
Edição 4072 - Ano XII - R$3,00
UMUARAMA,28 e 29/1/2023

Prefeitura de Umuarama testa sistema
de caixas para redução de alagamentos
Um novo sistema para evitar alagamentos em momentos de grande 
volume de chuvas está sendo implantado pela Secretaria de Obras 
no bairro Sonho Meu. O reservatório subterrâneo deverá armazenar 
a água que exceder a capacidade de escoamento da rede de galerias 

pluviais. Esta primeira unidade, nos moldes de outros sistemas já 
utilizados em grandes centros e até fora do país, servirá como base 
para testes. Se os resultados forem satisfatórios, outras unidades 
deverão ser instaladas em outros pontos do município.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Nos últimos anos, as praias de água doce no Noroeste têm passado por um rápido processo de crescimento 
imobiliário estimulado, principalmente, pelo turismo regional. As cidades de Porto Rico, São Pedro do Paraná 
e Marilena, que antigamente eram conhecidas apenas como destino de pescadores, receberam investimentos 
privados milionários para a instalação de condomínios residenciais e novas redes hoteleiras, o que também 
demandou novos recursos de infraestrutura do Estado, projetando a região nacionalmente.  

Turismo no Noroeste
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1 VAGA
INSCRIÇÕES ATÉ 28/01/2023
PROVA: 08/02/2023

MEDICINA INTENSIVA
1 VAGA
INSCRIÇÕES ATÉ 05/02/2023
PROVA: 13/02/2023

PROCESSO SELETIVO VAGAS REMANESCENTES:

Local da Prova: Hospital Cemil - Umuarama/PR

(44) 3621-9200 Ramal 222
INFORMAÇÕES:

Preencha o arquivo da ficha de
inscrição disponível no site:
WWW.HOSPITALCEMIL.COM.BR

Encaminhe a sua inscrição para o e-mail:

ou entregue no Hospital Cemil.
residenciamedica@hospitalcemil.com.br
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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

25/12 a 25/1 0,7156 0,7156 0,2145
26/12 a 26/1 0,7430 0,7430 0,2418
27/12 a 27/1 0,7418 0,7418 0,2406
28/12 a 28/1 0,7406 0,7406 0,2394
1/1 a 1/2 0,7091 0,7091 0,2081

Ações % R$
Petrobras PN -2,21% 25,62 
Vale ON -2,73% 95,32 
ItauUnibanco PN -2,12% 24,93 
Bradesco PN -2,97% 13,72 
Magazine Luiza ON +5,84% 4,53 
Americanas ON +16,50% 1,20

IBOVESPA: -1,63% 112.316 pontos

Iene 129,99
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 185,65

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,7% 5,1110 5,1120 -3,2%

PTAX  (BC) -0,4% 5,0761 5,0767 -2,7%

PARALELO +0,9% 5,0100 5,4200 -3,2%

TURISMO +0,9% 5,0100 5,4000 -3,2%

EURO -0,5% 5,5005 5,5031 -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 27/01

Iene R$ 0,0391
Libra est. R$ 6,27
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.459,00 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 27/01 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 1.509,50 -14,00 1,4%
FARELO mar/23 473,50 -3,60 5,7%
MILHO mar/23 683,00 0,50 1,2%
TRIGO mar/23 750,00 -2,50 -3,2%

SOJA 157,40 0,4% -5,7% 156,00
MILHO 75,78 -0,2% 1,3% 75,00
TRIGO 89,84 -0,4% -4,8% 92,00
BOI GORDO 269,18 -0,1% -4,1% 265,00
SUINO 6,18 2,0% -11,2% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 27/01 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 27/01 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 27/01 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 -2,3% -4,5%
SOJA Paranaguá 174,00 -3,3% -6,2%
MILHO Cascavel 81,00 -2,4% -2,4%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Empregados - taxas de desconto
Até um salário mínimo (R$ 1.212,00) 7,5%
De R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 9%
De R$ 2.427,36 a 3.641,03 12%
De R$ 3.641,04 a R$ 7.087,22 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0011  ffííssiiccaass  1166//0011  ddoommééssttiiccooss  0066//0011
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo da semana
ÁRIES  21/3 a 20/4
Cautela em dobro com seu dinheiro, mas gra-
ninha extra pode pintar através de rifa, jogo 
ou sorteio. Nos assuntos do coração, atração 
intensa com alguém popular e disputado. Dê 
mais atenção para sua saúde. 

TOURO  21/4 a 205
Pode sobressair em suas atividades ao mostrar 
seus talentos. Período agitado com os parentes 
e atenções voltadas para os acontecimentos do 
lar. O romance estará blindado e pode ter sur-
presas com alguém de outra cidade. Mas con-
trole os gastos com pulso firme. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
 O período é indicado para começar coisas dife-
rentes e mandar ver nos estudos, mas fique 
atento (a) com puxadas de tapete, decepções e 
aborrecimentos inesperados. O clima na paixão 
esquenta e pode pintar uma atração arrebata-
dora na paquera. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Preocupações podem afetar seu equilíbrio e sos-
sego. Problema financeiro ou treta com alguém 
do seu círculo de amizades pode te deixar de 
cabeça quente. Na paixão, há belas chances de 
firmar compromisso. Com a paquera, a dica para 
a semana é: guarde bem seus segredos.

LEÃO 22/7 a 22/8
Fique esperto com os assuntos profissionais. 
Evite mudanças repentinas na carreira e pro-
cure ter mais jogo de cintura com chefes. Na vida 
amorosa, pode rolar um lance envolvente com 
alguém que já conhece. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
A semana será protegida e com bom pique no 
trabalho, mas dê uma maneirada nas ativida-
des para não se sobrecarregar. Aborrecimentos 
e chateações podem deixar sua ansiedade no 
pico. Se está a fim de alguém, o momento é per-
feito para investir na aproximação.

LIBRA  23/9 a 22/10
Os contatinhos podem fervilhar no começo da 
semana e suas paqueras estão com tudo, mas 
cuidado para não entrar em nenhuma barca 
furada. Não despreze a concorrência, que estará 
mais acirrada no trabalho. Divertimentos, decla-
rações e uma conquista gloriosa devem rolar. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Assuntos familiares continuam concentrando 
as suas atenções nesta semana. Não é o melhor 
momento para firmar acordo ou parceria. Nem 
tente impor seu jeito de pensar e agir ou pode 
atrair tretas. Se está solteira, a paquera pode 
falar de namoro logo de cara.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Muito cuidado para não se envolver em fofocas, 
situações enroladas ou então tomar decisões 
impensadas no trabalho, pois o risco de arrependi-
mento é grande. Nos assuntos do coração, o clima 
é estável, mas mal-entendidos podem pintar.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
A vontade de ceder às tentações de consumo 
será grande, então, é melhor esconder o cartão. 
Sua sensualidade estará um arraso e promete 
um período perfeito sem defeitos na conquista e 
no romance. Com relação às finanças, a semana 
está protegida e ganhos estão previstos. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Pegue mais leve com a turma de casa. O amor 
estará mais envolvente, apaixonado e cheio de 
desejo. Na paquera a coisa pode dar uma emba-
çada então abra os olhos para não entrar em 
nenhuma cilada. Aviso: cuide mais da sua saúde.

PEIXES 20/2 a 20/3
O alerta soa para sua comunicação e sua saúde, 
portanto, abra os olhos com fofocas, mal-enten-
didos e cuide com mais carinho do seu orga-
nismo. Você pode ampliar seus ganhos ao lidar 
com vendas, trocas, comércio virtual e enco-
mendas. Ideais afetivos podem se realizar.

Os nascidos em 28 de janeiro são encantadores e atraentes, além de muito particulares na esco-
lha de desafios e interesses. São realistas com relação a suas capacidades e embora possam 
parecer audaciosos para os outros, até mesmo imprudentes, têm controle de si mesmo. Podem 
ser extremamente práticos e não se jogam em nenhuma situação sem terem investigado antes.

Horóscopo nascidos em 28 de janeiro

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Os nascidos em 29 de janeiro lutam pelo que acreditam, mas somente se necessário. Possuem 
grande fé na razão e a compreensão humana prevalecerem na maioria das situações. Tentam 
solucionar tudo da melhor maneira possível. Raramente são ditatoriais e não gostam de impor 
suas ideias aos outros. Sua maior satisfação é viver e trabalhar com outras pessoas, em har-
monia, como um membro da equipe.

Horóscopo nascidos em 29 de janeiro

As personalidades dominadoras nascidas em 30 de janeiro existem para liderar. Tem talento 
para conduzir, entreter, ensinar, explicar e tornar suas ideias claras para os outros. Se orgu-
lham de ter muito bom discernimento. Reconhecem o fracasso como uma lição importante a 
ser aprendida. Se preocupam muito com sua imagem.

Horóscopo nascidos em 30 de janeiro
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Cerca de 40% das negociações
salariais não cobriram a inflação

Os reajustes salariais que fica-
ram abaixo da inflação, medida 
pelo INPC, diminuíram entre 2021 
e 2022, aponta balanço anual do 
Salariômetro, pesquisa da Fipe. 
No ano passado, 40,6% dos rea-
justes não recompuseram as per-
das salariais pela alta de preços. 
Já em 2021, essa proporção era 
de 49,7%.

Foram feitas 32.319 nego-
ciações em 2022, com valor 
mediano de reajuste de 

Banco Central corrige dados cambiais  
e país fecha o ano de 2022 no negativo

Um erro na compilação 
dos dados da série histórica 
do fluxo cambial – volume de 
dólares que entram e saem do 
país – apontou uma diferença 
de US$ 14,5 bilhões. O Banco 
Central (BC) constatou incon-
sistências no ano de 2022 e 

10,5%. No ano anterior, foram 
27.759 negociações, com valor 
mediano de 7,08%. O piso sala-
rial no ano passado ficou em R$ 
1.481, ante R$ 1.352 em 2021.

Os dados mostram ainda 
uma redução generalizada 
da presença e dos valores 
dos benefícios e comple-
mentos salariais. O adicio-
nal noturno aparece em 
11.409 dos mais de 32 mil 
acordos assinados em 2022. 

O adicional de sobreaviso 
está em 880 e o de hora 
extra, pouco mais de 16 mil.

Em dezembro, o índice 
médio dos reajustes negociados 
em dezembro ficou em 6,5%. Os 
reajustes acima do INPC seguem 
predominando, com 74,6% do 
total. Para a prévia de janeiro, 
a estimativa é que 82,4% das 
negociações estabeleçam acor-
dos acima da inflação. O piso 
médio no mês ficou em R$ 1.524.

também nos últimos três 
meses de 2021.

Após uma revisão das infor-
mações, o BC informou que, 
em 2022, o Brasil registrou uma 
saída de mais de US$ 3 bilhões 
em vez de uma entrada líquida 
de cerca de US$ 9,5 bilhões, 

informados anteriormente.
Quando há saída líquida, 

significa que mais dólares saí-
ram do país do que entraram. 
Quando acontece o contrário, 
o resultado é uma entrada 
líquida da moeda americana 
no país.

Confiança no comércio cai 3,6%
O Índice de Confiança do 

Empresário do Comércio (Icec) 
caiu 3,6% em janeiro na com-
paração com o mês anterior, já 
descontados os efeitos sazo-
nais e atingiu 119 pontos. De 
acordo com a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), que 
mede o indicador, trata-se da 
segunda queda consecutiva. 
O índice varia de zero a 200 

pontos. Resultados acima de 
100 indicam otimismo.

Na comparação com janeiro 
de 2021, o otimismo recuou 
1,7%. Segundo a CNC, com 
redução mensal de todos os 
indicadores, o otimismo do 
comerciante chegou ao menor 
nível desde abril de 2022. Os 
dados foram divulgados hoje 
(27) pela entidade.

A queda de 6,4% no índice de 

expectativas para o curto prazo 
chamou a atenção. Conforme a 
pesquisa, com a desaceleração 
da atividade econômica em 
geral, mas principalmente, do 
varejo no fim do ano passado, 
as perspectivas dos comercian-
tes sobre a economia chegou 
aos 125,7 pontos e sobre o setor 
do comércio aos 139 pontos. 
Os dois são os menores níveis 
desde abril de 2021.
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Renegociação sobre
ICMS dos estados fica
apenas na discussão

Lula disse ontem (27) em 
reunião com os governadores, 
que a perda de arrecadação 
dos estados com a redução das 
alíquotas do ICMS será assunto 
a ser debatido. “A questão do 
ICMS é uma coisa que está na 
cabeça de vocês desde que 
foi aprovada pelo Congresso 
Nacional [em 2022] e é uma 
coisa que vamos ter que dis-
cutir. Podemos acertar, pode-
mos dizer que não pode ou que 
pode, mas não vamos deixar 
de discutir nenhum assunto 
com vocês”, disse ao abrir a 
reunião.

O ICMS é um tributo esta-
dual que incide sobre combus-
tíveis e outros serviços essen-
ciais. No ano passado, foram 
aprovadas duas leis comple-
mentares que reduziram as 
alíquotas desse item, levando 
à “queda brutal na receita dos 
nossos estados”. Segundo o 
governador do Espírito Santo, 
Renato Casagrande, somente 

‘Carta de Brasília’ é assinada e o
Conselho da Federação é anunciado

O ministro de Relações 
Institucionais, Alexandre 
Padilha, anunciou que o presi-
dente da República e os gover-
nadores assinaram ontem 
(27), documento intitulado 
‘Carta de Brasília’, além de 
decidirem criar um Conselho 
da Federação, que terá repre-
sentação dos governos federal, 
estaduais e municipais.

O conselho deve ser com-
posto pelo presidente, vice, 
pelo ministro de Relações 

em 2022, após a entrada em 
vigor das legislações, as per-
das de arrecadação nos cofres 
dos estados ultrapassaram R$ 
33,5 bilhões.

A Lei Complementar 194 
determina a aplicação de 
alíquotas de ICMS pelo piso 
(17% ou 18%) para produ-
tos e serviços essenciais 
quando incidir sobre bens e 
serviços relacionados a com-
bustíveis, gás natural, ener-
gia elétrica, comunicações e 
transporte coletivo. Já a Lei 
Complementar 192 unificou a 
forma de apuração do ICMS, 
especificamente sobre com-
bustíveis, que passou a ser por 
unidade de medida, em vez de 
um percentual sobre o preço 
médio do produto vendido nos 
postos.

Uma das saídas está na 
regulamentação de um dispo-
sitivo da Lei Complementar 194 
que estabelece compensação, 
por parte da União, quando a 

perda de receita de um estado 
exceda 5% em relação à arre-
cadação de 2021. Outros cami-
nhos são as discussões via 
Congresso Nacional, de uma 
reforma tributária, por exem-
plo, ou mesmo pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), que já 
tem ações que questionam a 
constitucionalidade das duas 
leis complementares.

Para Lula, entretanto, o Brasil 
precisa voltar à normalidade e 
os agentes públicos precisam 
parar de judicializar a política. 
“Nós temos culpa de tanta judi-
cialização. A gente perde uma 
coisa no Congresso Nacional, ao 
invés de aceitar a regra do jogo 
democrático de que a maioria 
vence a minoria cumpre aquilo 
que aprovado, a gente recorre a 
outra instância para ver se con-
segue ganhar. É preciso parar 
com esse método de fazer polí-
tica porque isso faz com que 
o Poder Judiciário adentre o 
Poder Legislativo”, disse.

Institucionais, e por represen-
tantes dos chefes estaduais, 
com indicação dos consór-
cios regionais e das entidades 
municipais.

“Será instalado conselho 
permanente da federação 
como instrumento único e 
inovador para discutir agen-
das comuns, para construir 
conjunto de ações, como 
de combate à fome, desa-
fios do acesso à saúde, recu-
peração de aprendizagem, 

de estruturas de proteção 
ambiental, e ambiente econô-
mico seguro, com previsibili-
dade para quem quiser investir 
no País, e conduzir reposicio-
namento do País no mundo”, 
disse Padilha à imprensa.

“Todos falaram na reu-
nião, todos presentes, reu-
nião de trabalho discutindo 
saídas comuns para o Brasil, 
e saí dessa reunião com docu-
mento histórico que é a carta 
de Brasília”, afirmou.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, voltou a minimizar a 
relevância da “minuta do golpe”, apreendida na casa do ex-ministro 
Anderson Torres pela PF. Segundo Costa Neto, o recebimento desse 
tipo de documento era corriqueiro entre os membros do governo e havia 
similares “na casa de todo mundo”. “Direto (essas propostas circulavam 
entre pessoas do governo). Teve uma advogada que veio conversar comi-
go dizendo que tinha uma saída (após a derrota do então presidente Jair 
Bolsonaro). Eu dizia: ‘Põe no papel e manda para cá’. E eu não dava 
bola, porque eu sabia que não tinha. E o Bolsonaro não fez. O pessoal 
queria que ele fizesse errado”, afirmou o dirigente. “Nunca comentei, mas 
recebi várias propostas, que vinham pelos Correios, que recebi em evento 

político. Tinha gente que colocava (o papel) no meu bolso, dizendo que era como tirar o Lula do governo. Advogados me 
mandavam como fazer utilizando o artigo 142, mas tudo fora da lei. Tive o cuidado de triturar”.

DIVULGAÇÃO

Segurança

A fim de fortalecer as ações integradas em torno da segurança 
pública no país, o ministro Flávio Dino se reuniu com secretários 
de Segurança Pública de todos os estados e do Distrito Federal. 

Foi o primeiro de uma série de encontros e o grupo irá se 
debruçar sobre diversos temas, entre eles o Sistema Único de 
Segurança Pública (SUSP), a distribuição e execução do Fundo 

Nacional de Segurança Pública e a retomada do Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).

Recursos
O governador Ratinho Junior 
(PSD) entregou ontem quatro 
ofícios ao governo Lula 
com demandas estaduais 
nas áreas de infraestrutura 
e economia. Ele também 
participou das discussões 
do Fórum de governadores 
ao lado de todos os chefes 
de Executivos estaduais. 
O primeiro ofício trata da 
necessidade de ampliar os 
investimentos nas rodovias 
federais que estavam dentro 
do antigo Anel de Integração 
até a nova concessão, numa 
estimativa de cerca de R$ 300 
milhões. A responsabilidade 
pela execução de obras nas 
estradas federais que cortam 
o Estado é da União.

Primeiro sigilo
O governo Lula – que prometeu desde o ano passado derrubar os 
sigilos de Jair Bolsonaro – já tem um segredo para chamar de seu. 
O Ministério das Relações Exteriores impediu a divulgação dos 
convidados e do valor gasto na recepção feita durante a posse, 
em 1º de Janeiro. O Itamaraty alega que a lista de convidados 
para o evento tem caráter reservado por supostamente colocar a 
segurança e integridade do presidente e de sua família em risco. 
Ela ficará em sigilo por quatro anos. Enviados de 73 comitivas 
estrangeiras e 80 corpos diplomáticos presentes na capital 
foram à recepção do petista – mas o rol completo de convidados 
pode contar com nomes brasileiros escalados para a festa. A 
lista de compras feitas pelo governo para a festa foi considerada 
“desarrazoada” e por isso não foi atendida.

 “Fátima Tubarão”
Maria de Fátima Mendonça, 67, a “Fátima de Tubarão”, foi presa 
ontem (27) pela PF na terceira fase da Operação Lesa Pátria. Estava 
entre os invasores que depredaram os prédios públicos na Praça dos 
Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. Em um dos vídeos ela 
aparece dizendo que iria “pegar” o ministro do STF Alexandre de 
Moraes. “Vamos para a guerra, vou pegar o Xandão agora”. Além da 
prisão de Fátima, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão 
no estado de Santa Catarina. Apesar de militar ao lado dos que 
defendiam os interesses dos “cidadãos de bem”, Fátima é velha 
conhecida da justiça. Após aparecer na mídia, foram divulgados os 
antecedentes criminais da idosa. Ela já foi condenada por tráfico de 
drogas por envolvimento com menor de idade em 2014.

DIVULGAÇÃO

Garantia
O Paraná afirma que tem 
garantido a execução de 
obras nas rodovias estaduais 
e implementou atendimento 
de emergência em toda a 
malha da antiga concessão 
(rodovias federais e 
estaduais). O investimento 
do Tesouro do Estado deve 
ultrapassar R$ 220 milhões 
neste ano. O segundo ofício 
requer análise especial do 
governo federal sobre o 
projeto da Nova Ferroeste, 
já em fase de aprovação do 
licenciamento ambiental pelo 
Ibama. O investimento é uma 
alternativa que compatibiliza 
a estruturação de uma rede 
de infraestrutura respeitando 
as exigências ambientais.
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Investimentos nas prainhas
de água doce estimulam o
desenvolvimento do Noroeste

Nos últimos anos, as praias 
de água doce no Noroeste do 
Paraná têm passado por um 
rápido processo de cresci-
mento imobiliário estimulado, 
principalmente, pelo turismo 
regional. As cidades de Porto 
Rico, São Pedro do Paraná e 
Marilena, que antigamente 
eram conhecidas apenas como 
destino de pescadores, recebe-
ram investimentos privados 
milionários para a instalação 
de condomínios residenciais e 
novas redes hoteleiras, o que 
também demandou novos 
recursos de infraestrutura do 
Estado, projetando a região 
nacionalmente.

Quem visita os municípios 
da Costa Noroeste se sur-
preende com o movimento 
intenso de barcos, lanchas 
e jet skis que circulam dia-
riamente pelos rios Paraná e 
Paranapanem. O maior volume 
deles está concentrado em 
Porto Rico, que recentemente 
ultrapassou Paranaguá e se 
tornou a cidade com a maior 
frota náutica do Estado, com 
aproximadamente quatro mil 
embarcações registradas.

Para estimular esse movi-
mento, o Estado tem levado 
novos investimentos em 
infraestrutura para a região, 
em parceria com os municí-
pios. Outro fator que tem con-
tribuído com o aumento de 
turistas nas cidades é a inter-
venção do Governo por meio 
do Verão Maior Paraná, com 
a promoção de atividades 

Nova orla
Entre as principais intervenções previstas para a região está a revi-
talização completa da orla de Porto Rico. Orçada em aproximada-
mente R$ 4,4 milhões, a obra transformará o centro da cidade em 

um grande espaço de convivência moderno e que prioriza a circula-
ção de pedestres e a acessibilidade. A obra será custeada através de 

um convênio entre o Paranacidade e a prefeitura de Porto Rico. O 
prazo de execução é de 12 meses a partir da assinatura do contrato, 

que deve acontecer após a conclusão do processo licitatório. As 
propostas das empresas interessadas serão abertas no dia 24 de 

fevereiro. Haverá piso ecológico para facilitar a drenagem da água, 
ciclovia, banheiros amplos e decks rebaixados facilitando a circula-
ção de idosos e pessoas com deficiência. Um grande letreiro com a 
frase “Eu Amo Porto Rico” também será instalado para que os tu-
ristas possam tirar fotos com a paisagem, que fica especialmente 
bonita aos fins de tarde quando os raios de sol pintam as águas 
do Rio Paraná de dourado. O projeto ainda prevê a instalação 

de um novo sistema de iluminação mais eficiente, novo projeto 
paisagístico, substituição do mobiliário existente por materiais 

ecológicos e lixeiras maiores e adequadas para facilitar a separa-
ção e reciclagem dos resíduos.

Nova ponte
Outra importante intervenção que avança é a construção de uma 
ponte de cerca de 2 km de extensão que ligará o distrito de Porto 
São José, em São Pedro do Paraná, à cidade de Taquarussu, em 

Mato Grosso do Sul. O Governo do Paraná lançou edital, cujas pro-
postas serão conhecidas na próxima terça (31), para a contratação 
do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) 
da nova estrutura. O preço máximo da contratação gira em torno 

de R$ 3 milhões, custo que será bancado pela Itaipu Binacional por 
meio de um convênio firmado entre a hidrelétrica e os governos 

estaduais do Paraná e Mato Grosso do Sul. O projeto prevê também 
a restauração de 19,8 quilômetros da PR-577, incluindo um contor-

no no Porto São José.

esportivas e de lazer, além do 
reforço no policiamento e no 
monitoramento dos guarda-
-vidas do corpo de Bombeiros 
nas principais áreas de banho.

O coordenador regional 
da Paraná Turismo, Douglas 
Bácaro, explica que todos os 
órgãos estaduais envolvidos 
estão empenhados em receber 
bem os turistas. “As prefeitu-
ras também têm nos ajudado 

ao fornecerem as estruturas 
necessárias para o nosso tra-
balho porque sabem que o 
Verão Maior é uma oportuni-
dade de divulgar os atrativos 
dos municípios. O que estamos 
vendo é a interiorização do 
turismo, algo que movimenta 
o setor de hotelaria e o comér-
cio local, gera empregos, renda 
e aumento de arrecadação de 
impostos”, afirmou.

PARA estimular o movimento, o Estado tem levado novos investimentos em infraestrutura para a região, em parceria com os municípios
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Nem conversei
O novo Diretor Geral Brasileiro 
da Itaipu Binacional, deputado 
Enio Verri (PT), disse ainda 
que não conversou com o 
presidente Lula sobre os nomes 
das cinco diretorias da Itaipu e 
da superintendência do PTI. 
O nome de Silvana Vitorassi, 
chefe da Divisão do Meio 
Ambiente da Itaipu, é bem 
visto no terceiro andar do 
Palácio do Planalto.

Auditagem
Verri disse no Contraponto que 
não acredita na paralisação 
das obras de infraestrutura 
da Itaipu em Foz do Iguaçu 
e região Oeste, mas que 
todos os contratos e aditivos 
assinados pela binacional serão 
auditados e reavaliados.

Restrição de tráfego
O DER e a PRF vão adotar, pela 
última vez no mês, a restrição 
de tráfego pesado na BR-277, 
na Serra do Mar. A medida 
atende somente o Litoral e 
busca garantir a segurança e 
trafegabilidade na rodovia, por 
conta das obras nos locais onde 
houve desmoronamento de 
terra no final do ano passado. 
O DER atualmente trabalha na 
recuperação da encosta da BR-
277 no km 39 e km 41, enquanto 
o DNIT realiza a obra no km 42.

Restrição de tráfego II
A restrição iniciou nesta 
sexta-feira (27), no sentido 
Litoral, e segue até as 12h de 
segunda-feira (30), no retorno 
a Curitiba. Veículos de carga 
articulados, como carretas, 
cegonhas e bitrens, entre 
outros, não poderão circular na 
BR-277 entre o km 30 (viaduto 
de Morretes) ao km 60 (antiga 
praça de pedágio) em horários 
e sentidos específicos.

Porto de Paranaguá
O Porto de Paranaguá foi 
escolhido pela GM-Chevrolet 
para o embarque de veículos 
produzidos na unidade da 

Ações
O presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro, reuniu-se com o 
secretário estadual do Planejamento, Guto Silva, para tratar sobre 
as parcerias  e contribuição da entidade nas ações do governo em 
prol do desenvolvimento do Paraná.  No encontro destacou-se a 
importância de ampliação do Banco de Projetos e a manutenção 

de grupos permanentes de estudos para ajudar na criação de 
políticas para o desenvolvimento do setor industrial, com foco na 

geração de emprego e renda para a população.

montadora no Rio Grande do 
Sul. Só em 2022, foram 2.372 
veículos da marca exportados 
pelo porto. E somente em janeiro 
de 2023 já foram confirmadas 
1.350 unidades. De acordo com 
a Marcon, principal operadora 
portuária dos veículos no 
Paraná, o porto de Paranaguá 
tem conseguido atrair o 
mercado a partir de condições 
diferenciadas na operação dos 
navios Ro-Ro, de cargas rolantes.

Nome limpo
O Paraná registrou a maior 
queda do número de 
inadimplentes no último 
bimestre de 2022, na 
comparação com os demais 
estados brasileiros. A redução 
foi de 2,7%, segundo pesquisa 
da Serasa. O levantamento 
mostra que 103.590 
paranaenses limparam o nome 
em novembro e dezembro 
do ano passado. Após onze 
meses de alta, a taxa de 
inadimplência caiu. Ainda 
assim, a pesquisa revela que 
3,68 milhões de paranaenses 
ainda estavam com o nome 
sujo em  dezembro.

Safra de verão
O relatório Deral fechou janeiro 
com estimativa de redução de 
cerca de 3% no verão 2022/23, 
relativamente ao mês anterior. 
Em dezembro, era prevista safra 
de 25,5 milhões de toneladas. 
Agora, 24,7 milhões. Mesmo 
assim, continua superior aos dois 
últimos ciclos e, dependendo 
do próprio comportamento do 
clima, pode ser uma das maiores 
da história.

Reformas
Com investimento estimado 
de R$ 118 milhões, o DER vai 
promover em 2023 o maior 
pacote de reforma de pontes e 
viadutos da história do Estado. 
Serão revitalizadas pelo menos 
195 obras de arte especiais 
(pontes, viadutos, passarelas, 
galerias e pontilhões) de 
rodovias estaduais em todas as 
regiões do Paraná.
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Mulheres de Maria Helena terão
curso de manutenção hidráulica

A Sanepar está capacitando 
moradores de Maria Helena (a 
23 quilômetros de Umuarama) 
com cursos de manutenção 
hidráulica. No sábado, 4 de 
fevereiro, o curso será exclu-
sivo para mulheres, que vão 
aprender de forma simples a 
identificar e consertar peque-
nos vazamentos.

Com a formação, elas esta-
rão preparadas para realizar 
pequenos reparos internos, 
limpeza de caixa d’água e fazer 
a interligação do imóvel à rede 
coletora de esgoto, quando a 
ligação estiver liberada, de 
acordo com os padrões técni-
cos exigidos pela Sanepar.

As inscrições para esse 
curso podem ser feitas gra-
tuitamente, no Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS), na Rua Bom 
Sucesso, 408. A atividade acon-
tece no Centro de Referência 

Socioambiental
Desde 1999, a Sanepar promove cursos para encanadores dentro 

do programa de intervenção socioambiental em obras. A nova 
proposta, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), tem como objetivo incluir as mulheres, atendendo ao ODS 

5, que trata da Igualdade de Gênero. “O objetivo também é formar 
disseminadores de boas práticas em favor da preservação dos 

recursos hídricos, dos sistemas operacionais de água e esgoto, da 
qualidade ambiental e da saúde da população”, destaca a gestora 

ambiental da Sanepar, Andréa Fontes.

Agentes comunitários
A primeira turma de agentes comunitários de educação, saúde e as-

sistência social de Maria Helena recebeu treinamento, na quinta-feira 
(26). Esses profissionais podem atuar como multiplicadores das infor-
mações técnicas e ambientais dos benefícios e funcionamento do sis-

tema de esgoto sanitário da cidade. O conteúdo do curso está pautado 
no saneamento básico, abordando informações dos recursos hídricos, 

do esgoto, saúde, qualidade ambiental, resíduos sólidos, drenagem 
urbana, manejo das águas pluviais e sustentabilidade. Outra equipe 

será capacitada na terça-feira (31), às 8h30, na Escola Municipal Nossa 
Senhora das Graças, na Rodovia Moacyr Loures Pacheco, 629-771. Os 
cursos são gratuitos, realizados em parceria com a prefeitura de Maria 
Helena e serão ministrados pelos técnicos da Sanepar Andrea Fontes, 

gestora ambiental, e João Paulo Pansanato, tecnólogo ambiental. 

Sanepar apresenta aos prefeitos 
PPP do esgotamento sanitário

Diretores da Sanepar apre-
sentaram a prefeitos de 16 
municípios da Microrregião 
Centro-Litoral detalhes do 
projeto de Parceria Público-
Privada (PPP), a ser desenvol-
vido na região, com o objetivo 
de universalizar o serviço de 
coleta e tratamento de esgoto.

A medida visa atender ao 
novo marco de saneamento 
que estabelece meta de 90% 
de esgotamento sanitário 
até 2033. A apresentação foi 
no auditório da Sanepar, no 
Tarumã, na tarde da última 
quinta-feira (26).

O diretor-presidente da 
Sanepar, Claudio Stabile, 
esclareceu que a PPP possi-
bilita mais agilidade ao aten-
dimento da meta, principal-
mente nos municípios de 
médio e pequeno portes.

“Temos o compromisso de 
olhar para esses municípios e 
melhorar seus indicadores. A 
PPP vai nos permitir avançar 
mais rápido”, disse.

Ele assegurou também que 
a PPP não significa, de modo 
algum, privatizar os serviços. “A 
responsabilidade será sempre 

Especializado de Assistência 
Social (CREAS), com início às 
9 horas.

No sábado seguinte, dia 
11, o curso será destinado aos 
encanadores e profissionais 
autônomos que atuam no 
município. Além das informa-
ções sobre o uso racional da 
água, processos de tratamento 
de água e esgoto e de orienta-
ções socioambientais, os pro-
fissionais vão ser capacitados 

para verificar e identificar vaza-
mentos nos imóveis, para fazer 
as instalações hidrossanitárias 
e receber orientações de lim-
peza de caixa-d’água.

Os interessados devem pro-
curar a Secretaria de Indústria 
e Comércio de Maria Helena, 
na Avenida Paraná, 1471, para 
fazer a sua inscrição. O curso 
será ministrado na Escola 
Municipal Nossa Senhora das 
Graças, com início às 9 horas. 

O curso será exclusivo para mulheres, que vão aprender de forma simples a identificar e 
consertar pequenos vazamentos

SANEPAR

da Sanepar. Nós continuaremos 
a atender os municípios e a res-
ponder pelos serviços”, garantiu.

A estimativa de investimen-
tos é em torno de R$ 1,2 bilhão 
durante todo o período da 
concessão. Estudos de mode-
lagem técnica, financeira e 
jurídica foram elaborados pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
e a B3 está auxiliando em todo 
o processo licitatório.

Participaram do encontro 
outros diretores e técnicos da 
Companhia de Saneamento; 

prefeitos e representantes 
dos 16 municípios (Almirante 
Tamandaré, Adrianópolis, 
Fazenda Rio Grande, Contenda, 
Piên, Rio Branco do Sul, 
Bocaíuva do Sul, Cerro Azul, 
Guaratuba, Mandirituba, 
Quitandinha, Campo Largo, 
Morretes, Rio Negro, Tijucas 
do Sul e Campo do Tenente); 
Marcio Wosniack, represen-
tando a Secretaria de Estado 
das Cidades; a secretária-geral 
das Microrregiões dos Serviços 
Públicos de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário 
do Paraná, Marcia de Oliveira 

Após longo processo de seleção que envolveu a rede 
Sine de todo o País, o Paraná foi escolhido pela Agência 
Francesa de Desenvolvimento para um projeto piloto de 
cooperação técnica voltada ao fortalecimento da política 
de intermediação de mão de obra. A parceria vai garantir 
aproximadamente R$ 7 milhões em investimento no 
sistema de tecnologia para atendimento ao trabalhador 
paranaense. Uma comitiva francesa estará em Curitiba para 
conhecer a estrutura da rede Sine estadual. O objetivo 
é mostrar aos representantes da Agência de Desenvol-
vimento da França como serão aplicados os recursos do 
convênio. O Estado foi o primeiro colocado no ranking 
nacional de colocações e encaminhamentos de emprego 
via Agências do Trabalhador em 2022, sendo respon-
sável por 33% das colocações em todo o Brasil. Foram 
118.839 novos empregos, contra 48.107 do Ceará, 
segundo colocado.

A estimativa de investimentos é em torno de R$ 1,2 bilhão durante todo o período da concessão
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Amorim; e representantes da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV).
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Olheiro dos Piratas do Asfalto é
sequestrado por contrabandistas

Um homem de 22 anos de 
idade foi sequestrado por con-
trabandistas no final da noite 
de quinta-feira, na região de 
Altônia. A polícia desconfia que 
ele (vítima) seria um olheiro 
contratado por criminosos 
conhecidos como ‘Piratas do 
Asfalto’ e que ele seria um dos 
responsáveis por indicar aos 
comparsas, características que 
facilitariam a abordagem aos 
contrabandistas que estives-
sem viajando pelas estradas 
daquela região.

Apesar da suspeita, ele foi 
tratado como vítima, tanto 
pela Polícia Militar, quanto 
pela Polícia Civil, mas os con-
trabandistas que o seques-
traram, foram conduzidos à 
Delegacia de Polícia. Um deles 
permaneceu preso.

Segundo levantamento 
feito pelo 25º Batalhão da 
Polícia Militar de Umuarama, 

o caso teve início por volta 
das 19h, quando o suposto 
‘olheiro’, foi perseguido pela 
rodovia PR- 496, dentro dos 
limites do município de São 
Jorge do Patrocínio. A vítima 
estava pilotando uma motoci-
cleta e foi derrubada por um 
veículo Fiat Pálio, enquanto 
estava em movimento, vindo 
a se ferir. A Polícia Militar foi 
comunicada do caso e acom-
panhou o rapaz até uma uni-
dade de atendimento de 
saúde. O homem preferiu não 
registrar queixa e foi liberado.

Ele retornou ao mesmo 
local onde aconteceu o inci-
dente com o Fiat Pálio e, por 
volta das 23h, foi abordado por 
dois homens que ocupavam 
um GM Celta de cor branca. 
A dupla o forçou a entrar no 
carro, levando o homem até 
a estrada São Henrique, na 
comunidade de Vila Oriental.

Toda a ação estava sendo 
monitorada pela Polícia Militar 
e um cerco foi montado naquela 
microrregião, até que o celta foi 
localizado. Dentro dele estavam 
três pessoas, sendo que uma 
delas era o suposto sequestrado.

Uma abordagem foi reali-
zada, uma vistoria foi feita e 
uma pistola calibre 9 milíme-
tros foi encontrada no veículo. 
Ainda foi descoberto que um 
dos ocupantes, de 44 anos 
de idade, possuía mandado 
de prisão em aberto e ante-
cedentes criminais por con-
trabando, tráfico de drogas e 
formação de quadrilha. O com-
parsa, também foi conduzido à 
Delegacia de Polícia de Altônia.

A dupla presa teria revelado 
aos policiais a suspeita de que 
a vítima, estaria envolvida 
com assaltantes que pode-
riam estar preparando ações 
naquela rodovia.

Arma apreendida pela Polícia Militar estava no interior do carro usado para sequestrar 
suposto olheiro de quadrilha assaltante

Ladrão de banco é capturado
na madrugada, ouvido e liberado

Equipes de segurança e 
monitoramento particular 
detiveram na madrugada de 
ontem (sexta-feira, 27), um 
homem suspeito de ter ten-
tado invadir uma agência ban-
cária no centro da cidade.

Acompanhado de um com-
parsa, ele foi considerado como 
o principal suspeito de ter que-
brado a vidraça que dá acesso 
ao escritório da agência do 
Banco Itaú, situada à avenida 
Brasil, perto do cruzamento com 
a rua Governador Ney Braga.

A prisão aconteceu quando 
os seguranças, que não pres-
tam serviço à referida agência, 
estavam patrulhando o centro 
comercial em motocicletas, 
quando escutaram o som de 
uma vidraça quebrando. Eles 
se aproximaram ada agência e 
localizaram dois homens suspei-
tos correndo pelas imediações. 
Um deles, de 54 anos de idade, 

Casal é preso com carro roubado
que seria entregue em Umuarama

Um homem e uma mulher, 
de 22 e 25 anos (respecti-
vamente), foram presos em 
Cruzeiro do Oeste na última 
quinta-feira (26) após terem 
sido abordados por policiais 
militares enquanto ocupavam 
um carro que havia sido rou-
bado recentemente na cidade 
de Maringá. O casal revelou ter 
sido “contratado” para entre-
gar o veículo em Umuarama.

A ocorrência foi registrada por 
volta das 19h30, quando uma 
equipe do 7º Batalhão da Polícia 
Militar realizava patrulhamento 
de rotina nos entornos dos pos-
tos de combustíveis de Cruzeiro 
do Oeste. Durante a ação eles fla-
graram o Fiat Uno ocupado por 
duas pessoas que reagiram de 
forma suspeita quando notaram 
a presença policial, motivando 
assim a abordagem.

Os policiais deram ordem de 
parada ao motorista que permi-
tiu a checagem do automóvel. 

Dentro dele, a equipe não 
encontrou nada de ilícito, 
porém em checagem documen-
tal foi constatado que as placas 
do carro eram falsas e o número 
do chassi apontava que o auto-
móvel era produto de roubo à 
mão armada, no dia anterior 
(quarta-feira, 25).

O casal afirmou que rece-
beria uma determinada quan-
tia em dinheiro para condu-
tor e entregar o veículo em 
Umuarama, mas não revelou 
com quem o carro seria deixado.

Eles receberam voz de pri-
são e foram encaminhados à 
Delegacia de Polícia.

foi abordado e disse que parti-
cipou da ação, mas não confes-
sou ter quebrado a vidraça do 
banco. O comparsa conseguiu 
fugir, levando uma sacola, que 
a princípio estaria vazia.

Os agentes de segurança 
particular entregaram o 
homem detido à Polícia Militar, 

que fez o encaminhamento 
dele à Delegacia de Polícia.

Lá, ele foi ouvido e liberado, 
mas antes, foi qualificado e 
deverá ser investigado.

A gerência da agência não 
informou se a dupla obteve 
êxito na invasão e nem se algo 
foi levado.

DIVULGAÇÃO

VIDRO de acesso ao escritório da agência bancária foi quebrado por bandidos, que aparen-
temente não tiveram êxito na invasão

D
A

N
IL

O
 M

A
R

TI
N

S
/O

B
E

M
D

IT
O

VEÍCULO tomado de assalto em Maringá 
seria entregue para uma pessoa desconhe-
cida dos receptadores em Umuarama
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Harmonia abre as inscrições
para as Olimpíadas de Verão

Após 17 anos da última 
edição, o Harmonia Clube 
de Campo volta a realizar as 
Olimpíadas de Verão. A compe-
tição, que reúne 16 modalida-
des e acontecerá entre os dias 
24 de fevereiro e 5 de março, 
está com as inscrições abertas.

Estarão em disputa as moda-
lidades de futebol suíço, vôlei 
de quadra, vôlei de área, futsal, 
futevôlei, tênis de mesa, tênis 
de campo, beach tênis, truco, 
sinuca, bocha, natação, cabo 
de guerra, bola queimada, 

Luisa Stefani e Rafael Matos vencem Aberto da Austrália
 A noite da última quin-

ta-feira (26), tarde de sexta 
em Melbourne, na Austrália, 
reservou um feito inédito 
para o tênis brasileiro: a pau-
lista Luisa Stefani e o gaúcho 
Rafael Matos bateram a dupla 
formada pelos indianos Sania 
Mirza e Rohan Bopanna por 2 
sets a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 
6/2 e conquistaram o título do 
Aberto da Austrália nas duplas 
mistas. Pela primeira vez, uma 
parceria entre dois tenistas 
brasileiros é campeã de um 
Grand Slam, como é chamado 
cada um dos principais tor-
neios de tênis do mundo.

O país já tinha títulos nas 
chaves de simples, duplas e 
duplas mistas, mas os outros 
brasileiros a vencer jogando 
duplas (Maria Esther Bueno, 
Marcelo Melo, Bruno Soares e 
Thomaz Koch) sempre o fize-
ram jogando com parceiros 
estrangeiros.

“É um pouco difícil ainda 
descrever o sentimento. Não 

basquetebol e tranca.
Segundo o chefe do depar-

tamento de Esporte do Clube, 
Johnny Semensato, o boliche, 
ainda em estudo, também 
poderá ser implementado na 
competição. “O objetivo é tra-
zer um maior número de asso-
ciados para dentro do clube”, 
destaca.

Ainda conforme Semensato, 
as competições aconteceram na 
sede do Harmonia e serão dis-
tribuídas de acordo com uma 
escala que deverá ser fechada 

nos próximos dias. “Serão duas 
modalidades por dia, uma cole-
tiva e uma individual”, detalha.

O arbitral com as regras 
d a  co m p et i çã o  a co n te -
cerá no dia 18 de fevereiro, 
último dia também para as 
inscrições. Mais informações 
nas redes sociais do clube 
ou ainda pelo telefone (44) 
9-9164-2212.

sei se caiu totalmente a ficha, 
mas poder desfrutar deste 
momento do lado de uma bra-
sileira é muito especial. Não é 
sempre que a gente pode ter 
esse privilégio”, afirmou Rafael 
após a conquista histórica.

A vitória na final – que 
durou pouco menos de uma 
hora e meia – coroou uma 
semana perfeita para a dupla 
que joga junto há apenas um 
mês e perdeu apenas um set 
em cinco partidas disputa-
das. Luisa e Rafael atuaram 
pela primeira vez como dupla 
durante a United Cup, compe-
tição por países, realizada no 
fim de dezembro.

Os dois traziam para a par-
ceria uma performance sólida 
como duplistas – Rafael é o 
número 29 do mundo e Luisa a 
34ª. Luisa carrega no currículo, 
inclusive, uma medalha de 
bronze nos Jogos de Tóquio, 
ao lado de Laura Pigossi. Desde 
então, viveu grandes emoções. 
Lesionou o joelho durante a 

disputa do Aberto dos Estados 
Unidos, em setembro de 2021, 
e ficou um ano fora das qua-
dras. Retornou aos poucos e 
conquistou, na semana ante-
rior ao Aberto da Austrália, o 
WTA 500 de Adelaide.

Em Melbourne, Luiza aca-
bou não podendo participar da 
chave de duplas femininas após 
a desistência de sua parceira, a 
americana Caty McNally, por 
lesão. O título inédito, junto 
com Rafael, foi mais um acon-
tecimento marcante em um 
período determinante da car-
reira de Luisa, de 25 anos.

“Passa um filme na cabeça 
de tudo que eu passei até aqui. 
Realmente, nesses últimos 
meses foi muita coisa muito 
intensa. (Vencer um Grand 
Slam) era um sonho desde 
criança, desde que eu come-
cei a jogar tênis, e isso virou 
minha paixão, minha meta de 
vida. Poder estar aqui e com-
partilhar com o Rafa, outro 
brasileiro e fazer história 

para o tênis brasileiro, não há 
como descrever a sensação e a 
importância disso para mim”, 
disse Luisa.

YMANITU É VICE
Outro brasileiro que chegou 

à final do Aberto da Austrália 
e acabou ficando com o vice-
-campeonato foi Ymanitu Silva, 
catarinense que compete no 
tênis em cadeira de rodas. 
Silva, que é o oitavo do mundo 
na categoria Quad (para atletas 

que também têm deficiên-
cia nos membros superiores), 
jogou ao lado do sul-africano 
Donald Ramphadi e perdeu a 
decisão para os holandeses 
Sam Schroder e Niels Vink por 
2 sets a 0 (6/1 e 6/3).

Este foi o segundo vice-
-campeonato de Ymanitu Silva 
em um Grand Slam. Em 2022, 
atuando com o australiano 
Heath Davidson, ele foi derro-
tado em Paris, na final do tor-
neio de Roland Garros.

A competição, que reúne 16 modalidades e 
acontecerá entre os dias 24 de fevereiro e 5 

de março, está com as inscrições abertas

DANILO MARTINS/OBEMDITO

DUPLA é a primeira 100% brasileira a conquistar título de Grand Slam
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Prefeitura de Umuarama testa sistema
de caixas para redução de alagamentos

Um novo sistema para evi-
tar alagamentos em momentos 
de grande volume de chuvas 
está sendo implantado pela 
Secretaria Municipal de Obras 
no Conjunto Habitacional 
Sonho Meu. Trata-se de um 
reservatório subterrâneo para 
armazenar a água que exceder 
a capacidade de escoamento 
da rede de galerias pluviais. 
“Esta primeira unidade servirá 
para testarmos a eficiência do 
sistema, mas ele já é muito 
utilizado nos grandes centros 
e até fora do país”, disse o pre-
feito Hermes Pimentel.

O reservatório nada mais é 
do que uma grande caixa com 
paredes em concreto armado 
com 10 metros de compri-
mento por 2,5 metros de lar-
gura e três de altura, cons-
truída no subsolo e ligada à 
rede de drenagem pluvial.

“Apenas o fundo da caixa 
não é concretado. Ele recebe 
apenas uma camada de pedra 
‘rachão’ para que a água acu-
mulada vá se dissipando natu-
ralmente para o solo. O sis-
tema será acionado quando 
a rede de galerias ‘afogar’, ou 
seja, não conseguir dar vazão 

IBGE entra na reta 
final para concluir 

Censo 2022
A coleta de dados do Censo 

Demográfico 2022 chegou à 
marca de 99% em Umuarama, 
conforme informou o IBGE, 
ontem (sexta-feira, 27). Esse 
1% que falta é formado, basica-
mente, por moradores da região 
central da cidade, predominan-
temente pessoas que vivem em 
edifícios residenciais. Os recen-
seadores deixaram notificações 
nas caixas de correio solicitando 
a essas pessoas que entrem em 
contato com o instituto até o dia 
28 de fevereiro.

Até o momento, o IBGE 
informa que o município está 
com 117.148 habitantes, em um 
levantamento iniciado em agosto 
e realizado por 70 recenseadores e 
14 supervisores. “O encerramento 
do serviço de levantamento de 
dados foi no final de dezembro. 
Agora os agentes restantes estão 
se dedicando a encontrar essas 
pessoas. O IBGE disponibilizou o 
telefone 137 e atende todos os 
dias das 8h às 21h30. Pedimos 
por favor para quem ainda não 
participou ou quem tem dúvida 
se alguém da casa já respondeu 
ao questionário, que entre em 
contato por telefone”, indica Paulo 
Cardozo Lavado, coordenador do 
IBGE para Umuarama e região.

Até o momento a população 
brasileira está em 184.290.106, 
de acordo com o painel de 
acompanhamento do Censo. 
“Para se ter uma noção, a popu-
lação brasileira foi estimada 
pelo IBGE no ano passado em 
212,7 milhões de pessoas. O 
Censo Demográfico é a princi-
pal fonte de referência para o 
conhecimento das condições 
de vida da população em todos 
os municípios do país”, comenta 
o coordenador.

Ele acrescenta que a pes-
quisa vai revelar, entre outras 
informações, características dos 
domicílios, identificação étni-
co-racial, nupcialidade, núcleo 
familiar, fecundidade, religião 
ou culto, deficiência, migração 
interna ou internacional, educa-
ção, deslocamento para estudo, 
trabalho e rendimento, desloca-
mento para trabalho, mortali-
dade e autismo.

Recape asfáltico está finalizado nas
imediações da praça Oscar Thompson

A equipe de pavimentação 
da Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos finalizou na 
última quinta-feira, 26, o reca-
peamento de trechos de ruas 
nas imediações da Praça Oscar 
Thompson (Zona Armazém) e 
Hospital Cemil. Nesta sexta, 
27, outra equipe da Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram) executava a sinali-
zação viária nos trechos que 
receberam nova capa asfáltica.

O serviço faz parte do pro-
grama de recuperação das 
vias públicas de Umuarama, 
determinado pelo prefeito 
Hermes Pimentel, que tem 
acompanhado de perto a exe-
cução do trabalho. “O cui-
dado com o asfalto não pode 
parar. Precisamos ir além da 
manutenção (tapa-buraco) e 
implantar melhorias, como 
reperfilamento, recape e 

micropavimentação, sempre 
que possível para melhorar as 
condições de tráfego e o con-
forto aos moradores”, disse.

Para o prefeito, o mesmo 
cuidado deve ser tomado em 
todas as regiões da cidade. 
“Há pouco tempo realizamos 
recapeamento no mutirão do 
Jardim Alvorada, no distrito 
de Lovat, no Centro Cívico e 
em todas as ruas do Parque 
Dom Bosco, entre outros. O 
serviço atende uma necessi-
dade da população e favorece 
o desenvolvimento da cidade”, 
afirmou.

O secretário de Obras, 
Gleison Alves de Andrade, lem-
bra que a utilização de equi-
pamentos próprios e mão de 
obra do município reduz os 
cursos do processo e permite 
ampliar o número de locais 
atendidos. “Utilizando nossa 
equipe atendemos uma área 
bem maior com os mesmos 

custos caso a opção fosse por 
um serviço contratado (tercei-
rizado)”, apontou.

O serviço contemplou 
trechos das ruas Amambai, 
Generino Delfino Coelho, José 
Teixeira Dávila e por último a 
Marabá. Nesta etapa, as ruas 
da Zona Armazém receberam 

reperfilamento, alinhamento 
do pavimento e uma capa 
asfáltica nova, aplicada com 
vibroacabadora e compac-
tada com rolo. O resultado 
é um asfalto renovado, que 
deve garantir boas condições 
de tráfego por no mínimo cinco 
anos.

A utilização de equipamentos próprios e mão de obra do município reduz os cursos do pro-
cesso e permite ampliar o número de locais atendidos
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total à água nos momentos de 
chuva mais pesada, que geral-
mente são rápidos”, explicou 
o secretário de Obras, Gleison 
Alves de Andrade.

A construção da caixa foi ini-
ciada no decorrer da semana 
por uma empresa prestadora 
de serviços do município, sob o 
terreno do Centro de Iniciação 
ao Esporte (CIE) do Sonho Meu, 
próximo do cruzamento das 
ruas Graciliano Ramos com 
Manoel Antônio de Almeida. 
Após a conclusão, os resulta-
dos serão monitoradores para 
testar a sua eficiência.

“Dependendo dos resulta-
dos, poderemos utilizar esse 
sistema em outras regiões da 
cidade, onde a ampliação da 
rede de galerias pluviais exi-
giria investimentos vultuo-
sos. Uma das possibilidades 
é a região central, onde hoje 
é praticamente inviável remo-
ver toda o asfalto, escavar e 
implantar tubos de grande 
dimensão entrelaçados com 
antigas redes”, lembrou o 
prefeito.

Pimentel citou como exem-
plo o baixadão da região cen-
tral, compreendendo trechos 

das avenidas Brasil, Paraná e 
Castelo Branco, cortadas pela 
rua Governador Ney Braga. 
Apesar de toda a manutenção 
e limpeza de galerias realizada 
pelo município, em momentos 
de chuva muito intensa ainda 
ocorrem alagamentos próximo 
à agência do Banco do Brasil e 
na direção da Prefeitura.

“Caso as caixas de conten-
ção se mostrem eficientes, 
poderemos no futuro implan-
tá-las a partir do Bosque 
Uirapuru, nas imediações do 
Umuarama Country Club e até 
na avenida Flórida, captando o 

excedente de água das chuvas 
e eliminando os alagamentos 
nas proximidades do Banco do 
Brasil”, reforçou Pimentel. A 
caixa em construção do Sonho 
Meu tem capacidade aproxi-
mada de 75 m³.

Caso ela esgote sua capa-
cidade, uma tubulação fará a 
descarga em outro ponto da 
rede de galerias pluviais. “Mas 
é necessário que caia muita 
água para encher uma caixa 
desse porte, uma vez que o 
fundo dela é aberto e a dre-
nagem é feita diretamente no 
solo”, completou o prefeito.

A construção da caixa foi iniciada no decorrer da semana no Conjunto Sonho Meu. Os resul-
tados serão monitoradores para testar a sua eficiência
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo da semana
ÁRIES  21/3 a 20/4
Cautela em dobro com seu dinheiro, mas gra-
ninha extra pode pintar através de rifa, jogo 
ou sorteio. Nos assuntos do coração, atração 
intensa com alguém popular e disputado. Dê 
mais atenção para sua saúde. 

TOURO  21/4 a 205
Pode sobressair em suas atividades ao mostrar 
seus talentos. Período agitado com os parentes 
e atenções voltadas para os acontecimentos do 
lar. O romance estará blindado e pode ter sur-
presas com alguém de outra cidade. Mas con-
trole os gastos com pulso firme. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
 O período é indicado para começar coisas dife-
rentes e mandar ver nos estudos, mas fique 
atento (a) com puxadas de tapete, decepções e 
aborrecimentos inesperados. O clima na paixão 
esquenta e pode pintar uma atração arrebata-
dora na paquera. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Preocupações podem afetar seu equilíbrio e sos-
sego. Problema financeiro ou treta com alguém 
do seu círculo de amizades pode te deixar de 
cabeça quente. Na paixão, há belas chances de 
firmar compromisso. Com a paquera, a dica para 
a semana é: guarde bem seus segredos.

LEÃO 22/7 a 22/8
Fique esperto com os assuntos profissionais. 
Evite mudanças repentinas na carreira e pro-
cure ter mais jogo de cintura com chefes. Na vida 
amorosa, pode rolar um lance envolvente com 
alguém que já conhece. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
A semana será protegida e com bom pique no 
trabalho, mas dê uma maneirada nas ativida-
des para não se sobrecarregar. Aborrecimentos 
e chateações podem deixar sua ansiedade no 
pico. Se está a fim de alguém, o momento é per-
feito para investir na aproximação.

LIBRA  23/9 a 22/10
Os contatinhos podem fervilhar no começo da 
semana e suas paqueras estão com tudo, mas 
cuidado para não entrar em nenhuma barca 
furada. Não despreze a concorrência, que estará 
mais acirrada no trabalho. Divertimentos, decla-
rações e uma conquista gloriosa devem rolar. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Assuntos familiares continuam concentrando 
as suas atenções nesta semana. Não é o melhor 
momento para firmar acordo ou parceria. Nem 
tente impor seu jeito de pensar e agir ou pode 
atrair tretas. Se está solteira, a paquera pode 
falar de namoro logo de cara.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Muito cuidado para não se envolver em fofocas, 
situações enroladas ou então tomar decisões 
impensadas no trabalho, pois o risco de arrependi-
mento é grande. Nos assuntos do coração, o clima 
é estável, mas mal-entendidos podem pintar.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
A vontade de ceder às tentações de consumo 
será grande, então, é melhor esconder o cartão. 
Sua sensualidade estará um arraso e promete 
um período perfeito sem defeitos na conquista e 
no romance. Com relação às finanças, a semana 
está protegida e ganhos estão previstos. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Pegue mais leve com a turma de casa. O amor 
estará mais envolvente, apaixonado e cheio de 
desejo. Na paquera a coisa pode dar uma emba-
çada então abra os olhos para não entrar em 
nenhuma cilada. Aviso: cuide mais da sua saúde.

PEIXES 20/2 a 20/3
O alerta soa para sua comunicação e sua saúde, 
portanto, abra os olhos com fofocas, mal-enten-
didos e cuide com mais carinho do seu orga-
nismo. Você pode ampliar seus ganhos ao lidar 
com vendas, trocas, comércio virtual e enco-
mendas. Ideais afetivos podem se realizar.

Os nascidos em 28 de janeiro são encantadores e atraentes, além de muito particulares na esco-
lha de desafios e interesses. São realistas com relação a suas capacidades e embora possam 
parecer audaciosos para os outros, até mesmo imprudentes, têm controle de si mesmo. Podem 
ser extremamente práticos e não se jogam em nenhuma situação sem terem investigado antes.

Horóscopo nascidos em 28 de janeiro
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2/un. 3/arc. 5/baobá — favor — lapso. 9/perecível.

Os nascidos em 29 de janeiro lutam pelo que acreditam, mas somente se necessário. Possuem 
grande fé na razão e a compreensão humana prevalecerem na maioria das situações. Tentam 
solucionar tudo da melhor maneira possível. Raramente são ditatoriais e não gostam de impor 
suas ideias aos outros. Sua maior satisfação é viver e trabalhar com outras pessoas, em har-
monia, como um membro da equipe.

Horóscopo nascidos em 29 de janeiro

As personalidades dominadoras nascidas em 30 de janeiro existem para liderar. Tem talento 
para conduzir, entreter, ensinar, explicar e tornar suas ideias claras para os outros. Se orgu-
lham de ter muito bom discernimento. Reconhecem o fracasso como uma lição importante a 
ser aprendida. Se preocupam muito com sua imagem.

Horóscopo nascidos em 30 de janeiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 28/1/2023
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max 32
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Domingo 29/1/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 30/1/2023
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Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03
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Nada menos que sete cami-
nhões com entulhos foram 
levados para o Aterro Sanitário 
de Umuarama na quinta (26), 
em operação realizada pela 
Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde Ambiental na região 
do bairro Parque Danielle. 
Ali foi identificado o maior 
índice de infestação do mos-
quito Aedes aegypti da cidade 
– 16,7 pontos, um número 

Arrastão no Danielle recolheu 30 toneladas de entulhos
considerado alarmante pelas 
autoridades de saúde. Trinta 
toneladas de lixo, móveis 
velhos e objetos que podem 
acumular água foram retirados 
no arrastão contra a dengue.

Segundo Renata Luzia 
Fe r r e i ra ,  co o r d e n a d o ra 
da Vigi lância em Saúde 
Ambiental da Secretaria 
Municipal de Saúde, conta 
que a operação foi realizada 

nos bairros Parque Vitória 
Régia, Jardim Alto da Boa 
Vista, Parque San Remo II 
e no Parque Danielle. “São 
24 quarteirões onde exis-
tem quase mil imóveis. O 
Índice de Infestação Predial 
(IIP) – que é a porcentagem 
de imóveis 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 visi-
tados, quase 17 tinham ao 
menos um foco do mosquito”, 
comentou.

Outras localidades com 

alto risco de contaminação 
são 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%.
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Toyota lança RAV4 2023 no Brasil
RAV, SUV mais vendido do 
mundo, apresenta novos itens 
de segurança, como Assistência 
de Permanência de Faixa (LTA)

 A Toyota anuncia a chegada 
do RAV4 2023, fortalecendo 
a sua estratégia de oferta de 
veículos eletrificados no País. 
O SUV híbrido chegou às con-
cessionárias de todo o Brasil 
quarta-feira (26), com novos 
itens de segurança, como 
Assistência de Permanência de 
Faixa (LTA), e de conveniência, 
como multimídia com tela de 
oito polegadas e monitor de 
visão 360° (Panoramic View 
Monitor – PVM).

O SUV, oferecido em versão 
única SX Connect Hybrid, alia 
modernidade, sofisticação e 
conforto, além de proporcio-
nar uma experiência de condu-
ção prazerosa e eficiente, graças 
ao motor 2.5 L DOHC 4 cilindros 
que, combinado aos três moto-
res elétricos, resulta numa 
potência máxima de 222 cv.

NOVA MULTIMÍDIA
O SUV mais vendido do 

mundo apresenta novidades 
no sistema multimídia. Na 
linha 2023, ele chega com tela 
de alta resolução HD de oito 
polegadas, com rádio AM/FM, 
função MP3, entrada USB e 
conexão para smartphones e 
tablets, por meio do espelha-
mento com Android Auto ou 
Apple CarPlay. O novo RAV4 
também passa a contar com 
sistema de navegação pró-
pria. O computador de bordo 
tem tela TFT colorida de oito 
polegadas, que facilita a visua-
lização do condutor. Já o moni-
tor de visão 360° (Panoramic 
View Monitor – PVM) agrega, no 

modo de exibição do display, 
suporte ao motorista na iden-
tificação de movimentos ao 
redor do veículo combinando 
uma câmera frontal, uma em 
cada lateral e uma traseira.

No quesito itens de conve-
niência o SUV dispõe de ar-con-
dicionado digital de duas 
zonas, com sistema S-Flow 
e abertura e fechamento da 
tampa do porta-malas com 
acionamento por chave ou 
pelo sensor de movimento, 
localizado debaixo do para-
-choque traseiro. Além disso, 
o console central vem equi-
pado com carregador de celu-
lar por indução.

SEGURANÇA APRIMORADA
Comprometida em desen-

volver  carros  cada ve z 

melhores e mais seguros, a 
Toyota equipou o SUV com 
novos itens de segurança. 
Agora, o modelo passa a 
contar com a Assistência de 
Permanência de Faixa (LTA), 
que tem a função de obser-
var as marcações da estrada 
e fazer ajustes para auxiliar o 
condutor a manter sua posi-
ção, com suporte de direção 
extra e alerta sonoro. Além da 
câmera de reconhecimento 
frontal, o sistema LTA também 
utiliza o conjunto do sensor de 
radar de ondas milimétricas e 
o sensor de monitoramento de 
ponto cego (BSM) para reco-
nhecer veículos à frente e ao 
redor, fornecendo informações 
ao condutor e realizando assis-
tência de direção de acordo 
com as condições da estrada 

ou de condução. Além disso, 
o RAV4 conta com Alerta de 
Tráfego Traseiro (RCTA) e alerta 
para utilização dos cintos de 
segurança traseiros.

O Toyota Safety Sense 
(TSS) segue presente no SUV, 
com o Sistema de Pré-Colisão 
Frontal (PCS), que também 
detecta pedestres e ciclistas, 
com frenagem automática de 
emergência. O Controle de 
Cruzeiro Adaptativo (ACC) foi 
melhorado e pode ser ajus-
tado em todas as velocida-
des. Também fazem parte do 
pacote, o Sistema de Alerta 
de Mudança de Faixa com 
Condução Assistida (LDA) e 
Farol Alto Automático (AHB). 
Vale ressaltar que todos esses 
sistemas são projetados para 
auxiliar o motorista em situa-
ções adversas de direção, e 
não para substituí-lo.

A lista de segurança do veí-
culo inclui sete airbags: dois 
frontais, dois laterais, dois de 
cortina e um de joelho, para o 
motorista. Também estão inse-
ridos Controle de Estabilidade 
(VSC), Assistente de Partida em 
Rampa (HAC), freios ABS com 
EBD, Assistência à Frenagem 
de Emergência (BAS), Luzes 
de Freio de Emergência (EBS) 
e dois pontos de ancoragem 
Isofix, com dois pontos de 
amarração superior. O RAV4 
ainda conta com Controle de 

Tração (TRC).

MOTORIZAÇÃO
Sob o capô, o SUV é equi-

pado com a consagrada moto-
rização 2.5L DOHC, quatro 
cilindros 16V VVT-iE de 178 cv 
a 5.700 rpm e torque de 22,5 
kgfm a 3.600 rpm, e três moto-
res elétricos THS II de 120 cv 
e 20,6 kgfm de torque, que 
combinados, resultam numa 
potência máxima de 222 cv.

A transmissão também é a 
conhecida Hybrid Transaxle, 
que entrega acelerações mais 
lineares, reduz ou aumenta 
continuamente as marchas 
e pode gerar alto torque em 
baixas rotações, o que per-
mite maior controle da condu-
ção sem desperdiçar energia, 
aumentando a eficiência no 
consumo de combustível.

Ainda estão disponíveis 
quatro modos de condução 
(Normal, Eco, EV e Sport), que 
se adaptam a diferentes modos 
de condução e terrenos.

O RAV4 2023 possui tração 
integral e conta com suspen-
são McPherson, com barras 
estabilizadoras, na dianteira, 
e wishbone, com barras estabi-
lizadoras, na traseira. Essa con-
figuração ajuda a melhorar as 
respostas do conjunto AWD e 
garante maior controle de tor-
que dinâmico e estabilidade 
no veículo.

PREÇO
O RAV4 SX Connected 

Hybrid está disponível nas con-
cessionárias da marca no País 
por R$ 322.890,00.

RAV4 segue com o motor 
2.5L, combinando três 
motores elétricos que, 
juntos, proporcionam 
potência de 222 cv

 FOTOS: DIVULGAÇÃO
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
CRUZE 1.4 TURBO SPORT6 RS 22/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 149.900,00
EQUINOX PREMIER  19/20 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 179.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
ONIX 1.4 AT ACTIV 18/19 LARANJA COMPLETO, AUT R$ 76.900,00
ONIX 1.4 ACTIV 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 76.900,00
ONIX 1.0 TURBO PREMIER 19/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO R$ 89.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO AT LTZ 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 92.900,00
POLO MF 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LT 19/19 PRETO COMPLETO R$ 69.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 102.900,00
TRACKER 1.0 TURBO LT 21/22 PRATA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00 
VW UP CROSS  18/19 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama

EXTRAVIO DE ALVARÁ
S. TORCHETI ALVES - ME, com 
sede e domicílio na Av. Olinda, 
1117, sala B, Jardim Tamoyo, 
Umuarama – PR, inscrita no 
CNPJ nº  11.068.994/0001-
02, comunica para os devidos 
fins o extravio do seu ALVARÁ 
DE LICENÇA com cadastro na 
prefeitura sob nº 27642, com 
esta publicação torna-se sem 
efeito legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
S. TORCHETI ALVES - ME, com 
sede e domicílio na Av. 
Apucarana, 4061, A, Zona I, 
Umuarama – PR, inscrita no 
CNPJ nº  11.068.994/0001-
02, comunica para os devidos 
fins o extravio do seu ALVARÁ 
DE LICENÇA com cadastro na 
prefeitura sob nº 27080, com 
esta publicação torna-se sem 
efeito legal e comercial.

Resultados com usina de britagem
vem inspirando outros municípios

A usina de britagem da 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente está chamando a 
atenção de outros municípios, 
interessados no reaproveita-
mento dos resíduos de cons-
trução civil. Nesta sexta-feira, 
27, a responsável técnica pelo 
aterro sanitário municipal, 
Rafaela Moreira, representou 
o secretário Rubens Sampaio 
na visita técnica realizada por 
uma equipe da Prefeitura de 
Nova Esperança, Noroeste do 
Estado.

O grupo foi formado pelo 
secretário de Meio Ambiente 
daquela cidade, Gustavo 
Lima Niimoto, pela diretora 
de Meio Ambiente, Raíssa 
Martins Amadeo, e pelo 
empresário Rozeno Fernandes 
Guimarães, empreendedor de 
Nova Esperança. Adenilson 
Raimundo da Silva, gerente do 
aterro sanitário, acompanhou 
a visita.

“Eles vieram conhecer 
a nossa usina para poder 
implementar um modelo 
semelhante na cidade deles. 
Ficaram animados com o 

potencial do equipamento. 
Pena que a visita foi muito 
rápida e não foi possível mos-
trar outros programas ambien-
tais realizados pelo município”, 
disse Rafaela.

Com o trabalho da usina 
de britagem a Prefeitura de 
Umuarama processa resíduos 
de demolições e até rejeito de 
asfalto para o cascalhamento 
de estradas rurais não pavi-
mentadas. A coordenadora do 
aterro explica que a usina pro-
duz três espessuras diferentes 
de cascalho com amplas possi-
bilidades de utilização na con-
servação de estradas rurais e 
ruas sem asfalto. “Ela garante 
a destinação correta para estes 
resíduos, que antes eram des-
cartados em locais muitas 
vezes inadequados”, disse.

A capacidade de produ-
ção é de até 20 m³ por hora, 
com separação das ferragens 
contidas no entulho recebido 
das estações da triagem das 
empresas que trabalham com 
caçambas, das obras munici-
pais e do serviço público de 
limpeza. Antes esse material 
era dispensado em aterros e 
espaços particulares, às vezes 
de forma irregular, e também 
em fundos de vale.

“Com a usina, o município 
passou a oferecer às empre-
sas do setor a opção de dar a 
destinação correta aos restos 
de obras”, lembra o secretário 
Rubens Sampaio. O processa-
mento inclui triagem nas estei-
ras para separar madeira, plás-
tico, vidro, papel e metal. Em 
seguida o material é triturado 
e a brita resultante é separada 
automaticamente por tamanho.

O material resultante do 
processo é amplamente utili-
zado pela Secretaria Municipal 
de Serviços Rodoviários. 
Algumas estradas, inclusive, 
já foram totalmente cascalha-
das com os resíduos de cons-
trução triturados pela usina. 

Umuarama tem mais de 600 
km de estradas não pavi-
mentadas que exigem cuida-
dos constantes e o cascalha-
mento reduz a necessidade de 
manutenção.

Para a implantação, em 
2019, a usina recebeu o investi-
mento de R$ 479 mil na aquisi-
ção dos equipamentos e R$ 30 
mil em obras estruturais para 
instalação no Aterro Sanitário 
Municipal, em recursos pró-
prios da Prefeitura.

COM a usina, o município passou a oferecer às empresas do setor a opção de dar a desti-
nação correta aos restos de obras
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Pesca ilegal
Dois pescadores foram 
notificados pela Polícia 
Militar Ambiental (PMAmb/
FV), a Força Verde, por 
pescar em período proibido, 
na última quinta-feira (26), 
em Umuarama. Os policiais 
– no âmbito da Operação 
Hórus – durante o programa 
Guardiões da Fronteira, 
foram verificar uma 
denúncia de gado em área 
de preservação permanente, 
e durante a fiscalização 
acabaram encontrando 
a dupla infratora. Foi 
confeccionado um boletim 
de ocorrência e eles foram 
notificados. Os peixes ainda 
vivos foram soltos e os 
pescados, recolhidos. Dois 
caniços foram apreendidos.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Uma pessoa que tem a ousadia de 
desperdiçar uma hora, ainda não descobriu o 

valor da vida.” Charles Darwin.
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BATMAN
O filme Batman que é  interpretado por 
Robert Pattinson - o vampiro e agora 
morcego preferido do mundo, leva o 
público a uma jornada sombria por 
Gotham City. Essa sensação de estar 

sempre atento se deu graças aos efei-
tos especiais, ao detalhe na maquia-

gem de cada personagem e ao silêncio 
envolvente a cada momento oportuno. 
O filme está na disputa pela estatueta 
nas categorias de Maquiagem, Som e 
Efeitos Visuais. Assista esse e mais 

filmes na HBO Max.

BOLSAS
O  SESC Umuarama faz divulgação 
de bolsas gratuitas de projetos da 
Unidade para toda a Comunidade. 

Seguem informações projetos Ensi-
no Médio e Idiomas com oferta 900 

vagas gratuitas para cursos de inglês 
e espanhol -, e com isso poten-

cializar  o seu desempenho com a 
realização de um curso de idiomas. 
Está aberto até o dia 31 de janeiro 
de 2023 o edital para as bolsas de 

estudo gratuitas nos cursos de inglês 
e de espanhol nas unidades do Sesc 

Umuarama.

***

 Ao todo, são 900 vagas e para 
concorrê-las o candidato pode rea-
lizar o atendimento presencial nas 
Unidades do Sesc que oferecem as 

bolsas gratuitas. Além das mensali-
dades, o material didático utilizado 
no curso está incluso na bolsa. As 
vagas gratuitas estão abertas para 
trabalhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo ou dependentes 

de trabalhadores do comércio, estu-
dantes da Educação Básica na rede 

pública de ensino e/ou estudantes da 
rede particular de ensino com bolsa 

de estudo integral.

***

Os candidatos também deverão 
comprovar renda bruta familiar de 

até três salários mínimos conforme o 
piso nacional vigente. Acesse o edi-

tal e terá acesso à listagem completa 
da documentação exigida e consultar 
a relação de unidades que oferecem 
as vagas. Unidade de Umuarama com 
11 bolsas gratuitas. Mais detalhes no 

Sesc Umuarama.

MUNDIAL
O Mundial de Clubes da Fifa será 

disputado entre 1º e 11 de feverei-
ro, no Marrocos. Flamengo e Real 
Madrid são os únicos clubes que 

entram diretamente nas semifinais, 
que acontecerão nos dias 7 e 8. O 
campeão da Libertadores 2022 . O 
campeão da Libertadores 2022 e 
o vencedor da Champions League 

2021/2022 só vão se encontrar em 
uma eventual final. 

ZOOM
MARIA EDUARDA DE FREITAS comemora seus quinze anos hoje com uma 

belíssima festa, no Caiuá Centro de Eventos. Cercada pelo carinho da família 
e dos amigos ela reina absoluta, com seu carisma, beleza ímpar e meiguice.

CLAUDINEI FOTOGRAFIA
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