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Programa Bolsa Atleta realiza o
repasse dos primeiros benefícios
Até o próximo dia 7, quinto dia útil de fevereiro, será depositada a primeira 
parcela do benefício do Bolsa Atleta na conta dos 44 atletas umuaramen-
ses que foram contemplados nesta primeira edição da iniciativa. Ao longo 
do ano, eles receberão 10 parcelas em valores que variam de R$ 200 a R$ 

600, conforme a categoria em que foram inscritos e aprovados. O pro-
grama é executado com recursos próprios e gerido em conjunto entre as 
secretarias municipais de Assistência Social, Esportes e Lazer e o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

ALBARI ROSA/AEN

Safra de milho

Copom mantém
juros básicos

da economia em
13,75% ao ano

l 2

Silveira é preso
um dia após

perder mandato
de deputado

l 3

Lançado edital
para reforma

do aterro em ponte
no Noroeste

l 4

l 7

l 5

Aulas de canto
e teatro estão de
volta no Centro

Cultural Schubert
l 6

A diretoria da SRU divulgou mais uma atração na 
48ª Expo Umuarama/21ª Internacional. No domingo, 
12 de março, o público poderá assistir ao Show de 
Motocross Freestyle, com o piloto Gilmar Flores, o 
Joaninha, considerado um dos maiores astros mundiais 
da categoria. A apresentação consiste na execução de 
manobras acrobáticas durante os saltos com moto. 
Joaninha é o primeiro brasileiro a realizar o ‘back flip’, 
manobra em que o piloto, após o salto, dá um giro 
completo no ar, com a moto. l 6

Joaninha na Expo

Um trecho da Avenida 
Tiradentes, entre a 

Avenida Castelo Branco 
e a saída para a 

PR-323, foi totalmente 
revitalizado. A Secretaria 

de Meio Ambiente 
finaliza a obra com o 

plantio de 127 palmeiras 
imperiais, transformando 

o visual dos canteiros 
centrais. l 8

Novo Visual
JOSÉ A. SABINO/SECOM
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REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

@tribunahojenewsumuarama

Empresário/empregador
Contribui com 11% sobre o pró-labore, en tre R$
1.212,00 (R$ 133,32) e  R$ 7.087,22 (R$ 779,59)..
Autônomo
1)  Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.212,00 (R$ 242,4) a R$ 7.087,22(R$ 1.417,44). 2)  Rece -
be de jurídicas: a em presa recolhe 11%  sobre o má xi -
mo de R$ 7.087,22 (R$ 779,59) e desconta do au tô -
nomo. 3)  Re cebe jurídicas e físicas: des conto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 7.087,22 (R$ 779,59). Se
não atingir este teto, reco lhe 20%, via carnê, sobre a
dife rença até R$ 7.087,22. 4) Aut. espe cial:sobre R$
1.212,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.
Facultativo
Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.212,00
(R$ 242,40) a R$ 7.087,22 (R$ 1.417,44), por carnê.

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,62 - 5,79 5,79
IGP-M (FGV) 0,45 0,21 0,21 3,79
IGP-DI (FGV) 0.31 - 5.03 5.03

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,0590 1,0545 1,0379
IGP-DI (FGV) 1,0602 1.0503 -
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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

Ações % R$
Petrobras PN -4,63% 24,52 
Vale ON -4,62% 89,14 
ItauUnibanco PN +0,92% 25,21 
Magazine Luiza ON +1,17% 4,34 
Gol PN +13,12% 8,45 
Azul PN +7,15% 12,44 

IBOVESPA: -1,72% 110.140 pontos

Iene 128,44
Libra est. 0,81
Euro 0,91
Peso arg. 187,65

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,3% 5,0440 5,0450 -0,6%

PTAX  (BC) -1,6% 4,9895 4,9901 -2,1%

PARALELO 0,0% 4,9600 5,3500 -0,6%

TURISMO 0,0% 4,9600 5,3300 -0,6%

EURO -1,5% 5,4570 5,4582 -1,5%

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

DÓLAR 02/02

Iene R$ 0,0389
Libra est. R$ 6,13
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.464,77 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/02 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. DEZEMBRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

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

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

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/22 a dez/22)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/23 1.534,25 14,00 2,8%
FARELO mar/23 491,80 7,10 5,7%
MILHO mar/23 675,25 -5,75 0,7%
TRIGO mar/23 761,00 1,25 -1,9%

SOJA 158,25 -0,6% -5,8% 157,00
MILHO 75,72 -0,1% -0,8% 75,00
TRIGO 89,54 0,1% -4,1% 92,00
BOI GORDO 267,56 -0,6% -4,8% 265,00
SUINO 6,27 1,1% -9,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 02/02 PR DIA 30d. Casc.

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

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 02/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 0,6% -4,5%
SOJA Paranaguá 174,00 1,2% -5,9%
MILHO Cascavel 82,00 1,2% -1,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Relações superficiais devem chegar ao 
fim. É hora de avaliar quem é realmente 
amigo e romper os laços com quem não 
merece a sua dedicação. Pode ter gas-
tos inesperados ou perder dinheiro em 
algum acordo. Pode surgir uma forte 
atração por alguém da turma.

TOURO  21/4 a 205
Será um bom momento para somar forças 
com os colegas pelas metas em comum. No 
amor, o desejo de viver uma relação mais 
séria deve aumentar. Há grande chance de 
se envolver com alguém do trabalho, mas 
terá desafios, então, vá devagar. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Boas vibrações para os estudos, cursos e 
concursos. Também pode retomar o con-
tato com uma pessoa que está distante. A 
saúde também pede atenção: se algo inco-
modar, consulte um especialista. Obstácu-
los no romance com colega ou conhecido. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Pode receber um presente ou um 
dinheiro inesperado de parentes. Já para 
o seu coração, o céu indica novidades e 
fortes emoções. Sua sensualidade está 
no auge e deve atrair muitos admiradores 
na paquera. Pode até se surpreender com 
a atitude de um pretendente da turma.

LEÃO 22/7 a 22/8
Terá bons resultados ao trabalhar em equipe 
e trocar ideias com os colegas e pode fazer 
acordos muito vantajosos. Encontro ou con-
tato com um (a) ex-amor pode despertar 
emoções que estavam adormecidas e deve 
pensar bem antes de reatar. No romance, 
evite remoer mágoas e ressentimentos.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Dedique-se ao que faz e receberá a 
recompensa, sobretudo se você recebe 
comissão por vendas e serviços. Tenha 
cuidado com fofocas e mal-entendidos 
envolvendo chefes e colegas. Na vida a 
dois, conversas e decisões importantes. 
Mas saiba ouvir e ceder para não brigar.

LIBRA  23/9 a 22/10
Logo cedo pode enfrentar algum desen-
tendimento com parentes. Deve prestar 
mais atenção às finanças. Fase animada 
nas paqueras. Você vai usar todo seu 
charme para atrair quem deseja. Para 
quem já encontrou o par, é bom pegar 
leve com cobranças e ciúme.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
No trabalho, procure se concentrar nas 
tarefas que faz com mais segurança 
e fique longe de fofocas. No amor vai 
encantar quem quiser, mas a família 
pode questionar suas escolhas. Quem 
já tem alguém, não deixe preocupações 
atrapalharem a paixão.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você pode fazer contatos importantes 
ou ter boas conversas com os colegas. 
Pode resolver algumas pendências com 
alguém próximo. Só não convém mistu-
rar amizade com dinheiro se não quiser 
fazer papel de trouxa. A dois, melhore o 
diálogo e esclareça dúvidas sem brigar.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Os humilhados podem ser exaltados e 
você pode ter uma boa notícia a respeito 
de uma promoção desejada, um pedido de 
aumento de salário que fez recentemente. 
Se pintar ciúme de amigo (a), pode ser sinal 
de que a amizade está virando paixão.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você pode ter a chance de trocar ideias com 
uma pessoa sábia e bem-sucedida: ouça 
dicas e conselhos. É hora de investir na car-
reira, mostrar o seu valor e batalhar por seus 
objetivos. No amor, quem está livre pode se 
interessar por alguém de outra cidade.

PEIXES 20/2 a 20/3
você pode se decepcionar com amigos, 
mas não tome atitudes baseadas em 
fofocas: investigue primeiro para ver 
se não é só intriga de gente maldosa. 
Namoro secreto ou a distância pode dei-
xar seu coração inseguro, mas o diálogo 
será a melhor solução. 

A maioria das pessoas nascidas em 3 de fevereiro presta atenção aos detalhes. Têm também 
excelente noção de tempo, em geral, escolhendo exatamente o momento certo para agir 
nos negócios e no amor. São extremamente realistas e pontualidade não é seu forte. São 
pacientes e persistentes. Com relação a dinheiro, parecem ter sorte inesperada e sempre são 
surpreendidos por algo positivo no que diz respeito a investimentos sem muitas expectativas.

Horóscopo nascidos em 3 de fevereiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 3/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 31
min 24

max 25
min 21

Cascavel
max 25 
min 20

Foz do Iguaçu
max 28
min 23

max 25
min 20

Curitiba
max 24
min 19

FASES 
DA LUA

Sábado 4/2/2023

Poucas nuvens
Domingo 5/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2425Lotomania

03.847
29.081
30.196
59.353
90.223

03 32 43 52 56 60 71 
CIANORTE (PR)

24 41 47 76 78
concurso: 6066

04 05 17 20 48 52

13 14 19 23 34 35 36 42 43 49 
58 63 67 68 77 82 92 95 97 98

concurso: 2729Lotofácil
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MBAP
HAMBURGUER

REALEURO
ILARNSL

LINHASTÃO
HOTCENI
AREALCHAT
MANDIBULA

VEDACOVIL
RARALADO
CSERASA

RATULSDB
NUEVAZELO

ATACANTEH
EOSTENTA

Setor de
transporte
comercial
pelo mar

Indivíduo
de desta-

que na
sociedade

Relação
(de nomes)

Bife arre-
dondado
de carne
moída

Moeda da
União

Europeia

A geleia
da abelha

rainha

Conso-
antes de

"selo"

Relativo
à Itália

Fio usado
pela cos-
tureira
(pl.)

Autran
Dourado,
escritor

Osso mó-
vel usado
na masti-

gação

Vitamina
abun-

dante na
acerola

Efeito da
queima-
dura na

pele

Nova, em 
espanhol

Forma do
barbeador

descar-
tável

Posição de
Neymar,

no futebol

Exibe com
orgulho

(?) dog,
sanduíche

Terreno
de praias

Fecha;
tapa

Rádio
(símbolo)

Aperfei-
çoada;

corrigida 
Sílaba de
"batom"

O "manual" do remé-
dio (pl.) (?)

secreto:
espião

Ácido ribo-
nucleico
Filha de

Zeus (Mit.)
(?) logo:

assim que
Pressionar
o mouse

Bate-papo
on-line
Enfeites
de festas

Abrigo 
de feras
Erva ras-
teira (pl.)

Ferido
de leve
Nascido

na Suécia
Empresa de
informação
de crédito
Teu (fem.)

Brigar;
combater 
Formiga,
em inglês

(?) de
pedra:
granizo

Tranquilo
(gíria)

Dedicação;
cuidado

Débora
Bloch,
atriz 

brasileira

3/ant — arn. 4/chat. 5/nueva. 6/linhas.
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A OS N C
L O C O M O T O R
F O N I V O R O

S A B R E A G I L
B A R C SA N A
E S A H A G R

E T E R U R C A
C O M E S T I V E L

B P O E A P E
E R R O S N A I R
G A E L M O R N O

I E UR O T G
FI L H O D E D E U S

L S E L O I CO

B E L O A R O M A

Escrita
em relevo
para uso

dos cegos

Artigo
definido

masculino
(Gram.)

Uma das
fases da

Lua

Vestuário
de juízes

(pl.)

O animal
que come
de tudo

105, em 
algarismos
romanos

Conversa
(pop.)

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

Sintoma
da cárie
profunda

Bate com
os punhos
fechados

Estampa
vendida
pelos

Correios

Sufixo
de "namo-

rico"

Fator que
diferencia
perfumes

A, (?), AB
e O: os

tipos san-
guíneos
Primeiro

anes-
tésico

hospitalar

Próprio pa-
ra alimentar
Enganos; 

desacertos

Um dos
títulos de 
Jesus (Bíb.)
Formoso

Moeda
europeia
A hora

decisiva

Pouco
quente

Grosseiro;
indelicado

(?) Bello, 
comediante
Estômago
de aves

Órgão das
Américas

Engor-
durado

Bairro
carioca

Mensagem
de socorro

Arco, em
francês

Todas as
vezes

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

Veloz;
ligeiro
Palpite
(gíria)

Resolve (o
problema)
Relativo ao
1º signo

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

Arma
usada na
esgrima

Sistema
(?): inclui
os mús-

culos
(Anat.)

Ruboriza
as faces;
enrubesce

Grupo no-
rueguês

O terreno
da praia

3/aha — arc — oea. 4/éter — urca. 5/sabre — togas.

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Sexta

26 21

Sexta

24 19 24 19

SábadoSábado

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

h
h

h
h

h
h

21
h

26

PREVISÃO DO TEMPO

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Chuva Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Cheia
05/02 - 15h30

Nova
20/02 - 04h09

Crescente
27/02 - 05h06

Minguante
13/02 - 13h03

h

Copom mantém os juros básicos
da economia em 13,75% ao ano

Apesar da alta recente na 
inflação, o Banco Central (BC) 
não mexeu nos juros. Por una-
nimidade, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) manteve 
a taxa Selic, juros básicos da 
economia, em 13,75% ao ano.

Em comunicado, o Copom 
indicou que os juros podem 
ficar altos por mais tempo que 
o previsto e não descartou a 
possibilidade de novas eleva-
ções caso a inflação não con-
virja para o centro da meta, 
como o esperado. O órgão 
também informou que perse-
gue a convergência da infla-
ção para o centro da meta 
para meados de 2024.

“O comitê segue vigilante, 
avaliando se a estratégia de 
manutenção da taxa básica 
de juros por período mais 
prolongado do que no cená-
rio de referência será capaz 
de assegurar a convergência 
da inflação. O comitê reforça 
que irá perseverar até que se 
consolide não apenas o pro-
cesso de desinflação como 
também a ancoragem das 
expectativas em torno de 
suas metas, que têm mos-
trado deterioração em prazos 
mais longos desde a última 
reunião”, destacou o texto.

A taxa continua no maior 
nível desde janeiro de 2017, 

Meta
O índice fechou o ano passado acima do teto da meta de 

inflação. Para 2022, o Conselho Monetário Nacional (CMN) 
fixou meta de inflação de 3,5%, com margem de tolerância

 de 1,5 ponto percentual. O IPCA, portanto, não podia supe-
rar 5% nem ficar abaixo de 2% no ano passado. Para 2023, 
a meta de inflação está em 3,25%, também com margem 

de 1,5 ponto percentual, o que garantiria um intervalo 
entre 1,75% e 4,75%.

Inflação
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para 

manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em 2022, o indica-
dor fechou em 5,79%. Desde o fim do ano passado,  a inflação 

vem subindo por causa da alta do preço dos alimentos e da 
reversão parcial das desonerações sobre os combustíveis.

quando também estava em 
13,75% ao ano. Essa foi a 
quarta vez seguida em que 
o BC não mexe na taxa, que 
permanece nesse nível desde 
agosto. Anteriormente, o 
Copom tinha elevado a Selic 
por 12 vezes consecutivas, 
num ciclo que começou em 
meio à alta dos preços de 
alimentos, de energia e de 
combustíveis.

De março a junho de 2021, 
o Copom elevou a taxa em 0,75 
ponto percentual em cada 
encontro. No início de agosto 
do mesmo ano, o BC passou a 
aumentar a Selic em 1 ponto 
a cada reunião. Com a alta 
da inflação e o agravamento 
das tensões no mercado 

financeiro, a Selic foi elevada 
em 1,5 ponto de outubro de 
2021 até fevereiro de 2022. 
No ano passado, o Copom 
promoveu dois aumentos de 
1 ponto, em março e maio, e 
dois aumentos de 0,5 ponto, 
em junho e agosto.

Antes do início do ciclo de 
alta, a Selic tinha sido reduzida 
para 2% ao ano, no nível mais 
baixo da série histórica ini-
ciada em 1986. Por causa da 
contração econômica gerada 
pela pandemia de covid-19, 
o Banco Central tinha derru-
bado a taxa para estimular 
a produção e o consumo. A 
taxa ficou no menor patamar 
da história de agosto de 2020 
a março de 2021.
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Silveira é preso um
dia após perder o
mandato de deputado

O ex-deputado federal 
Daniel Silveira foi preso nova-
mente ontem (2), por descum-
prir as regras da detenção 
domiciliar. A prisão ocorreu na 
casa de Silveira, na cidade de 
Petrópolis, na região serrana 
do Rio de Janeiro.

Os agentes da Polícia Federal 
também cumpriram um man-
dado de busca e apreensão na 
residência de Silveira para reco-
lher armas, munições, dinheiro 
em espécie, computadores, 
celulares e outros dispositivos 
eletrônicos ou materiais rele-
vantes. O passaporte do ex-de-
putado também foi apreendido 
e cancelado, e a Justiça determi-
nou ainda a suspensão dos seus 
registros de armamento e portes 
de arma de fogo.

A ordem de prisão foi dada 
pelo ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Alexandre 
de Moraes, após Silveira dani-
ficar a tornozeleira eletrônica 
que é obrigado a usar, e fazer 
novos ataques contra o STF e 
o sistema eleitoral brasileiro, 
em vídeos divulgados na inter-
net e em discurso na Câmara 
dos Deputados. Na decisão, 
Moraes declarou que as condu-
tas de Silveira “revelam o seu 

Do Val diz que Silveira
planejava golpe de Estado

O senador Marcos do Val 
(Podemos-ES) disse ontem 
(2), que participou de uma 
reunião com o ex-presidente 
Jair Bolsonaro e o ex-de-
putado Daniel Silveira, que 
tinha como objetivo induzir o 
ministro do STF, Alexandre de 
Moraes, a ”reconhecer” que 
ultrapassou as quatro linhas 
da Constituição com o ex-pre-
sidente da República.

A missão, segundo o par-
lamentar, foi passada em 
dezembro pelo ex-deputado 
Daniel Silveira, que marcou 
e conduziu todo o encontro. 
O senador acrescentou que 
Silveira pediu que a reunião 
com Moraes fosse gravada. O 
áudio, segundo teria planejado 

o ex-deputado, seria vazado de 
modo que parecesse legal. O 
parlamentar disse ainda que o 
presidente Jair Bolsonaro per-
maneceu o tempo todo calado 
e que ninguém mais participou 
da conversa.

RECUO
As declarações de Marcos 

Do Val vieram horas depois 
de ele ter feito uma live nas 
redes sociais na qual disse ter 
sido pressionado pelo então 
presidente da República a 
participar de um plano para 
dar um golpe de Estado. 
“Vocês esperem. Eu vou sol-
tar uma bomba aqui para 
vocês: sexta-feira, vai sair 
na [revista] Veja, a tentativa 

do Bolsonaro, que me coagiu 
para que eu pudesse dar um 
golpe de Estado junto com ele. 
Só para vocês terem ideia. E é 
lógico que eu denunciei”, disse 
o senador na transmissão.

Ontem pela manhã, Do Val 
voltou atrás na declaração 
sobre o ex-presidente e repe-
tiu várias vezes que Bolsonaro 
se manteve calado o tempo 
todo no encontro. Outro 
recuo de Do Val foi sobre seu 
futuro parlamentar. Durante 
essa madrugada ele chegou 
a dizer que sairia da vida polí-
tica, mas ontem mesmo disse 
que recebeu muito apoio de 
colegas de vários partidos e 
sinalizou que deve continuar 
no mandato até 2026.

completo desprezo pelo Poder 
Judiciário”.

De acordo com o ministro 
“está largamente demons-
trada, diante das repetidas 
violações, a inadequação das 
medidas cautelares em cessar 
o periculum libertatis do inves-
tigado, o que indica a necessi-
dade de restabelecimento da 
prisão, não sendo vislumbra-
das, por ora, outras medidas 
aptas a cumprir sua função”.

Moraes ressaltou ainda que 
Silveira já acumula uma multa 
no valor de R$ 4,38 milhões pelo 
descumprimento das medidas 
cautelares e, mesmo com o pre-
juízo financeiro, Silveira conti-
nua demonstrando “completo 
desrespeito e deboche com as 

decisões judiciais” dadas pela 
Suprema Corte.

O ex-deputado foi conde-
nado, em abril do ano passado, 
a 8 anos e 9 meses de prisão 
por proferir discursos de ódio e 
atentar contra o estado demo-
crático de direito, mas rece-
beu indulto do ex-presidente 
da república Jair Bolsonaro. 
Apesar do perdão presidencial 
evitar que Silveira fosse preso, 
o STF entendeu que a decisão 
não se estenderia às medidas 
cautelares.

Nas últimas eleições para 
o Legislativo, Daniel Silveira 
foi candidato ao Senado com 
o apoio do ex-presidente, mas 
conseguiu apenas 1,5 milhão 
de votos e não se elegeu.

EX-DEPUTADO descumpriu as regras da prisão domiciliar
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Bancada Evangélica
Eleição inédita para eleger a liderança da bancada evangélica no 
Congresso acabou sendo anulada ontem (2), por irregularidades. 
A decisão foi do atual líder do grupo, deputado Sóstenes 
Cavalcante (PL). Uma nova reunião ocorrerá na “segunda 
quinzena de fevereiro”. Alguns parlamentares conseguiram 
votar apesar de não estarem inscritos na lista da votação, o 
que é proibido pelo regimento interno. “O nosso sistema, por 
problema de internet, tem várias quedas e por isso tivemos 
problemas na nossa lista [de membros da bancada evangélica]”, 
disse Cavalcante. Estão na disputa os deputados Silas Câmara 
(Repulicanos) e Eli Borges (PL), e o senador Carlos Viana (PL).

Coaf
Deltan Dallagnol quer barrar a transferência do Coaf do Banco 
Central para o Ministério da Fazenda, comandado por Fernando 
Haddad. No mês passado, o governo Lula editou um decreto 
transferindo o Coaf, que detecta movimentações financeiras 
suspeitas e atua na prevenção e combate à corrupção e à 
lavagem de dinheiro, para a pasta. Em sua primeira proposta 
apresentada na Câmara, o ex-procurador da Lava Jato 
defendeu que o conselho fique sob o guarda-chuva do BC, 
para “assegurar maior eficiência no combate à lavagem de 
dinheiro, reduzindo possíveis ingerências de ordem política”. O 
órgão fiscalizador pertencia originalmente à Fazenda, mas foi 
realocado pelo governo Bolsonaro para a Justiça, a pedido de 
Sergio Moro (UB) em janeiro de 2019, quando era ministro.

Indicação
Sem surpresas, o deputado 
federal Jhonatan de Jesus 
(Republicanos-RR) teve seu 
nome aprovado pela Câmara 
dos Deputados para assumir 
uma vaga de ministro no 
Tribunal de Contas da União 
(TCU). O deputado recebeu 
239 votos. O presidente 
reeleito da Casa, Arthur 
Lira (PP-AL), o apoiou como 
parte das negociações 
para assegurar sua própria 
reeleição. A indicação do 
parlamentar também teve o 
aval de partidos do Centrão 
e o PT, que tenta atrair o 
Republicanos para a base 
do governo. Com 39 anos, 
Jhonatan pode ficar mais 
de 30 anos na Casa, já que 
ministros do TCU se aposentam 
compulsoriamente aos 75 anos.

“Não é crime!”

Durante sessão na manhã de ontem no plenário do Senado 
o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que a denúncia 

de do Val não configura “nenhuma espécie de crime”. “Eu 
peço aqui, obviamente, que todos os esclarecimentos sejam 
feitos e eu não peço aqui nem abertura de inquérito, porque 

a situação narrada não configura nenhum tipo de crime. 
Mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que 

não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de 
superar os fatos. Fato é que dia 31 de dezembro o presidente 

Bolsonaro deixou a presidência”, disse.

DIVULGAÇÃO

Pouca vantagem
Apesar da chancela de Lira, 
a vantagem de Jhonatan 
não foi grande. O segundo 
colocado, o ex-deputado Fabio 
Ramalho, teve 174 votos, 
a deputada Soraya Santos 
(PL-RJ), teve 75. A indicação 
ainda será submetida ao 
Senado. Johnatan e seu pai, 
o senador Mecias de Jesus 
(Republicanos-RR), teriam 
indicado os três últimos 
diretores do Distrito Sanitário 
Especial Indígena Yanomami. 
O território foi alvo de 
investigação da PF no final do 
ano passado que constatou 
fraude na compra de 
medicamentos. O senador é 
autor do projeto que autoriza 
pesquisa e garimpo em terras 
indígenas, tema sensível para 
o governo Lula.
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Estado lança edital
para reforma do aterro
em ponte no Noroeste

O Governo do Estado, 
através do Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR), lançou o edi-
tal para contratação de servi-
ços de recuperação do aterro 
da ponte da Estrada Beira-Rio, 
que liga o município de Porto 
Rico com o distrito de Porto 
São José, na região Noroeste.

A rodovia recebe o nome de 
PR-691, mas é conhecida como 
Estrada Beira-Rio pela proxi-
midade com o Rio Paraná, na 
divisa com o Mato Grosso do Sul. 
As obras irão beneficiar milha-
res de turistas que utilizam a via 
para acessar as prainhas de água 
doce do Noroeste, formadas nas 
orlas e ilhas dos rios Paraná e 
Paranapanema, em Porto Rico, 
São Pedro do Paraná e Marilena.

A ponte sofreu erosões em 
sua cabeceira e avarias no 
corpo do aterro, causado pelo 
excesso de chuvas ocorridos 
na região nos últimos meses, 
aliado à suscetibilidade à ero-
são inerente ao solo da região. 
O investimento previsto nos 
reparos é de R$ 754.871,67.

Estão previstos serviços de 
terraplanagem, pavimentação, 
recomposição de aterro, regu-
larização de talude, assenta-
mento, meios-fios, instala-
ção de defensas metálicas, e 
nova sinalização, visando a 

Plataforma começa a viabilizar
estrutura da Loteria do Paraná

O Governo do Paraná deu 
início neste ano ao processo 
licitatório para a contratação 
de empresa especializada para 
o fornecimento da plataforma 
de controle de atividades loté-
ricas no Estado. O edital é um 
passo importante para o fun-
cionamento da Loteria do 
Estado do Paraná (Lotepar), 
criada no final de 2021, depois 
da sanção da Lei 20.945/21 
pelo governador Ratinho 
Junior. Essa normativa regu-
lamenta o serviço público de 
loteria do Paraná com o intuito 
de gerar recursos para finan-
ciar ações para a promoção 
de direitos sociais.

recomposição do aterro e a 
prevenção de novas ocorrên-
cias do tipo. O prazo estimado 
para execução será de 120 dias.

A licitação está marcada 
para 28 de fevereiro, com a pri-
meira etapa de recebimento 
dos envelopes de preços e 
documentos de habilitação 
na sede da Superintendência 
Regional Noroeste do DER/PR, 
em Maringá. A sessão ocorre por 
Concorrência Pública, modelo 
no qual as propostas são ana-
lisadas pela comissão de jul-
gamento do DER/PR, e a mais 
vantajosa para administração 
pública é declarada vencedora.

INVESTIMENTO 
NA REGIÃO

A região das praias de água 
doce também será contemplada 
com dois novos investimentos 

em breve. O Governo do Estado 
vai repassar R$ 4,7 milhões a 
fundo perdido para a revitaliza-
ção da orla de Porto Camargo, 
no município de Icaraíma. A 
verba será utilizada para a cons-
trução de mirante em concreto 
armado, píeres para acesso de 
embarcações, infraestrutura 
elétrica e de drenagem, calça-
mento, estacionamento e pai-
sagismo. A área total das inter-
venções será de 14 mil metros 
quadrados.

Mais ao Norte de Icaraíma, 
será construída uma nova 
ponte de ligação do Estado do 
Mato Grosso do Sul. O Estado 
está contratando o Estudo de 
Viabilidade da obra e já tem arre-
matante. A empresa Neoconstec 
Consultoria Técnica arrematou 
o pregão com a proposta de 
R$ 2.767.866,65.

A plataforma licitada será 
integrada com meios de paga-
mentos para permitir o geren-
ciamento e controle das ativi-
dades e fluxos financeiros dos 
futuros operadores lotéricos 
da Lotepar, garantindo maior 
transparência ao processo.

Esta solução é fruto de 
experiência observada nos 
outros estados e países, sendo 
fundamental para as demais 
fases da implementação efe-
tiva da Lotepar, pois assegura 
que as empresas credenciadas 
das apostas esportivas façam 
isso dentro de um ambiente 
com monitoramento total, 
gerando confiabilidade e 

segurança sobre os dados.
A empresa que fornecerá a 

plataforma será remunerada com 
um percentual sobre as transa-
ções financeiras de apostas e res-
gate de prêmios, o que dependerá 
do volume de usuários.

Além de cumprir exigências 
do pregão eletrônico, a ganha-
dora será a empresa que apre-
sentar o maior percentual de 
repasse para a Lotepar, gerando 
receita para o Governo.

Estudo de mercado estimou 
que o segmento tem o poten-
cial de arrecadar anualmente 
em torno de R$ 230 milhões 
somente nas atividades de 
aposta esportiva de quota fixa.

A ponte sofreu erosões na cabeceira e avarias no corpo do aterro, causado pelo excesso de 
chuvas ocorridos na região nos últimos meses

DER

Em obras
O aeroporto de Maringá 
passará por uma série de 
melhorias para aumentar o 
conforto dos passageiros e 
convencer companhias aéreas 
a acrescentar novos voos. 
A previsão é de que sejam 
investidos mais de R$ 70 
milhões. Entre as melhorias 
está prevista a ampliação da 
sala de embarque e do terminal 
de passageiros.  

Volta as aulas
Os 2,1 mil colégios da rede 
estadual do Paraná se 
prepararam para o início das 
aulas, que acontece na próxima 
segunda-feira (6). Para começar 
o ano letivo, o Governo do 
Estado investiu em mobiliário 
e também em infraestrutura 
tecnológica. Os colégios 
receberam a primeira remessa 
de alimentos não perecíveis da 
merenda escolar. Até o fim do 
mês serão entregues 340 novos 
ônibus para transporte escolar.

Universidades 
estaduais
As universidades estaduais de 
Londrina (UEL), Maringá (UEM), 
do Oeste do Paraná (Unioeste) e 
do Norte do Paraná (UENP) estão 
com 690 vagas disponíveis para 
cursos presenciais de graduação 
em turmas especiais do 
Programa Nacional de Formação 
de Professores da Educação 
Básica (Parfor).Os interessados 
têm até 7 de fevereiro para 
efetivar a inscrição.

Novos vereadores
Quatro novos vereadores 
foram empossados na Câmara 
de Curitiba, são eles: Angelo 
Vanhoni (PT), Bruno Pessuti 
(Podemos), Giorgia Prates (PT) 
e Rodrigo Reis (União Brasil). 
Os parlamentares assumem 
as cadeiras deixadas por Carol 
Dartora, Denian Couto, Flávia 
Francischini e Renato Freitas, 
que assumiram outros 
cargos eletivos.

Serviços Rápidos
Contribuintes paranaenses 

Tempo histórico
A deputada Maria Victória (PP) se tornou a segunda parlamentar 
na história a compor a comissão executiva da Mesa Diretora da 

Casa. Maria Victoria afirmou que quer utilizar a representatividade 
da função  para ampliar o protagonismo das mulheres 

paranaenses. “É uma grande responsabilidade, nós dobramos a 
participação feminina de cinco pra dez parlamentares. Temos a 

maior bancada da história e duas mulheres ocupando importantes 
funções na Mesa Diretora”, destaca a parlamentar.

podem consultar pendências 
junto a órgãos e entidades do 
Governo do Paraná por meio 
do aplicativo Serviços Rápidos, 
da Receita Estadual, lançado 
pela Secretaria da Fazenda, 
em janeiro de 2023. Além da 
informação sobre pendências, 
o aplicativo disponibiliza 
outros serviços do fisco 
estadual. Para a consulta no 
aplicativo, é necessário fazer a 
autenticação do usuário com o 
mesmo cadastro do programa 
Nota Paraná.

Estágios
Órgãos públicos do Paraná 
estão com cerca de 400 vagas 
de estágio em aberto. Há 
oportunidades disponíveis em 
todas as regiões do estado. As 
vagas são para estudantes com 
mais de 16 anos, que estejam 
matriculados no Ensino Médio, 
Ensino Médio Técnico ou 
Ensino Superior. Estudante 
deve se cadastrar no site da 
Central de Estágio do Paraná.

Concurso Público
A Prefeitura de Cascavel, 
no oeste do Paraná, abriu 
inscrições para dois concursos 
públicos com 75 vagas para 
contratação imediata, além de 
cadastro reserva. As inscrições 
poderão ser realizadas 
somente pela internet, até 9 de 
março no site da Unioeste. Os 
salários variam de R$ 1.346,72 
a R$ 8.073,70.

Centro de pesquisas
Portadores de esquizofrenia 
são procurados pelo Centro de 
Pesquisas Clínicas Trialtech, em 
Curitiba, para testar uma nova 
medicação que pode melhorar 
os sintomas cognitivos das 
pessoas que sofrem com a 
doença. Os sintomas incluem 
dificuldades de atenção e 
concentração, raciocínio 
lento, dificuldades de cálculo 
e prejuízo na capacidade de 
planejamento e execução 
de tarefas. Para maiores 
informações sobre esta 
pesquisa, entrar em contato 
pelo WhatsApp do telefone 
(41) 99206-1583.
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Estado deve produzir
19 milhões de toneladas
de milho safra 2022/23

Município garante mais um curso
gratuito de auxiliar de cozinha

Quem está em busca 
de emprego terá mais uma 
opção de melhorar o currí-
culo com qualificação profis-
sional e aumentar as chances 
de sucesso no mercado de tra-
balho, graças a uma parceria 
entre a Prefeitura – por meio 
da Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio/ Agência 
do Trabalhador – e o Senac de 
Umuarama.

Já estão abertas as inscri-
ções para o curso de auxiliar 
de cozinha, que entre outros 
conteúdos ensinará as prin-
cipais técnicas, recebimento, 
armazenamento e métodos 
de cocção. “Esse curso abre 
portas num mercado cheio 
de opções para quem estiver 
qualificado. Prepare-se para 
atuar no segmento de alimen-
tos e bebidas e inicie uma nova 
profissão”, convida o secretá-
rio da Indústria e Comércio do 

O milho é essencial para 
a produção de proteínas ani-
mais em todo o mundo, além 
de ser importante para a ali-
mentação humana em algu-
mas regiões. Por isso, a cultura 
tem ganhado mais projeção no 
campo, o que exige melhorias 
na logística, particularmente 
em estradas. A análise faz parte 
do Boletim de Conjuntura 
Agropecuária referente à 
semana de 27 de janeiro a 2 
de fevereiro. O documento é 
preparado pelos técnicos do 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab).

Na safra 2022/23, a pre-
visão é que, mundialmente, 
sejam produzidos 1,15 bilhão 
de toneladas de milho. No 
Brasil, a expectativa é por 
125 milhões de toneladas, 
enquanto o Paraná deve alcan-
çar 19 milhões de toneladas, 
dentro de condições normais.

A demanda cresce à medida 
que a população e a renda per 
capita também aumentam, 

levando a maior consumo de 
proteínas animais. Há, ainda, 
outros usos para o milho, além 
da ração, como a produção de 
etanol. Estima-se que, este 
ano, 15% do etanol brasileiro 
virá do cereal.

A análise apresentada 
aponta que, diante da possí-
vel produção recorde do Brasil, 

problemas logísticos são evi-
denciados, como estradas sem 
a manutenção adequada, pistas 
simples, malha ferroviária insu-
ficiente e custos de insumos 
elevados. No caso dos portos, 
houve melhorias em estrutura 
dos que formam o Arco Norte 
de exportação, além dos de 
Paranaguá e Santos.

município, Marcelo Adriano.
O objetivo do curso é auxi-

liar o futuro cozinheiro no pré-
-preparo e preparo de alimen-
tos e produções culinárias, 
colaborando na organização 
do ambiente de trabalho. Os 
alunos vão auxiliar no con-
trole e organização de esto-
que e executar a mise en place 
(organização de pratos, taças e 
talheres na mesa), realizando 
higienização, cortes, porcio-
namento, armazenamento 
e conservação de alimentos, 
conforme as boas práticas para 
serviços de alimentação.

“Além do preparo de diver-
sos pratos, os participantes 
do curso também aprende-
rão a organizar e higienizar a 
cozinha, seus equipamentos 
e utensílios, de acordo com 
as condições de segurança no 
local de trabalho. É um curso 
completo, com duração de 

240h”, acrescentou o gerente 
da Agência do Trabalhador, 
Reginaldo Barros.

As aulas serão ministradas 
presencialmente no Senac, 
de 1º de março a 15 de setem-
bro deste ano, das 9h às 12h, 
sempre às quartas, quintas 
e sextas-feiras. A matrícula é 
gratuita e não haverá men-
salidade. Os requisitos para 
participar são: idade acima 
dos 16 anos; 6º ano do Ensino 
Fundamental; e renda fami-
liar de até dois salários-míni-
mos (somatória das rendas de 
todos os familiares, dividido 
pelo número de membros, 
com base no salário-mínimo 
de R$ 1.302,00).

As matrículas devem ser 
feitas pela internet. Mais infor-
mações no Senac, pelo fone 
(44) 3621-5700 ou na Agência 
do Trabalhador, pelo (44) 
3621-1100.

NA safra 2022/23, a previsão é que, mundialmente, sejam produzidos 1,15 bilhão de tone-
ladas de milho

ALBARI ROSA/AEN

Ah, do Val...
Até os aliados mais próximos 
se assustaram com a 
alopração intempestiva do 
senador Marcos do Val. 
Os amigos dizem que às 
3h da manhã ele já fazia 
telefonemas insatisfeito, e 
alterado, sobre a derrota 
do aliado Jair Bolsonaro. O 
ápice da crise existencial 
foi o anúncio de que 
renunciaria – choveu 
telefonema no seu gabinete 
e no celular, até recuar. Mas 
a revelação de um golpe 
forjado em gabinete oficial 
já complicou sua situação. 
Vai ter de se explicar em 
breve ao STF e à PF.

Bilhões (extra)oficiais

A frente suprapartidária 
da legalização dos jogos 
esfriou após a enésima 
tentativa de aprovação de 
um projeto de lei para a 
volta dos bingos e cassinos. 
Não há esperança de que 
o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, paute o PL 
mais avançado (já aprovado 
na Câmara) neste Governo 
do PT. Enquanto as Loterias 
da Caixa arrecadaram R$ 
23,2 bilhões em 2022, o 
jogo não regulado (ilegal 
e sem regulamentação) já 
movimenta mais de R$ 70 

No pass
Jair Bolsonaro não quer voltar ao Brasil porque já obteve 

informes de que terá seu passaporte apreendido pela Justiça 
tão logo pise aqui. A Coluna foi a primeira a cravar que 

ele se mudaria para a Flórida, e que não passaria a faixa 
para o presidente eleito Lula da Silva. Revelamos, e hoje 

reforçamos, que ele quer fugir para a Itália, se a sua situação 
judicial piorar no Brasil – o que está prestes a acontecer. 
Não por acaso, Bolsonaro sinalizou pela primeira vez isso 

ao soltar ontem para o Corriere della Sera, de Roma: “Pela 
legislação, eu sou italiano, eu tenho avós nascidos na Itália”. 
Embora não tenha pedido ainda sua cidadania – a exemplo 

dos filhos – ele pretende fazê-lo. Sabe que, uma vez na Itália, 
dificilmente haverá arcabouço jurídico para extradição em 

eventual caso de mandado de prisão no Brasil em algum dos 
inquéritos que responde. 

bilhões/ano no Brasil, dizem 
especialistas.

Você no chão!
Decolou para valer o número 
de passageiros afetados 
por cancelamentos de voos 
no Brasil no ano passado. 
Segundo levantamento da 
AirHelp, um em cada 62 
passageiros teve seus voos 
cancelados em embarques 
realizados no País durante 
2022 Em números absolutos, 
isso representa 1,3 milhão 
de passageiros. Em 2021, o 
índice foi de um em cada 114, 
totalizando cerca de 516,3 mil 
passageiros.
 
Praça aquecida
As compras presenciais 
em lojas físicas na América 
Latina voltaram ao mesmo 
patamar de 2019, de antes 
da pandemia. O Brasil segue 
líder na região com a maior 
representação de compras 
presenciais. De acordo com 
análise da Visa Consulting & 
Analytics, mais de 85% dos 
pagamentos realizados no País 
em dezembro de 2022 foram 
em lojas físicas.

Agilidade 
Levantamento realizado 
pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria 
& Comércio e pela Mapa 
de Empresas mostra que 
Maceió e Aracaju são as 
capitais mais ágeis para 
checar a viabilidade de 
abertura de empresa em 
determinada localidade. 
Segundo a publicação, 
referente ao 3º quadrimestre 
de 2022, Maceió leva menos 
de 30 minutos para fazer a 
conferência.
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SRU anuncia show de motocross
com Joaninha na Expo Umuarama

A diretoria da Sociedade 
R u r a l  d i v u l g o u  m a i s 
uma atração na 48ª Expo 
Umuarama/21ª Internacional. 
Na tarde de domingo, 12 
de março, o público poderá 
assistir ao Show de Motocross 
Freestyle, com o piloto Gilmar 
Flores, o Joaninha. Ele é consi-
derado um dos maiores astros 
mundiais desta categoria do 
motociclismo.

A apresentação consiste 
em executar manobras acro-
báticas durante os saltos com 
moto. Mas não são quaisquer 
saltos. Quem assiste da arqui-
bancada fica impressionado 
com a junção de técnica e 
coragem do rapaz. Joaninha é 
o primeiro brasileiro a realizar 
o ‘back flip’, manobra em que o 
piloto, após o salto, dá um giro 
completo no ar, com a moto.

Ao longo dos anos, e com 
mais experiência, Joaninha foi 
se aperfeiçoando e hoje pos-
sui mais de oito variações da 
manobra, sendo considerado 

Aulas de canto e teatro estão de
volta no Centro Cultural Schubert

A Fundação Cultural de 
Umuarama anunciou ontem 
(2) que voltará com aulas gra-
tuitas de canto e de teatro no 
Centro Cultural Vera Schubert. 
As matrículas para a compo-
sição dos grupos teatrais já 
estão abertas e as inscrições 
para as audições para o canto 
coral terão início na próxima 
segunda-feira, dia 6 e vão até 
o dia 24. O horário de atendi-
mento é sempre das 7h às 11h 
e das 13h às 17h.

A secretária de Cultura, 
Rosana Palhoto Dias, destaca 
que todas as vagas são limita-
das, por isso os interessados 
devem se apressar para fazer 
as inscrições. “Para as aulas 
de teatro a idade mínima é 
de 8 anos, já para os grupos 
de coral são três turmas: para 
o Coral Infantil é preciso ter 8 
anos, para o Coral Municipal 
ter 18 anos completos e para 
o Coral Schubert é preciso ter 
14 anos”, explica.

Outro ponto destacado 
pela secretária é com rela-
ção às datas da realização 
das audições para a escolha 
dos novos participantes dos 

Números da Covid
Emitido diariamente pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
o Boletim Covid de ontem 
(2) trouxe a informação de 
que sete novos casos da 
doença foram confirmados, 
sendo cinco mulheres, dois 
homens e nenhuma criança. 
Agora o total de pessoas que 
receberam diagnóstico positivo 
para covid-19, desde março 
de 2020, é de 41.747, com 
41.349 recuperadas. Segundo o 
relatório de ocupação de leitos 
exclusivos para tratamento da 
doença em hospitais da cidade 
credenciados ao SUS (Sistema 
Único de Saúde), não há nenhum 
paciente de Umuarama internado 
nem em enfermarias e nem 
em UTIs. O número de mortes 
nesse período é de 360, em 
controle oficial feito pela SESA 
(Secretaria de Estado da Saúde). 
Com nove pessoas aguardando 
os resultados dos exames e mais 
38 casos ativos, o número de 
pessoas em isolamento domiciliar 
hoje é de 47. Nos 33 primeiros 
dias de 2023, 505 pessoas foram 
diagnosticadas com covid-19 
em Umuarama – o que dá uma 
média diária de 15. Diante de 
todos esses números, a SESA 
continua classificando a cidade 
com bandeira verde, quando 
o risco de contaminação é 
considerado baixo.

na atualidade o piloto latino 
americano mais completo 
neste tipo de atração.

A Expo Umuarama 2023 
será realizada de 9 a 19 de 
março próximo, com expecta-
tiva de recorde de público e de 
movimentação de negócios, na 
ordem de R$ 80 milhões. Nos 
11 dias de evento são espera-
dos 290 mil visitantes, 15% a 
mais que no ano passado.

A Exposição foi a primeira 
da sua categoria no Paraná e 
a segunda do Sul do Brasil a 
retomar as atividades em 2022, 
depois de dois anos de suspen-
são, motivada pela pandemia.

A grade de shows de 2023 
é apresentada como a maior 
da história da mostra. Serão 
quatro dias de espetáculos, 

com nomes como Henrique e 
Juliano, Guilherme e Benuto, 
Clayton e Romário, Bruno e 
Marrone, Hugo e Guilherme e 
Jorge e Matheus.

Pa ra  o s  a m a n te s  d o 
rodeio, serão cinco dias de 
montarias em touros e cava-
los, sendo que em quatro 
deles o acesso será gratuito 
para o público. A narra-
ção estará a cargo de Almir 
Cambra e Umberto Junior.

Os atletas de touros 
serão selecionados pela ACR 
(Associação dos Campeões 
de Rodeio) e os de cavalos 
pela SBC (Seleção Brasileira 
do Cutiano). Entre as tropas 
já confirmadas está a Tito 
Cardoso, posicionada entre as 
melhores do país em cavalos.

corais. “Quem quiser parti-
cipar do Coral Infantil deve 
se apresentar para a audi-
ção no dia 28 de fevereiro às 
20h; as audições para o Coral 
Municipal serão no dia 27 de 
fevereiro às 19h e as audições 
para quem quer fazer parte do 
Coral Cia Schubert será dia 4 
de março às 13h30, no Teatro 
Vera Schubert”, detalha.

De acordo com o maestro 
Marco Aurélio Tavares, professor 
regente dos corais, serão feitas 
audições, que são uma espécie 
de testes musicais, porém não 
é preciso ter experiência em 
canto. “Para o Coral Municipal 
são duas aulas por semana (às 
segundas e quartas-feiras, das 
19h às 21h), já para os outros 
grupos os encontros acontecem 
uma vez por semana (aos sába-
dos, a partir das 13h). Vale lem-
brar que as aulas já vão come-
çar no próximo dia 13”, alerta o 
professor.

Vinícius Guerra, professor e 
diretor teatral, este ano serão 
disponibilizadas vagas para a 
composição de três novos gru-
pos de teatro, para idades varia-
das e com aproximadamente 

20 integrantes por trupe. “Os 
interessados terão inicial-
mente aulas de interpretação, 
expressão corporal, oratória 
e improvisação, entre outras 
áreas específicas das artes 
cênicas. Posteriormente farão 
parte de elencos nos espetácu-
los apresentados pela compa-
nhia”, conta.

O professor acrescenta que 
não há testes de elenco, mas 
todos os interessados passa-
rão por um processo de prepa-
ração. “As aulas têm início já na 
próxima segunda-feira (13) nas 
dependências da Fundação 
Cultural de Umuarama. São 
duas aulas durante a semana e 
neste ano elas serão às segun-
das e quartas e os horários 

serão definidos após o período 
de inscrições”, especifica.

Para fazer as inscrições é 
necessário apresentar-se pes-
soalmente levando RG, CPF e 
comprovante de residência e, 
no caso de crianças (menores 
de idade), os pais ou respon-
sáveis devem apresentar a 
certidão de nascimento ou RG, 
além dos próprios documentos 
pessoais. “O Centro Cultural 
fica na avenida Rio Branco n° 
3633, no Centro Cívico, ao lado 
da Prefeitura. “Quem precisar 
de mais informações também 
pode entrar em contato pelo 
telefone (44) 3621-4112 ou 
enviar e-mail para fundacao-

cultural@umuarama.pr.gov.
br”, finaliza Rosana.

Lançamento
A Expo Umuarama 2013 será lançada na sexta-feira (10), às 20h, em 
coquetel para autoridades, associados e convidados no Recinto de 

Leilões Pedro Lino Gaiari. Após a solenidade, haverá o concurso Rai-
nha da Expo. Também há convites por adesão, principalmente para 

as pessoas interessadas em acompanhar o evento de beleza.

Joaninha é o primeiro brasi-
leiro a realizar o ‘back flip’, 
manobra em que o piloto, 
após o salto, dá um giro 
completo no ar, com a moto

ASSESSORIA
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Programa Bolsa Atleta começa o
repasse dos primeiros benefícios

Até o próximo dia 7, quinto 
dia útil de fevereiro, será deposi-
tada a primeira parcela do bene-
fício do Programa Bolsa Atleta 
na conta dos 44 atletas umua-
ramenses que foram contem-
plados nesta primeira edição 
da iniciativa. Ao longo do ano, 
eles receberão 10 parcelas em 
valores que variam de R$ 200 a 
R$ 600, conforme a categoria em 
que foram inscritos e aprovados.

Instituído pelo prefeito 
Hermes Pimentel a partir de 
iniciativa do Legislativo, enca-
beçada pelo vereador Ednei 

do Esporte, o programa é exe-
cutado com recursos próprios 
e gerido em conjunto entre 
as secretarias municipais de 
Assistência Social, Esportes e 
Lazer e o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA). “A inten-
ção é ajudar nas despesas e 
estimular os atletas para que 
possam se dedicar ao máximo 
nos treinamentos, visando ele-
var o nível técnico e as chances 
de sucesso na carreira”, justifi-
cou Pimentel.

O secretário de Esportes 

e Lazer, Jeferson Ferreira, 
explica que é um projeto-pi-
loto, em sua primeira edição. 
“Vamos acompanhar o seu 
desenvolvimento e avaliar os 
resultados. Mas a ideia e man-
ter e até ampliar o número de 
bolsas para o próximo ano, 
dependendo da disponibili-
dade de recursos, mais atletas 
no exercício 2023”, disse.

O Bolsa Atleta Umuarama 
oferta 44 bolsas para auxi-
liar na formação de atletas e 
paratletas que representem 
a cidade em modalidades 

dos jogos oficiais estaduais 
e nacionais. A comissão de 
acompanhamento conta com 
representantes das secreta-
rias de Esportes e Lazer e de 
Assistência Social, do Conselho 
Regional de Educação Física do 
Paraná (Cref/PR) e do CMDCA. 
Na primeira edição as 82 pro-
postas recebidas foram avalia-
das e pontuadas, contemplan-
do-se as mais adequadas aos 
critérios do programa.

O benefício fará diferença 
na vida de muitos atletas, 
potencializando resultados 

com a possibilidade de dedi-
cação exclusiva aos treinos, 
opinou o secretário Jefinho. 
Serão 30 bolsas de auxílio para 
a categoria Estudantil, 12 para 
o nível Estadual e duas bolsas 
para o Nacional. Para obtenção 
da bolsa, o atleta/ paratleta 
(dos naipes masculino e femi-
nino) deve obrigatoriamente 
ser estudante da rede de 
ensino ou formado no ensino 
médio regular, além de ter sido 
convocado para equipes repre-
sentantes do município no ano 
da solicitação da bolsa.

A programação 
completa de jogos 
da edição deste 
ano da primeira di-
visão Campeonato 
Brasileiro Feminino 
(Série A-1) já 
está fechada. A 
CBF anunciou 
ontem (quinta-fei-
ra, 2) a tabela de 

jogos da competição, que reunirá 16 clubes, a partir de 24 de fevereiro. A 
primeira fase da competição será de pontos corridos, assim como ocorreu no 
ano passado. A última rodada (a 15ª) ocorrerá de 9 a 12 de junho, e de-
finirá as oito melhores equipes que avançarão à etapa seguinte, as quartas de final. 
Em razão da Copa do Mundo Feminina, de 20 de julho a 20 de agosto, o 
Brasileirão terá uma pausa após as quartas (de 16 a 26 de junho). Sendo assim, 
a competição retorna em 26 de agosto com a realização das semifinais em 26 
agosto. A decisão do título de 2023 também já tem, datas pré-definidas: dias 
10 e 17 de setembro. Além do calendário de jogos, a CBF também divulgou 
ontem (2) o regulamento do Brasileiro Feminino.

Patrocínio saudita durante a Copa
Feminina seria “desempoderador”

A ex-jogadora da seleção 
neozelandesa Maia Jackman 
disse que o patrocínio saudita 
na Copa do Mundo Feminina 
seria uma “oposição total” 
ao empoderamento feminino 
e prejudicaria seu trabalho 
como embaixadora do torneio. 
Austrália e Nova Zelândia, 
co-anfitriãs da Copa do Mundo 
deste ano, escreveram à Fifa na 
quarta-feira pedindo esclareci-
mentos urgentes depois que o 
jornal Guardian informou que 
a autoridade de turismo da 
Arábia Saudita, a Visit Saudi, 
será uma patrocinadora do tor-
neio. Jackman, uma das repre-
sentantes de equipe de mulhe-
res da Fifa que promove a Copa 
do Mundo, disse que aceitar o 
patrocínio saudita seria uma 
“mensagem de desempode-
ramento” para as mulheres.

“A Fifa tem muito poder 
para mudar o mundo para as 
mulheres e isso meio que vem 
à tona”, disse. “Se [o patrocínio 

saudita] for concretizado, isso 
afetará a forma como as pes-
soas veem o esporte. É difícil 
quando estamos nos esfor-
çando tanto para levar as coi-
sas adiante”.

A Fifa e o Visit Saudi se recu-
saram a comentar sobre o patro-
cínio da Copa do Mundo, mas 
a perspectiva de um acordo 
comercial provocou indignação 
nos países anfitriões.

A Copa do Mundo Feminina 
vai de 20 de julho a 20 de 
agosto.

O príncipe herdeiro da 
Arábia Saudita, Mohammed 
bin Salman, introduziu refor-
mas que permitem às mulhe-
res maior controle sobre suas 
vidas nos últimos anos, mas 
os homens ainda mantêm 
um controle rígido do poder 
no reino.

EX-JOGADORA da 
seleção neozelan-
deza é embaixa-
dora do Mundial 
Feminino
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Palmeiras imperiais transformam
o visual da avenida Tiradentes

Um trecho da avenida 
Tiradentes, entre a avenida 
Castelo Branco e a saída para 
a rodovia PR-323, foi total-
mente revitalizado. E agora a 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente finaliza a obra com 
o plantio de 127 palmeiras 
imperiais, transformando o 
visual dos canteiros centrais. 
Sessenta mudas já foram plan-
tadas entre quarta e ontem 
(quinta-feira, 1 e 2 de fevereiro) 
e o restante do trabalho será 
feito na próxima semana.

O secretár io  Rubens 
Sampaio relata que quatro árvo-
res (sibipirunas) foram retiradas 
de uma quadra por estarem 
condenadas. “Elas já haviam 
passado por testes e recebido 
diagnóstico fitossanitário, 

Diretoria da Assumu tem presidente
surdo pela primeira fez em 49 anos

Pela primeira vez na sua his-
tória, desde a fundação em 24 
de maio de 1974, a Associação 
de Assistência aos Surdos de 
Umuarama (Assumu) terá um 
presidente surdo: Eduardo 
Alberto Megda. Aos 39 anos, 
ele é professor graduado em 
pedagogia, letras/libras e edu-
cação física, além de pós-gra-
duado em educação especial. 
A nova diretoria completará o 
mandato vigente até outubro 
de 2023, após a renúncia dos 
atuais diretores.

A eleição ocorreu no último 
dia 10, reunindo pais, professo-
res e pessoas ligadas à comuni-
dade surda da cidade e região 
nas dependências da Assumu. 
Eles foram convocados para 
acompanhar e votar, a fim de 
suprir a vacância de cargos 
depois que a presidente Miriam 
Marques Xavier e a tesoureira 
Lígia Maria dos Santos Nacio 
renunciaram aos cargos.

Na assembleia, Eduardo 
Megda e Kate Maria da Silva 
Schroeder colocaram os nomes 
à disposição da comunidade. 
“Ambos são ex-funcionários 
da Assumu e sempre demons-
traram um grande apreço pela 
instituição. Os pais votaram 
de acordo com nosso estatuto 
e Eduardo Megda venceu o 
pleito, tornando-se o primeiro 

Usuário de drogas 
é executado

com três tiros em 
Moreira Sales

Um jovem de 21 anos 
foi baleado e morto na ave-
nida Serafim Paulique, em 
Moreira Sales, na noite da 
quarta (1º). Segundo PM, 
o local onde o crime acon-
teceu é um ponto bastante 
utilizado por usuários de 
drogas.

A ocorrência foi regis-
trada por volta das 21h45, 
após os policiais serem 
acionados por moradores 
que ouviram disparos de 
arma de fogo e relataram 
que uma vítima estaria 
em óbito.

Peritos da Criminalística 
da Polícia Civil, apuraram 
que o corpo apresentava 
três perfurações, sendo 
duas na região da cabeça e 
uma nas costas – o que pode 
significar um indício de que 
a vítima foi executada de 
surpresa ou que tentou fugir 
antes de ser baleada.

O corpo foi recolhido e 
encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML) de 
Umuarama, onde foi iden-
tificado por familiares 
durante a manhã de ontem 
e depois liberado para os 
atos fúnebres.

Nova diretoria
Presidente – Eduardo Alberto 
Megda
Vice-presidente – José de Brito
Secretaria – Isabelita de Oliveira 
Ribeiro
Vice-secretaria – Andressa Bin-
der Monteiro da Silva
Tesoureira – Amanda Parolin 
Dantas

desta forma precisávamos ado-
tar medidas preventivas para 
resolver o problema. A chegada 
dessas palmeiras, além de tra-
zer mais beleza e modernidade 
para aquele trecho da avenida, 
ainda traz mais segurança para 
a população”, comentou.

Sampaio acrescenta ainda 
que a avenida recebeu, há pou-
cos meses, uma revitalização 
completa que incluiu a reestru-
turação dos canteiros e calçadas, 
implantação de ciclovia, pavi-
mentação asfáltica e recape total 
entre o viaduto e o cruzamento 
com a Castelo Branco, um inves-
timento de R$ 2,5 milhões. “Vale 
destacar que todo o trabalho 
vem sendo feito da união de for-
ças das secretarias municipais de 
Meio Ambiente, Obras, Serviços 

presidente surdo nos 49 anos 
de entidade”, informou Lígia de 
Oliveira Neves, diretora da Escola 
de Educação Bilíngue Anne 
Sullivan, ensino infantil, funda-
mental (1º ao 5º ano) e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA).

O presidente é professor 
universitário de Libras, em 
cursos que contam com a 
disciplina na grade, e dá aula 
no Centro de Apoio ao Surdo 
e Profissionais da Surdez 
(CAS), no Núcleo Regional de 
Educação (NRE) de Umuarama. 
“Surdo profundo e severo, ele 
conhece as mazelas da defi-
ciência e sabe o quanto os sur-
dos se esforçam para vencer na 
vida, conquistarem autonomia 
e se tornarem atores de sua 
própria história, sem ficar na 
dependência de outras pes-
soas”, acrescentou a diretora.

Eduardo Megda iniciou na 
Assumu com um ano de vida. 
Estudou, aprendeu a Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) na 
entidade e seus pais partici-
param da associação por 20 
anos, sempre encorajando-o 
a se superar e fortalecer como 
indivíduo e pessoa, junto com 
os demais profissionais e asso-
ciados. Foi professor por vários 
anos na entidade, atuando 
como pedagogo e instrutor de 
educação física.

A secretária municipal de 
Assistência Social, Adnetra 
Vieira Santana, parabenizou a 
nova diretoria, especialmente 
o presidente. “É uma grande 
conquista para a comuni-
dade surda de Umuarama 
região ter um presidente que 
entende tão bem as dificulda-
des e desafios da pessoa e das 
famílias que convivem com a 
surdez. A única entidade que 
presta atendimento à popu-
lação com deficiência audi-
tiva será comandada por um 
surdo e tenho certeza que fará 
um belo trabalho”, disse.

Foi uma grande conquista. 
“Além de diretora da escola, 
sou mãe de surda também e sei 
o quanto ele inspira outros sur-
dos a seguirem seus sonhos”, 
disse Lígia. Ela destaca o traba-
lho que dos pais, as terapias e 

a matrícula na Assumu.
“Os incentivos e carinho dis-

pensados ao Eduardo fizeram 
toda a diferença na vida dele. 
Hoje esses pais são fonte de 
inspiração aos demais. Quando 
recebemos o diagnóstico de 
que um filho tem deficiência é 
muito difícil, mas com a orien-
tação certa podemos ver nossos 
filhos superarem dificuldades e 
serem pessoas independentes. 
Eduardo e família inspiram a 
muitos”, completa a diretora.

A Secretaria de Meio Ambiente finaliza a obra com o plantio de 127 palmeiras imperiais, transformando o visual dos canteiros centrais

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Públicos e Sestram (Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana), 

sempre sob o comando e 
o  a co m pa n h a m e n to  d o 

prefeito Hermes Pimentel”, 
pontua o secretário.

O presidente é professor universitário de Libras e dá aula no Centro de Apoio ao Surdo e 
Profissionais da Surdez (CAS), no Núcleo Regional de Educação
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Relações superficiais devem chegar ao 
fim. É hora de avaliar quem é realmente 
amigo e romper os laços com quem não 
merece a sua dedicação. Pode ter gas-
tos inesperados ou perder dinheiro em 
algum acordo. Pode surgir uma forte 
atração por alguém da turma.

TOURO  21/4 a 205
Será um bom momento para somar forças 
com os colegas pelas metas em comum. No 
amor, o desejo de viver uma relação mais 
séria deve aumentar. Há grande chance de 
se envolver com alguém do trabalho, mas 
terá desafios, então, vá devagar. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Boas vibrações para os estudos, cursos e 
concursos. Também pode retomar o con-
tato com uma pessoa que está distante. A 
saúde também pede atenção: se algo inco-
modar, consulte um especialista. Obstácu-
los no romance com colega ou conhecido. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Pode receber um presente ou um 
dinheiro inesperado de parentes. Já para 
o seu coração, o céu indica novidades e 
fortes emoções. Sua sensualidade está 
no auge e deve atrair muitos admiradores 
na paquera. Pode até se surpreender com 
a atitude de um pretendente da turma.

LEÃO 22/7 a 22/8
Terá bons resultados ao trabalhar em equipe 
e trocar ideias com os colegas e pode fazer 
acordos muito vantajosos. Encontro ou con-
tato com um (a) ex-amor pode despertar 
emoções que estavam adormecidas e deve 
pensar bem antes de reatar. No romance, 
evite remoer mágoas e ressentimentos.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Dedique-se ao que faz e receberá a 
recompensa, sobretudo se você recebe 
comissão por vendas e serviços. Tenha 
cuidado com fofocas e mal-entendidos 
envolvendo chefes e colegas. Na vida a 
dois, conversas e decisões importantes. 
Mas saiba ouvir e ceder para não brigar.

LIBRA  23/9 a 22/10
Logo cedo pode enfrentar algum desen-
tendimento com parentes. Deve prestar 
mais atenção às finanças. Fase animada 
nas paqueras. Você vai usar todo seu 
charme para atrair quem deseja. Para 
quem já encontrou o par, é bom pegar 
leve com cobranças e ciúme.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
No trabalho, procure se concentrar nas 
tarefas que faz com mais segurança 
e fique longe de fofocas. No amor vai 
encantar quem quiser, mas a família 
pode questionar suas escolhas. Quem 
já tem alguém, não deixe preocupações 
atrapalharem a paixão.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você pode fazer contatos importantes 
ou ter boas conversas com os colegas. 
Pode resolver algumas pendências com 
alguém próximo. Só não convém mistu-
rar amizade com dinheiro se não quiser 
fazer papel de trouxa. A dois, melhore o 
diálogo e esclareça dúvidas sem brigar.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Os humilhados podem ser exaltados e 
você pode ter uma boa notícia a respeito 
de uma promoção desejada, um pedido de 
aumento de salário que fez recentemente. 
Se pintar ciúme de amigo (a), pode ser sinal 
de que a amizade está virando paixão.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você pode ter a chance de trocar ideias com 
uma pessoa sábia e bem-sucedida: ouça 
dicas e conselhos. É hora de investir na car-
reira, mostrar o seu valor e batalhar por seus 
objetivos. No amor, quem está livre pode se 
interessar por alguém de outra cidade.

PEIXES 20/2 a 20/3
você pode se decepcionar com amigos, 
mas não tome atitudes baseadas em 
fofocas: investigue primeiro para ver 
se não é só intriga de gente maldosa. 
Namoro secreto ou a distância pode dei-
xar seu coração inseguro, mas o diálogo 
será a melhor solução. 

A maioria das pessoas nascidas em 3 de fevereiro presta atenção aos detalhes. Têm também 
excelente noção de tempo, em geral, escolhendo exatamente o momento certo para agir 
nos negócios e no amor. São extremamente realistas e pontualidade não é seu forte. São 
pacientes e persistentes. Com relação a dinheiro, parecem ter sorte inesperada e sempre são 
surpreendidos por algo positivo no que diz respeito a investimentos sem muitas expectativas.

Horóscopo nascidos em 3 de fevereiro

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 3/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 31
min 24

max 25
min 21

Cascavel
max 25 
min 20

Foz do Iguaçu
max 28
min 23

max 25
min 20

Curitiba
max 24
min 19
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DA LUA

Sábado 4/2/2023

Poucas nuvens
Domingo 5/2/2023
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com pancadas de chuva

Nova
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Minguante
13/02 - 13h03
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2425Lotomania

03.847
29.081
30.196
59.353
90.223

03 32 43 52 56 60 71 
CIANORTE (PR)

24 41 47 76 78
concurso: 6066

04 05 17 20 48 52

13 14 19 23 34 35 36 42 43 49 
58 63 67 68 77 82 92 95 97 98

concurso: 2729Lotofácil
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BANCO 19

MBAP
HAMBURGUER

REALEURO
ILARNSL

LINHASTÃO
HOTCENI
AREALCHAT
MANDIBULA

VEDACOVIL
RARALADO
CSERASA

RATULSDB
NUEVAZELO

ATACANTEH
EOSTENTA

Setor de
transporte
comercial
pelo mar

Indivíduo
de desta-

que na
sociedade

Relação
(de nomes)

Bife arre-
dondado
de carne
moída

Moeda da
União

Europeia

A geleia
da abelha

rainha

Conso-
antes de

"selo"

Relativo
à Itália

Fio usado
pela cos-
tureira
(pl.)

Autran
Dourado,
escritor

Osso mó-
vel usado
na masti-

gação

Vitamina
abun-

dante na
acerola

Efeito da
queima-
dura na

pele

Nova, em 
espanhol

Forma do
barbeador

descar-
tável

Posição de
Neymar,

no futebol

Exibe com
orgulho

(?) dog,
sanduíche

Terreno
de praias

Fecha;
tapa

Rádio
(símbolo)

Aperfei-
çoada;

corrigida 
Sílaba de
"batom"

O "manual" do remé-
dio (pl.) (?)

secreto:
espião

Ácido ribo-
nucleico
Filha de

Zeus (Mit.)
(?) logo:

assim que
Pressionar
o mouse

Bate-papo
on-line
Enfeites
de festas

Abrigo 
de feras
Erva ras-
teira (pl.)

Ferido
de leve
Nascido

na Suécia
Empresa de
informação
de crédito
Teu (fem.)

Brigar;
combater 
Formiga,
em inglês

(?) de
pedra:
granizo

Tranquilo
(gíria)

Dedicação;
cuidado

Débora
Bloch,
atriz 

brasileira

3/ant — arn. 4/chat. 5/nueva. 6/linhas.
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A OS N C
L O C O M O T O R
F O N I V O R O

S A B R E A G I L
B A R C SA N A
E S A H A G R

E T E R U R C A
C O M E S T I V E L

B P O E A P E
E R R O S N A I R
G A E L M O R N O

I E UR O T G
FI L H O D E D E U S

L S E L O I CO

B E L O A R O M A

Escrita
em relevo
para uso

dos cegos

Artigo
definido

masculino
(Gram.)

Uma das
fases da

Lua

Vestuário
de juízes

(pl.)

O animal
que come
de tudo

105, em 
algarismos
romanos

Conversa
(pop.)

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

Sintoma
da cárie
profunda

Bate com
os punhos
fechados

Estampa
vendida
pelos

Correios

Sufixo
de "namo-

rico"

Fator que
diferencia
perfumes

A, (?), AB
e O: os

tipos san-
guíneos
Primeiro

anes-
tésico

hospitalar

Próprio pa-
ra alimentar
Enganos; 

desacertos

Um dos
títulos de 
Jesus (Bíb.)
Formoso

Moeda
europeia
A hora

decisiva

Pouco
quente

Grosseiro;
indelicado

(?) Bello, 
comediante
Estômago
de aves

Órgão das
Américas

Engor-
durado

Bairro
carioca

Mensagem
de socorro

Arco, em
francês

Todas as
vezes

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

Veloz;
ligeiro
Palpite
(gíria)

Resolve (o
problema)
Relativo ao
1º signo

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

Arma
usada na
esgrima

Sistema
(?): inclui
os mús-

culos
(Anat.)

Ruboriza
as faces;
enrubesce

Grupo no-
rueguês

O terreno
da praia

3/aha — arc — oea. 4/éter — urca. 5/sabre — togas.

Conheça mais um pouco sobre drenagem linfática manual
Na última quarta (1º) fala-

mos um pouco sobre a técnica 
e hoje temos mais informações 
sobre a drenagem linfática 
manual. Ela se diferencia de 
outros métodos de massagem, 
especialmente da clássica, por 
não produzir vasodilatação 
arteriolar superficial (hipere-
mia) e por utilizar pressões 
manuais extremamente suaves 
e lentas. Portanto, massagem 
e drenagem são duas técnicas 

distintas. Assim, a drenagem lin-
fática jamais deve produzir dor 
e eritema (vermelhidão), pois 
este segundo é decorrente do 
aumento do aporte sanguíneo 
local. Pressões excessivas são 
capazes de lesar os capilares lin-
fáticos, que são muito frágeis. 
Por isso, é preciso ter atenção, 
pois várias técnicas de massa-
gem são utilizadas de maneira 
inadequada e denominadas, 
falsamente, de drenagem 

linfática manual, causando 
prejuízos aos pacientes.

INDICAÇÃO
Indicações da drenagem 

linfática: tecidos edemacia-
dos, circulação sanguínea de 
retorno comprometida, edema 
no período gestacional e ten-
são pré-menstrual, tratamento 
de pré e pós-cirurgia plástica, 
tratamento pós-lipoaspiração, 
celulite, cicatrizes hipertróficas 

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

e queloidianas, relaxamento 
de pessoas tensas, dentre 
outras indicações.

Dentre as contraindicações 
estão: infecções agudas, flebi-
tes e tromboflebites, neoplasias 
malignas (câncer) diagnostica-
das e em atividade, insuficiência 
cardíaca, hipotensão arterial, 
hipertireoidismo não tratado, 
asma brônquica grave e não 
tratada e febre. (Colaboração/
Patrícia Lima – Esteticista)
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Férias: Cuidado com o seu carro na praia
Com a proximidade do 

Carnaval, muitas pessoas 
planejam fazer aquela tão 
sonhada viagem para a praia 
e aproveitar os dias de folia 
com a família ou os amigos. 
Porém, antes, durante e depois 
de pegar a estrada, o motorista 
deve tomar algumas precau-
ções fundamentais com o veí-
culo. Com o objetivo de auxi-
liar o condutor a viajar com 
mais tranquilidade no feriado, 
a NGK, multinacional japonesa 
especialista em sistema de 
ignição. Confira o quadro.

De acordo com Hiromori 
Mori, consultor de Assistência 
Técnica da NGK do Brasil, antes 
de pegar estrada, o condutor 
precisa verificar o funciona-
mento dos itens de segurança, 
como pneus (estado e pres-
são), além da iluminação e da 
documentação do motorista e 
do veículo. 

“Durante a viagem, é fun-
damental examinar as lâmpa-
das de alerta que, na maioria 
dos veículos, têm duas cores: 
amarelas ou âmbar, que indi-
cam ser necessária uma veri-
ficação, mas não impedem o 
funcionamento do automóvel; 
e vermelhas, que ordenam 
interromper imediatamente o 
passeio para checagem”, des-
creve Mori. “Após a viagem, é a 
hora de identificar se há falhas 
ou ruídos anormais no carro.”

Gincana do Caminhoneiro terá
a final domingo em Joinville

Motivados pela oportuni-
dade de mudar de vida, de 
empregado virar patrão ou de 
fazer um up grade, cruzando 
estradas no comando de um 
caminhão novinho, mais de 
8,3 mil caminhoneiros par-
ticiparam das 90 etapas da 
Gincana do Caminhoneiro, 
maior ação promocional de 
valorização do transporta-
dor rodoviário, que está na 
estrada juntamente com 
a Iveco e com os postos 
Petrobras da Rede Siga Bem.

E no domingo (5), os 25 
‘bons de braço’, classificados 
ao longo da temporada, esta-
rão reunidos no Posto Zandoná 
5 – BR 101 km 47 – Nova 
Brasília – em Joinville, para 
a grande final da temporada 

da GDC, que dará ao campeão 
um caminhão Iveco Tector zero 
km, com a primeira revisão 
garantida pela Nexpro.

A programação da final da 
GDC inclui três tomadas de 
tempo - cada qual num traçado 
com grau de dificuldade dife-
rente – que são monitoradas 
por fotocélulas, que registram 
a volta e penalidades do moto-
rista, com precisão. Os finalis-
tas ainda serão submetidos a 
uma prova teórica com assun-
tos com legislação e cidadania 
no trânsito, cujo resultado será  
computado na performance de 
cada motorista.

DANOS DA MARESIA 
Como o ambiente com 

maresia é mais agressivo 
ao veículo, a manutenção 
preventiva deve ser ainda 
mais criteriosa. “Os princi-
pais componentes prejudi-
cados pela maresia são os 

metálicos, uma vez que não 
possuem uma camada de 
proteção, como suportes, 
parafusos e peças de alumí-
nio, e a borracha, que sofre 
agressão química e resseca-
mento”, aponta Mori. “Já os 
cabos de ignição merecem 

uma atenção especial e devem 
ser verificados e substituídos 
quando necessário, porque o 
sal contido na maresia facilita 
a condutividade elétrica.” 

Para moradores de regiões 
litorâneas, Mori recomenda 
providenciar uma inspeção 

anual de itens da carroceria e 
estruturais com um profissio-
nal qualificado. “Ao notar pro-
blemas de pontos de corrosão, 
eles devem ser tratados para 
não afetar as peças estruturais 
e, consequentemente, a segu-
rança do veículo.” 

NO retorno da praia, observar se o veículo apresenta falhas ou aumento do consumo de combustível e, em caso positivo, pedir ao mecânico de confiança para realizar uma avaliação do carro
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O caminhoneiro “bom de 
braço” levará um caminhão 

Iveco Tector zero km

DIVULGAÇÃO
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
EQUINOX PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 175.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
ONIX 1.4 AT ACTIV 18/19 LARANJA COMPLETO, AUT R$ 76.900,00
ONIX 1.4 ACTIV 18/19 BRANCO COMPLETO R$ 76.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO AT LTZ 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 92.900,00
POLO MF 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LT 19/19 PRETO COMPLETO R$ 69.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/18 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 102.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00 
VW UP TRACK 16/17 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

@tribunahojenewsumuarama
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Se você pensa que pode ou pensa que 
não pode, estará certo.”

  Henry Ford

SU
CE

SS
O

EXPO
A Expo Umuarama 2013 será lança-
da na próxima sexta-feira (10), às 
20h, em coquetel para autoridades, 
associados e convidados no Recinto 
de Leilões Pedro Lino Gaiari. Após 
a solenidade, haverá o concurso 

Rainha da Expo. Também há convites 
por adesão, principalmente para as 

pessoas interessadas em acompanhar 
o evento de beleza.

REFLITA
Tudo acontece na mente, se você se 
julga incapaz de realizar algo, certa-
mente nem irá tentar. Então, acredite 
na sua capacidade, porque é assim que 

nascerá a sua coragem de tentar.
REPRESENTADA PELO  ONIX & TRACKER, 

CHEVROLET FOI A MARCA QUE MAIS CRESCEU EM 2022!
A Chevrolet foi a marca que mais cresceu em volu-
me de vendas no ano que passou, totalizando 291 
mil unidades, incremento de quase 50 mil unidades 
e crescimento de 20% em relação ao ano anterior. A 

nova família de veículos compactos da Chevrolet foi o 
grande responsável pelo aumento das vendas da marca 
no país. Enquanto a linha ONIX liderou pelo sexto ano 
consecutivo o ranking geral, com 160,5 mil unidades 
(+25%) somando as versões hatch e sedã, o TRACKER 
foi pela primeira vez o mais emplacado entre os SUVs, 

segmento que já se transformou no maior e mais 
competitivo do país. O Tracker somou 70,8 mil em-

placamentos no acumulado (+40%), sua melhor marca 
histórica e o terceiro ano consecutivo de ascensão. 

Isso vem ocorrendo desde a chegada da nova geração 
do veículo, em 2020, quando passou a ter também 

maior disponibilidade, com o início da produção local. 
Recentemente o modelo atingiu a marca de 250 mil 
unidades feitas no Brasil e recebeu nota máxima em 

segurança pelo Latin NCAP.

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!

NEWS
A Chevrolet tornou público o seu compromisso 

em liderar a transformação da mobilidade com os 
elétricos também na América do Sul. O Bolt EUV 
estreia em breve no país e será responsável pela 
transição para uma futura geração de veículos. 
Foi anunciado também que 2023 será o ano das 
picapes na Chevrolet. Até porque serão três no-
vidades: a Nova Montana,, uma versão especial 
da S10, e a Silverado, esperada para o segundo 
semestre. São produtos complementares, com 
tamanhos e propostas específicas. A estratégia 
é oferecer a melhor e a mais completa linha de 
picape nas mais importantes categorias: com-
pacta, média e grande. A tradição de décadas 

da marca e a ampla rede de concessionárias são 
diferenciais competitivos relevantes no segmen-
to, que viu sua participação de mercado crescer 

quase 50% na última década no país.

 DIVULGAÇÃO
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