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Câmara técnica discute ações para
agricultura e agronegócio no CDU
O Conselho de Desenvolvimento de Umuarama ganhou mais uma câmara 
técnica ontem, com a instalação do grupo que vai discutir agricultura, 
pecuária e agroindústria. A reunião de instalação aconteceu na Prefei-
tura de Umuarama, sob a condução do presidente do conselho, empresá-

rio João Barreto Witwytzkyj, e pelo secretário municipal de Agricultura, 
Murilo Teixeira, com representantes de diversas instituições e segmentos 
ligados ao setor. A intenção foi discutir a realidade do setor e propor 
estratégias para promover o seu desenvolvimento. 

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Arrastão 
contra a 
dengue

Agentes de trânsito da 
Umutrans apreenderam 

este VW Gol, 2007, 
que possui 188 multas, 

totalizando uma dívida 
de R$ 165.977,04, 

além de 15 ordens de 
bloqueio judicial. O carro 
é registrado em nome de 

uma empresa da cidade e 
o proprietário era 

o condutor.

Safra de café
pode ser de

54,94 milhões
de sacas

l 2

DF instaura
primeira CPI

para investigar
vandalismo

l 3

Ratinho Jr tenta
destravar as

novas concessões
dos pedágios

l 4

l 8

R$ 166 mil 
em débitos

l 6

l 11

Família doa
órgãos de

jovem baleado
no Danielle

l 6

A maior apreensão de armamento na história da PM do Paraná aconteceu na madrugada de ontem. Foram tiradas 
de circulação 160 armas de fogo que estavam escondidas em dois caminhões, de origem paraguaia, na PR-323. 
Em fundos falsos foram encontradas 124 pistolas de calibre 9 milímetros, 10 fuzis, 24 espingardas de calibre 12 
e dois revólveres, além de muito material para recarga. Dois homens foram presos. Os caminhões onde estava o 
arsenal transportavam arroz do Paraguai. O destino das armas apreendidas não foi revelado pelos detidos.  
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Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,41 0,62 5,79 5,79
IGP-M (FGV) -0,56 0,45 5,45 5,45
IGP-DI (FGV) -0,18 0.31 5.03 5.03

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,0652 1,0590 1,0545
IGP-DI (FGV) 1,0559 1,0602 1.0503
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,37%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 7,33%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

16/12 a 16/1 0,6772 0,6772 0,1763
17/12 a 17/1 0,6801 0,6801 0,1792
18/12 a 18/1 0,7079 0,7079 0,2069
19/12 a 19/1 0,7455 0,7455 0,2443
20/12 a 20/1 0,7427 0,7427 0,2415

Ações % R$
Petrobras PN +3,03% 25,83 
Vale ON +0,43% 93,74 
ItauUnibanco PN +0,19% 26,62 
Bradesco PN +0,20% 14,88 
Magazine Luiza ON +7,02% 3,81 
Americanas ON -42,53% 1,00

IBOVESPA: +0,62% 112.921 pontos

Iene 128,47
Libra est. 0,81
Euro 0,93
Peso arg. 183,14

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,2% 5,1700 5,1710 -2,1%

PTAX  (BC) +2,4% 5,2138 5,2144 -0,1%

PARALELO 0,0% 5,0800 5,4900 -2,0%

TURISMO 0,0% 5,0800 5,4700 -2,0%

EURO +2,0% 5,6252 5,6269 +1,1%

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 19/01

Iene R$ 0,0406
Libra est. R$ 6,45
Peso arg. R$ 0,028
R$1: 1.426,33 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/01 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. DEZEMBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1617,00 
II R$ 1680,80 

III R$ 1738,00 
IV R$ 1870,00

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

NNOOVV DDEEZZ JJAANN
TJLP (%) 7,20 7,20 7,37
Sal. mínimo 1.212,00 1.212,00 1.320,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/23 1.514,75 -9,75 3,5%
FARELO mar/23 471,20 -6,90 5,6%
MILHO mar/23 677,25 -4,00 4,6%
TRIGO mar/23 734,50 -8,00 -1,9%

SOJA 164,39 0,6% -3,1% 163,00
MILHO 77,57 0,0% 3,4% 77,00
TRIGO 92,37 0,0% -1,9% 94,00
BOI GORDO 275,56 -0,2% -1,7% 265,00
SUINO 6,39 0,0% -5,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 19/01 PR DIA 30d. Casc.

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

Em 19/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 19/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,00 0,6% -3,9%
SOJA Paranaguá 177,00 -0,6% -4,8%
MILHO Cascavel 83,00 1,2% 0,0%

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
Você pode se irritar com contratempos, 
mas não desanime. Podem surgir tretas 
em casa, nas amizades e até com o amor. 
Procure manter a calma. É hora de esfriar 
a cabeça, ser racional e não se deixar 
levar pelo seu jeito impulsivo.

TOURO  21/4 a 205
É possível que você perca a boa e entre 
em conflito com seus colegas e, até 
mesmo, a chefia. Os assuntos financei-
ros podem causar preocupações. É o 
momento de controlar a ansiedade, que 
tal uma festinha particular em casa com 
seu amor? O carinho vai ajudar a relaxar.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você vai precisar pegar mais leve e agir 
com prudência para não entrar em atri-
tos saias justas. Com assuntos finan-
ceiros seja cauteloso caso você esteja 
fechando um negócio ou acertando 
suas contas. No romance, reforce os 
laços de confiança com seu par.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Fase de transformações no trabalho e 
nas relações pessoais. Cautela na vida 
financeira, evite emprestar dinheiro se 
não tiver certeza de que não vai cor-
rer risco. A paquera pode esbarrar em 
imprevistos e, mesmo com seu poder 
de sedução em alta, não convém espe-
rar demais. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Cuidado com atrasos nas suas atividades 
ou conflitos com chefes. Tenha paciên-
cia para não reagir com arrogância. 
Uma conversa com seu amor vai ajudar 
a resolver questões urgentes.  Paquera 
com alguém popular, mas rivais podem 
aparecer.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Dia agitado e como você pertence a 
um signo de Terra que precisa de tran-
quilidade e constância, é bem possível 
que se sinta muito afetada (o). Se preo-
cupe menos com o que está fora do seu 
alcance. No romance, o amor pode estar 
precisando de apoio e não de críticas. 

LIBRA  23/9 a 22/10
No trabalho, sua criatividade vai se 
destacar e há chance de selar alianças 
importantes. Pode enfrentar contratem-
pos nos assuntos do coração. Ainda que 
você conte com um carisma poderoso 
na paquera, corre o risco de se meter em 
situações complicadas.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Mais atenção com o seu bem-estar físico 
e emocional e cuidado com altos e bai-
xos. Reserve um tempo para descansar, 
pois uma dor de cabeça não está descar-
tada. No romance, tente suavizar mais a 
sua interpretação dos fatos. Se levar tudo 
a ferro e fogo, vai ter briga.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Irritação por causa de assuntos de grana, 
além disso, há risco de discussão com 
colega ou com a chefia. Nem pense em 
levar os problemas profissionais para 
casa, afetando a harmonia do lar. Reserve 
a noite para curtir bons momentos com 
o amor. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Embora sinta insegurança você terá per-
severança para vencer desafios. Foque 
em alternativas para vencer crises, des-
viar dos obstáculos e continue a trilhar o 
seu caminho com confiança. Na relação 
a dois, você será um ombro amigo para 
o seu bem, escute e apoie.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O momento é indicado para trocar expe-
riências e conselhos. Divida tarefas para 
não se sobrecarregar demais, diminua 
o ritmo para não se estressar demais 
nem provocar atritos em casa. Atenção 
na paquera e nos contatos sociais: não 
convém criar expectativas.

PEIXES 20/2 a 20/3
Cuidado com o que fala e espalha: meça 
as palavras e revise tudo o que escrever 
para não se meter em confusões, mas vai 
vencer os contratempos e desfazer mal-
-entendidos com quem convive. Na pai-
xão avalie melhor o terreno antes de se 
envolver com alguém. 

São extremamente sensíveis e gostam de seguir seus impulsos. Uma de suas 
características é a capacidade de tomar decisões rápidas e agir com base nelas. 
São indivíduos bastante orgulhosos, que se levam muito a sério. Apesar de mos-
trar um temperamento grosseiro e serem rispidamente francos são perdoados 
rapidamente pelos outros, pois não há nenhuma malícia em suas opiniões. Os 
nascidos em 20 de janeiro, muitas vezes, levam uma vida bastante privada, e 
compartilham suas esperanças e seus sonhos com poucos amigos íntimos.

Horóscopo nascidos em 20 de janeiro
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com pancadas de chuva
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Conab acredita que a safra de café
pode ser de 54,94 milhões de sacas

A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
estima uma produção de 
54,94 milhões de sacas de 
café. A previsão consta do 1º 
Levantamento da Safra de Café 
2023, divulgado ontem (quin-
ta-feira, 19), em Brasília.

“Para a presente safra, 
mesmo sendo ano de biena-
lidade negativa, a previsão 
é superior em 7,9%, na com-
paração com a safra colhida 
em 2022, quebrando o ciclo 
de evolução da série desde a 
safra de 2001, quando a Conab 
começou a acompanhar a safra 
da produção cafeeira no país”, 
disse o presidente da Conab, 
Guilherme Ribeiro, ao anunciar 
os números.

Ele explicou que, das 54,94 
milhões de sacas estimadas, 
37,44 milhões serão de café ará-
bica, o que corresponde a um 
volume 14,4% maior do que o 
obtido em 2022; e 17,51 milhões 
serão de sacas café conilon 
beneficiado, o que representa 
uma produção 3,8% menor do 
que o volume obtido em 2022.

“Em relação ao conilon, é 
importante dizer que, após 
uma safra recorde, a perspec-
tiva nessa temporada sinaliza 
certa redução do potencial 
produtivo em razão das adver-
sidades climáticas registradas 
no principal estado [produtor], 
que foi o Espírito Santo”, disse 
o presidente da Conab.

ÁREA PARA A PRODUÇÃO
Segundo a Conab, com rela-

ção à área total destinada à pro-
dução de café arábica e conilon, 
a estimativa é de que sejam utili-
zados 2,26 milhões de hectares. 
“Isso representa um aumento 
de 0,8% em relação à safra 
passada”, afirmou Ribeiro. Em 
2022, a área utilizada para essas 
lavouras ficou em 1,9 milhão de 
hectares (produção); e 355,5 
mil hectares em formação para 
posterior produção.

“Nos ciclos de bienalidade 
negativa, os produtores costu-
mam realizar os tratos cultu-
rais mais intensos nas lavou-
ras, promovendo algum tipo 
de manejo em suas áreas que 
só entrarão em produção nos 
próximos anos”, frisou o presi-
dente da Conab.

Segundo ele, devido ao clima 

“muito desfavorável” em 2021, 
muitas lavouras não entraram 
na produção em 2022. “Agora, 
em 2023, quase 100 mil hecta-
res de lavouras estão em produ-
ção, principalmente em Minas 
Gerais, onde essa produção é 
maior, mesmo sendo ano de 
bienalidade negativa”, explicou.

De acordo com o gerente de 
Acompanhamento de Safras da 
Conab, Rafael Fogaça, apesar da 
perspectiva de aumento na área 
em produção, a expectativa é de 
que haja queda no rendimento 
médio na comparação com 
a safra anterior, o que deverá 
“impactar na perspectiva de 
produção total, avaliada nesse 
primeiro levantamento em 17,51 
milhões de sacas de café conilon 
beneficiado”, disse. O número é 
3,8% menor que o volume regis-
trado na safra 2022.

DAS 54,94 milhões de sacas estimadas, 37,44 milhões serão de café arábica, 14,4% maior 
do que o obtido em 2022
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DF instaura primeira
CPI para investigar
atos de vandalismo

O presidente da Câmara 
L e g i s l a t i va  d o  D i s t r i t o 
Federal, deputado distrital 
Wellington Luiz (MDB), rea-
lizou a leitura do pedido de 
instauração de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) local para investigar 
as origens e os responsáveis 
pela onda de vandalismo 
que atingiu a Praça dos Três 
Poderes, no último domingo 
(8), quando as sedes dos 
poderes da República foram 
invadidas por manifestan-
tes que exigiam a tomada do 
poder pelas Forças Armadas.

CNM recomenda que 
os prefeitos ignorem 
aumento aos professores

A Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM) está 
orientando prefeitos de todo 
o país, pelo segundo ano con-
secutivo, a não concederem 
o aumento do piso salarial 
dos professores da educação 
básica no índice estabele-
cido pelo governo federal. O 
aumento de 15%, assinado na 
última segunda-feira, (16) pelo 
ministro da Educação, Camilo 
Santana, prevê a elevação do 
piso de R$ 3.845,63 para R$ 
4.420,55. A conta, no entanto, 
é paga por prefeituras e gover-
nos estaduais.

A entidade alega que o cri-
tério para revisão do valor não 
tem base legal e que o reajuste 
vai custar R$ 19,4 bilhões por 
ano aos municípios, agravando 

Lei Rouanet
A ministra da Cultura, Margareth 
Menezes, anunciou em suas 
redes sociais que o ministério 
fará, até o final de janeiro, a 
liberação de R$ 1 bilhão para 
projetos aprovados via Lei 
Rouanet que foram bloqueados 
pela gestão anterior. Os recursos 
serão distribuídos em cerca de 
1,8 mil projetos. De acordo com 
a ministra, o montante estava 
retido na pasta desde o início de 
2022. Na avaliação de Margareth, 
a decisão de reter o recurso 
não foi técnica, e sim política 
por parte da Secretaria Especial 
de Cultura durante a gestão de 
Bolsonaro. O ex-presidente já 
adotava uma postura contrária 
à adoção da Lei Rouanet 
desde antes de seu mandato, 
e os esforços para limitar a sua 
aplicação foram motivo constante 
de conflito com a classe artística.
Além da liberação de verba, o 
ministério também prorrogou 
o prazo de 5 mil projetos 
de captação, cujo prazo de 
atendimento pelo governo 
havia vencido em 2022. Em 
comunicado, a ministra reforçou 
seu interesse em avançar com 
esses projetos: “A Lei Rouanet é 
importantíssima, pois garante o 
acesso da sociedade brasileira 
a uma cultura de qualidade que 
gera transformação”.

CADA bloco parlamentar terá até cinco dias para indicar os nomes indicados para compor o colegiado, formado por sete deputados distritais
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O requerimento contou 
com as assinaturas de todos os 
parlamentares da CLDF, com 
exceção do deputado Daniel 
Donizet (PL), que estava licen-
ciado no momento em que o 
documento foi apresentado. 
Concluída a leitura do pedido, 
cada bloco parlamentar terá 
até cinco dias para indicar os 
nomes indicados para compor 
o colegiado, formado por sete 
deputados distritais.

O foco da CPI será a inves-
tigação dos responsáveis 
institucionais pelo ato: não 
apenas os fomentadores do 

movimento, como também 
gestores e agentes de segu-
rança pública que tenham 
negligenciado suas funções, 
possibilitando as invasões aos 
prédios públicos. Isso inclui o 
próprio governador afastado 
Ibaneis Rocha (MDB), cogitado 
pelo deputado Chico Vigilante 
(PT) como convidado a prestar 
depoimento.

a crise fiscal das prefeituras 
em todo o país. Para a CNM, 
a correção do piso deveria 
seguir o acumulado de 2022 
do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), ou seja, 
5,93%.

A confederação argumenta 
que a fórmula utilizada para a 
definição do piso salarial do 
magistério perdeu validade 
com a vigência da lei que criou 
o novo Fundo de Manutenção 
e  D e s e n v o l v i m e n t o  d a 
E d u c a ç ã o  B á s i c a  e  d e 
Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), que 
revogou a antiga norma que 
tratava do assunto em 2020. 
A CNM ressalta que o aumento 
dado pelo ministro está atre-
lado à lei já revogada.

Novo líder
O PT escolheu o senador Fábio Contarato (PT-ES) para ser 
o novo líder da bancada no Senado Federal. A decisão foi 
anunciada após reunião com a liderança petista. Em seu 
perfil nas redes sociais, Contarato postou um texto em 
agradecimento pela confiança e apoio do partido. “Recebo 
com imensa alegria e senso de responsabilidade a missão 
de ser o líder da bancada do Partido dos Trabalhadores 
no Senado! Agradeço a confiança e o apoio dos meus 
companheiros de luta na Casa”.

Na Petrobras
O senador Jean Paul Prates (PT-RN), que foi escolhido para 
comandar a presidência da Petrobras no início deste mês, 
também se manifestou em suas redes sobre a indicação de 
Fabiano Contarato. “Muito feliz com a escolha de Contarato 
como líder da bancada. É um dos melhores parlamentares 
com quem convivi no Senado. Com sua capacidade política 
e sensibilidade vamos superar os anos sombrios que 
vivemos e construir um futuro melhor! Parabéns ao amigo e 
companheiro”.

Nome confirmado
O PL, principal partido da 
oposição ao governo Lula (PT), 
confirmou o lançamento do 
nome de Rogério Marinho 
(RN) para concorrer ao cargo 
de presidente do Senado 
Federal e, por consequência, 
do Congresso Nacional. Ex-
ministro do Desenvolvimento 
do governo Jair Bolsonaro, 
Marinho é o terceiro nome 
anunciado para o pleito, 
e o segundo aliado do ex-
presidente a se oferecer ao 
cargo. O atual presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG) é candidato à 
reeleição, e terá na disputa o 
apoio dos partidos aliados do 
atual governo Lula. 

Na cabeça

No próximo dia 1° de fevereiro será eleita a nova Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Para tanto, foi 
montada uma chapa única, que tem os seguintes nomes: 

Presidente – Ademar Traiano (PSD); primeiro-vice – Marcel 
Micheleto (PL); segundo-vice – Ney Leprevost (União Brasil); 
terceiro-vice – Cristina Silvestre (PSDB); primeiro secretário – 

Alexandre Curi (PSD); segunda secretaria -Marica Victória (PP); 
terceiro secretário – Goura (PDT) e quarta secretária – Cantora 
Mara Lima (Republicanos). O deputado estadual Luiz Claudio 
Romanelli (PSD) deverá ser eleito presidente da Comissão de 

Constituição e Justiça, a principal da Casa.

Divisões
Pelo menos até o momento, 
os oposicionistas dividem-
se entre duas candidaturas. 
Além de Marinho, também 
lançou seu nome o senador 
Eduardo Girão (Podemos-CE). 
Pacheco conta com o apoio 
das bancadas do PT e PSD, 
que somam 20 senadores 
contra os 14 da bancada do 
PL. O partido presidido por 
Valdemar Costa Neto, ao qual 
Bolsonaro está filiado, afirma 
ter o apoio também do PP e do 
Republicanos. O Podemos, de 
Girão, já conta com apenas seis 
parlamentares. O presidente 
do PL, Valdemar costa Neto, 
já fez até vídeo afirmando a 
confiança na vitória.

DIVULGAÇÃO
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Governador Ratinho Jr
tenta destravar as novas
concessões dos pedágios

O governador Ratinho 
Júnior (PSD) se reuniu ontem 
(19) em Brasília com o minis-
tro dos Transportes, Renan 
Filho, para tentar desatar os 
“nós” que envolvem as novas 
concessões de pedágio no 
Paraná. Ratinho Jr deve reafir-
mar a intenção de seu governo 
de manter o modelo proposto 
no governo Bolsonaro, de lei-
lão por menor tarifa, com des-
conto atrelado ao pagamento 
de uma caução para a garan-
tia da realização de obras. O 
governo Lula, porém, defende 
um modelo de manutenção, 
com leilão por menor tarifa, 
sem limite de desconto ou 
cobrança de caução. O assunto 
é um dos primeiros entraves na 
relação do governador – que 
apoiou a candidatura derro-
tada à reeleição do presidente 
Jair Bolsonaro (PL).

Após as eleições e a vitória 
de Lula, Ratinho Jr declarou 
que não aceitaria o modelo 
de pedágio de manutenção, 
que chamou de “pedágio cai-
pira”, alegando que não inte-
ressa ao Estado uma conces-
são para “cortar manto e pintar 
asfalto”, sem a garantia das 
obras de duplicação. O gover-
nador afirmou ainda que, se 
caso o governo federal insis-
tir no pedágio de manuten-
ção, não cederia as rodovias 
estaduais, que representam 
um terço dos trechos a serem 
concedidos. Nessa hipótese, 
segundo ele, o governo para-
naense faria uma licitação 
em separado para conceder 
esses trechos.

Frente do Pedágio
Diante disso, deputados da Frente Parlamentar do Pedágio na Assem-

bleia Legislativa se reuniram, em Brasília com a equipe de transição 
de Lula, pedindo a suspensão das novas concessões. Consideraram 
que com a eleição de Lula, o modelo proposto por Bolsonaro deve 

ser revisto. À época, foi entregue o estudo técnico feito pelo Instituto 
Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI) da UFPR, onde foram 

encontradas falhas no processo de concessão, como duplicidade de 
obras, falta de projetos estruturais e tarifas mais caras que as atuais em 

pouco tempo, o que comprometeria a competitividade econômica.A 
expectativa era que, dos seis lotes anunciados, pelo menos dois fossem 
leiloados até o fim de 2022. Mas a exigência feita pelo TCU de mudan-
ças no edital pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

levou a sucessivos adiamentos na definição das datas para a realização 
dos leilões de licitação, que seguem indefinidas.

Posse II
Será na próxima quarta-feira (25) 
a posse de Augustinho Zucchi 
como conselheiro do TCE. Zucchi 
foi indicado pelo governador 
Ratinho Junior (PSD) para 
ocupar o posto deixado pelo ex-
conselheiro Nestor Baptista.

Exportações
As exportações do agronegócio 
somaram US$ 159,09 bilhões 
em 2022, com alta de 32% 
em relação ao ano anterior. 
De acordo com a Secretaria 
de Comércio e Relações 
Internacionais (SCRI) do 
Ministério da Agricultura 
e Pecuária, os preços 
internacionais das commodities 
agrícolas influenciaram o 
desempenho.
 

Deputados
Os 513 deputados federais 
eleitos em outubro tomarão 
posse no próximo dia 1º em 
sessão marcada para as 10h, 
no Plenário Ulysses Guimarães. 
No mesmo dia, às 18h, começa 
a sessão destinada à eleição 
do novo presidente e da 
Mesa Diretora para o biênio 
2023/2024.

Moeda Única
O embaixador argentino no 
Brasil, Daniel Scioli, defende a 
criação de uma moeda única 
para os países membros do 
Mercosul, mas engana-se quem 
pensa que este debate surgiu 
recentemente. Para entender 
melhor a situação, podemos 
tomar como base a União 
Europeia que é, atualmente, o 
bloco econômico com o maior 
nível de integração regional e 
que adotou a Zona do Euro no 
início do século XXI.

Reforma tributária   
Há mais de uma década 
especialistas em tributação, 
entidades empresariais e alguns 
políticos um pouco mais atentos 
à realidade brasileira entendem 
que é necessário simplificar 
a cobrança de tributos no 
País. A reforma tributária é 
apontada como uma das pautas 
prioritárias do novo governo 
e do Congresso Nacional. Na 

O projeto elaborado pelo 
governo Bolsonaro previa a 
concessão de 3,3 mil km de 
rodovias, sendo 65% são de 
rodovias federais e os outros 
35% de estradas estaduais. 
Ele previa ainda 15 novas pra-
ças de cobrança, além obras 
de duplicação, viadutos e 
contornos. Os novos contra-
tos de pedágio também foram 
anunciados com divisão de 
seis lotes, que iriam a leilão 
na Bolsa de Valores separada-
mente. Venceria a empresa que 
conceder o maior desconto na 
tarifa-base. Quanto maior o des-
conto, maior o valor da caução 
que deveria ser reservada pela 
empresa para a garantia das 
obras. No pedágio de manu-
tenção, venceria a que ofere-
cesse o maior desconto, sem a 
cobrança de caução.

Ao anunciar o novo modelo, 
em agosto de 2021, Ratinho 
Jr afirmou que as tarifas dos 
novos pedágios seriam até 
50% mais baixas que as con-
cessões anteriores, que se 
encerraram naquele ano.

TRIBUNA DE CONTAS
Relatório aprovado pelo 

Tribunal de Contas da União 
(TCU) em novembro passado 
que liberou as concessões 
dos lotes 1 e 2, porém, alertou 
para o risco de que as tarifas 
das novas concessões fiquem 
mais altas que as cobradas nos 
contratos anteriores, que se 
encerraram em 2021, caso seja 
mantido o modelo de conces-
são negociado entre o governo 
do Estado e a administração 
do ex-presidente Bolsonaro. 
De acordo com o TCU, para 
que as tarifas dos novos pedá-
gios sejam significativamente 
menores, o deságio no leilão 
deverá ser bastante superior a 
11,5% das tarifas básicas. Caso 
esse deságio não ocorra, as 
concessões paranaenses “per-
manecerão com o status de 
serem as mais caras entre as 
rodovias federais, ao longo de 
mais 30 anos”. O custo da via-
gem entre Curitiba e Londrina, 
por exemplo, pode ficar 35% 
mais caro que os pedágios 
antigos, segundo o órgão.

GOVERNADOR afirma que se o governo federal insistir no pedágio de manutenção, não cederia rodovias estaduais, que representam um 
terço dos trechos a serem concedidos
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Posse
Foi aberto o credenciamento para a cobertura jornalística da posse 
dos deputados estaduais eleitos para a 20ª legislatura (2023-2026). 
A solenidade acontece no dia 1º de fevereiro, às 14h, no Plenário 

da Assembleia Legislativa.

Câmara dos Deputados, estão 
em discussão algumas propostas 
de emenda à Constituição 
(PECs). Três delas (PECs 45/19, 
110/19 e 7/20) foram objeto de 
debate nos últimos três anos.

Quase 1 milhão
Do total da população apta 
para tomar a vacina, o Paraná 
tem, pelo menos, 769 mil 
pessoas que não se imunizaram 
com nenhuma dose da vacina 
contra a covid-19, conforme a 
Secretaria Estadual de Saúde. O 
número aumenta para mais de 
um 1,4 milhão de paranaenses 
quando considerado o público 
que não tomou a segunda dose.

Senai Paraná
As aulas dos Cursos Técnicos 
do Senai Paraná iniciam no 
dia 13 de fevereiro em 35 
unidades em todas as regiões 
do estado. As matrículas estão 
abertas e a relação de cursos 
disponíveis pode ser encontrada 
no senaidofuturo.com.br. A 
formação em nível técnico 
é uma ótima escolha para 
quem quer entrar no mercado 
de trabalho ou se reinventar 
profissionalmente. As chances 
de sucesso são grandes.

Escolha
Estão na mesa do gabinete 
do governador Ratinho Júnior 
(PSD) os dois nomes indicados 
pelo União Brasil para assumir a 
Secretaria da Justiça e Cidadania: 
Emerson Bacil e Santin Roveda. 
O Palácio Iguaçu do Iguaçu tem 
preferência por Roveda, que foi 
prefeito de União da Vitória ,mas 
que Bacil corre por fora e pode 
surpreender.

Superintendente
O delegado federal Rivaldo 
Venâncio foi nomeado para 
ocupar a Superintendência 
Regional do Departamento 
de Polícia Federal no Paraná 
substituindo Omar Gabriel Haj 
Mussi. A nomeação, assinada 
pelo ministro Flávio Dino 
(Justiça e Segurança Pública), foi 
publicada em edição extra do 
Diário Oficial da União. Rivaldo 
Venâncio participou da equipe 
de segurança de Lula (PT) na 
campanha presidencial.
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Curitiba -  A Polícia Civil do 
Paraná (PCPR) esteve nas ruas, 
desde as primeiras horas da 
manhã de ontem, com a mis-
são de resgatar mais de 300 cães 
que estavam vivendo em situa-
ções insalubres, em uma casa no 
bairro São Lourenço, na capital 
paranaense. A ação teve o apoio 
da Prefeitura de Curitiba.  

A PCPR identificou que os 
cães sofrem maus-tratos, vivem 
sem água e alimento. No local, 
os policiais civis ainda apura-
ram que há uma densa camada 
acima do chão, feita por fezes e 
urina dos próprios animais.  

De acordo com a inves-
tigação, os animais vivem 
em um local apertado, sem 
espaço entre eles. Além disso, 
a PCPR identificou diversos 
cães vivendo há anos dentro 

de caixas de transporte para 
viagens e apurou que, por esta-
rem presos não sabem andar.  

O delegado da PCPR Gui-
lherme Dias afirma que essa, 
como outras ações da Dele-
gacia de Proteção ao Meio 
Ambiente da PCPR, só é possí-
vel graças ao apoio da popula-
ção. “Veja como é importante 
a participação da população 
na apuração dos crimes de 
maus-tratos. O boletim de 
ocorrência pode ser feito de 
forma on-line no site da PCPR. 
A denúncia também pode ser 
feita de forma anônima pelo 
Disque-Denúncia 181 ou pes-
soalmente na delegacia mais 
próxima”, completa.

Os policiais civis constata-
ram que vizinhos reclamam 
do forte odor e comércios 

próximos chegaram a fechar 
as portas após os clientes 
reclamarem do cheiro vindo 
da residência. Além disso, a 
PCPR apurou que os animais 
estão correndo risco de morte, 
devido à situação do local. A 
dona dos animais não mora 
no local e não vai à residência 
com a frequência necessária. 

ENCAMINHAMENTO
Os animais ficarão sob res-

ponsabilidade do Instituto Fica 
Comigo, parceiro da Rede, que 
deve assumir a rotina de cui-
dados diários dos animais até 
a recuperação, com o apoio 
da Rede de Proteção para a 
garantia de alimentação e 
continuidade das castrações, 
até disponibilizá-los para 
adoção responsável.  

Curitiba - A Polícia Militar do 
Paraná apreendeu ontem 160 
armas de fogo escondidas em 
dois caminhões, de origem 
paraguaia, que transportavam 
arroz, na PR-323, nos municí-
pios de Iporã e Perobal, na 
região Noroeste. O volume 
apreendido é o maior já regis-
trado em uma única ação pela 
corporação em todo o Estado. 
Esta foi a maior apreensão de 
armas já registrada pela corpo-
ração em 168 anos de história. 
Até então, segundo o levanta-
mento realizado pela PMPR, a 
maior apreensão havia sido em 
setembro de 2020, no muni-
cípio de Arapongas, quando 
foram localizados 20 fuzis.

Os policiais militares rodo-
viários faziam uma operação 
no Posto Rodoviário de Iporã 
quando realizaram a aborda-
gem de um caminhão. Durante 
a fiscalização, que contou com 
apoio de um cão farejador, 
foram encontradas escondidas 
em um fundo falso 92 armas de 
fogo, sendo 68 pistolas, três 
fuzis e 21 espingardas calibre 
12, além de acessórios e insu-
mos para recarga.

Naquele momento, os poli-
ciais perceberam que o moto-
rista estava em um comboio e, 
ainda na PR-323, já no muni-
cípio de Perobal, realizaram 
uma segunda abordagem e no 
outro caminhão foram locali-
zadas mais 68 armas, sendo 56 

Polícia realiza a maior 
apreensão de armas da 
história em uma operação

Mais de 300 cães são resgatados
em situação de maus-tratos

pistolas, sete fuzis, três espin-
gardas e dois revólveres, tam-
bém escondidas em um fundo 
falso no painel do veículo.

As buscas continuaram e 
outros três caminhões foram 
abordados na rodovia, mas 
nada de ilícito foi encontrado 
nas cargas. A ação foi realizada 
pelo Batalhão de Polícia Rodo-
viária (BPRv) e pelo Batalhão de 
Polícia de Fronteira (BPFRON).

O secretário de Segurança 
Pública do Paraná, Hudson 
Leôncio Teixeira, ressaltou a 
importância da atuação poli-
cial em todo o Estado. “As for-
ças de segurança do Paraná 
estão preparadas para comba-
ter os crimes transfronteiriços 
e evitar situações como essa 
do contrabando de armas e o 
tráfico de drogas, dois dos cri-
mes que mais tiram vidas em 
todo o País. É um resultado his-
tórico e que mostra a força da 
segurança pública”, disse.

O comandante-geral da Polí-
cia Militar do Paraná, coronel 
Sérgio Almir Teixeira, frisou que 
a apreensão realizada resulta 
também na repressão de outros 
crimes, inclusive o de homicí-
dios. “Essa apreensão não só é 
histórica, como também inibe o 
cometimento de outros crimes, 
salvando inúmeras vidas que 
poderiam ser vítimas desses 
armamentos, como também 
crimes de roubo a mão armada. 
Isso causa um prejuízo finan-
ceiro para o crime organizado 
e nossa atuação é fundamen-
tal para garantir a segurança da 
população paranaense e até de 
outros estados”, frisou.

Os motoristas dos veículos 
foram presos em flagrante. As 
armas, os veículos e os presos 
foram encaminhados para a 
Delegacia da Polícia Federal, 
em Guaíra. As investigações 
sobre o destino das armas 
serão conduzidas pela PF. 

Ele não quer voltar 
O ex-presidente Jair Bolsonaro não pretende voltar ao 
Brasil tão cedo. Há no metiê do Capitão quem aposte 
que não retorna mais. Seu principal temor não é o 
risco de um mandado de prisão num dos proces-

sos no STF, mas o de perder o passaporte tão logo 
desembarque em Brasília, como cidadão comum 

investigado. Ele já  avisou de novo ao PL, seu par-
tido, que precisa de mais tempo. A casa em Orlando, 
na Flórida,  esta 
muito bem mon-
tada para ele, 
esposa e filha 

- e seus móveis 
continuam num 

depósito em Bra-
sília. Bolsonaro 

também mantém 
o plano de se 

mudar para a Itá-
lia, com ou sem 
cidadania, se sua 
situação judicial 
piorar no Brasil.

Sem farda
Nos últimos seis anos, 
42 militares do Exército 
Brasileiro foram vítimas de 
morte por violência, fora 
do expediente do trabalho, 
apenas no Estado do Rio 
de Janeiro. No mesmo 
período a Marinha perdeu 
14 militares vítimas de 
violência no Estado. Em 
2022, foram registrados 
três homicídios de milita-
res em cada Força no Rio. 
O maior índice de faleci-
mento do EB ocorreu em 
2018, quando 16 militares 
foram a óbito.

Em alta 
O Terminal Portuário São 
Luís, administrado pela 
VLI, registrou recorde na 
movimentação de cargas 
em 2022. Foram 5,4 
milhões de toneladas 
de carga geral, o maior 
volume desde 2015, 
quando movimentou 4,9 
milhões de T. O terminal 
movimenta insumos mine-
rais e cargas do agronegó-
cio, com destaque para os 
grãos de soja e milho.
 
Literatura jurídica 
Os advogados Pierpaolo 
Bottini e Gustavo Henrique 
Badaró lançam a 5ª edição 
do livro “Lavagem de 

Dinheiro: Aspectos Penais 
e Processuais Penais”, 
pela editora Revista dos 
Tribunais. A obra trata 
de ativos digitais e os 
riscos para a lavagem de 
dinheiro. O livro já está 
disponível nas livrarias 
do País. 

Café na saca
Produção de café promete 
alta em 2023: para esta 
safra a Conab prevê produ-
tividade de 54,94 milhões 
de sacas de café bene-
ficiado. Em 2022, foram 
colhidas 50,9 milhões de 
sacas. A área total des-
tinada a cafeicultura dos 
cafés arábica e conilon 
teve crescimento este ano 
de 0,8% sobre a área da 
safra do ano passado, 
totalizando 2,26 milhões 
de hectares. 

Seu Direito Air
Em 10 anos de atuação, a 
AirHelp - plataforma líder 
no mundo em auxílio a 
prejudicados - ajudou 1,5 
milhão de passageiros a 
receberem indenização 
de companhias aéreas. 
Nesse mesmo período, 
cerca de 16 milhões de 
pessoas no mundo foram 
informadas sobre os direi-
tos dos viajantes. 

Sanepar fará reuniões
em Maria Helena sobre
novas obras na cidade

Os moradores de Maria 
Helena (cidade localizada a 23 
quilômetros de Umuarama) vão 
receber orientações e informa-
ções técnicas sobre o sistema de 
esgoto sanitário que está sendo 
implantado no município. Duas 
reuniões com a comunidade 
estão agendadas para os pró-
ximos dias, direcionadas aos 
moradores que estão sendo 
atendidos com as redes coleto-
ras de esgoto.

A primeira delas aconte-
cerá no dia 25 (quarta-feira), 
às 19h30, no Colégio Estadual 
Professora Leonídia Pacheco. A 
segunda está agendada para o 
dia 31, às 19h, no Clube Gema.

Os técnicos irão apresentar 
a finalização de todo o sistema 
que está sendo implantado, 
além de mostrar o andamento 
das obras, como devem ser fei-
tas as instalações sanitárias 
que geram esgoto doméstico, 
como pias, tanques, banheiros 
e vasos sanitários, e como deve 
ser o direcionamento correto 
desse esgoto à rede coletora.

Também serão abordados 
temas referentes à instalação e 
o funcionamento adequado da 

Novas interligações devem afetar
o abastecimento de água na cidade

A Sanepar informa que 
serão executadas novas inter-
ligações hidráulicas na área da 
estação de tratamento de água 
de Umuarama, no próximo 
domingo (22). Os serviços de 
manutenção e melhorias do 
sistema iniciam às 5h e devem 
se estender até as 10h.

Em razão deste trabalho, 
pode faltar água temporaria-
mente nas regiões mais afasta-
das da estação de tratamento 

NOS encontros, os moradores serão orientados ainda para aguardar a liberação e a autori-
zação da Sanepar para fazer a interligação dos imóveis à rede coletora
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caixa de gordura, bem como as 
diretrizes para o lançamento 
de água da chuva por meio de 
ralos e calhas às galerias de 
águas pluviais.

Nos encontros, os morado-
res serão orientados ainda para 
aguardar a liberação e a autori-
zação da Sanepar para fazer a 
interligação dos imóveis à rede 
coletora. As obras de esgoto em 
andamento vão beneficiar nesta 
etapa mais de 850 imóveis.

CURSO
Em paralelo, serão realizados 

dois encontros para formação 

de agentes das áreas de educa-
ção, saúde e assistência social, 
que podem atuar como multipli-
cadores das informações técni-
cas e ambientais dos benefícios 
e funcionamento do sistema de 
esgoto sanitário do município. O 
conteúdo do curso está pautado 
no saneamento básico, abor-
dando informações dos recur-
sos hídricos, do esgoto, saúde, 
qualidade ambiental, resíduos 
sólidos, drenagem urbana, 
manejo das águas pluviais e 
sustentabilidade. O curso de 
formação está marcado para 
os dias 26 e 31 de janeiro.

de água, que fica na Travessa 
Ivaté. A previsão é a de que o 
abastecimento volte à norma-
lidade a partir das 11h e será 
de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser 
cancelados em caso de mau 
tempo, impossibilidade de 
execução com segurança, fato-
res externos que impeçam a 
realização dos serviços no 
prazo programado, problemas 
operacionais que impactem 

de forma crítica o sistema de 
abastecimento ou força maior.

Só f icarão sem água 
durante este período os clien-
tes que não têm caixa-d’água 
no imóvel, conforme recomen-
dação da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 
A Sanepar sugere que cada 
imóvel tenha uma caixa-
-d’água de pelo menos 500 
litros. Assim, é possível ter 
água por 24 horas, no mínimo.

Empresas do PR registraram
633 milhões notas com CPF

O Estado possui mais de 345 
mil contribuintes do ICMS, que 
emitiram cerca de 1,35 bilhão 
de notas fiscais no ano de 2022. 
Desse total, 213.200 são estabe-
lecimentos varejistas e atacadis-
tas, dentre eles postos de com-
bustíveis, mercados, farmácias, 

comércios em geral, que partici-
pam do Nota Paraná, programa 
do Governo.

O programa devolve ao con-
tribuinte que coloca o CPF na 
nota parte do imposto reco-
lhido nas compras realizadas 
no comércio. Ao longo do ano 

passado, os estabelecimen-
tos comerciais registraram 633 
milhões notas fiscais com CPF.  

Segundo a Sefa, o registro de 
CPF nas notas fiscais emitidas em 
estabelecimentos participantes, 
representa aumento de cerca de 
10,2% em comparação com 2021.
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Polícia Militar fez a maior apreensão
de armamento na história do Paraná

A Polícia Militar do Paraná 
apreendeu 160 armas de fogo 
escondidas em dois cami-
nhões, de origem paraguaia, 
que transportavam arroz, na 
rodovia PR-323, nos municípios 
de Iporã e Perobal, na região 
Noroeste. A ação foi desenvol-
vida na madrugada de ontem 
(quinta-feira, 19). O volume 
apreendido é o maior já regis-
trado em uma única ação pela 
corporação em todo o Estado.

Os policiais militares rodo-
viários faziam uma operação 
no Posto Rodoviário de Iporã 
quando realizaram a aborda-
gem a um caminhão. Durante 
a fiscalização, que contou com 
apoio de um cão farejador, 
foram encontradas escondidas 
em um fundo falso 92 armas de 
fogo, sendo 68 pistolas, três 
fuzis e 21 espingardas de cali-
bre 12, além de acessórios e 
insumos para recarga.

Naquele momento, os poli-
ciais perceberam que o moto-
rista estava em um comboio 
e, ainda na mesma rodovia, já 
no município de Perobal, rea-
lizaram uma segunda aborda-
gem. No outro caminhão que 
foi parado pelas equipes, os 
policiais localizaram mais 68 
armas, sendo 56 pistolas, sete 
fuzis, três espingardas e dois 
revólveres, também escon-
didas em um fundo falso no 

Maior apreensão da história
Esta foi a maior apreensão de armas já registrada pela corporação em 

168 anos de história. Até então, segundo o levantamento realizado 
pela PMPR, a maior apreensão havia sido em setembro de 2020, no 

município de Arapongas, quando foram localizados 20 fuzis.

 Marcos Fabrício Dias, de 
19 anos de idade, vítima de 
um atentado contra sua vida 
no final da tarde da segunda-
-feira, 16, não resistiu aos feri-
mentos e morreu no hospital 
em que foi levado.  Seu corpo 
foi encaminhado ontem (quin-
ta-feira, 19) pela manhã ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama.

O crime aconteceu por volta 
das 18h, na Rua Edson Duarte 
Lopes, Parque Daniele, quando 
Dias, que estava acompanhado 
de outras duas pessoas, foi 
baleado nas costas, braço e 
cabeça por um dos ocupantes 
de uma motocicleta Honda 
Titan, de cor vermelha.

Os autores se aproxima-
ram do grupo, que estava 

Jovem é executado 
a tiros no sofá de 

casa da avó
 
Um jovem de 18 anos 

foi executado com tiros 
à queima roupa, quando 
estava deitado no sofá da 
casa de sua avó, na cidade 
de Mariluz (cidade locali-
zada a 40 quilômetros de 
Umuarama). O crime foi 
registrado por volta das 
22h30 da quarta-feira (18), 
na rua Washington Luiz.

A Polícia Militar foi acio-
nada e rapidamente uma 
equipe se deslocou até a 
residência, onde se depa-
rou com o corpo do rapaz. 
A morte havia sido confir-
mada por equipes do Samu.

A avó do garoto, reve-
lou aos policiais que o neto 
estava deitado no sofá da 
casa, quando dois homens 
em uma motocicleta se 
aproximaram do imóvel. 
Um deles desembarcou e, 
armado com uma pistola, 
deflagrou dezenas de tiros 
contra o jovem, que não 
resistiu aos ferimentos, 
vindo a morrer no local.

O pai do jovem, que 
esteve ontem (19) pela 
manhã no IML de Umuarama 
fazendo o reconhecimento 
oficial do corpo, revelou 
que o garoto era usuário de 
maconha e trabalhava na 
Copacol em Cafelândia. 
Recentemente teria dei-
xado a empresa, e já estava 
com currículo pronto para 
entregar na empresa Levo 
em Umuarama.  Neste 
período em que estava 
desempregado, prestava 
serviços terceirizados par-
ticulares como pintor. O 
caso será investigado pela 
Polícia Civil.

Rapaz baleado no Parque Danielle 
morre no hospital e família doa órgãos

em frente a uma residência e 
um deles passou a efetuar os 
disparos com uma pistola de 
calibre 9 milímetros. A polícia 
recolheu 18 cápsulas nas ime-
diações de onde aconteceu o 
atentado.

INVESTIGAÇÃO
Uma das hipóteses que está 

sendo analisada pela polícia, é 

uma provável ligação entre a 
morte de dias, com a morte de 
Paulo Cesar Silva de Veiga, de 
26 anos. Este último foi encon-
trado baleado com seis tiros, 
às margens da rodovia PR-468, 
entre Umuarama e Mariluz. 
O corpo foi encontrado por 
trilheiros.

As investigações seguem 
e m  s i g i l o ,  s e g u n d o  o 

delegado, mas informações 
dão conta de que na quin-
ta-feira, 12, Veiga teria sido 
visto com o morador da casa 
onde o atentado contra a vida 
de Dias aconteceu.

O procedimento de cap-
tação de órgãos de Dias teve 
início na tarde de ontem 
no Hospital Nossa Senhora 
Aparecida, em Umuarama.

painel do veículo.

OUTRAS ABORDAGENS
As buscas continuaram 

ainda durante a manhã de 
ontem, e outros três cami-
nhões foram abordados tam-
bém na rodovia PR-323, mas 
nada de ilícito foi encon-
trado nas cargas. A ação foi 
realizada pelo Batalhão de 
Polícia Rodoviária (BPRv) e 
pelo Batalhão de Polícia de 
Fronteira (BPFRON).

O secretário de Segurança 
Pública do Paraná, Hudson 
Leôncio Teixeira, ressaltou a 
importância da atuação poli-
cial em todo o Estado. “As for-
ças de segurança do Paraná 
estão preparadas para comba-
ter os crimes transfronteiriços 
e evitar situações como essa 

do contrabando de armas e o 
tráfico de drogas, dois dos cri-
mes que mais tiram vidas em 
todo o País. É um resultado 
histórico e que mostra a força 
da segurança pública”, disse.

O comandante-geral da 
Polícia Militar do Paraná, coro-
nel Sérgio Almir Teixeira, frisou 
que a apreensão realizada 
resulta também na repressão 
de outros crimes, inclusive o 
de homicídios. “Essa apreen-
são não só é histórica, como 
também inibe o cometimento 
de outros crimes, salvando 
inúmeras vidas que poderiam 

ser vítimas desses armamen-
tos, como também crimes de 
roubo a mão armada. Isso 
causa um prejuízo financeiro 
para o crime organizado e 
nossa atuação é fundamental 
para garantir a segurança da 
população paranaense e até 
de outros estados”, frisou.

Os motoristas dos veículos 
foram presos em flagrante. As 
armas, os veículos e os presos 
foram encaminhados para a 
Delegacia da Polícia Federal, 
em Guaíra. As investigações 
sobre o destino das armas 
serão conduzidas pela PF.

EM um caminhão estavam 68 pistolas, três fuzis e 21 espingardas, e acessórios recarga, no outro, 56 pistolas, 7 fuzis, 3 espingardas 
e 2 revólveres
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Ex-executivos da Fox foram acusados de
conspirar para subornar dirigentes da Fifa

Um empresário argentino afirmou, 
em depoimento, que dois ex-executivos 
da 21st Century Fox e uma empresa de 
marketing esportivo conspiraram com 
ele para subornar dirigentes do fute-
bol sulamericano e garantir lucrati-
vos direitos de transmissão. Alejandro 
Burzaco se declarou culpado em 2015 
de extorsão e outras acusações como 
parte de uma extensa investigação de 
corrupção nos mais altos escalões do 
futebol mundial.

Ele disse aos jurados no tribunal 
federal do Brooklyn, na última quar-
ta-feira (18), que Hernán López, Carlos 
Martínez e o Full Play Group SA paga-
ram subornos para garantir contratos 
com valores abaixo do mercado, supri-
mir a concorrência e cultivar relaciona-
mentos com executivos de elite.

Burzaco disse que ele, López e 
Martínez pagaram juntos até US$ 32 
milhões (o equivalente a R$ 166,4 
milhões) em propinas. O Full Play 

Group pagou ou se comprometeu a 
pagar até 90 milhões de dólares (R$ 
468 milhões), disse.

“Os subornos cumpriram esse 
propósito extremamente bem”, disse 
Burzaco, acrescentando que os benefí-
cios para a Fox foram “imensos” e aju-
daram os réus a transformar o negó-
cio sul-americano de transmissão da 
empresa em um centro lucrativo.

A Walt Disney Co comprou a maior 
parte da 21st Century Fox em 2019. 

A Disney não é ré no processo, e um 
representante da empresa não res-
pondeu imediatamente a um pedido 
de comentário. López, Martínez e o 
Full Play Group se declararam inocen-
tes de crimes como fraude eletrônica 
e lavagem de dinheiro. O caso decorre 
de uma investigação mais ampla que 
levou a mais de duas dúzias de conde-
nações desde que os promotores fede-
rais dos EUA revelaram as acusações 
pela primeira vez em 2015.

Usain Bolt busca recuperar rombo de
R$ 65,7 milhões em fraude financeira

O campeão olímpico Usain Bolt 
está tentando recuperar mais de US$ 
12,7 milhões (o equivalente a R$ 65,7 
milhões) que desapareceram de sua 
conta em uma empresa de investimen-
tos jamaicana, e está disposto a levar o 
caso à Justiça se for necessário, disse o 
advogado do ex-atleta.

Bolt foi informado na semana pas-
sada que o saldo de sua conta na Stocks 
and Securities Ltd (SSL), com sede em 
Kingston, inexplicavelmente diminuiu 
para apenas 12 mil dólares, disse o 
advogado Linton Gordon à Reuters na 

Seleção de handebol empata 
nos minutos finais com Portugal

A seleção brasileira masculina de 
handebol empatou de forma emocio-
nante com Portugal (28 a 28), no último 
lance do duelo de abertura da segunda 
fase do Mundial em Gotemburgo 
(Suécia). Os lusitanos já comemora-
vam a liderança no placar, em 28 a 
27, no minuto final da partida quando 
houve intervenção do VAR. A arbitra-
gem reviu o lance de irregularidade do 
jogador português Alexis Borges a pou-
cos segundos do apito final, e concedeu 
aos brasileiros um tiro de sete metros. 
Coube a Jean Pierre Dupoux cobrar e 
igualar o placar. 

A equipe comandada pelo téc-
nico Marcos Tatá volta a competir às 
14h (horário de Brasília) de hoje (20) 
contra a Hungria. O último duelo da 
segunda fase será no mesmo horário, 
no domingo (22), contra a Islândia.

noite de terça-feira (17).
“Iremos ao tribunal com a questão” 

se a empresa não devolver os fundos, 
disse Gordon. “É uma grande decepção, 
e esperamos que o assunto seja resol-
vido de forma que o sr. Bolt recupere 
seu dinheiro e possa viver em paz”.

A SSL revelou em uma declaração de 
12 de janeiro, que tomou conhecimento 
da atividade fraudulenta de um ex-fun-
cionário e encaminhou o assunto para 
a polícia, acrescentando que tomou 
medidas para proteger ativos e forta-
lecer protocolos.

O Brasil passou pela fase prelimi-
nar em segundo lugar, atrás de Suécia 
e também com Cabo Verde. O trio está 
no Grupo II junto com Hungria, Islândia 
e Portugal. No Grupo 2 estão Espanha, 
Irã, Montenegro, França, Eslovênia e 
Polônia. Já o Grupo 3 inclui Alemanha, 
Sérvia, Catar, Noruega, Países Baixo 
(Holanda) e Argentina. Apenas os dois 
primeiros colocados em cada chave 
avançam às quartas de final.

O Mundial assegura a primeira vaga 
do handebol na Olimpíada de Paris 
2024 ao campeão, ou ao vice, caso a 
França conquiste o título. Como o país 
sediará os Jogos, já tem garantida vaga 
no evento. A França é uma das favoritas 
ao título mundial, depois de ter fatu-
rado o ouro nos Jogos de Tóquio (2021), 
Londres (2012) e Pequim (2008). A atual 
campeã mundial é a Dinamarca.

SELEÇÃO masculina volta à quadra às 14h de hoje contra a Hungria
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Câmara técnica discute ações para
agricultura e agronegócio no CDU

O  C o n s e l h o  d e 
D e s e n v o l v i m e n t o  d e 
Umuarama (CDU) ganhou mais 
uma câmara técnica ontem 
(quinta-feira, 19), com a insta-
lação do grupo que vai discutir 
agricultura, pecuária e agroin-
dústria. A reunião de instala-
ção aconteceu na Prefeitura 
de Umuarama, sob a condu-
ção do presidente do conse-
lho, empresário João Barreto 
Witwytzkyj, e pelo secretá-
rio municipal de Agricultura, 
Murilo Teixeira, com represen-
tantes de diversas instituições 
e segmentos ligados ao setor.

O vice-presidente do CDU e 
representante da Aciu, Orlando 
Santos, disse que a câmara téc-
nica da agricultura e agronegó-
cio – assim como as demais já 
em funcionamento – buscará 
discutir a realidade do setor e 
propor estratégias para pro-
mover o seu desenvolvimento. 
“Pedimos o apoio e a união 
das lideranças aqui presen-
tes, nos moldes do cooperati-
vismo, para nos equipararmos 
a outras cidades da região que 

Recapeamento asfáltico contempla
ruas na região da Oscar Thompson

Seguindo com o pro-
grama de recuperação das 
vias públicas, a Secretaria de 
Obras está recapeando tre-
chos de ruas nas imediações 
da Praça Oscar Thompson 
(Zona Armazém). O prefeito 
Hermes Pimentel acompa-
nhou a execução do trabalho 
na manhã d eontem (19).

“Esse mesmo cuidado esta-
mos tendo em todas as regiões 
da cidade. Recentemente 
entregamos um recapea-
mento no mutirão do Jardim 
Alvorada, na região central 
do distrito de Lovat, no cen-
tro cívico, em todas as ruas 
do Parque Dom Bosco, enfim, 
em diversos bairros. É uma 
necessidade da população que 
estamos atendendo”, afirmou 
Pimentel.

O secretário Gleison Alves 
destaca que a utilização de 
equipamento e mão de obra 
do município tem permitido 
ampliar o número de locais 
atendidos. “Utilizando a 

estão mais desenvolvidas no 
agronegócio, como Paranavaí 
e Cianorte”, destacou.

Representando o prefeito 
Hermes Pimentel, o secretá-
rio Murilo Teixeira reforçou os 
objetivos do CDU, a leitura que 
já foi feita do setor agropecuá-
rio e as ideias propostas pelos 
conselheiros, “que merecem 
ser aprofundadas com a par-
ticipação dos representantes 
das instituições que vivem e 
atuam nesse meio”, disse.

Também apresentou as 
ações do município e as metas 
para a cadeia do leite (aumen-
tar a produção e atrair um 
laticínio), da mandiocultura 
(implantar uma agroindústria 
e expandir a área cultivada), 
desenvolver a produção de 
hiortifruti – promovendo a 
cooperativa de produtores 
(Cooperu) e abrindo outros 
mercados – e também esti-
mular a sucessão familiar nas 
propriedades rurais.

“Temos hoje cerca de 3 
mil produtores rurais cadas-
trados na prefeitura (com o 

CadPro), dos quais cerca de 
80% possuem até 15 alquei-
res de terra que somam cerca 
de 49 mil hectares de área, 
de um total de 110 mil hec-
tares agricultáveis em todo o 
município”, informou Murilo. 
Segundo ele, a média de idade 
dos produtores já supera os 50 
anos e a baixa produtividade 
– em torno de R$ 1,5 mil men-
sais, em média – inviabiliza 

a permanência dos filhos no 
campo. “É esta realidade quie 
precisamos mudar e esta-
mos trabalhando para isso”, 
acrescentou.

O ex-prefeito Fernando 
Scanavaca, presidente do 
Sindicato Rural Patronal, suge-
riu que o CDU faça um amplo 
estudo sobre a realidade de 
Umuarama, com as estruturas 
disponíveis em áreas impor-
tantes como saúde, educa-
ção, tecnologia, infraestrutura 
e mão de obra, para apurar a 
qualidade de vida que a cidade 
pode oferecer para potenciais 
investidores. “Grandes empre-
sas só virão para Umuarama 
se houver as condições 

adequadas. Precisamos traba-
lhar nesse aspecto”, solicitou.

A reunião contou com as 
presenças de representan-
tes da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM), UniAlfa 
Faculdade, sindicatos patro-
nal e dos trabalhadores 
rurais, Aciu, Sociedade Rural 
de Umuarama (SRU), Senar/
PR, cooperativa dos produto-
res de leite (Cooplu), secreta-
rias municipais de Agricultura 
e de Indústria e Comércio, 
Secretaria da Agricultura e 
do Abastecimento (Seab), 
Cooperu, Cresol, Adapar, IDR/
PR, Aeanopar, Confea, maço-
naria e Rotary Club, entre 
outras instituições e entidades.

nossa equipe conseguimos 
atender uma área bem maior 
com os mesmos custos de 
um serviço terceirizado, por 
exemplo. É necessário ape-
nas investir na aquisição do 
material”, apontou.

Nesta etapa, a equipe da 
Secretaria realizou reperfi-
lamento e alinhamento do 
pavimento para finalizar com 

uma capa asfáltica nova, apli-
cada com vibroacabadora 
e compactada com rolo. O 
resultado é um asfalto reno-
vado, que deve garantir boas 
condições de tráfego por no 
mínimo cinco anos.

O serviço contempla tre-
chos das ruas Amambai, 
Generino Delfino Coelho, José 
Teixeira Dávila e Marabá.

A utilização de equipamento e mão de obra do município tem permitido ampliar o número 
de locais atendidos
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O ex-prefeito Fernando Scanavaca sugeriu que o CDU faça um estudo sobre as estruturas disponíveis em áreas importantes do município

JOSÉ A. SABINO/SECOM

A ação de vândalos sempre traz prejuízos à administração municipal. Ontem 
(19) foi a vez da Escola Municipal Rui Barbosa, no bairro Parque Danielle, 
sofrer com a invasão de bandidos que, além de furtar cabos e cobre de três apa-
relhos de ares-condicionados, ainda depredaram vários pontos da instituição. O 
fato foi identificado pela manhã. O diretor Diego Luccas Camillo Cardoso Rangel 
Gomes da Costa, lamentou o fato de um bem público, tão importante para a 
comunidade, ser depredado dessa forma. A secretária de Educação, Mauriza de 
Lima, lembrou que, como todas as escolas e CMEIs do município, a Rui Barbosa 
possui sistema de alarme. “Como o autor – ou autores – do furto não chegou 
a invadir a parte interna da escola, o alarme não disparou. A fiação e os canos 
de cobre foram puxados, arrancados da parte externa. Com o registro do BO, 
vamos aguardar o trabalho de investigação da Polícia”, pontuou.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Você pode se irritar com contratempos, 
mas não desanime. Podem surgir tretas 
em casa, nas amizades e até com o amor. 
Procure manter a calma. É hora de esfriar 
a cabeça, ser racional e não se deixar 
levar pelo seu jeito impulsivo.

TOURO  21/4 a 205
É possível que você perca a boa e entre 
em conflito com seus colegas e, até 
mesmo, a chefia. Os assuntos financei-
ros podem causar preocupações. É o 
momento de controlar a ansiedade, que 
tal uma festinha particular em casa com 
seu amor? O carinho vai ajudar a relaxar.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você vai precisar pegar mais leve e agir 
com prudência para não entrar em atri-
tos saias justas. Com assuntos finan-
ceiros seja cauteloso caso você esteja 
fechando um negócio ou acertando 
suas contas. No romance, reforce os 
laços de confiança com seu par.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Fase de transformações no trabalho e 
nas relações pessoais. Cautela na vida 
financeira, evite emprestar dinheiro se 
não tiver certeza de que não vai cor-
rer risco. A paquera pode esbarrar em 
imprevistos e, mesmo com seu poder 
de sedução em alta, não convém espe-
rar demais. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Cuidado com atrasos nas suas atividades 
ou conflitos com chefes. Tenha paciên-
cia para não reagir com arrogância. 
Uma conversa com seu amor vai ajudar 
a resolver questões urgentes.  Paquera 
com alguém popular, mas rivais podem 
aparecer.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Dia agitado e como você pertence a 
um signo de Terra que precisa de tran-
quilidade e constância, é bem possível 
que se sinta muito afetada (o). Se preo-
cupe menos com o que está fora do seu 
alcance. No romance, o amor pode estar 
precisando de apoio e não de críticas. 

LIBRA  23/9 a 22/10
No trabalho, sua criatividade vai se 
destacar e há chance de selar alianças 
importantes. Pode enfrentar contratem-
pos nos assuntos do coração. Ainda que 
você conte com um carisma poderoso 
na paquera, corre o risco de se meter em 
situações complicadas.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Mais atenção com o seu bem-estar físico 
e emocional e cuidado com altos e bai-
xos. Reserve um tempo para descansar, 
pois uma dor de cabeça não está descar-
tada. No romance, tente suavizar mais a 
sua interpretação dos fatos. Se levar tudo 
a ferro e fogo, vai ter briga.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Irritação por causa de assuntos de grana, 
além disso, há risco de discussão com 
colega ou com a chefia. Nem pense em 
levar os problemas profissionais para 
casa, afetando a harmonia do lar. Reserve 
a noite para curtir bons momentos com 
o amor. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Embora sinta insegurança você terá per-
severança para vencer desafios. Foque 
em alternativas para vencer crises, des-
viar dos obstáculos e continue a trilhar o 
seu caminho com confiança. Na relação 
a dois, você será um ombro amigo para 
o seu bem, escute e apoie.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O momento é indicado para trocar expe-
riências e conselhos. Divida tarefas para 
não se sobrecarregar demais, diminua 
o ritmo para não se estressar demais 
nem provocar atritos em casa. Atenção 
na paquera e nos contatos sociais: não 
convém criar expectativas.

PEIXES 20/2 a 20/3
Cuidado com o que fala e espalha: meça 
as palavras e revise tudo o que escrever 
para não se meter em confusões, mas vai 
vencer os contratempos e desfazer mal-
-entendidos com quem convive. Na pai-
xão avalie melhor o terreno antes de se 
envolver com alguém. 

São extremamente sensíveis e gostam de seguir seus impulsos. Uma de suas 
características é a capacidade de tomar decisões rápidas e agir com base nelas. 
São indivíduos bastante orgulhosos, que se levam muito a sério. Apesar de mos-
trar um temperamento grosseiro e serem rispidamente francos são perdoados 
rapidamente pelos outros, pois não há nenhuma malícia em suas opiniões. Os 
nascidos em 20 de janeiro, muitas vezes, levam uma vida bastante privada, e 
compartilham suas esperanças e seus sonhos com poucos amigos íntimos.

Horóscopo nascidos em 20 de janeiro
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COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Na Coluna Viva Bem de hoje conheça a auriculoterapia
A auriculoterapia é uma 

técnica derivada da acupun-
tura, que faz pressão em pon-
tos específicos da orelha para 
tratar e diagnosticar diversos 
problemas físicos, mentais e 
até emocionais.

Para que serve a 
auriculoterapia

A auriculoterapia serve 
para tratar qualquer pro-
blema de saúde: doenças, 
dores, sintomas ou distúrbios 

psicossomáticos nos âmbitos 
físicos e emocionais.

Quem pode fazer a 
auriculoterapia

A auriculoterapia pode 
ser feita em qualquer pes-
soa, independentemente 
da idade, trazendo bene-
fícios para adultos, ido-
sos e crianças. Segundo o 
Colégio Médico Brasileiro 
de Acupuntura,  pacien-
t e s  i m u n o d e p r i m i d o s , 

diagnosticados com AIDS 
ou diabetes, em uso de anti-
coagulantes ou com alguma 
infecção ativa devem ser tra-
tados com cautela.

BENEFÍCIOS
A Agência Nacional de 

Acreditação e Avaliação em 
Saúde (ANAES), órgão fran-
cês equivalente ao Ministério 
da Saúde brasileiro, publicou 
em 2003 e 2004 uma lista de 
quadros para os quais são 

indicados o tratamento por 
auriculoterapia francesa:

Dores crônicas e agudas, 
agindo como analgésico
Ansiedade e depressão 

(como parte de um trata-
mento geral); Distúrbios fun-
cionais digestivos, como náu-
seas e vômitos; Vícios diversos, 
incluindo tabagismo; Alergias, 
incluindo rinite alérgica; Auxílio 
na recuperação motora e 
Patologia funcional urogenital.
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 Para celebrar o Dia Nacio-
nal do Fusca, comemorado 
em 20 de janeiro, data que 
marca o início da produção do 
modelo no Brasil, em 1959, a 
Motul, multinacional francesa 
especializada em lubrificantes 
e fluidos, ajuda o motorista a 
escolher o óleo certo para seu 
veículo antigo. A marca res-
salta que o Fusca, assim como 
outros veículos clássicos, pre-
cisa de um lubrificante de alta 
proteção contra desgastes que 
seja compatível com selos, jun-
tas e outros metais comuns ao 
motor clássico.

“A maioria dos carros anti-
gos necessitam de lubrifi-
cantes com alta viscosidade 
porque apresentam maiores 
folgas se comparados aos 
modelos modernos”, afirma 

No Dia Nacional do Fusca, saiba como
cuidar do carro que fez história no Brasil

O Dia Nacional do Fusca, é comemorado no dia 20 de janeiro, data que marca o início da produção do modelo no Brasil, em 1959

DIVULGAÇÃO

Rafael Recio, gerente de Pro-
duto e Suporte Técnico da 
Motul Brasil. “Os veículos 
clássicos foram desenvolvi-
dos para operar com lubrifi-
cante formulado totalmente 
ou parcialmente com óleo 
básico mineral e, a fim de 
manter a originalidade do 
projeto, é essencial aplicar 
um óleo com o mesmo perfil 
que respeite selos, vedações 
e outros materiais originais.”

De acordo com Recio, 
como o manual do proprie-
tário indica o uso de lubri-
ficantes obsoletos, se torna 
complexo seguir a recomen-
dação idêntica à apresentada 
no tutorial. Por exemplo, em 
um Fusca do final da década 
de 70, a recomendação é uti-
lizar um óleo com nível API 

SE, cuja comercialização 
não é mais permitida para 
lubrificantes convencionais, 
segundo a ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis). 
“O fabricante deve seguir o 
aviso original para viscosi-
dade e ao menos aplicar um 
produto compatível com o 
projeto do motor, indepen-
dentemente da quilometra-
gem”, aconselha.

Recio explica que há 
uma grande diferença entre 
os intervalos adotados na 
manutenção preventiva de 
um veículo antigo e de um 
moderno. Para o especialista, 
a troca de óleo do motor dos 
carros atuais pode superar o 
período de 10 mil quilôme-
tros ou um ano, enquanto 

que, nos clássicos, como o 
Fusca da década de 60, esse 
período deve ser de 2.500 qui-
lômetros ou, no máximo, seis 
meses. “É indispensável que 
o proprietário esteja atento 
aos prazos porque o processo 
de oxidação do lubrificante 
ocorre mesmo que a quilo-
metragem não seja atingida.” 

NAS RUAS
Mesmo um automóvel de 

coleção deve ser colocado, 
regularmente e sempre que 
possível, nas ruas para man-
ter o funcionamento, com 
as peças lubrificadas. “Em 
muitos casos, é conveniente 
deixar o motor funcionando 
por um tempo para assegurar 
que a lubrificação seja ideal 
para o aumento da vida útil 

do motor”, orienta Recio. “É 
uma maneira de o dono do 
veículo evitar danos e apro-
veitar o momento para ficar 
atento a qualquer anormali-
dade de funcionamento antes 
de sair com o carro.”

Se ficar por um longo 
tempo em repouso ou hiber-
nação, o automóvel precisará 
de manutenção diferenciada 
e produtos adequados, escla-
rece Recio. O filme lubrificante, 
por exemplo, deve ter capaci-
dade superior de adesão para 
que perdure por mais tempo, 
mesmo que o motor fique em 
repouso, sem a circulação do 
óleo. “Esse cuidado garante 
proteção contra a corrosão 
e uma partida eficaz após 
o período de inatividade”, 
aponta o especialista. 
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
CRUZE 1.4 TURBO SPORT6 RS 22/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 149.900,00
EQUINOX PREMIER  19/20 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 179.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
ONIX 1.0 LT 21/22 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX 1.4 AT ACTIV 18/19 LARANJA COMPLETO, AUT R$ 76.900,00
ONIX 1.4 ACTIV 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 76.900,00
ONIX 1.0 TURBO PREMIER 19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO AT LTZ 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 92.900,00
POLO MF 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LT 19/19 PRETO COMPLETO R$ 69.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 102.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LT 21/22 PRATA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 22/22 PRETO COMPLETO, AUT R$ 129.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ DIESEL 17/18 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 199.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00 
VW UP CROSS  18/19 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

Vigilância prepara arrastão contra a
dengue na região do Parque Danielle

A  C o o r d e n a d o r i a  d e 
V i g i l â n c i a  e m  S a ú d e 
Ambiental acaba de realizar 
o 1º Levantamento Rápido de 
Índices para o Aedes aegypti 
(LIRAa) de 2023 e, diante de um 
resultado alarmante de 16,7 
pontos, a região do Parque 
Danielle – que compreende 
principalmente quatro bairros 
– vai passar por um ‘arrastão 
contra a dengue’, programada 
para o próximo dia 26.

Moradores dos bairros 
Parque Vitória Régia, Jardim 
Alto da Boa Vista, Parque San 
Remo II e o Parque Danielle 
devem separar todos os tipos 
de materiais que possam acu-
mular água e colocar na calçada 

em frente a suas residências 
entre os dias 23 e 25 de janeiro, 
conforme recomenda Renata 
Luzia Ferreira, coordenadora de 
Vigilância em Saúde Ambiental. 
“Na quinta-feira, dia 26, os cami-
nhões da Prefeitura vão passar 
recolhendo tudo. Reforçamos o 
pedido aos moradores para que 
descartem os objetos em suas 
calçadas – e não nos canteiros 
centrais das avenidas”, indica.

A operação arrastão terá 
sua ação no perímetro que 
vai desde a avenida Paulina 
Fontana, que é a marginal da 
PR-489 (saída para Xambrê) até 
a rua Angela Pereira da Cruz 
Ribeiro, e entre a avenida Dr. 
Angelo Moreira da Fonseca até 

a rua João Maria Daniel. “Essa 
área pertence à unida básica 
de saúde Vitória Régia, tam-
bém chamada de setor Parque 
Danielle. São 24 quarteirões 
onde estimamos existir 955 
imóveis. É fundamental que 
todos participem desse muti-
rão: a dengue é uma doença 
grave e o mosquito se reproduz 
até em uma simples tampinha 
de refrigerante que contenha 
água”, alerta a coordenadora.

Sandra Pinheiro, diretora de 

Vigilância em Saúde, relata que o 
Índice de Infestação Predial (IIP) 
– que é a porcentagem de imó-
veis com a presença de Aedes 
aegypti – deve ser inferior a 1%, 
que indica baixo risco. “Entre 1% 
e 3,9% já é considerado médio 
risco e superior a 4% estamos 
em alto risco. Segundo o último 
levantamento, o índice geral 
em Umuarama ficou em 1,6%, 
sendo que o Parque Danielle 
registrou 16,7%, ou seja, que de 
100 imóveis visitados, quase 17 

tinham ao menos um foco do 
mosquito”, detalha.

Outras localidades com 
alto risco de contaminação 
foram a região da Igreja São 
Paulo (Guarani/Anchieta) com 
10%, o Parque Cidade Jardim 
com 6,8%, a região da Escola 
Malba Tahan com 6,5%, o Ouro 
Branco com 6,1%, a Zona 3 
com 5,3%, a Zona 2 com 4,5%, 
os bairros Dom Pedro I e II 
com 4,4% e o Parque Castelo 
Branco com 4,1%.

MORADORES do Vitória Régia, Alto da Boa Vista, San Remo II e Danielle devem separar 
materiais que possam acumular água e colocar na calçada em frente a suas casas
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Viver é a coisa mais rara do mundo. A 
maioria das pessoas apenas existe.”

  Oscar Wilde.

O
U

SA
D

IA

EXEMPLO
A Universidade Columbia, em Nova York, 

anunciou que terá a primeira mulher como 
reitora de sua história. A escolhida foi a 
egípcia Nemat Shafik, economista que 
foi vice-presidente do Banco Mundial e 
dirige desde 2017 a London School of 

Economics, uma das instituições britâni-
cas de maior prestígio. Outras universi-
dades americanas, como Harvard e MIT, 
já anunciaram mulheres para assumir 
suas reitorias recentemente. (Folha)

DESCE
Mais de 500 anunciantes do Twitter pa-
raram de investir em publicidade na rede 

social desde a aquisição da companhia por 
Elon Musk no ano passado, segundo o site 
The Information. A receita diária da em-
presa em 17 de janeiro foi 40% menor do 
que no mesmo dia do ano anterior. (Folha)

Nova Chevrolet Montana:
visual, consumo e detalhes!

A nova Montana tem características de picape e SUV, sendo todas 
as versões com o motor 1.2 Turbo Flex, com transmissão manual 
ou automática. A Nova Montana 2023 chega às concessionárias 
da marca em fevereiro, em duas versões LTZ  e Premier.  A Nova 

Chevrolet Montana 2023 tem um interior diferenciado em relação à 
Tracker - SUV do qual deriva - trazendo a nova multimídia MyLynk 
de 8 polegadas. O modelo traz ainda recursos como carregador de 
smartphone sem fio. Ela chega, em fevereiro, posicionando-se no 
segmento de picapes média-compactas, com 4,72 metros de com-
primento e cerca de 1,8 metro de largura. A caçamba Multi-Flex é 
um diferencial importante do produto e foi projetada para funcio-
nar como um porta-malas (874 litros). Traz um sistema de vedação 
da cobertura que oferece proteção contra água. A caçamba conta 
ainda com uma linha de acessórios customizados, que permitem 
soluções para o transporte de carga. Em relação ao visual, a Nova 
Montana traz frente com conjunto ótico bipartido em LED.  A  la-
teral traz silhueta típica de utilitários, porém conta com linha de 
cintura elevada e molduras contornando toda a base do veículo. 

Na traseira, uma barra em preto brilhante conecta as lanternas. A 
posição mais elevada de guiar é o que caracteriza a cabine - as-
sim como acabamentos com materiais usados em SUVs. Segundo 
a GM, há baixo nível de ruído a bordo. A mecânica da Nova Mon-
tana 2023 Cabine Dupla é formada pelo motor 1.2 Turbo Flex com 
até 133 cavalos de potência e 21,4 kgfm (210 Nm) de torque. O 
propulsor traz calibração específica, que também foi adotado no 

ajuste de transmissão, direção e suspensão. Os pneus foram desen-
volvidos para o modelo.

DIVULGAÇÃO

EQUIPADISSIMA!
Em termos de equipa-
mentos, a Nova Monta-
na 2024 oferece: seis 

airbags, alerta de ponto 
cego, faróis Full LED 

com regulagem de altura 
e acendimento automá-
tico, ar-condicionado 

digital, sensor de esta-
cionamento com câmera 
de ré, chave inteligente 

com partida por bo-
tão, tampa da caçamba 
com alívio de peso na 
descida, carregador de 
smartphone sem fio, 
Wi-Fi nativo, sistema 

OnStar e aplicativo para 
comandar funções do 
carro remotamente.  A 

Chevrolet está iniciando 
a pré-venda das versões 
LTZ e Premier, as mais 
sofisticadas da gama.

UVEL, a alegria de ser Chevrolet!
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