: 2728Lotofácil
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AOSNC
LOCOMOTOR
FONIVORO

SABREAGIL
BARCSANA
ESAHAGR

ETERURCA
COMESTIVEL

BPOEAPE
ERROSNAIR
GAELMORNO

IEUROTG
FILHODEDEUS

LSELOICO

BELOAROMA

Escrita
em relevo
para uso

dos cegos

Artigo
definido

masculino
(Gram.)

Uma das
fases da

Lua

Vestuário
de juízes

(pl.)

O animal
que come
de tudo

105, em 
algarismos
romanos

Conversa
(pop.)

Sergio Gui-
zé, em "O 
Outro Lado
do Paraíso"

Sintoma
da cárie
profunda

Bate com
os punhos
fechados

Estampa
vendida
pelos

Correios

Sufixo
de "namo-

rico"

Fator que
diferencia
perfumes

A, (?), AB
e O: os

tipos san-
guíneos
Primeiro

anes-
tésico

hospitalar

Próprio pa-
ra alimentar
Enganos; 

desacertos

Um dos
títulos de 
Jesus (Bíb.)
Formoso

Moeda
europeia
A hora

decisiva

Pouco
quente

Grosseiro;
indelicado

(?) Bello, 
comediante
Estômago
de aves

Órgão das
Américas

Engor-
durado

Bairro
carioca

Mensagem
de socorro

Arco, em
francês

Todas as
vezes

Dois inimi-
gos de Bat-
man (HQ)
Girar (bola) 

Veloz;
ligeiro
Palpite
(gíria)

Resolve (o
problema)
Relativo ao
1º signo

Arrasta-
(?): forró
Travessu-
ra (bras.)

Arma
usada na
esgrima

Sistema
(?): inclui
os mús-

culos
(Anat.)

Ruboriza
as faces;
enrubesce

Grupo no-
rueguês

O terreno
da praia

3/aha — arc — oea. 4/éter — urca. 5/sabre — togas.
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D B
P E D O F I L I A

D O M I N I C A N A
N Ã O M A N D A

A T O N I A M E Ç O
O I M O R A L
D O S A M E M

C E B O L A L E V E
P S I B O N I L O

A T R I B U T O S
Q U I L O MB O L A

G U A M E A E
V E R B A L N E N E

I U O D A T A
R O D A D A A T

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.

Negociar produtos ou ser-
viços com a Prefeitura de 
Umuarama pode representar 
uma grande oportunidade de 
crescimento para empresas de 
todos os portes, inclusive para 
os microempreendedores indi-
viduais (MEI).

A Agenda de Licitações 
deste mês traz 19 pregões 
eletrônicos, uma chamada 
pública e três tomadas de 
preços. “Nesta quinta (2) serão 

Agenda de licitações da Prefeitura tem 23 oportunidades
realizados dois pregões às 9h: 
um para contratar empresa 
para fornecer materiais elé-
tricos para utilização em pré-
dios públicos do município e 
outro para comprar três veícu-
los (uma van e dois ônibus)”, 
cita Carlos Simões Garrido 
Junior, diretor da divisão, 
que pertence à Secretaria de 
Administração.

Na sexta (3) será o pregão 
eletrônico para adquirir cinco 

ambulâncias para a Secretaria 
de Saúde (com recursos da 
SESA e contrapartida do muni-
cípio). “Na sexta também 
vamos fazer uma tomada de 
preços para a contratação 
de uma empresa responsá-
vel pela execução da conclu-
são do Restaurante Popular”, 
comenta.

Já na segunda (6) serão 
dois pregões: um, às 9h, 
para contratar fornecedor de 

equipamentos de escavadeira 
hidráulica e caminhão bascu-
lante para atender deman-
das da Secretaria de Meio 
Ambiente e outro, às 14h30, 
para a contratação fornece-
dor de pijamas cirúrgicos e 
camisas para os profissionais 
do Pronto Atendimento (PA).

Ainda há oportunidades 
na agenda, como a tomada de 
preços para a contratação de 
empresa para a pavimentação 

da Estrada Pavão, uma cha-
mada pública para a aquisi-
ção de gêneros alimentícios 
da agricultura familiar para 
atendimento ao PNAE. “O 
mês termina com o relança-
mento do pregão eletrônico 
143/2022, para contratar de 
fornecedor de veículos de 
passeio e transporte de carga, 
para atender as secretarias 
municipais e para o Fundo 
de Previdência.
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Quando e porquê se deve 
trocar o fluido de freio

Realizar a substituição 
do fluido de freio somente 
quando há desgaste das pas-
tilhas e discos, e ignorar a sua 
degradação ao decorrer do 
tempo, são os maiores erros 
dos motoristas. Por ter um 
papel fundamental no sistema 
de frenagem do veículo, o 
fluido requer alguns cuidados 
redobrados no dia a dia, que 
foram apontados pela Motul, 
multinacional francesa espe-
cializada em lubrificantes de 
alta tecnologia. 

A degradação do fluido 
instituída a partir da umidade 
pode baixar a temperatura de 
ebulição, promover a tendên-
cia à corrosão, alterar a visco-
sidade, danificar tubulações e 
causar mau funcionamento no 
ABS e em outros componentes 
que estão em contato com o 
produto. “Conforme o fluido 
absorve umidade, o seu ponto 
de ebulição diminui, fazendo 
com que a proteção contra a 
possibilidade de ferver e gerar 
bolhas de ar seja reduzida”, 
aponta Caio Freitas, enge-
nheiro de aplicações e suporte 
técnico da Motul Brasil.

É comum que o nível do 
fluido de freio diminua com o 
desgaste das pastilhas e discos. 
Caso esteja excessivamente 
baixo, a condição das peças 
e possíveis  vazamentos 
devem ser conferidos. “Não 
é recomendado utilizar um 

produto vencido ou que já 
teve sua embalagem aberta 
por um longo período, pois 
o fluido pode estar com a 
sua temperatura de ebulição 
a ba i xo  d o  e s p e ra d o,  e 
consequentemente, sua vida 
útil será inferior ao projetado”, 
aconselha o especialista. 

PREVENINDO 
PROBLEMAS

Em toda revisão do veículo, 
o nível e condição de fluido 
devem ser inspecionados para 
verificar se há indícios de vaza-
mentos. Por ser higroscópico 
- absorve a umidade do ar -, o 
fluido é suscetível a variação 
da degradação de acordo com 
condições externas e de uso. 
Nas regiões de alta umidade 
e em cenários onde o freio 
atinge altas temperaturas, 
deve ser feita a substituição 
do fluido em um intervalo 
reduzido se comparado a veí-
culos utilizados em regiões 
secas e situações de baixa 
carga de frenagem. 

“Como dano mais severo, a 
ausência da troca do fluido no 
período correto pode causar a 
perda total do funcionamento 
dos freios hidráulicos”, explica 
Freitas. Afinal, quando ele se 
degrada, compromete a ação 
de frenagem e gera o risco 
de graves acidentes. É reco-
mendado que a inspeção seja 
feita durante as manutenções 

periódicas e a substituição 
aconteça no máximo a cada 
12 meses, independente-
mente da quilometragem 
percorrida. Alguns fabrican-
tes recomendam um inter-
valo inferior a este, portanto 
fique atento ao manual. 

Por ser uma manutenção 
de item de segurança e deman-
dar conhecimento do sistema 
e componentes, o processo de 
substituição do fluido de freio 
deve ser feito por um profis-
sional. O fluido antigo deve 
ser escoado pela extremi-
dade da linha (em cada roda) 
à medida que é adicionado 
fluido novo através do reser-
vatório. Os veículos moder-
nos possuem mecanismos de 
controle que requerem equi-
pamentos e procedimentos 
específicos para substituição 
efetiva de todo o fluido.

NORMA DOT 
O fluido de freio baseado em 

poliglicol regido pelo padrão 
da norma DOT (Department 
of Transportation) foi difun-
dido amplamente por todo o 
mercado automotivo. O nome 
do produto é o próprio nível 
de desempenho da norma 
DOT correspondente. A tem-
peratura de ebulição e a vis-
cosidade são os principais 
parâmetros entre as classes 
de especificação. 

V e í c u l o s  m o d e r n o s 

equipados com sistemas ABS 
(Anti-lock Braking System), 
ESP (Electronic Stability 
Program) ou ASR (Acceleration 
Slip Regulation), normal-
mente, exigem a norma DOT 
4 LV por necessitarem de vis-
cosidade mais baixa. Carros 
e motos de alta performance 
necessitam de fluido de freio 

DOT 5.1, também por conta da 
viscosidade baixa e do ponto 
de ebulição mais elevado.

“A viscosidade mais baixa 
é um requisito dos veícu-
los modernos para manter o 
correto funcionamento dos 
equipamentos supracitados, 
mesmo em baixas temperatu-
ras”, afirma Freitas.

A Fiat começou o ano com o 
“pé direito”. A marca encerrou 
o primeiro mês de 2023 nova-
mente na liderança do mer-
cado brasileiro com 21,8% 
de market share e mais de 
28.582 unidades empla-
cadas, um crescimento de 
1,9% comparado ao mesmo 
período do ano anterior. 
Além disso, três modelos da 
Fiat estão no top 10 entre os 
mais vendidos do país. 

A Strada teve mais de sete 
mil unidades comercializadas, 
o Argo garantiu 4.281 empla-
camentos e o Mobi teve 4.208 
unidades vendidas em janeiro. 
Outro destaque é que a Fiat 
se manteve no topo em três 

segmentos: hatches (23,4%), 
picapes (45,0%) e vans (37,4%). 
Vale dizer ainda que a marca 
conquistou a liderança no 
varejo e em vendas diretas.

“O ano passado foi incrí-
vel e começar 2023 no topo 
do mercado é motivador, mas 
não vamos nos acomodar. 
Seguimos trabalhando para 
trazer cada vez mais inovações 
para os nossos consumidores. 
Por isso, já começamos o ano 
com novidades. Em janeiro, 
lançamos o Argo com câmbio 
CVT, que chega como um dos 
automáticos mais econômi-
cos do País. Neste semestre 
também chegará ao mercado 
o Novo Ducato, uma nova 

referência entre os utilitários. 
Este é apenas o começo. Ainda 
teremos muitas novidades da 

É comum que o nível do fluido de freio diminua com o desgaste das pastilhas e discos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Fiat mantém liderança de mercado 

Fiat em 2023 para seguirmos 
esta trajetória de sucesso e na 
liderança do mercado brasileiro”, 

afirma Herlander Zola, vice-pre-
sidente sênior da Fiat e da Abarth 
na América do Sul.

A Strada teve mais de sete mil unidades comercializadas
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
EQUINOX PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 175.900,00
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 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
PRISMA 1.4 LTZ 18/18 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00
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 1.2 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 TRACK 16/17 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AUTO POSTO MUNDO NOVO LTDA, inscrito n° CNPJ 
n°.02.632.981/0001-15. Torna público que requereu do IAP, a 
Renovação Licença de Operação, para implantar comércio vare-
jista de combustíveis, lubrificantes e serviços de lavagem de veí-
culos automotores, na Rua Principal, s/n°, Distrito Aparecida do 
Oeste no município de Tuneiras do Oeste Estado do Paraná.

Duas mulheres foram 
diagnosticadas com Covid-
19 em Umuarama, segundo 
a Secretaria de Saúde. Há 46 
meses (desde março de 2020) 
a pandemia de coronavírus 
tem sido monitorada e, neste 
período, 41.740 pessoas foram 
diagnosticadas com a doença 
e 41.347 se recuperaram.

O Boletim revela ainda que 
existem 41 pessoas em isola-
mento domiciliar, já que são 
33 os casos ativos e mais oito 
os casos suspeitos. Há uma 
semana nenhuma pessoa de 
Umuarama precisa ser inter-
nada, conforme relatório de 

Boletim informa apenas
2 novos casos de Covid

ocupação de leitos exclusivos 
para tratamento da doença emi-
tido pelas próprias instituições 
hospitalares credenciadas ao 
SUS (Sistema Único de Saúde).

O total de óbitos na cidade 
é de 360 e o último faleci-
mento registrado foi no dia 12 
de janeiro – uma senhora de 
84 anos que havia tomado três 

doses da vacina e estava inter-
nada no hospital Uopeccan; ela 
apresentava algumas comorbi-
dades graves como hipertensão, 
doença cardíaca e doença renal.

Completar o ciclo vacinal 
é fundamental para conter o 
avanço do coronavírus, con-
forme indica o secretário de 
Saúde, Herison Cleik.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “A perfeição não é possível de ser 
alcançada, mas se buscamos a perfeição, 

podemos alcançar a excelência.”
Vince Lombardi
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A FESTA ACABOU?
As mudanças na Netflix começarão 
pelos Estados Unidos a partir do 
fim de março e começo de abril. 
Mas fique tranquilo: ainda não 
há uma data estipulada para as 

mudanças no Brasil.

NETFLIX
As novas regras do Netflix devem 
entrar em vigor em um mês, de 
acordo com o The Streamable. O 
site explicou como funcionará, o 
que será permitido e o que será 
expressamente proibido. A festa 
acabou? A publicação também 
contou como poderemos fazer 

em caso de viagens. As contas da 
Netflix ainda poderão ser compar-
tilhadas, escolhidas pelo número 
de perfis em um mesmo login. A 

diferença, no entanto, é que esse 
compartilhamento fica restrito a 
uma única família que more na 
mesma residência. As novidades 
não repercutiram bem entre os 

usuários. 

DESCE!
Nos últimos dias a Americanas 

(AMER3) encerrou contratos com em-
presas prestadoras de serviços tercei-
rizados, como o serviço de televendas. 

Até o momento, 50 prestadores de 
serviços foram desligados entre São 
Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, 

segundo os Sindicatos de Comerciários. 
No último mês, a rede varejista pro-
tagonizou um escândalo contábil que 
resultou em um pedido de recuperação 

judicial emergencial. A Americanas 
declarou à Justiça que possui dívidas 
superiores a R$ 41 bilhões com cerca 
de oito mil credores. A empresa está 
focada no processo de recuperação 
judicial, que tem como “um dos ob-
jetivos” garantir “a continuidade das 
atividades da empresa, incluindo o 

pagamento dos salários e benefícios de 
seus funcionários em dia”

OSCAR
O Oscar 2023 revelou os seus indica-
dos, com Tudo em Todo o Lugar ao 
Mesmo Tempo na liderança da lista 

com 11 nomeações, incluindo melhor 
filme, melhor direção (para os Daniels) 

e melhor atriz (Michelle Yeoh). 

 ***

A segunda posição, enquanto isso, fi-
cou com Nada de Novo no Front, filme 

de guerra alemão lançado pela Ne-
tflix, que surpreendeu ao faturar nove 
indicações (incluindo melhor filme). 
Ele veio empatado com Os Banshees 

de Inisherin, que também foi lembrado 
nove vezes pela Academia.

 ***

Enquanto isso, Elvis ( você já assistiu?) 
levou oito indicações, e Os Fabelmans 
apareceu com sete. Os vencedores do 

Oscar 2023 serão revelados em cerimônia 
que acontece em 12 de março.

ZOOM
Contagem regressiva para uma das festas mais importantes do mun-
do, o Carnaval -,  e  Sabrina Sato é a musa do  tradicional evento de 

Carnaval que agita a Marquês de Sapucaí há 33 anos, nos dias 19, 20 e 
25 de fevereiro, no Rio de Janeiro. No carnaval carioca, a apresentado-
ra desfila como Rainha de bateria para Vila Isabel. “ O camarote  “N°1 

é o melhor lugar para curtir o Carnaval no Rio de Janeiro e há anos 
venho celebrando com eles a maior festa do mundo. Esse ano ainda 

temos uma convidada dos sonhos, ver Alcione brilhando será histórico, 
estou muito feliz de estarmos juntas”, explica Sabrina Sato.

GABRIELA SCHMIDT
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