
l 8

Edição 4092 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,28/2/2023

Caso de leishmaniose em Umuarama põe
Vigilância Ambiental em estado de alerta
Um motorista de caminhão de 45 anos, morador no bairro Jardim 
Guarani, recebeu o diagnóstico positivo para leishmaniose. Na volta 
de uma viagem ao Rio de Janeiro, ele percebeu uma pequena ferida 
em seu braço esquerdo, que não sarava e então buscou atendimento 
médico na unidade de saúde Guarani-Anchieta, que imediatamente 

o encaminhou para testes. O tratamento, à base de injeções, foi 
realizado no Pronto Atendimento (PA) e o paciente já está recupe-
rado. A Vigilância em Saúde informa que a transmissão da doença 
é por meio da picada do mosquito palha e que pode atingir pessoas 
e animais, principalmente o cão. 
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Juros médios
cobrados pelos
bancos são de
43,5% ao ano
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Comando das
comissões
movimenta

o Congresso
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Dois feridos

O governador Ratinho 
Junior se reuniu com 

seus secretários para 
alinhar as metas 
da gestão neste 

novo mandato no 
Governo do Paraná. 

A principal orientação 
é um trabalho firme 

na redução dos 
gastos para ampliar a 
eficiência da máquina 

pública nos seus 
diversos programas.                                                                                       
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Gestão com 
eficiência

Em estado grave, os feridos foram levados ao Hospital Norospar em Umuarama, depois que se envolveram em 
uma colisão entre um Fiat Siena e um VW Fusca, na rodovia PR-580, perto do distrito de Serra dos Dourados. O 
Siena era conduzido por um homem de 54 anos, que seguia no sentido ao distrito. O Fusca tinha como condutor 
um homem de 27 anos, que trafegava em sentido contrário. Os Bombeiros tiveram que cortar a lataria do Fusca 
para retirar a mulher que seguia como passageira. Com ferimentos gravíssimos, ela foi atendida ainda no local 
pelo Samu e depois levada ao hospital, com múltiplas fraturas. O condutor do Fusca também ficou bastante ferido.

Aula de trânsito

Governo Lula
confirma volta
do imposto do
combustível
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

@tribunahojenewsumuarama

Autônomo e Facultativo 
Valor mínimo R$ 1.302,00 20% R$ 260,40
Valor máximo R$ 7.507,49 20% R$ 1.501,49
O AUTÔNOMO que prestar serviços só a pessoas físi-
cas e o FA CULTATIVO podem contribuir com 11%
sobre o salário mínimo. Donas de casa de baixa renda
podem recolher sobre 5% do salário mínimo.

Índice em % JAN FEV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,53 - 0,53 5,77
IGP-M (FGV) 0,21 -0,06 0,15 1,86
IGP-DI (FGV) 0,06 0,06 3,21

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,0545 1,0379 1,0186
IGP-DI (FGV) 1.0503 1,0301 -
* 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

27/1 a 27/2 0,6084 0,6084 0,1079
28/1 a 28/2 0,6118 0,6118 0,1112
1/2 a 1/3 0,5834 0,5834 0,0830
2/2 a 2/3 0,5848 0,5848 0,0844
3/2 a 3/3 0,5832 0,5832 0,0828

Ações % R$
Petrobras PN +0,69% 26,15 
Vale ON -0,04% 85,01 
ItauUnibanco PN -1,29% 25,34 
Bradesco PN -0,98% 13,17 
Raizen ON +5,19% 3,04 
IRB Brasil ON -8,72% 19,48

IBOVESPA: -0,08% 105.711 pontos

Iene 136,08
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 196,82

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,2060 5,2070 +2,6%

PTAX  (BC) +0,3% 5,1954 5,1960 +1,9%

PARALELO -0,2% 5,1000 5,5100 +2,4%

TURISMO -0,2% 5,1000 5,4900 +2,4%

EURO +0,9% 5,5066 5,5093 -0,5%

R$/m2 DEZ JAN %m %ano %12m
Paraná 2.219,09 2.221,44 0,11 0,11 10,67
Norte 2.180,03 2.179,35 -0,03 -0,03 5,55
Oeste 2.255,12 2.257,50 0,11 0,11 10,24

DÓLAR 27/02

Iene R$ 0,03820
Libra est. R$ 6,25
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.401,74 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/02 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JANEIRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1731,02 
II R$ 1798,60 

III R$ 1859,19 
IV R$ 1999,02

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/23 a dez/23)

DDEEZZ JJAANN FFEEVV
TJLP (%) 7,20 7,37 7,37
Sal. mínimo 1.212,00 1.302,00 1.302,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/23 1.518,25 -10,75 0,6%
FARELO mar/23 498,70 1,60 5,3%
MILHO mar/23 642,75 -7,25 -5,9%
TRIGO mar/23 696,00 -12,25 -7,2%

SOJA 158,54 0,7% 0,7% 157,00
MILHO 75,58 0,1% -0,3% 75,00
TRIGO 89,85 0,0% 0,0% 90,00
BOI GORDO 270,25 -0,1% 0,4% 265,00
SUINO 7,02 -0,7% 13,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/02 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 27/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 -1,2% -0,6%
SOJA Paranaguá 172,00 -1,7% -1,1%
MILHO Cascavel 83,00 -1,2% 2,5%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Assalariado
Até um salário mínimo (R$ 1.302,00) 7,5%
De R$ 1.302,01 a R$ 2.571,29 9%
De R$ 2.571,30 a R$ 3.856,94 12%
De R$ 3.856,95 a R$ 7.507,49 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//0022  ffííssiiccaass  1155//0022  ddoommééssttiiccooss  0066//0022

MEI - Microempreendedor Individual 
Valor mínimo R$ 1.302,00 5% R$ 65,10
Valor máximo R$ 7.507,49 20%R$ 1.501,49

Segurados Especiais
Recolherão com 1,3% em cima do valor de suas
receitas brutas das produções rurais

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
A família pode não sintonizar com você 
como gostaria. Tenha calma e espere. 
Se tem um amor, bom momento para o 
entendimento a dois. Sua sensualidade e 
seu magnetismo estão em alta, o que será 
muito bom para paqueras e encontros.

TOURO  21/4 a 205
Se for preciso vá ao médico e siga o tra-
tamento adequado. O trabalho pode te 
sobrecarregar, mas não deixe nada para 
depois. Se tiver um amor, vai perceber a 
preocupação do par com você. Além disso, 
o clima estará romântico.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Hoje o dia será bom para se isolar e ficar 
com seus pensamentos. No trabalho, os 
pequenos projetos podem dar certo, mas 
seja prudente em suas decisões. Em casa, 
dê uma geral e jogue o que não usa. Pode 
esperar novidades no amor.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Pode chegar um dinheiro que não espe-
rava. Contato com amigos podem lhe 
trazer boas recordações. Na vida a dois, 
uma boa conversa com o par vai esclare-
cer muitas coisas e pode trazer uma sen-
sação de bem-estar, inclusive em família. 
Grande atração na paquera. Uma nova 
paixão pode surgir.

LEÃO 22/7 a 22/8
Na família, o ambiente está conturbado 
pelo excesso de trabalho e ocupação de 
todos. Zele por suas finanças e evite gas-
tos desnecessários. Para se sentir bem, faça 
exercícios respiratórios. No amor, considere 
tudo de bom que possui e viva o agora.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Valorize quem está próximo a você e 
invista nas amizades que valem a pena. 
Hoje será necessário controlar melhor 
as despesas e não gastar com coisas que 
não precisa. No amor, momento de maior 
intimidade e entrosamento com a pessoa 
amada. Para quem está só, vai pintar a 
chance de aproximação com uma paixão 
do passado.

LIBRA  23/9 a 22/10
Este pode ser um dia divertido e de muito 
entretenimento, de convites para festa e 
comemorações. O trabalho poderá se arras-
tar. Procure não demorar em suas tarefas, 
mas faça tudo bem feito. Uma amizade 
pode acabar se transformando em amor.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Hoje, procure ficar mais perto dos amigos e 
das crianças. Pode ter despesas com a casa 
e a família, mas serão compensadoras. Pro-
cure planejar melhor sua vida profissional. 
Vai ter ajuda do seu amor em assuntos deli-
cados. Se estiver só, encontre um tempo 
para conversar com alguém que lhe atraia.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Hoje os astros pedem que se organize e 
leve tudo com seriedade. Os concorrentes 
na profissão podem fazer melhor ou mais 
barato que você. Tente respeitar mais seus 
horários de sono. Na vida a dois, o afeto 
será dedicado e sincero. Se estiver só, não 
tenha medo diante das oportunidades de 
novos encontros e amores.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
O trabalho renderá ótimos frutos e a grana 
virá na hora certa. Na vida afetiva, deixe o 
pessimismo de lado e aposte no amor de 
seu par. Se você não tem alguém pra cha-
mar de seu, não feche seu coração. Procure 
se abrir para novos encontros e interaja 
sempre que puder.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Não é hora de lamentar o que passou e sim de 
olhar pra frente e se empolgar com seus pro-
jetos. Poderá contar com familiares próximos 
em decisões que envolvam sua segurança 
pessoal. Na saúde, cuide dos pés. No amor, 
vão pintar novas e estimulantes experiências.

PEIXES 20/2 a 20/3
Os astros lhe sorriem, você está com sorte e 
tudo se abre como uma cortina, mostrando 
a luz, a justiça, o progresso e as realizações 
mais importantes. No trabalho, aposte na 
sua capacidade, melhore seu desempenho 
e busque mais motivação. Em família, tudo 
ficará bem.

Os nascidos a 28 de fevereiro são do signo de Peixes com a personalidade de Câncer. 
Aprendem tudo com facilidade, ainda mais o que lhes interessa. Vão muito bem tra-
balhando na área da medicina e da saúde. Seu número principal é o 40, formado de 
4, de Urano e de zero. Revela espírito elevado, voltado para o progresso cósmico e 
espiritual. Faz a pessoa ligada também à tecnologia da informática, o que pode faci-
litar a vida e o trabalho em quase tudo. Pode influir no seu espírito fraterno, generoso 
e bom, como pode fazer deles cruéis e agressivos, quando perdem o controle

Horóscopo nascidos em 28 de fevereiro

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 28/2/2023

Chuva

Paranaguá
max 26
min 23

max 28
min 20

Cascavel
max 25
min 19

Foz do Iguaçu
max 28
min 22

max 27
min 19

Curitiba
max 23
min 16

FASES 
DA LUA

Quarta 1º/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 2/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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3/ale — psi. 4/lied. 5/tibas. 7/orestes. 8/outsider — vieillir. 10/baudelaire.
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P R C M
C R I S A L I D A

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

O T I D L A M O P A
P O Ç O L O N G E S

V A W I N N E R O
M Ã E D E S A N T O

O C O M O C H I L A
C A I R O L A R

C O N S E R T E I V
E L O S D O E R I C I

M A G I S T R A D O
B O Ç A A I A T O L A

O L E S A S S

Apresen-
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talk show

"The Noite"
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peças
metálicas
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ideal para
o plantio
de arroz 

"Big (?)",
livro de

Jack
Kerouac 

Conexão
hidráulica
com ângu-
los retos
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Fórmula 1

3/ici — itu — opa — sic — sur — win. 4/boça. 5/igaci — tétis.
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Minguante
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h

Em janeiro, juros médios cobrados
pelos bancos são de 43,5% ao ano

A taxa média de juros das 
concessões de crédito livre teve 
alta de 8,2 pontos percentuais 
nos últimos 12 meses e chegou 
a 43,5% ao ano, em janeiro. 
No mês, o aumento foi de 1,8 
ponto percentual, segundo as 
Estatísticas Monetárias e de 
Crédito, divulgadas ontem (27) 
pelo Banco Central (BC).

Nas novas contratações para 
empresas, a taxa média do cré-
dito atingiu 25,3% ao ano, alta 
de 2,2 pontos percentuais no 
mês e 4 pontos percentuais em 
12 meses. Nas contratações 
com as famílias, a taxa média 
de juros alcançou 56,6% ao ano, 
aumento de 1,2 ponto percen-
tual no mês e 10,3 pontos per-
centuais em 12 meses.

No crédito livre, os bancos 
têm autonomia para empres-
tar o dinheiro captado no 
mercado e definir as taxas 
de juros cobradas dos clien-
tes. Já o crédito direcionado, 
que tem regras definidas pelo 
governo, é destinado basica-
mente aos setores habitacio-
nal, rural, de infraestrutura e 
ao microcrédito.

No caso do crédito dire-
cionado, a taxa para pessoas 
físicas ficou em 11,4% ao ano 
em janeiro, estável em relação 
ao mês anterior e com alta de 
2,1 pontos percentuais em 
12 meses. Para as empresas, 
a taxa subiu 1,5 ponto per-
centual no mês e 2,5 pontos 

Cartão de crédito
Para pessoas físicas, o destaque do mês foi para o cartão de crédito, 

cujas taxas tiveram alta de 2 pontos percentuais no mês e 27,3 
pontos percentuais em 12 meses, alcançando 94,9% ao ano. No 
crédito rotativo, que é aquele tomado pelo consumidor quando 

paga menos que o valor integral da fatura do cartão e dura 30 dias, 
houve alta de 3,8 pontos percentuais em de dezembro para janeiro 

e aumento de 65,2 pontos percentuais em 12 meses, indo para 
411,5% ao ano. Após os 30 dias, as instituições financeiras parce-
lam a dívida. Nesse caso do cartão parcelado, os juros subiram 2,5 
pontos percentuais no mês e 9,6 pontos percentuais em 12 meses, 

para 182,1% ao ano.A taxa do crédito consignado teve variação 
de 0,2 ponto percentual no mês e 3,6 pontos percentuais em 12 

meses (26,7%). No caso do crédito pessoal não consignado, os juros 
subiram 2,4 pontos percentuais no mês de janeiro e 4,5 pontos per-
centuais em 12 meses (84,3% ao ano). Já no cheque especial, houve 
variação negativa de 0,1 ponto percentual no mês, com aumento de 

6,3 pontos percentuais em 12 meses, indo para 132% ao ano.

percentuais em 12 meses, indo 
para 13,5% ao ano. Assim, a 
taxa média no crédito direcio-
nado chegou a 11,9% ao ano, 
alta de 0,3 ponto percentual 
no mês e de 2,2 pontos per-
centuais em 12 meses.

A alta dos juros bancá-
rios médios ocorre em um 
momento em que a taxa básica 
de juros da economia, a Selic, 
está em seu maior nível desde 
janeiro de 2017, em 13,75% ao 
ano, definida pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
Em março do ano passado, o 
BC iniciou um ciclo de aperto 
monetário, em meio à alta dos 
preços de alimentos, de ener-
gia e de combustíveis.

A Selic é o principal ins-
trumento usado pelo BC para 
alcançar a meta de inflação. 

Em janeiro, puxado principal-
mente pelo aumento de preços 
de alimentos e combustíveis, 
o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), con-
siderada a inflação oficial do 
país, em 0,53%, segundo o IBGE. 
Com o resultado, o IPCA acu-
mula alta 5,77% em 12 meses.

O BC avalia que a alta na 
Selic tem sido repassada para 
as taxas finais de diferentes 
modalidades de crédito, mas 
o Copom não descarta a pos-
sibilidade de novos aumentos 
caso a inflação não caia como 
o esperado. A elevação da taxa 
básica ajuda a controlar a infla-
ção porque causa reflexos nos 
preços, já que juros mais altos 
encarecem o crédito e estimu-
lam a poupança, contendo a 
demanda aquecida.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2023 – GMS/FUNDEPAR

PROTOCOLO Nº 19.918.632-9. OBJETO: execução de reparos no Colégio 
Estadual Presidente Castelo Branco, no Município de Tapira/PR. DATA E
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minutos), por meio de sistema eletrônico do Banco do Brasil. VALOR MÁXIMO
R$ 624.979,88 (seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e setenta e nove 
reais e oitenta e oito centavos). RETIRADA DO EDITAL E DOS ELEMENTOS 
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www.licitacoes-e.com.br – PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, 
pesquisa avançada (INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO 
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Comando de comissões
e reforma tributária
movimentam Congresso

Após 11 dias sem ativida-
des por causa do carnaval, 
na semana que vem, tanto na 
Câmara dos Deputados quanto 
no Senado os gabinetes devem 
voltar a ficar movimentados 
com as últimas articulações em 
torno do comando das princi-
pais comissões permanentes.

A escolha das presidên-
cias desses colegiados – pelos 
quais passam as propostas 
legislativas antes da votação 
final em plenário – quase sem-
pre respeita critérios de pro-
porcionalidade com o tama-
nho das bancadas dos partidos 
e blocos.

Na Câmara, as atenções 
do PT, partido do presidente 
Lula, estão voltadas para a 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), a mais impor-
tante da Casa,  além de 
outras como Educação, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
S u s t e n t á v e l ,  a l é m  d a 

Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle (CFFC).

Essas comissões também 
são disputadas por PP, MDB e 
PL, sendo a última a sigla do 
ex-presidente, Jair Bolsonaro. 
Entre outras comissões, pela 
facilidade de monitorar ações 
do governo federal, a Comissão 
de Fiscalização Financeira e 
Controle também está nos 
planos do PL. Outro pleito da 
legenda é a relatoria do pró-
ximo Orçamento.

Já no Senado, o PL tenta 
garantir ao menos a pre-
sidência da Comissão de 
Infraestrutura. Apesar de ter a 
maior bancada na Casa, com 
a derrota do bloco da mino-
ria – PL, PP e Republicanos – 
para a presidência, a expec-
tativa é de que o PL fique 
com a Comissão de Assuntos 
Socais (CAS), que tradicional-
mente não é alvo de disputa 
acirrada.

PROPOSTAS
Em relação às pautas priori-

tárias, o destaque é o grupo de 
trabalho criado com 11 depu-
tados para tentar destravar 
a reforma tributária, que há 
anos se arrasta sem avanços no 
Congresso. Liderado pelo depu-
tado Reginaldo Lopes (PT-MG) 
e com relatoria do deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), na 
próxima semana – na terça-
-feira (28) e na quarta-feira (1) –, 
o grupo deve se reunir para ini-
ciar as atividades oficialmente 
com a apresentação do plano de 
trabalho e, no dia seguinte, para 
dar andamento à discussão.

O ato de criação do grupo 
estima que os trabalhos sejam 
concluídos em até 90 dias. 
Nesse período estão previs-
tas audiências públicas e reu-
niões com órgãos e entidades 
da sociedade civil organi-
zada, profissionais, juristas e 
autoridades.

TCE aponta que há legalidade no
reajuste do piso dos professores

O TCE/PR considerou legal 
o pagamento do reajuste do 
piso salarial dos professores, 
determinado através de porta-
ria do Ministério da Educação. 
A decisão ocorreu em resposta 
à consulta formulada pela 
prefeitura de Pinhalão (Norte 
Pioneiro). A portaria determi-
nou o aumento do piso de R$ 
3.845,63 para R$ 4.420,55, um 
reajuste de 15% para 2023.

No Paraná, duas prefeitu-
ras: de Paranavaí e de Itapejara 
d’Oeste, obtiveram decisões na 
Justiça Federal para suspender 
o pagamento, alegando que a 
medida dependeria de regu-
lamentação aprovada pelo 
Congresso.

Na avaliação dos conse-
lheiros do TCE, o pagamento 
com fundamento na Portaria 
nº 67/22 do Ministério da 
Educação (MEC) pode ser feito 
em razão da presunção de 
constitucionalidade dos atos 
normativos. A princípio, dizem 
eles, o reajuste não configura 
desrespeito às disposições 
do artigo 212-A, inciso XII, da 

Constituição Federal, a não ser 
que seja reconhecida a viola-
ção em sede de controle de 
constitucionalidade.

Na consulta, a prefeitura 
de Pinhalão questionou se 
o pagamento não contraria-
ria a previsão constitucional 
de que lei específica disporá 
sobre o piso salarial profis-
sional nacional para os pro-
fissionais do magistério da 
educação básica pública.

A Coordenadoria de Gestão 
Municipal (CGM) lembrou que 
a Portaria nº 67/22 foi editada 
em razão da necessidade de 
suprir lacuna legislativa, já 
que ainda não fora editada 

lei específica pelo Congresso 
Nacional para regulamentar 
o piso salarial profissional 
nacional para os profissionais 
do magistério da educação 
básica pública.

Assim, a unidade técnica 
propôs que a Consulta fosse 
respondida nos exatos ter-
mos que foram aprovados 
pelos conselheiros e constam 
como resposta do TCE. A CGM 
destacou que, pelo menos 
enquanto não sobrevier deci-
são judicial que reconheça 
a inconstitucionalidade da 
Portaria nº 67/22 do MEC, o 
ato normativo deve ser con-
siderado válido e eficaz.

Comissão de segurança
O deputado Soldado Adriano (PP) 
será o presidente da Comissão de 
Segurança Pública da Alep. Com a 
experiência de quem já foi policial 
militar, o parlamentar vai atuar na 
comissão que irá avaliar e propor 
ações que possam melhorar a 
segurança dos cidadãos do Paraná. “A 
escolha para presidir a Comissão de 
Segurança Pública é uma das primeiras 
vitórias do nosso segundo mandato, uma vez que no comando 
desta comissão, juntamente com os demais deputados que 
foram escolhidos, podemos iniciar um trabalho legislativo para 
ajudar o governo do Estado a desenvolver políticas públicas que 
promovam efetivamente a segurança das pessoas, das famílias 
que vivem no campo e de municípios que estão sofrendo 
com a criminalidade”, afirmou. Ainda segundo o parlamentar, 
a presidência da Comissão de Segurança Pública dará a 
oportunidade de acompanhar tudo o que passa na Assembleia 
relacionado às Forças de Segurança.

Responsabilidade
O parlamentar disse: 
“Isso aumenta a nossa 
responsabilidade como 
deputado, mas nos dá a 
oportunidade de devolver 
ao cidadão paranaense, ao 
eleitor que acreditou nas 
nossas propostas, tudo o que 
ele espera do nosso mandato, 
que é trabalhar para servir as 
pessoas, especialmente na 
Segurança Pública, cuidando 
também dos nossos valorosos 
policiais, em termos de projetos 
de saúde, reestruturação, 
efetivo, estruturas e tudo o 
mais que circunda o universo 
policial, trabalhando de forma 
alinhada e harmônica com o 
Executivo”, pontuou. Eleito pela 
primeira vez em 2018, Adriano 
José exerce atualmente seu 
segundo mandato como 
deputado estadual e é líder 
do Partido Progressista na 
bancada da Alep.

Leilão de cavalos
Juscelino Filho, ministro das Comunicações de Lula, usou 
um avião da FAB e recebeu diárias pagas pelo governo para 
participar de leilões de cavalos de raça que chegam a valer 
mais de R$ 1 milhão. Em 26 de janeiro, uma quinta, Juscelino 
saiu de Brasília com destino a São Paulo dizendo tratar-se 
de uma viagem “urgente”. Seus compromissos oficiais, na 
própria quinta e na sexta, somaram duas horas e meia: uma 
hora na sede da operadora Claro, no dia 26, mais 30 minutos no 
escritório da Telebrás e uma hora na representação da Anatel 
no dia seguinte, 27. A partir de sexta à tarde e ao longo do fim 
de semana, o ministro ficou livre para se dedicar a atividades 
privadas. “Assessorou compradores de animais, promoveu um 
dos seus [cavalos de raça], recebeu prêmio em um ‘Oscar’ de 
vaqueiros e inaugurou praça em homenagem a um cavalo de 
seu sócio”. Tudo pago com verba pública.

Diárias
O ministro recebeu diárias para quatro dias e meio, no total de R$ 
3 mil, e voando na aeronave da FAB ainda economizou os R$ 140 
mil que a viagem de ida e volta entre Brasília e São Paulo custaria 
em um jato privado. Não é o primeiro rolo envolvendo o ministro 
das Comunicações de Lula. Juscelino Filho já foi acusado de usar 
R$ 5 milhões do orçamento secreto para pavimentar uma estrada 
que passa na frente de sua fazenda, no Maranhão, e de usar 
irregularmente R$ 565 mil do fundão eleitoral.

ELEOZIR JOSÉ DA SILVA/AEN

Três comissões
Eleito com 53.229 votos em 
mais de 300 municípios, 
Do Carmo inicia o segundo 
mandato assumindo diversas 
responsabilidades dentro 
da Alep. Além de assumir 
a Liderança do partido, o 
parlamentar assume uma 
presidência e duas vice-
presidências dentre aas 26 
comissões existentes. As 
comissões fazem parte da 
estrutura institucional tendo 
reuniões públicas e elas existem 
para atribuir responsabilidades 
sobre determinadas áreas de 
interesses coletivos. “O Estado 
do Paraná conta com mais de 
21.300 leis atualmente, muitas 
estão na Constituição desde 
1988 e algumas precisam de 
releituras para os dias atuais. 
A comissão, portanto, poderá 
propor a revogação, adequação 
ou manutenção das normas”, 
explica Do Carmo.
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Governador pede aos
secretários uma gestão
guiada pela eficiência

O governador Ratinho 
Junior se reuniu ontem (27) 
com a equipe de secretários 
para alinhar as metas da ges-
tão neste novo mandato no 
Governo do Paraná. A princi-
pal orientação é um trabalho 
firme na redução dos gastos 
para ampliar a eficiência da 
máquina pública nos seus 
diversos programas. 

“A redução dos custos da 
máquina é uma tecla que 
vamos bater muito. Os gastos 
têm que ser reduzidos e revi-
sados diariamente em todas 
as áreas para potencializar os 
investimentos, aquilo que fica 
de caráter permanente para 
toda a sociedade”.

“Também queremos dimi-
nuir a burocracia das secreta-
rias e órgãos estaduais, para 
isso deve ser feito um trabalho 
em sinergia. Já fizemos isso 
nos últimos quatro anos, mas 
com a pandemia de Covid-19 
esse olhar interno ficou muitas 
vezes em segundo plano. Cada 
pasta tem que fazer a sua lição 
de casa para deixar a máquina 
mais ágil e mais rápida”, disse.

Outra orientação é reduzir 
gastos com frota, ampliando 
a participação do TáxiGov no 
deslocamento dos servidores, 
além da realização de certa-
mes para a locação de veícu-
los, com custos menores de 
manutenção.

O governador afirmou que 
o Estado está firmando um 
convênio com o Tribunal de 
Justiça do Paraná para que 
imóveis que não estão sendo 
utilizados pelo Judiciário 
abriguem núcleos regionais 
das secretarias, já que mui-
tos deles ainda gastam com 
aluguéis.

Com uma avaliação fre-
quente das metas do governo e 
destinação eficiente dos recur-
sos públicos, uma das priorida-
des do mandato será atuar nas 
regiões paranaenses com baixo 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), com um traba-
lho integrado para melhorar a 
qualidade de vida da popula-
ção desses locais.

“O nosso foco é criar 

Redução de gastos
A redução dos gastos também é necessária com o cenário de queda 

na arrecadação, principalmente após a redução das alíquotas dos 
impostos que incidem sobre combustíveis e energia elétrica. Segun-
do o secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia, o Estado deixou 

de arrecadar R$ 3,2 bilhões no ano passado. Além disso, uma 
recessão global causada pelo aumento da taxa de juros nos merca-
dos americano e europeu reduz a expectativa de crescimento do 

PIB nacional, o que também impacta na arrecadação. “Teremos que 
fazer um ajuste na qualidade do gasto e na revisão de programas. 
Como tivemos um superávit expressivo ao longo dos últimos anos, 
temos dinheiro em caixa para manter os gastos e investimentos do 
Estado, mas é necessário ter esse ajuste pensando a médio e longo 

prazo”, explicou Garcia.

Ações para mulheres
Outro destaque da reunião foram as políticas voltadas às mulheres, 

com a recém-criada Secretaria de Estado da Mulher e Igualdade 
Racial. A secretária Leandre Dal Ponte afirmou que a pasta fará 
a integração entre os programas já em execução por outras se-

cretarias. “Há uma série de programas e políticas públicas sendo 
desenvolvidos por diferentes secretarias. O Estado tem feito muitas 

coisas pelas mulheres paranaenses e para a inclusão e igualdade 
racial”,afirmou Leandre. “Estamos identificando todas essas ações 
para consolidar uma política de Estado para esses públicos. Nosso 

objetivo é fortalecer e trabalhar de forma integrada”.

políticas públicas para melho-
rar o IDH de regiões mais 
pobres, para que todo o Paraná 
vá bem, para que a nossa eco-
nomia cresça de maneira 
organizada. Nós podemos ser 
exemplo para o Brasil e temos 
que nos guiar para melhorar 
a vida das pessoas”, salientou 
Ratinho Junior.

AVALIAÇÃO
Em um trabalho alinhado 

entre todas as pastas, com 
coordenação da Secretaria 
do Estado do Planejamento, 
o governo fará uma reavalia-
ção de todos os programas e 
políticas públicas em execução 
para aplicar os recursos públi-
cos com mais eficiência.

Ações que já cumpriram 
o seu objetivo, por exemplo, 
poderão ser descontinuadas 
para que o investimento vá 
para outra área prioritária. Por 
outro lado, programas que vão 
bem deverão ser potencializa-
dos e repaginados.

“A missão do Planejamento 
será acompanhar o orçamento 
para que todas as pastas cum-
pram as metas e utilizem os 
recursos previstos e aprovados 
pela Assembleia Legislativa. 
Quando não são utilizados, 
esses recursos voltam para o 
caixa do governo, o que faz 
com que outras áreas que 
precisariam desse dinheiro 
acabem ficando sem essa pre-
visão”, ressaltou.

A principal orientação de Ratinho Jr é um trabalho firme na redução dos gastos para ampliar 
a eficiência da máquina pública nos seus diversos programas

JONATHAN CAMPOS/AEN

Diretoria da Itaipu
Luiz Fernando Delazari e Carlos 
Carboni devem compor a 
diretoria da Itaipu Binacional. 
Com a posse de Enio Verri, 
Delazari será o diretor jurídico 
da hidrelétrica e Carboni 
vai ocupar a diretoria de 
coordenação. O ex-deputado 
pontagrossense Péricles de 
Melo deverá ocupar o cargo de 
conselheiro da Itaipu no lugar de 
Cida Borghetti.

PSD
O deputado estadual Gugu 
Bueno, novo vice-líder do 
Governo Ratinho Junior na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, assume a presidência do 
PSD de Cascavel. O empresário 
Assis Marcos Gurgacz será o 
vice-presidente, Gugu assume 
o partido com a missão de 
fortalecê-lo para a eleição 
municipal de 2024.

Desmatamento ilegal
O batalhão ambiental da Polícia 
Militar (PM-PR) flagrou crime 
de desmatamento ilegal em 
uma área de 111 hectares 
em Guarapuava. De acordo 
com a PM, havia destruição 
de vegetação nativa no local, 
atingindo área de preservação 
permanente e diversas espécies 
ameaçadas de extinção. 
O proprietário da área se 
apresentou e foi autuado em 
R$ 1,5 milhão.

Pagando a conta
A conta de luz vai aumentar 
11% a partir de março, segundo 
a Copel. O Estado do Paraná 
informou, por meio de nota, 
que atendeu a liminar proferida 
com efeitos imediatos pelo 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Luiz Fux, que restitui 
aos Estados a competência 
tributária. A estimativa é de 
que, se mantida a liminar, 
aumente a receita de ICMS 
em aproximadamente R$ 1,8 
bilhão ano.

Equilibrado
O secretário de Estado da Fazenda (SEFA), Renê Garcia Júnior, 

apresenta hoje (28), os dados do Governo relativos ao cumprimento 
das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. Audiência 
pública vai acontecer na Assembleia Legislativa do Paraná, será 

transmitida ao vivo pela TV Assembleia, canal 16/Net, pelo site do 
Poder Legislativo e pelas redes sociais da Casa a partir das 14h30. 

Em reunião do secretariado estadual, no Palácio Iguaçu, Renê disse 
que a situação financeira do Paraná é equilibrada e, mesmo diante 

de um cenário ruim, o estado teria capacidade de honrar seus 
compromissos por dois anos.

Vestibular UEL
A UEL (Universidade Estadual 
de Londrina) divulgou o Cartão 
de Inscrição do Vestibular 
2023. O Cartão de Inscrição 
pode ser encontrado no site da 
Coordenadoria de Processos 
Seletivos (Cops).A 1ª fase do 
Vestibular da UEL será realizada 
no dia 5 de março, às 14 horas. Os 
aprovados seguem para a 2ª fase, 
que acontece em 2, 3 e 4 de abril.

Turismo religioso
A Secretaria de Estado do Turismo 
(Setu) em parceria o Grupo de 
Trabalho de Turismo Religioso 
do Paraná e entidades do setor 
promovem em Paranaguá a 5ª 
edição do Fórum Paranaense 
de Turismo Religioso. O evento 
acontecerá nos dias 15, 16 e 
17 de março. O Paraná já conta 
com muitos ativos de turismo 
religioso. Destaca-se nesse 
segmento a região turística Terra 
dos Pinheirais, na qual 36 dos 157 
atrativos são de cunho religioso.

Conta de luz
A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) manteve a 
bandeira verde para o próximo 
mês. Quando a conta de luz é 
calculada pela bandeira verde, 
não há nenhum acréscimo. 
Quando são aplicadas as 
bandeiras vermelha ou amarela, 
a conta sofre acréscimos, que 
variam de R$ 2,989 (bandeira 
amarela) a R$ 9,795 (bandeira 
vermelha patamar 2) a cada 
100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos.

Regras IR 2023
As novas regras do Imposto de 
Renda 2023 foram divulgadas 
pela Receita Federal. Uma das 
principais novidades é de que os 
contribuintes que escolherem 
receber a restituição via Pix 
entrarão na lista de prioridades 
da Receita Federal. Neste ano, 
o prazo para a entrega das 
declarações será do dia 15 de 
março a 31 de maio.
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Ministério da Fazenda
confirma volta do imposto
sobre os combustíveis
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O Ministério da Fazenda 
confirmou ontem (segunda-
-feira, 27) a volta da incidência 
de impostos federais sobre os 
combustíveis. As novas alíquo-
tas serão retomadas de forma 
gradual. Com a medida, a pasta 
acredita que aumentará a arre-
cadação de impostos em até R$ 
28,9 bilhões em 2023. A data de 
retorno da cobrança e os per-
centuais das novas alíquotas 
ainda estão sendo definidas.

O governo ainda informou que 
combustíveis fósseis serão mais 
tributados do que os biocombus-
tíveis. Ou seja, a incidência dos 
impostos sobre a gasolina será 
maior que sobre o álcool. 

O secretário executivo da 
Fazenda, Gabriel GAlípolo, foi ao 
Rio de Janeiro para uma reunião 
com a cúpula da Petrobras, para 
avaliar a viabilidade da medida. 
No final da tarde, o governo vol-
tou a se reunir para bater o mar-
telo sobre a porcentagem das 

O governo federal ainda vai discutir a nova forma de cobrança; alíquotas voltarão de forma 
gradual, conforme pasta de Fernando Haddad

DIVULGAÇÃO

Projeto multa quem cometer
assédio contra mulheres no PR

Multa para quem come-
ter qualquer tipo de assédio 
contra mulheres em praças 
esportivas de todo o Paraná. 
É o que determina uma pro-
posta assinada pelos depu-
tados Alexandre Curi (PSD) e 
Tito Barichello (União Brasil), 
que tramita na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep).

O projeto de lei 28/2023 
prevê sanção financeira para 
àqueles que praticaram “assé-
dio de cunho sexual ou que 
atente contra a integridade da 
mulher, através de constrangi-
mento, intimidação, ofensas, 
ameaças, comportamentos, 
palavras ou gestos que violem o 
direito à livre circulação, à honra 
e à dignidade, em estádios de 
futebol, ginásios de esportes e 
arenas multiuso, sem prejuízo 
de crime de qualquer natureza 
que possa ser imputado”.

N o  te x to  d o  p ro j eto 
dos parlamentares Curi e 
Barichello, o infrator não está 
isento “das possíveis obriga-
ções e sanções subsistentes 
que lhe tenham sido comina-
das neste ou no juízo cível e/

alíquotas que voltarão a valer 
no próximo mês.

Antes do benefício fiscal 
adotado pelo governo Jair 
Bolsonaro, as alíquotas de 
PIS/Cofins representavam em 
torno de R$ 0,90 por litro de 
gasolina. O governo federal 
pretende cobrar metade desse 
valor e subi-lo gradualmente 

até chegar, até o final do ano, 
com a tributação completa.

Com a retomada das alíquo-
tas de PIS/Cofins, a Petrobras é 
pressionada pela ala política 
do governo a mudar a política 
de preços. A ideia é desatrelar o 
valor da gasolina ao dólar e se 
instituir um fundo garantidor do 
preço do combustível no Brasil.

ou criminal competentes”.
“O respeito à dignidade da 

mulher precisa estar presente 
em todos os momentos da 
vida em sociedade, especial-
mente em ambientes de prá-
ticas esportivas, quando as 
emoções afloram. Infelizmente 
ainda existe necessidade de se 
recorrer a punições para garan-
tir que haja o comportamento 
adequado do cidadão em rela-
ção ao sexo feminino”, justifica 
Curi ao falar sobre o projeto.

MULTA
Segundo o texto do projeto, 

os critérios para fixação do valor 
da multa serão definidos de 

acordo com a gravidade do ato 
e a reincidência de conduta, e as 
multas serão aplicadas cumu-
lativamente, quando o infrator 
cometer simultaneamente duas 
ou mais infrações, e terão uma 
variação de 15 UPF/PR (Unidade 
Padrão Fiscal do Paraná) até 150 
UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal 
do Paraná).

Se considerarmos os valo-
res da UPF/PR para o mês de 
fevereiro de 2023, que é de R$ 
129,13, segundo a Secretaria 
de Estado da Fazenda, os valo-
res das multas poderão variar 
de R$1.936,95 (mil novecentos 
e trinta e seis reais e noventa e 
cinco centavos) até R$19.369,50.

NO texto do projeto, o infrator não está isento “das possíveis obrigações e sanções subsis-
tentes que lhe tenham sido cominadas no juízo cível e/ou criminal competentes
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A ausência do “líder” fujão, a indefinição do PL para o discurso 
da oposição, a falta de uma voz aguerrida na Câmara contra o PT 
leva deputados e senadores bolsonaristas a rever o apoio a Jair 
Bolsonaro. As críticas ao ex-presidente são contundentes entre 

portas. Boa parte da centro-direita que era aliada do clã não 
vê, ainda, um potencial candidato no senador Flávio Bolsonaro 
como herdeiro do espólio do pai, cuja carreira política nacional 
acabou para eles. Essa turma já começa a telefonar diariamente 
para o governador paulista, Tarcísio de Freitas (PL), e o vê como 
o potencial nome ao Planalto em 2026. Pesa a favor dele algo 
que Bolsonaro não mostrou ter durante quatro anos: diálogo 

com a oposição. A presença dele ao lado do presidente Lula da 
Silva em São Sebastião foi elogiada até por opositores.  

Faroeste suspeito 
O prefeito de Anápolis – a 
50 km de Goiânia – Roberto 
Naves, anda triste com 
o assassinato do amigo 
fazendeiro chamado Luiz 
Carlos. O crime teria sido 
encomendado, ocorrido em 
dezembro, e segue envolto 
em mistérios. A Polícia Civil 
fez operação para cercar 
um major da PM, suspeito 
da execução, e o abateu em 
confronto. 

Jatos reservados

A Aeronáutica reservou 
jatos exclusivamente para 
transporte de órgãos, a fim de 
evitar que ministros recorram 
à FAB mais vezes para viajar 
aos redutos eleitorais. Desde 
2016, a FAB transportou 1.729 
órgãos, em 1.539 voos. Após 
revelarmos a farra de voos de 
cinco ministros para casa nos 
fins de semana, eles frearam a 
luxúria do benefício.

S.O.S. de Alepo
A TV foca o noticiário nas 

ESPLANADEIRA
# Bruno Dinato é o novo CEO da weme - Consultoria de Design e 
Inovação. # Hikvision implementa projeto de monitoramento de 

tráfego inteligente em Natal (RN). # Instituto Millenium realiza hoje 
webinário sobre reforma tributária com advogado Luiz Bichara. # 
Grupo Nuvini e Mercato Partners Acquisition Corporation firmam 

contrato de combinação de negócios. # Colégio Marista de SP 
inaugura nova biblioteca. # Associação Filantrópica Arte Salva Vidas 

abre inscrições para cursos de capacitação gratuitos.

vítimas do terremoto na 
Turquia, mas o governo 
da Síria, não menos 
desesperado, enviou 
memorando às suas 
embaixadas ordenando 
seus diplomatas pedirem 
dinheiro para reconstrução 
de cidades. Um ofício com 
dados bancários de contas do 
Governo de lá circula entre 
grandes empresários de 
Brasília.

O assessor
O ex-ministro Ricardo 
Salles, agora deputado 
federal, nomeou para seu 
gabinete o ex-assessor 
no Meio Ambiente Davi 
Boutsiavaras, que responde 
processo administrativo 
na Corregedoria da pasta 
por assédio moral. Salles 
também acaba de empregar 
uma ex-servidora do MMA, 
Djanira Gouveia, que se 
aposentou no ministério há 
poucos meses. 

Casa com pets
O número de adoções de 
animais do programa Adote 
Pet atingiu, em 2022, a marca 
de 66 mil pets adotados 
desde a sua criação, em 2007. 
Pelo 3º ano consecutivo os 
gatos foram os preferidos dos 
tutores: 63% dos felinos foram 
adotados no ano passado, e 
37% foram cães. Em 2021, 
esses índices foram 62% de 
gatos e 38% de cães.
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Umuarama segue fora da nova lista de
municípios com 5G liberado no Paraná

Desde ontem (segunda-
-feira, 27), mais 347 municí-
pios do país estão com auto-
rização da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) 
para começar a transmitir o 
sinal da nova rede 5G puro 
da faixa 3.5GHz. A decisão 
foi tomada em uma reunião 
realizada na última quinta-
-feira (23) pelo Gaispi (Grupo 
de Acompanhamento da 
Implantação das Soluções para 
os Problemas de Interferência 
na faixa de 3.625 a 3.700 MHz).

No Paraná, são 32 municí-
pios que receberam a autori-
zação. Umuarama ficou fora 
desta lista.

DISTRIBUIÇÃO
Até o momento 487 locali-

dades – 86 milhões de brasi-
leiros (40% da população) – 
obtiveram a liberação do 5G. 
As localidades que tiveram 
liberação hoje estão distribuí-
das em 23 estados. 

Em Minas Gerais são 50 
cidades beneficiadas, entre 
elas, Brumadinho, Confins, 
Sete Lagoas e Unaí. Em Goiás, 
onde 48 municípios serão 
liberados para receber o 5G, 
destacam-se as turísticas 
Alto Paraíso, Cavalcante e 
Pirenópolis.

A lista segue com Rio 
Grande do Sul (33), Paraná 
(32), Santa Catarina (21), Ceará 
(18), Bahia (17), Rio de Janeiro 
(15), Rio Grande do Norte (14), 
São Paulo (13), Maranhão 
(13), Amazônia (12), Piauí 
(12), Alagoas (11), Tocantins 
(9), Pernambuco (9), Paraíba 
(6), Roraima (4), Mato Grosso 
(3), Sergipe (3), Amapá (2), 
Rondônia (1) e Pará (1).

ATIVAÇÃO DO SINAL
Apesar da liberação, na 

prática, isso não quer dizer 
que os municípios já terão 
o sinal ligado. Para que isso 

Câmara elege novas comissões na
primeira sessão ordinária de 2023

A Câmara de Vereadores de 
Umuarama realizou ontem (27) 
a abertura dos trabalhos do 
Legislativo deste ano. Apesar das 
três sessões extraordinárias já 
realizadas pela Casa em 2023, a 
última delas na sexta-feira, (24), 
a sessão de ontem, foi a primeira 
ordinária do ano e marca a volta, 
após o recesso parlamentar.

Além do reinício dos tra-
balhos, também foi reali-
zada a eleição para eleger os 
vereadores que irão compor 
as três comissões permanen-
tes da Casa. As comissões de 
Justiça e Redação; Economia, 

aconteça, as prestadoras que 
adquiriram lotes na faixa de 
3,5 GHz terão que solicitar 
à Anatel o licenciamento e 
ativações de estações de 5G 
nesses municípios. O prazo 
para as operadoras ativarem 
o sinal aos clientes é extenso 
e obedece um cronograma 
estabelecido pela Anatel, 
considerando o número de 
habitantes das cidades.

No caso de municípios 
com população igual ou supe-
rior a 30 mil habitantes (1.174 

municípios), o cronograma de 
atendimento estabelece, por 
exemplo, metas ano a ano 
até 2029. Para 2023, até 31 
de julho, as empresas terão 
que ampliar a quantidade de 
antenas nas capitais dos esta-
dos e no Distrito Federal. Pelo 
compromisso firmado será, no 
mínimo, uma antena para cada 
50 mil habitantes.

“Além de acompanhar a 
implementação da tecnolo-
gia em todo o país, cobra-
mos as operadoras quanto 

à qualidade do serviço, visto 
que tanto o Ministério das 
Comunicações quanto a 
Anatel têm recebido recla-
mações de usuários”, afir-
mou o ministro Juscelino 
Filho. Durante reunião com 
as operadoras de telecomu-
nicações realizada no final 
de janeiro, ele reforçou que a 
MCom deve realizar uma pes-
quisa de opinião a respeito 
do assunto e sugeriu que as 
empresas façam um diagnós-
tico da situação.

Finanças e Fiscalização e de 
Serviços e Obras Públicas e de 
Educação, Cultura, Bem-Estar 
Social e Ecologia, são respon-
sáveis pela análise inicial dos 
projetos e sua constitucionali-
dade, por isso, a eleição quase 
sempre é momento bastante 
tenso, já que dependendo de 
quem a preside, alguns proje-
tos podem ou não avançar.

Na sessão de ontem também 
aconteceu a eleição para esco-
lha da Procuradoria da Mulher 
no âmbito da Câmara Municipal, 
agora sob a presidência da 
vereadora Cris das Frutas.

VEREADORES também discutiram e votaram o parecer que pede o arquivamento de um 
segundo pedido de cassação de Celso Pozzobom
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Ainda na pauta, estava a 
votação do parecer da Comissão 
Processante, que pediu o 

arquivamento do segundo 
pedido de cassação do prefeito 
afastado Celso Pozzobom.

No caso de 
municípios com 
população igual 
ou superior a 30 
mil habitantes, o 
cronograma de 
atendimento esta-
belece, por exem-
plo, metas ano a 
ano até 2029
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Interferência
Quem recebe as transmissões da 
TV Aberta pela antena parabólica 
precisa adaptar o equipamento 

para evitar eventuais interfe-
rências. Inscritos no Cadastro 
Único para Programas Sociais 

do Governo Federal (CadÚnico) 
que recebem sinal da TV aberta 
por parabólica podem solicitar o 
kit gratuito para a adaptação do 
equipamento ‘Siga Antenado’. A 

instalação dos novos equipamen-
tos é feita somente com agen-

damento pelo Siga Antenado ou 
pelo 0800-729-2404.

Vantagens
Além de maior velocidade, o 5G 

reduz o tempo entre o estímulo e 
a resposta da rede de telecomu-
nicações, aumenta a capacidade 

de dispositivos conectados ao 
mesmo tempo em uma deter-

minada área e reduz o consumo 
de energia, com consequente 
aumento da sustentabilidade.

Aparelhos
Segundo a Anatel, atualmen-
te, somente 109 modelos de 
smartphones, disponíveis no 

mercado brasileiro, estão aptos 
para receber o sinal 5G. A lista 
desses aparelhos pode ser con-

sultada no site da Anatel.
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Brasil assegura vaga no Mundial de
basquete com vitória sobre os EUA

A seleção brasileira carim-
bou a tão sonhada vaga para 
a Copa do Mundo de Basquete 
na noite de domingo (26), 
no último confronto das 
Eliminatórias, ao derrotar os 
Estados Unidos por 83 a 76, 
em Santa Cruz do Sul (RS). 
De quebra, o país manteve a 
tradição de sempre disputar 
Mundiais, desde que o evento 
foi criado em 1950. A 19ª edi-
ção da Copa terá início em 25 
de agosto e distribuirá sete 
vagas para os Jogos Paris 2024 
– duas delas destinam-se às 
Américas. Desde a Rio 2016 o 
basquete masculino do Brasil 

não disputa a Olimpíada.
A nova geração do time 

comandado pelo técnico 
Gustavo De Conti brilhou.  O 
cestinha da partida foi o ala/
pivô Bruno Caboclo que mar-
cou 21 pontos e ainda pegou 
oito rebotes. Outro destaque 
de peso foi o armador Yago 
Mateus, com 17 pontos e oito 
assistências.

“Classificação valorizada 
demais. Uma Eliminatória 
muito equilibrada, de muita 
dificuldade, e que consegui-
mos a nossa classificação com 
méritos. Parabéns a todos os 
atletas. Significa demais, é 
uma geração que não vai dei-
xar de participar de um tor-
neio tão importante e que 
não ficará marcada por não se 
classificar pela primeira vez”, 
comemorou De Conti, após a 
classificação, em depoimento 
à Confederação Brasileira de 
Basquete (CBB).

Com o triunfo sobre os 
Estados Unidos, o Brasil 
encerrou a campanha das 

Eliminatórias na quarta posi-
ção do Grupo F, com oito vitó-
rias em 12 jogos, mesmo total de 
México e Porto Rico. Pelo crité-
rio de desempate a seleção não 
se classificaria para o Mundial, 
no entanto, a Eliminatória na 
América distribuía sete vagas, 
sendo três delas para os melho-
res de cada grupo e uma para o 
melhor quarto colocado. Na dis-
puta pela última vaga entre os 
quarto colocados, o Brasil levou 
a melhor sobre a Argentina 
(Grupo E), que ficará fora da edi-
ção deste ano. 

Paranaense na F1
A uma semana do início da 
temporada de Fórmula 1, o 
brasileiro Felipe Drugovich se 
vê mais próximo de estrear 
na principal categoria do 
automobilismo mundial. No 
domingo (26), a Aston Martin 
confirmou, em comunicado nas 
redes sociais, que o piloto de 22 
anos, campeão da Fórmula 2 em 
2022, correrá o Grande Prêmio 
(GP) do Bahrein, no próximo 
domingo (5), caso o titular Lance 
Stroll não se recupere a tempo, 
depois de fraturar os punhos em 
um acidente de bicicleta no último 
dia 20. Drugovich já assumiu 
o volante da Aston Martin em 
período de testes no Bahrein, que 
terminou no sábado. No total, 
somando as sessões de quinta 
e sábado, ele deu 117 voltas no 
circuito. “Minha meta para esta 
semana era aprender o máximo 
a cada volta que eu completasse 
e me certificar de tirar o máximo 
dessa oportunidade, tanto para 
mim quanto para a equipe. Eu 
desfrutei muito desse tempo no 
volante do AMR23 (modelo da 
Aston Martin para a temporada) 
e acho que consegui progredir 
bem ao longo de três dias”, disse o 
piloto paranaense.

SELEÇÃO masculina ganhou por 83 a 76 no último jogo das Eliminatórias

DIVULGAÇÃO

O sorteio das chaves para a 
Copa está previsto para as pró-
ximas semanas na Federação 
Internacional de Basquete 
(Fiba). A competição ocorrerá 
de 25 de agosto a 10 de setem-
bro em três países: Japão, 
Filipinas e Indonésia.

O Brasil soma dois títulos 
mundiais (1959 e 1963), dois 
vice-campeonatos (1954 e 
1970) e por duas vezes ficou 
em terceiro lugar (1967 e 1978). 
Na última edição da Copa, em 
2019, a seleção masculina ter-
minou em 13º lugar.



8 LOCAL   Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 @tribunahojenewsumuarama

Dono da própria 
semente

Reservar parte dos grãos colhidos para serem 
utilizados como sementes no plantio seguinte é um 
direito do produtor rural. A prática tem nome conhecido: 
“salvar sementes”, e deve obedecer a uma série de 
regras legais para não ser confundida com a pirataria 
de sementes, que é um crime grave.

Quando existe o desejo de salvar sementes para 
uso próprio, o primeiro passo é declarar essa intenção 
ao Ministério da Agricultura (Mapa), informando qual a 
área que destinará para produção de sementes e qual 
a cultivar que será plantada. Essa reserva deve ser 
utilizada exclusivamente na safra seguinte. Se quiser 
utilizar sementes salvas ano após ano, basta fazer a 
declaração antes de cada safra.

No caso dos agricultores familiares, as normas 
são um pouco mais brandas, não é necessário 
declarar a intenção de reservar ao Mapa, mas outras 
regras permanecem, como por exemplo só salvar 
uma quantidade de sementes compatível com a área 
plantada e beneficiar essas sementes apenas na 
sua propriedade. Mesmo sem a obrigatoriedade da 
declaração, esses produtores também estão sujeitos à 
fiscalização das autoridades competentes.

Vale lembrar que as sementes comerciais são 
fruto de intenso investimento em pesquisa por parte 
das empresas e muitas vezes levam vários anos 
para tornarem-se viáveis em campo. Dessa maneira, 
quando deixamos de pagar por elas, essa pesquisa por 
novos cultivares também é desacelerada.

sistemafaep.org.br

Caso de leishmaniose em Umuarama põe
Vigilância Ambiental em estado de alerta

Boletim Covid aponta que seis
mulheres contraíram a doença

O Boletim Covid divulgado 
ontem (segunda-feira, 27) 
trouxe a informação de que 
seis novos casos foram regis-
trados (são seis mulheres, 
nenhum homem e nenhuma 
criança). Prestes a terminar, 
o mês de fevereiro acumula 
151 casos de covid-19, con-
forme informa a Secretaria 
Municipal de Saúde, sendo 90 
mulheres, 60 homens e uma 
criança. Neste ano, em 58 dias, 
647 pessoas foram diagnosti-
cadas com a doença – são 386 
mulheres (60%), 248 homens 
(38%) e 13 crianças (2%).

A  ú n i c a  p e s s o a  d e 
Umuarama internada para 
tratamento da doença é uma 
jovem de 29 anos, que tomou 
duas doses da vacina. Ela está 
na enfermaria do Hospital 
Uopeccan. Ainda de acordo 

com o informativo, existem 
hoje 60 pessoas em isolamento 
domiciliar, considerando que 
são 48 casos ativos e mais 12 
casos suspeitos.

Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, 41.889 
pessoas foram diagnostica-
das com coronavírus e deste 

total 41.481 se recuperaram. 
O número de mortes pela 
doença nesse período é de 
360. Diante desses números, a 
Sesa (Secretaria de Estado da 
Saúde) classifica Umuarama 
com bandeira verde, quando 
o risco de contaminação é con-
siderado baixo.

Um motorista de cami-
nhão de 45 anos, morador no 
bairro Jardim Guarani, rece-
beu o diagnóstico positivo 
para leishmaniose. Na volta de 
uma viagem ao Rio de Janeiro, 
ele percebeu uma pequena 
ferida em seu braço esquerdo, 
que não sarava e então bus-
cou atendimento médico na 
unidade de saúde Guarani-
Anchieta, que imediatamente 
o encaminhou para testes. O 
tratamento, à base de inje-
ções, foi realizado do Pronto 
Atendimento (PA) e o paciente 
já está recuperado.

A coordenadora da Vigilância 
Ambiental em Saúde, Renata 
Luzia Ferreira, explica que a 
leishmaniose é uma doença 
grave, causada pelo protozoá-
rio Leishmania chagasi, que é 
transmitido por meio da picada 
de um inseto chamado flebo-
tomíneo (Lutzomyia longipal-
pis), popularmente conhecido 
por mosquito palha e que pode 
atingir pessoas e animais, prin-
cipalmente o cão. “O mosquito 
palha se contamina picando um 
cão infectado e posteriormente 
uma pessoa. Não há transmis-
são direta entre pessoas e pes-
soas e cães”, detalha.

Renata indica que a 
leishmaniose é uma doença 

infecciosa e não contagiosa, 
que provoca úlceras na pele 
e mucosas, que são as cha-
madas “feridas”, causando 
também febre persistente, 
aumento de baço e fígado. “O 
tratamento é feito utilizando 
dois medicamentos: injeções 
de antimoniato pentavalentes 
e de anfotericina B, disponíveis 
gratuitamente no SUS (Sistema 
Único de Saúde). Assim como 
a maioria das doenças, buscar 
o tratamento o mais rápido 
possível é fundamental para a 
recuperação”, recomenda.

O secretário municipal de 
Saúde relata que agentes de 
endemias já estão a campo 
para levar informações sobre 
a doença à população. “O mos-
quito palha tem uma coloração 
amarelada e se reproduz em 
ambiente onde há restos de 
frutas e galhos e também acú-
mulo de fezes de cachorro, por 
isso é preciso manter os quin-
tais sempre muito bem cuida-
dos. Ele costuma ‘sair’ entre 
o final da tarde e o início da 
noite, por isso é bom fechar 
portar e janelas nesse período 
ou instalar telas”, observa.

No caso de apresentar sin-
tomas (feridas, vermelhidão, 
manchas estranhas etc.), é 
preciso procurar o serviço de 

saúde mais próximo de sua 
residência, onde o morador 
receberá todo apoio necessá-
rio. “Manter os quintais livres 
de sujeira é fundamental não 
só para afastar o mosquito 
transmissor da leishmaniose, 
mas também do Aedes aegypti 
e outros insetos que causam 
danos à saúde”, alertou.

CASO foi registrado no Conjunto 
Guarani em um motorista de 45 
anos que retornou do Rio de Janeiro 
com a doença

ASSESSORIA/SECOM

A única pessoa de Umuarama internada para tratamento da doença é uma jovem de 29 anos, 
que tomou duas doses da vacina
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
A família pode não sintonizar com você 
como gostaria. Tenha calma e espere. 
Se tem um amor, bom momento para o 
entendimento a dois. Sua sensualidade e 
seu magnetismo estão em alta, o que será 
muito bom para paqueras e encontros.

TOURO  21/4 a 205
Se for preciso vá ao médico e siga o tra-
tamento adequado. O trabalho pode te 
sobrecarregar, mas não deixe nada para 
depois. Se tiver um amor, vai perceber a 
preocupação do par com você. Além disso, 
o clima estará romântico.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Hoje o dia será bom para se isolar e ficar 
com seus pensamentos. No trabalho, os 
pequenos projetos podem dar certo, mas 
seja prudente em suas decisões. Em casa, 
dê uma geral e jogue o que não usa. Pode 
esperar novidades no amor.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Pode chegar um dinheiro que não espe-
rava. Contato com amigos podem lhe 
trazer boas recordações. Na vida a dois, 
uma boa conversa com o par vai esclare-
cer muitas coisas e pode trazer uma sen-
sação de bem-estar, inclusive em família. 
Grande atração na paquera. Uma nova 
paixão pode surgir.

LEÃO 22/7 a 22/8
Na família, o ambiente está conturbado 
pelo excesso de trabalho e ocupação de 
todos. Zele por suas finanças e evite gas-
tos desnecessários. Para se sentir bem, faça 
exercícios respiratórios. No amor, considere 
tudo de bom que possui e viva o agora.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Valorize quem está próximo a você e 
invista nas amizades que valem a pena. 
Hoje será necessário controlar melhor 
as despesas e não gastar com coisas que 
não precisa. No amor, momento de maior 
intimidade e entrosamento com a pessoa 
amada. Para quem está só, vai pintar a 
chance de aproximação com uma paixão 
do passado.

LIBRA  23/9 a 22/10
Este pode ser um dia divertido e de muito 
entretenimento, de convites para festa e 
comemorações. O trabalho poderá se arras-
tar. Procure não demorar em suas tarefas, 
mas faça tudo bem feito. Uma amizade 
pode acabar se transformando em amor.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Hoje, procure ficar mais perto dos amigos e 
das crianças. Pode ter despesas com a casa 
e a família, mas serão compensadoras. Pro-
cure planejar melhor sua vida profissional. 
Vai ter ajuda do seu amor em assuntos deli-
cados. Se estiver só, encontre um tempo 
para conversar com alguém que lhe atraia.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Hoje os astros pedem que se organize e 
leve tudo com seriedade. Os concorrentes 
na profissão podem fazer melhor ou mais 
barato que você. Tente respeitar mais seus 
horários de sono. Na vida a dois, o afeto 
será dedicado e sincero. Se estiver só, não 
tenha medo diante das oportunidades de 
novos encontros e amores.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
O trabalho renderá ótimos frutos e a grana 
virá na hora certa. Na vida afetiva, deixe o 
pessimismo de lado e aposte no amor de 
seu par. Se você não tem alguém pra cha-
mar de seu, não feche seu coração. Procure 
se abrir para novos encontros e interaja 
sempre que puder.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Não é hora de lamentar o que passou e sim de 
olhar pra frente e se empolgar com seus pro-
jetos. Poderá contar com familiares próximos 
em decisões que envolvam sua segurança 
pessoal. Na saúde, cuide dos pés. No amor, 
vão pintar novas e estimulantes experiências.

PEIXES 20/2 a 20/3
Os astros lhe sorriem, você está com sorte e 
tudo se abre como uma cortina, mostrando 
a luz, a justiça, o progresso e as realizações 
mais importantes. No trabalho, aposte na 
sua capacidade, melhore seu desempenho 
e busque mais motivação. Em família, tudo 
ficará bem.

Os nascidos a 28 de fevereiro são do signo de Peixes com a personalidade de Câncer. 
Aprendem tudo com facilidade, ainda mais o que lhes interessa. Vão muito bem tra-
balhando na área da medicina e da saúde. Seu número principal é o 40, formado de 
4, de Urano e de zero. Revela espírito elevado, voltado para o progresso cósmico e 
espiritual. Faz a pessoa ligada também à tecnologia da informática, o que pode faci-
litar a vida e o trabalho em quase tudo. Pode influir no seu espírito fraterno, generoso 
e bom, como pode fazer deles cruéis e agressivos, quando perdem o controle

Horóscopo nascidos em 28 de fevereiro

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 28/2/2023

Chuva

Paranaguá
max 26
min 23

max 28
min 20

Cascavel
max 25
min 19

Foz do Iguaçu
max 28
min 22

max 27
min 19

Curitiba
max 23
min 16

FASES 
DA LUA

Quarta 1º/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 2/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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SMD
FILIGRANA

DESIMPEDIR
INTERSTICIO

IEDAAVOS
CMCOBALTO

SIAERUSA
AUDIOVISUAL

RIQUELME
ETISIA
VENTRILOQUO

BAUDELAIRE

AROTIBAS
PSIUIRVT

OBUSPELES

Gênero 
desenvol-
vido por
Schubert

Metal
utilizado

em galva-
noplastia

Tipo de
cerveja de
alta fer-

mentação

Criação
do web

designer 

Lendários
monstros

do
Himalaia

O registro 
necessá-

rio ao
advogado

Filho de 
Agamenon

(Mit.)

Artista que
se apresen-
ta com um

boneco
Escritor

de
"Paraísos
Artificiais"

O cavalo 
sem chance
de vencer

(turfe)
Material 

antiecoló-
gico de ca-
sacos (pl.)

Condição atribuída 
à vida (Rel.)

Localizador de ruas
disponível no celular

Poeta de
"Orlando
Furioso"

Autor da comédia
teatral "A 
Mandrá-

gora"

É composto pelos rins,
ureteres e a bexiga

A civilização que criou
o primeiro alfabeto
Obra de 

ourivesaria
Desobs-

truir 

Espaço en-
tre órgãos
contíguos
(?) Maria
Vargas,

Miss
Universo
de 1963

Frações da
unidade 
Atreveu-

se

Corante
vermelho

Verda-
deiros

Craque
argentino

Um dos se-
tores mais
impactados
pela pan-
demia de
covid-19

Cidade que teria sido
fundada por Cadmo

Envelhe-
cer, em
francês

Sobreloja
(abrev.)

Chocar (o veículo)

Abarro-
tados
Mas;

entretanto
Achou
graça

Videoteipe
(abrev.)

Letra grega símbolo 
da alma

Peça de artilharia
que atira granadas

3/ale — psi. 4/lied. 5/tibas. 7/orestes. 8/outsider — vieillir. 10/baudelaire.
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P R C M
C R I S A L I D A

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

O T I D L A M O P A
P O Ç O L O N G E S

V A W I N N E R O
M Ã E D E S A N T O

O C O M O C H I L A
C A I R O L A R

C O N S E R T E I V
E L O S D O E R I C I

M A G I S T R A D O
B O Ç A A I A T O L A

O L E S A S S

Apresen-
tador do
talk show

"The Noite"

Função da
solda em

peças
metálicas

O lago
ideal para
o plantio
de arroz 

"Big (?)",
livro de

Jack
Kerouac 

Conexão
hidráulica
com ângu-
los retos

Afastados;
distantes

Depósito
de água

em zonas
rurais

Imperador
romano,
sucessor

de Cláudio

Lavrado-
res; agri-
cultores

Lua de
Saturno 

descoberta
em 1684

Título de
líder

religioso
iraniano

Termina-
ção de

palavras
no plural

Assinatura
(abrev.)

Sensações decor-
rentes da depressão

Açodado;
apressado
Município
de Alagoas

Invólucro
da larva da
borboleta

Navegador que partiu
do porto de Palos, 

em 1492

(?) Darín,
ator

Advérbio
latino

O Diabo
(bras.)

Capa de
confrarias

Substância
nacarada
utilizada
em mar-
chetaria

Chefe de
terreiro de
Umbanda 

Vazio

A bolsa do
estudante 
Cartunista
brasileiro 

Cidade
sede da

Liga Árabe
Reparei

Vencer,
em inglês
Óctuplo de
0,25 (Mat.)

Aqui, em
francês

Fruta-de-
conde

O sonho 
do órfão

Não atinge
o alvo

Causar so-
frimento

Galicismo
(abrev.)

Volt
(símbolo)
Os tempos
passados

Conexões
Autoridade

pública
com vitali-

ciedade
(BR)

Qualquer
cabo de
embar-
caçõesGrito da

torcida
para o time que sofre

a goleada (fut.)

Captação da comuni-
dade LGBTQIA+ à 

economia de mercado
Árvore leguminosa

Prazer do
"rato de 

biblioteca"

Principado
que sedia
prova de

Fórmula 1

3/ici — itu — opa — sic — sur — win. 4/boça. 5/igaci — tétis.

A  Po l í c i a  M i l i ta r  d e 
Umuarama realizou uma blitz 
de trânsito educativa na tarde 
de ontem (27), na avenida 
Governador Parigot de Souza, 
em frente ao Bosque do Índio, 
entre as 14h e as 17h, contando 
com a presença dos alunos do 
curso de formação de praças.

De acordo com a PM, foram 
abordados 315 veículos, 421 
pessoas foram orientadas, 

Blitz de trânsito orienta e notifica motoristas no centro
uma motocicleta recolhida 
e quatro notificações foram 
lavradas. A PM informou que a 
blitz serviu como aula prática 
da disciplina de Legislação de 
Trânsito e Formação de Agente 
no Curso de Formação de 
Praças 25°BPM.

Após ministrados assun-
tos teóricos sobre Código 
de Trânsito Brasileiro e 
Operações em Blitz, ainda 

durante a tarde os alunos 
participaram da Operação e 
tiveram a oportunidade de 
visualizar e posteriormente 
iniciar o primeiro contato 
com os condutores e moto-
ristas, realizando checagens 
documentais e veiculares.

Além disso, informaram 
sobre a obrigatoriedade do 
uso de cinto de segurança 
nos veículos, uso correto de 

capacete e questões relaciona-
das à embriaguez no volante. 
“Sempre buscando estreitar 
os laços e confiança com a 
comunidade e preservação de 
vida das pessoas”, divulgou a 
corporação.

“O intuito da Operação 
não era repressivo, porém um 
condutor foi flagrado esta-
cionando abruptamente uma 
motocicleta antes da blitz e 

tentando se evadir, sendo em 
seguida abordado por PMs que 
faziam a segurança dos alunos 
e lavradas as devidas notifica-
ções cabíveis e recolhimento 
da moto (multas por: dirigir 
sem CNH, débitos de licen-
ciamento e IPVA, pilotando 
sem o calçado adequado e 
estacionamento proibido em 
cima da faixa de pedestres)”, 
divulgou a PM.
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Chevrolet Onix 
1.0 - 0km

1º

Honda CG -160cc 
START 0km

2º

Honda CG -160cc 
START 0km

3º

Televisor
42 polegadas

5º

Celular
Smartphone

4º

Imagens meramente 
ilustrativas

    O Complexo Hospitalar Uopeccan é referência no diagnóstico e 
tratamento contra o câncer, oferecendo quimioterapia e um dos 
mais modernos centros de radioterapia do país. Além de ser 
credenciado a realizar o transplante de fígado e medula óssea. 
 Somente no ano passado, foram realizados 392.587 atendimentos 
em Cascavel e Umuarama! Sua contribuição é muito importante 
para mantermos a qualidade nos atendimentos oferecidos, 
possibilitando que os pacientes recebam um tratamento moderno, 
com mais chances de cura e conforto.

Ação Entre Amigos
Unindo forças em prol de vidas!

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0743 | (44) 99116-7662 (WhatsApp).

Adquira o cupom no 
valor de R$250,00

Dirigir na chuva exige atenção redobrada
O verão – a estação mais 

quente do ano – traz também 
um clima com muitas chu-
vas. Dirigir na chuva pode ser 
uma experiência desafiadora 
e perigosa. Com a visibilidade 
reduzida, é crucial tomar pre-
cauções extras para garantir a 
segurança nas ruas e estradas.                     

Nesse contexto, a Hyundai 
Mobis alerta para alguns cuida-
dos recomendados para obter 
o máximo de tranquilidade 
ao dirigir com seu Hyundai na 
chuva. Lembre-se que dirigir 
na chuva pode ser desafiador, 
mas seguir essas precauções 
pode ajudar a manter você e 
outros motoristas seguros nas 
ruas e estradas.

VERIFIQUE OS PNEUS
Certifique-se de que os pneus 

do carro estejam em boas con-
dições e calibrados. Pneus com 
desgaste irregular ou com pressão 
insuficiente podem aumentar o 
risco de aquaplanagem. Caso 
haja a necessidade de substi-
tuição, verifique as especifica-
ções recomendadas no veículo 
no manual do proprietário;

REDUZA A VELOCIDADE
Dirija com mais cautela 

e reduza a velocidade para 
se adaptar às condições da 
estrada. Aumente a distância 
entre você e outros veículos, e 
use os freios com cuidado para 
evitar deslizamentos;

ACENDA OS FARÓIS
Use seus faróis mesmo 

durante o dia para ajudar a 
melhorar a visibilidade. Os faróis 
não apenas ajudam você a ver 
melhor, mas também ajudam 
outros motoristas a vê-lo com 
mais facilidade;

USE O LIMPADOR 
DE PARA-BRISA

Certifique-se de que seus 

Volkswagen torna o interior dos
modelos ID. ainda mais sustentável

limpadores de para-brisa 
estejam em boas condições 
e use-os regularmente para 
manter uma visibilidade clara 
da estrada; Utilize apenas o 
Líquido Limpador de Para-Brisas 
Genuíno para encher o reserva-
tório. Somente ele garante a visi-
bilidade adequada e ainda pre-
serva tanto a pintura do veículo 
como as borrachas e demais 
detalhes do seu Hyundai;

EVITE MANOBRAS BRUSCAS
Mudanças repentinas de 

A Volkswagen está tor-
nando a família ID., de veícu-
los totalmente elétricos, ainda 
mais sustentável. E isso inclui 
a escolha de materiais espe-
cíficos para o interior desses 
veículos. Ainda este ano, os 
modelos ID.3, ID.4, ID.5 e ID.7 
receberão componentes usa-
dos em produção em massa 
pela primeira vez. Como exem-
plo, a VW elegeu um tecido 
feito com um fio chamado 
Seaqual, cujas fibras consistem 
em 10% de plásticos coletados 
nos oceanos e cerca de 90% de 
garrafas PET recicladas. 

KOMBI VEGANA?
Silke Bagschik, Chefe da 

Linha de Produtos E-Mobility, 
explica: “Através do uso de 
materiais reciclados e do inte-
rior com uso de insumos de 
origem não-animal em nossos 
modelos ID., estamos melho-
rando ainda mais o equilíbrio 
ecológico de nossos veículos. 
O feedback de nossos clientes 
confirma que continuaremos 
a expandir essas abordagens 
sustentáveis no futuro”.

Nossa Kombi elétrica foi 
a pioneira em inovações 
de reciclagem, tanto que 
a Volkswagen já utiliza um 
grande número de novos 
materiais no interior do ID. 
Buzz. Agora, eles serão intro-
duzidos nos outros modelos 
da família ID.. Os materiais 
usados em algumas forrações 
dos bancos, como na cober-
tura do assoalho e no forro 
do teto do ID. Buzz incluem 
componentes criados a partir 
de produtos reciclados. Entre 
eles está um tecido feito com 
um fio chamado Seaqual, cujas 
fibras consistem em 10% de 
plásticos coletados nos ocea-
nos e cerca de 90% de garrafas 
PET recicladas.

Até mesmo o acabamento 
ArtVelours ‘ECO’, usado pela 
primeira vez no ID. Buzz, tem 
em sua composição 71% de 
materiais recicláveis. Além 
disso, até o revestimento do 
piso do ID. Buzz é feito de 
poliéster reciclado. Plásticos 
reciclados também podem 
ser encontrados na camada 
isolante do tapete. O mesmo 

se aplica a componentes como 
o revestimento inferior da car-
roceria e os revestimentos das 
caixas de rodas.

Outra novidade é sobre o 
cromado para peças de aca-
bamento nas portas, painel de 
instrumentos e base do volante. 
Ele foi substituído por uma tinta 
líquida com aparência cromada 
que possui um aglutinante de 
composto natural. Algumas des-
sas inovações de reciclagem do 
ID. Buzz agora serão introdu-
zidas no ID.3, ID.4, ID.5 e ID.7. 
Todo componente reciclado 
atende aos mesmos critérios 
de qualidade e valor que os 
materiais já conhecidos e 

homologados pela marca.

VOLKSWAGEN + 
WAY TO ZERO

Até 2030, a Volkswagen pre-
tende reduzir as emissões de 
carbono por veículo em 40%, e 
a empresa planeja ser neutra em 
carbono até 2050. Para atingir 
estes objetivos, a marca analisa 
e otimiza todo o ciclo de vida do 
veículo: desde a pesquisa inicial, 
passando pelo desenvolvimento 
e produção, até à reciclagem 
no fim do ciclo de vida do pro-
duto. A Volkswagen também 
se esforça para realizar ciclos 
fechado para baterias e todas 
as matérias-primas utilizadas.

direção ou frenagens abruptas, 
podem aumentar o risco de 
perda de controle do veículo;

PRESTE ATENÇÃO NAS 
POÇAS DE ÁGUA

Evite passar por poças 
de água grandes ou profun-
das, pois elas podem causar 
aquaplanagem e reduzir ainda 
mais a visibilidade.

PNEUS com desgaste irregular ou com 
pressão insuficiente podem aumentar o 

risco de aquaplanagem
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ASSIM como a Kombi elétrica, família ID. passará a ter partes do habitáculo feitas de 
materiais reciclados de garrafas PET e até de plásticos encontrados nos oceanos
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
CRUZE 1.4 TURBO LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 93.900,00
CRUZE 1.4 TURBO PREMIER 22/23 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 149.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 159.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 175.900,00
HR-V EXL CVT 17/18 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 104.900,00
M.BENZ C180 16/17 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 149.900,00
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 1.0 LT 22/23 BRANCO COMPLETO R$ 82.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
POLO MF 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
S10 2.8 LT 4X4 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 203.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00
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 Z71 4X4 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 245.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 99.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 320.900,00
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

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 

VENDO ESTOQUE DE LOJA 
DE CALCADOS  
FEMININO, MASCULINO E INFANTIL
1.000 pares de Calçados novos. Tênis, 
sapato, sapatilhas, sandálias, chine-
los... Adidas, Olympikus, Tryon, Kappa, 
Nike, Diadora, Moleca, Caterpilla, 
Allstar e diversas outras marcas.

VALOR R$ 27.000,00
ACEITA-SE VEÍCULO

TRATAR PELO FONE: 44 99930 2423

 EXTRAVIO DE ALVARÁ 

R O D O M O L A S  M O L A S  E 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.174.963/0001-
50, estabelecida na Rodovia PR 
– 323 nº 4860, Cep: 8757-000, 
Umuarama/PR, comunica 
extravio do Alvará de funcio-
namento nº 25.703/2005 e 
com essa publicação o mesmo 
torna-se sem valor.

Projeto visa instalação de iluminação de
led em 100% dos postes de Umuarama

Umuarama já é uma das 
cidades do Paraná com maior 
número de postes com ilu-
minação pública à base de 
lâmpadas de led e, no que 
depender da administração 
municipal, essa cobertura 
poderá atingir 100% da cidade 
– e dos distritos. Em uma reu-
nião, realizada na tarde desta 
segunda-feira (27), a empresa 
carioca Ambio, especializada 
em economia de energia, 
apresentou uma proposta 
para ser a gestora de um pro-
jeto que garante investimen-
tos em eficiência energética. 
E o grande diferencial é que o 
programa é totalmente cus-
teado pela Copel.

A modernização da ilumi-
nação pública – investindo 
no sistema de led – e sem 
investimento financeiro por 
parte do município pode 
tornar-se realidade graças à 
Lei Federal 9.991/2000, que 
obriga as concessionárias de 
geração de energia a investir 
1% de seus lucros em pro-
jetos de eficiência energé-
tica. “Nós tivemos acesso a 
essa informação e a partir 
daí começamos os primei-
ros contatos para trazer esse 
projeto para Umuarama. E 
hoje tivemos essa impor-
tante reunião, onde o pre-
feito Hermes Pimentel, secre-
tários e diretores pudessem 
saber os detalhes do pro-
grama”, relata João Paulo dos 

Santos, secretário municipal 
de Serviços Públicos.

J o s e m a r  d e  O l i v e i ra 
Gabriel, diretor comercial da 
Ambio Eficiência Energética, 
detalhou que a empresa já 
atende e a grandes obras Brasil 
afora, inclusive atendendo às 
maiores empresas brasilei-
ras geradoras de energia elé-
trica, como a Light e a Cemig. 
“Temos e oferecemos todo o 
know how para que os muni-
cípios e instituições participem 
das chamadas públicas como 
a que a Copel tem aberto. A 
Ambio faz todo o processo, 
sem custo algum para o muni-
cípio e, caso o projeto seja 
aprovado, é a concessioná-
ria de energia que nos paga”, 
detalhou.

A próxima fase é apre-
sentar  a  documentação 
necessária para a chamada 
pública da copel até o dia 24 
de março. “Nós, como muni-
cípio, temos muito a ganhar. 
Estamos sempre de olho em 
todas as oportunidades que 
sejam transformadores para 
toda a população da Capital 
da Amizade. Parabéns a todos 
os profissionais que estão 
envolvidos nesse processo 
que pode alterar os rumos 
do município”, pontuou o pre-
feito Hermes Pimentel.

O encontro contou ainda 
com a presença dos secretários 
municipais de Obras, Gleison 
Alves de Andrade, da Fazenda, 
Gislaine Vieira de Marins, da 
Procuradoria Jurídica, Renan 
de Deus Lima, além de direto-
res dessas secretarias.

A próxima fase é apresentar a documentação necessária para a chamada pública da copel até o dia 24 de março

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

Zélia Casoni “A diferença entre pessoas bem-sucedidas 
e pessoas muito bem-sucedidas é que as 

pessoas muito bem-sucedidas dizem “não” a 
quase tudo”.  Warren Buffett

SU
CE

SS
O

MULHERES
Os encontros mensais promovidos 

pelo Conselho da Mulher Empresária 
e Executiva da Aciu são dinâmicos 
e recheados de novidades. E nesta 
terça-feira (28) às 7h45 tem um 

encontro marcado no auditório da 
Aciu comandado por Carina Previat-

to. Muitas mulheres empresárias 
confirmadas.

ZOOM
DENISE FREITAS, advogada,  diretora da Câmara da Mulher Empreendedora 
e  gestora do Fundo de Previdência Municipal ganha este zoom coloridíssi-
mo assinado por Luci  Lemes, só para lembrar e comemorar que a partir de 
amanhã começa o mês dedicado inteiramente às mulheres. Da coluna meus 

Aplausos a esta Mulher de Sucesso.

ON ou OFF?
O Twitter demitiu pelo menos 200 
funcionários, ou cerca de 10% de 
sua força de trabalho, informou o 
New York Times no domingo (26), 

na rodada mais recente de cortes de 
empregos na plataforma de mídia 

social desde que Elon Musk assumiu 
a companhia em outubro passado. 
As demissões na noite de sábado 
abrangeram gerentes de produto, 
cientistas de dados e engenheiros 

que trabalharam em aprendizado de 
máquina e confiabilidade do site, o 

que ajuda a manter os vários recursos 
do Twitter online. A empresa tem 

cerca de 2.300 funcionários ativos, 
segundo Musk no mês passado.

***

Musk disse em novembro que o servi-
ço estava passando por uma “queda 
maciça na receita”, já que os anun-
ciantes reduziram os gastos em meio 

a preocupações com a moderação 
do conteúdo. Na segunda-feira (27), 
o The Information informou que a 
plataforma de mídia social demitiu 
dezenas de funcionários para com-

pensar uma queda na receita.

 ARQUIVO PESSOAL

OSCAR 2023!
Começa o esquenta para o Oscar — 

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo 
recebeu no sábado (26) o prêmio de 
melhor filme do Sindicato de Produ-
tores (PGA) de Hollywood. O PGA é 

considerado o termômetro mais preciso 
para o Oscar de melhor filme — 12 

dos últimos 15 filmes que venceram o 
prêmio levaram também a estatueta, 

incluindo os dois últimos: No Ritmo do 
Coração e Nomadland .

 
***

Dirigido por Daniel Scheinert e Daniel 
Kwan, o longa de ficção científica 
recebeu 11 indicações e tem como 

adversários na categoria principal Os 
Banshees de Inisherin , Nada de Novo 

no Front Os Fabelmans e Top Gun: 
Maverick  Outro longa que levou o PGA 

na categoria filme de animação foi 
Pinóquio do diretor mexicano Guiller-

mo del Toro. Navalny sobre o crítico do 
regime Putin Alexei Navalny, venceu 
na categoria melhor documentário.

***

Nas categorias de televisão, The White 
Lotus venceu o prêmio de série de 

drama, The Bear ganhou como série de 
comédia e The Dropout foi a vencedora 
como melhor série limitada. Aliás as 
séries são nossas coqueluches na TV.  

(g1)

***

 Rihanna também cantará no Oscar, 
que ocorrerá no próximo 12 de março. 
É exatamente um mês após sua apre-

sentação icônica no intervalo do Super 
Bowl. Ela vai cantar Lift Me Up , de 

Pantera Negra 2: Wakanda para Sempre 
indicada na categoria Canção Original. 
Apesar de ter nove Grammys, essa é a 
primeira indicação ao Oscar de Rihan-

na. (Folha / Meio)
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