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Operação Corsários da PC cumpre
mandados contra piratas do asfalto
A Polícia Civil de Umuarama, com apoio do Núcleo de Operações com Cães 
e de PMs do 7º Batalhão e da 2ª Cia de Goioerê, deflagrou na manhã de 
sexta-feira (3), a Operação Corsários, destinada a cumprir mandados de 
busca e apreensão domiciliar em desfavor de um grupo suspeito de atuar 
no roubo de cargas nas rodovias da região de Umuarama, conhecidos 

popularmente como “Piratas do Asfalto”. Ao todo foram cumpridas qua-
tro ordens judiciais em Umuarama e em Goioerê. Os alvos vinham sendo 
monitorados desde agosto do ano passado, quando foram encontrados 
com o grupo cinco veículos, armas, munições, anabolizantes e produtos 
contrabandeados em uma propriedade rural de Mariluz.
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O gás de cozinha mais barato foi encontrado na cidade pelo Procon ao preço de R$ 94 e o mais caro a R$ 125 – uma 
diferença de 33%. O preço médio do botijão de 13 quilos registrou uma queda de 8,79% em relação ao mês anterior e 
quase 22% quando comparado com o auge do preço, em meados de 2022. A pesquisa foi feita pelo órgão de defesa 
do consumidor de Umuarama entre os dias 1° e 2 de fevereiro em 18 revendedoras da cidade. 

Barato

Os preparativos na rede 
municipal entraram 

na reta final. Os 
professores de todas as 

unidades educacionais 
de Umuarama já se 

reuniram em suas 
escolas para estudos e 

planejamento. l 11
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Merconet
(41) 3079-4666

@tribunahojenewsumuarama

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

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

Ações % R$
Petrobras PN +1,10% 24,79 
Vale ON -0,21% 88,95 
Bradesco PN -2,22% 13,63 
Magazine Luiza ON -1,61% 4,27 
Yduqs ON -12,79% 9,00 
Hapvida ON -9,39% 4,63 

IBOVESPA: -1,47% 108.523 pontos

Iene 131,09
Libra est. 0,83
Euro 0,92
Peso arg. 187,97

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +2,0% 5,1470 5,1480 +1,4%

PTAX  (BC) +2,3% 5,1024 5,1030 +0,1%

PARALELO +2,1% 5,0500 5,4600 +1,5%

TURISMO +2,1% 5,0500 5,4400 +1,5%

EURO +1,5% 5,5392 5,5419 +0,1%

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 03/02

Iene R$ 0,0389
Libra est. R$ 6,18
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.430,82 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/02 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 1.532,00 -2,25 2,7%
FARELO mar/23 496,50 4,70 6,8%
MILHO mar/23 677,50 2,25 1,0%
TRIGO mar/23 756,75 -4,25 -2,4%

SOJA 158,24 0,0% -6,6% 157,00
MILHO 75,72 0,0% -1,4% 75,00
TRIGO 89,46 -0,1% -3,5% 92,00
BOI GORDO 267,23 -0,1% -5,3% 265,00
SUINO 6,30 0,5% -12,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 03/02 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 03/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 0,6% -4,0%
SOJA Paranaguá 172,00 -1,1% -7,0%
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
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo semanal 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Ganhos materiais, vida social e interesses amoro-
sos estão protegidos, mas cuidado com a teimosia 
e mais atenção com a saúde e o trabalho. Atração 
forte por um alguém mais velho. Em casa, se já 
tiver um amor convém maneirar nas exigências.

TOURO  21/4 a 205
Você vai se destacar mais na carreira e precisa 
ter muito jogo de cintura para não se indispor 
com colegas, chefes e pessoas do seu convívio. 
Mas segure os gastos e controle a grana com 
pulso firme. Você pode ganhar aquela paquera 
disputada. Cuide melhor da saúde. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Novidades super estimulantes devem marcar 
presença, principalmente no departamento 
amoroso. Há chance de conhecer alguém que 
pode balançar seu coração e fazer a sua vida 
mudar. Mercúrio também indica preocupação 
com parente de outra cidade, recomenda aten-
ção extra com a saúde e os assuntos do lar. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Destaque do seu magnetismo na paquera, mas 
ainda assim cuidado com situações e pessoas 
complicadas. O clima esquenta nos contatinhos, 
na conquista e na relação com o par. Só não des-
carte contratempos e chateações com relação 
ao dinheiro.

LEÃO 22/7 a 22/8
Comportamento mais leve, solto e sociável, favo-
recendo seus contatos e relacionamentos. Com 
simpatia, boa lábia e um estilo mais articulado, 
você tem tudo para se destacar profissionalmente 
e se dar bem em suas investidas amorosas: há 
belas chances de começar namoro firme. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você vai sentir mais firmeza e segurança no ser-
viço, pode descolar alternativas para incrementar 
seus ganhos e tem boas chances de se dar bem 
com atividades criativas, pioneiras e inovadoras. 
O clima de entrosamento e a cumplicidade com a 
pessoa amada está elevado, aproveite.

LIBRA  23/9 a 22/10
Se você está a fim de alguém, recebe sinal verde 
do seu planeta para encantar e conquistar, mas 
discórdias podem afetar suas relações, o ideal é 
não alimentar discussões. Só não convém des-
cuidar do seu dinheiro, pois gastos impensados 
podem pesar no seu orçamento.  

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Comportamento mais receptivo com os paren-
tes e reaproximações com pessoas que foram ou 
são importantes em sua vida devem acontecer. 
Paquera com alguém que conhece pode engatar, 
desde que esqueça o passado e abra o coração 
para novas experiências.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
O período é indicado para divulgar seus serviços, 
lidar com trocas, encomendas, compras, vendas 
e comércio virtual. Na paquera, pode atrair o inte-
resse de alguém bacana e que combina com você. 
Evite se abrir com quem não inspirar confiança. 
Clima de sintonia e estabilidade na vida amorosa. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Seus talentos estarão a serviço dos seus ganhos 
e você pode ter boas notícias na carreira, com 
chance, inclusive, de entrar em acordo sobre con-
tratação, mudança de função ou salário. Ciúme e 
exigências serão os maiores inimigos da paixão por 
isso, convém vigiar seus atos e palavras. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você tem tudo para fazer um tremendo sucesso na 
paixão e pode atrair admiradores num piscar de 
olhos, mas precisará segurar a onda da sua sinceri-
dade e domar sua rebeldia natural para não acirrar 
atritos e diferenças com quem convive. O trabalho 
também vai exigir um ritmo menos alucinante.

PEIXES 20/2 a 20/3
Contratempos nos assuntos financeiros e profis-
sionais. Muita cautela para não perder a espor-
tiva ao tratar dos seus interesses, pois há risco 
de se desentender com quem convive e traba-
lha. Pode retomar contato ou ter notícias de 
pessoas queridas que estão distantes. 

Os nascidos em 4 de fevereiro raramente fazem algo de forma direta. Tentam ser sinceros, são 
simplesmente eles mesmos e não contam com a aprovação ou o reconhecimento público. 
Poderiam ser chamados de pouco práticos, mas são capazes de encontrar o que necessitam 
rapidamente, assumindo o controle da situação.

Horóscopo nascidos em 4 de fevereiro

Os nascidos em 5 de fevereiro são dedicados a todas as tarefas que desempenha. Têm uma 
maneira convincente de ser, têm uma presença física tranquilizadora e são confiáveis em situa-
ções de emergência. Se são compreendidos de forma incorreta, não se importam em esclarecer 
ou explicar. Muitas vezes, apelam diretamente às emoções dos outros, mas, na realidade, seu 
ponto forte é sua capacidade intelectual e de concentração.

Horóscopo nascidos em 5 de fevereiro

Seus sentimentos são exaltados e costumam se apaixonar constantemente. Mas podem acabar 
gostando da pessoa menos adequada e sofrer com isso.

Horóscopo nascidos em 6 de fevereiro

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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"Devagar
(?) vai ao

longe"
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sanduí-
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cercada
de terra
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martelo

Empresta
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Novo"

Telefone gratuito
para uso
de consu-
midores

Irrigado
(o solo)

Discursar 
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Base do
calçado

(pl.)

2/in. 4/pena. 5/adaga — chalé — nauta. 9/carro flex.
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L I N H A S T Ã O
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A R E A L CH A T
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V E D A C O V I L
R A R A L A D O
C S E R A S A

R A T U L S D B
N U E V A Z E L O

A T A C A N T E H
E O S T E N T A

Setor de
transporte
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pelo mar
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de desta-
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Bife arre-
dondado
de carne
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União
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da abelha

rainha

Conso-
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Fio usado
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(?) de
pedra:
granizo

Tranquilo
(gíria)

Dedicação;
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3/ant — arn. 4/chat. 5/nueva. 6/linhas.

    

Crescente
28/01 - 12h20

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 4/2/2023

Sol

Paranaguá
max 28
min 24

max 25
min 21

Cascavel
max 25 
min 20

Foz do Iguaçu
max 28
min 22

max 24
min 20

Curitiba
max 25
min 19

FASES 
DA LUA

Domingo 5/2/2023

Sol
Segunda 6/2/2023

Muitas nuvens

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 715
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 00 01 01 02 07 06 01

Super Sete concurso: 353C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

MAIO

01 08 17 18 22 27 31

Loterias
Megasena

02 04 07 10 11 13 14 15 
16 19 20 21 23 24 25concurso: 2560Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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OS RESULTADOS OFICIAIS.
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TIME DO ♥
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BAHIA-BA

11 25 26 59 68
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PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO

Fases da lua

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Sábado

29 20

Sábado

25 19 25 19

DomingoDomingo

Chuva

h
h

h
h

h
h

21
h

26

PREVISÃO DO TEMPO
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h

Dólar cai para R$ 5,04 após BC
sinalizar juros altos por mais tempo

Ainda sob reflexo da deci-
são sobre os juros no Brasil 
e nos Estados Unidos, o mer-
cado financeiro teve um 
final de semana de desem-
penho misto. O dólar fechou 
na última quinta-feira, com 
pequena queda, após operar 
abaixo de R$ 5 durante o dia. 
A bolsa de valores recuou para 
os 110 mil pontos, pressionada 
pelos juros altos no Brasil.

O dólar comercial encerrou 
a quinta-feira (2) vendido a R$ 
5,045, com queda de apenas 
0,3%. Até o início da tarde, a 
cotação operou abaixo de R$ 5, 
chegando a R$ 4,94 na mínima 
do dia, por volta das 10h30. No 
entanto, o avanço da moeda 
no exterior e a compra por 
importadores que aproveita-
ram a cotação baixa fez o dólar 

diminuir o ritmo de queda 
durante a tarde.

A moeda norte-ameri-
cana está na menor cotação 
desde 29 de agosto, quando 
tinha fechado em R$ 5,03. Em 
2023, a divisa acumula recuo 
de 4,45%.

O dia foi mais pessimista 
no mercado de ações. O índice 
Ibovespa, da B3, fechou aos 
110.141 pontos, com queda de 
1,42%. O indicador foi puxado 
por ações de mineradoras e de 
estatais, enquanto os papéis 
de bancos privados subiram 
após a manutenção da taxa 
Selic (juros básicos da econo-
mia) em 13,75% ao ano.

Em comunicado após 
a reunião de ontem (1º), o 
Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central 

indicou a possibilidade de 
manter os juros altos por 
mais tempo por causa da 
falta de medidas de controle 
dos gastos públicos. Num 
momento em que o Federal 
Reserve (Fed, Banco Central 
norte-americano) começou a 
desacelerar o aperto monetá-
rio, os juros altos estimulam a 
entrada de capitais externos 
em países emergentes, como 
o Brasil.

Apesar de estimular a 
entrada de dólares, os juros 
altos afetam a bolsa de valo-
res. Isso porque taxas eleva-
das reduzem o interesse por 
ações, consideradas investi-
mentos arriscados, e aumen-
tam a demanda por aplicações 
de renda fixa, como títulos do 
Tesouro Nacional.

Presidente da Petrobras indica cinco
integrantes para diretoria executiva

O presidente da Petrobras, 
Jean Paul Terra Prates, indi-
cou ontem (2) cinco novos 
integrantes para a compo-
sição da diretoria executiva 
da estatal, são eles: Claudio 
Schlosser, para a diretoria 
executiva de Comercialização 
e Logística; Carlos Travassos 
para a diretoria executiva 
de Desenvolvimento da 

Produção; Joelson Falcão 
foi designado para a direto-
ria executiva de Exploração 
e Produção; William França 
indicado para a diretoria exe-
cutiva de Refino e Gás Natural 
e Carlos Augusto Barreto para 
o cargo da diretoria executiva 
de Transformação Digital e 
Inovação.

A s  i n d i c a çõ e s  s e rã o 

submetidas aos procedimen-
tos internos de governança 
corporativa, incluindo as res-
pectivas análises de confor-
midade e integridade neces-
sárias ao processo sucessório 
da companhia, encaminhadas 
para apreciação do Comitê 
de Pessoas e, em seguida, 
deliberação do Conselho de 
Administração.
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Torres confirma “falha 
grave” no plano de
segurança de 8 de janeiro

O ex-secretário de Segurança 
Pública do Distrito Federal, 
Anderson Torres, afirmou à 
Polícia Federal (PF) que houve 
“falha grave” na execução do 
plano operacional, definido 
por órgãos distritais, que per-
mitiu a ação de vândalos e gol-
pistas que invadiram e depre-
daram o Palácio do Planalto, o 
Congresso Nacional e a sede do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
em Brasília, no dia 8 de janeiro.

Ex-ministro da Justiça e 
Segurança Pública do governo 
Bolsonaro, Anderson Torres 
está preso desde o dia 14 de 
janeiro, quando retornou dos 
Estados Unidos, para onde 
viajou de férias, com a família, 
dois dias antes do ato anti-
democrático que culminou 
no ataque aos Três Poderes 
- Executivo, Legislativo e 
Judiciário. O ataque causou 
a destruição de instalações 
públicas e de parte do patri-
mônio histórico e artístico 
expostos nos prédios.

Na quinta-feira (2), Torres 
prestou depoimento a policiais 
federais por quase dez horas. 
Ele relatou que, no dia 6 de 
janeiro, pouco antes de viajar, 
se reuniu com o comandante 
militar do Planalto, general 
Gustavo Henrique Dutra de 
Menezes, com a secretária 
distrital de Desenvolvimento 
Social, Ana Paula Marra, e com 
a subsecretária de Operações 
Integradas da Secretaria de 
Segurança Pública, Cíntia 
Queiroz de Castro.

Durante o encontro foi acer-
tado que, a partir do dia 10 de 
janeiro, Exército e Governo do 
Distrito Federal (GDF) come-
çariam a remover as pessoas 
acampadas em frente ao 
Quartel-General do Exército, 
iniciando pelas pessoas “vul-
neráveis e moradores de rua”. 
O cronograma, contudo, foi 
atropelado pelos fatos, disse.

Segundo Torres, no mesmo 
dia 6, representantes das polícias 
Militar e Civil do Distrito Federal; 
Bombeiros; Departamento de 
Trânsito (Detran); Departamento 
de Estradas e Rodagem (DER); 
Polícia Rodoviária Federal (PRF); 
Senado; Câmara dos Deputados; 

Acampamento
Torres também disse que inicialmente considerou legítima a mobili-
zação e a permanência de pessoas que rejeitavam a vitória eleitoral 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na área militar, mas que, 
com a tentativa de invasão no dia 12 de dezembro, quando ônibus 
e carros foram incendiados em vias públicas da capital, ele passou 
a considerar o risco do acampamento - instalado no local desde 1º 
de novembro do ano passado - atrair criminosos. Segundo ele, isso 
ficou evidente com a prisão de participantes do acampamento que 
planejaram explodir uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília, 
na véspera do Natal. O agente federal responsável por registrar as 
declarações informou que Torres disse que os sucessivos crimes 
fizeram com que o movimento perdesse a legitimidade e que só 

não atuou antes para desmontar o acampamento por este estar em 
área pertencente ao Exército, que se opunha a uma ação brusca.

Desmontagem
No relatório que analisa os fatores que culminaram nos fatos do 
dia 8 de janeiro, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, Ricardo Cappell, nomeado interventor para a 

Segurança Pública do Distrito Federal, destacou que a Polícia Militar 
tentou “desconstituir” o acampamento montado no Setor Militar 

Urbano, na capital federal, “contudo a ação foi realizada no dia 
seguinte, a partir de uma ponderação do Exército brasileiro”.

Supremo Tribunal Federal (STF) 
se reuniram. Com base em 
informações da Subsecretaria 
de Operações Integradas do 
Distrito Federal, aprovaram 
um protocolo de ações inte-
gradas (PAI) para lidar com o 
ato convocado para o dia 8. A 
aprovação ocorreu. De acordo 
com Torres, mesmo sem indí-
cios de “ações radicais”.

O ex-secretário acrescentou 
que, uma vez aprovado, o pro-
tocolo deveria ser obrigatoria-
mente cumprido por todos os 
órgãos do Distrito Federal. Ele 
disse que, ao assinar o docu-
mento, observou que este con-
tinha todas as diretrizes neces-
sárias para que os órgãos de 
segurança pública cumprissem 
com suas atribuições.

O protocolo estabelecia, 
por exemplo, que a PM deveria 

planejar e executar ações de 
policiamento ostensivo, preser-
vando a ordem pública durante 
o ato; manter as tropas espe-
cializadas de prontidão para o 
caso de distúrbios e não permitir 
o acesso de pessoas e veículos à 
Praça dos Três Poderes.

Ao ser questionado sobre 
uma declaração do governa-
dor afastado, Ibaneis Rocha, 
que apontou haver indícios 
de que o protocolo de segu-
rança tenha sido sabotado por 
agentes das forças de segu-
rança pública, Torres disse 
não ter nenhuma informação 
que corrobore a tese, mas que, 
certamente, houve uma “falha 
grave” na execução operacio-
nal do plano. Segundo ele, se 
tivesse sido cumprido à risca, 
o plano teria impedido os atos 
criminosos de 8 de janeiro.

ANDERSON Torres prestou depoimento à Polícia Federal

DIVULGAÇÃO

Segue preso
O ex-deputado federal 
Daniel Silveira passou por 
audiência de custódia 
na noite da quinta (2), 
quando foi mantida sua 
prisão. “A ata está no 
processo sigiloso e não será 
divulgada”, informou o STF. 
A prisão ocorreu na casa de 
Silveira, em Petrópolis, na 
região serrana do estado 
do Rio de Janeiro. A ordem 
foi dada pelo ministro do 
STF, Alexandre de Moraes, 
após o ex-deputado danificar a tornozeleira eletrônica que é 
obrigado a usar, e fazer novos ataques contra o Supremo e o 
sistema eleitoral brasileiro, em vídeos divulgados na internet 
e em discurso na Câmara dos Deputados. Na decisão, Moraes 
declarou que as condutas de Silveira “revelam o seu completo 
desprezo pelo Poder Judiciário”.

Suplentes
Os quatro suplentes dos senadores que compõe a equipe 
ministerial do governo Lula já assumiram os mandatos 
na Casa. Ana Paula Lobato (PSB-MA) entrou no lugar de 
Flávio Dino (PSB-MA), ministro da Justiça e Segurança 
Pública; Augusta Brito (PT-CE) substitui Camilo Santana 
(PT-CE), ministro da Educação; e Fernando Farias (MDB-AL) 
assume a vaga de Renan Filho (MDB-AL), novo ministro 
dos Transportes. A única suplente que não é estreante é 
Margareth Buzetti (PSD-MT), que assume a vaga do ministro 
da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD-MT).

A fatura de Lula
O ministro das Relações Institucionais de Lula, Alexandre 
Padilha, tem peregrinado em gabinetes do Senado e Câmara, 
desde a quarta-feira, pedindo indicações partidárias para 
cargos de segundo e terceiro escalões. Têm sido procurados 
parlamentares de siglas como MDB, PSD e UB. Após a 
aprovação da chamada PEC da Gastança em 2022 e com as 
eleições de Lira na Câmara, e Pacheco no Senado, integrantes 
do Planalto admitem que é hora de “pagar a fatura”. A ideia é 
que todas as indicações sejam atendidas até a votação da MP 
que reajusta os valores do Bolsa Família.

“Falei com ele”
O ministro Alexandre de 
Moraes confirmou ontem 
(3) ter tido uma conversa 
com o senador Marcos do 
Val (Podemos-ES) na qual 
o parlamentar lhe relatou 
ter participado de reunião 
com Bolsonaro onde lhe 
foi proposto que gravasse 
o magistrado. O ministro 
disse ainda que o parlamentar 
se recusou a formalizar em 
depoimento a denúncia de 
que teria recebido proposta 
para participar de um eventual 
plano. Moraes disse ainda que, 
diante da recusa do senador 
em formalizar a denúncia, se 
despediu de Do Val pois “o que 
não é oficial, para mim não 
existe”. Ele também apontou que 
o senador – com quem afirmou 
não ter nenhuma intimidade – 
lhe contou que a gravação seria 
usada para tentar retirá-lo da 
presidência de inquéritos que 
investigam Bolsonaro.

“Papel aceita tudo”
“Eu indaguei ao senador se 
ele reafirmaria isso e colocaria 
no papel, que eu tomaria 
imediatamente o depoimento 
dele. O senador me disse 
que isso era uma questão de 
inteligência e que infelizmente 
não poderia confirmar. Então 
eu levantei, me despedi do 
senador, agradeci a presença, 
até porque o que não é oficial, 
para mim não existe”, disse o 
ministro, que participava de 
evento por videoconferência. 
“A ideia genial que tiveram 
foi colocar uma escuta no 
senador para que o senador, 
que não tem nenhuma 
intimidade comigo – conversei 
exatamente três vezes na vida 
com esse senador – pudesse 
me gravar e, a partir dessa 
gravação – e aí é até onde 
chegou ao senador –, pudesse 
solicitar a minha retirada da 
presidência dos inquéritos”, 
relatou.

DIVULGAÇÃO
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Surto de chikungunya
no Paraguai leva Saúde
a emitir alerta no Paraná

Estado prepara nova fase de
imunização contra a Covid-19

O Paraná recebeu novas 
orientações do Ministério da 
Saúde acerca do Programa 
Nacional de Vacinação de 
2023, que terá início dia 27 
deste mês. A Nota Técnica nº 
1/2023 prevê uma série de 
recomendações estratégicas 
que devem intensificar a vaci-
nação ao longo do ano.

Dentre as principais, desta-
cam-se as orientações para a 
aplicação das vacinas bivalentes. 
O imunizante, considerado como 
uma proteção adicional e atuali-
zada no combate à Covid-19, será 
utilizado, inicialmente, como 
dose de reforço para grupos prio-
ritários acima de 12 anos.

ETAPAS
Serão cinco. Na primeira 

fase serão vacinadas as pes-
soas de 70 anos ou mais, além 
daquelas vivendo em institui-
ções de longa permanência 
(ILP), a partir de 12 anos, abri-
gados e trabalhadores dessas 
instituições; imunocomprome-
tidos; comunidades indígenas, 
ribeirinhas e quilombolas.

A segunda engloba pes-
soas de 60 a 69 anos. A ter-
ceira etapa da vacinação 
abrange gestantes e puérpe-
ras, enquanto a quarta será 
direcionada a trabalhadores 
de saúde. Já na quinta fase, a 
Nota Técnica orienta a vacina-
ção de pessoas com deficiên-
cia permanente.

A Secretaria da Saúde 
explica que pessoas que rece-
beram somente uma dose da 

vacina monovalente terão que 
se vacinar com a segunda dose 
antes de receber a bivalente.

O secretário César Neves, 
explica que o Programa 
Nacional de Imunizações é 
responsável por orientar e 
direcionar os estados, além 
de otimizar a capacidade de 
vacinação de todo o País.

“O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Saúde, 
tem um diálogo franco e pró-
ximo com o Ministério da 
Saúde para garantir maior efi-
ciência e transparência quanto 
à imunização de todos os para-
naenses. É sempre válido 
reforçar que a vacina é a 
grande responsável por toda 
a evolução que registramos 
na pandemia”, disse.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) emitiu alerta às 
22 Regionais de Saúde para 
um possível aumento de casos 
de febre chikungunya, princi-
palmente nas regiões Oeste e 
Sudoeste do Paraná. O infor-
mativo foi enviado pelo Centro 
de Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde (Cievs) 
como medida de prevenção 
aos municípios paranaenses 
devido a um surto da doença 
no Paraguai.

Desde o início do ano foram 
confirmados 5.625 casos no 
país vizinho, contra 37 de den-
gue, além do registro de cinco 
óbitos. O elevado número de 
novos casos foi divulgado pelo 
Ministério da Saúde e Bem-
Estar Social do Paraguai.

De acordo com o secretá-
rio de Estado da Saúde, César 
Neves, a região de fronteira 
requer atenção, já que existe 
um fluxo grande de pessoas 
que transitam nesse local.

“Os profissionais de saúde 
devem ficar atentos para a pos-
sibilidade de casos de chikun-
gunya em pessoas que estiveram 
no país e que podem apresentar 
sintomas. As ações de combate 
ao Aedes aegypti, transmissor da 

doença, são as mesmas para a 
dengue”, enfatizou.    

Dentre as recomendações 
da Sesa para os municípios 
estão a notificação imediata 
do caso (em até 24 horas) a 
partir da suspeição da doença 
para a Secretaria Municipal 
de Saúde, entre outras ações 
locais de comunicação e divul-
gação para a população.

“Existe risco de casos 
autóctones e surtos, por isso 
fizemos esse alerta. Por meio 
das regionais, as unidades de 
saúde, pronto atendimentos, 
hospitais e vigilância muni-
cipal já estão sendo infor-
mados dos casos, que estão 
ocorrendo principalmente na 
região central do Paraguai”, 

reforçou a coordenadora da 
Vigilância Ambiental da Sesa, 
Ivana Lúcia Belmonte. 

Além da febre chikungunya, o 
mosquito Aedes aegypti também 
é responsável pela transmissão 
de zika e da dengue. De acordo 
com o último informe divulgado 
na terça-feira (31), Estado tem 126 
casos notificados, 73 em inves-
tigação e sete confirmações de 
casos, sendo cinco importados 
e dois ainda aguardam o resul-
tado. Esse número corresponde 
ao novo período sazonal da 
doença, que iniciou no mês de 
agosto de 2022.

A atualização dos casos será 
divulgada na próxima terça-
-feira (7), quando é publicado 
o boletim semanal da dengue.  

ALÉM da febre chikungunya, o mosquito Aedes aegypti também é responsável pela trans-
missão de zika e da dengue

PEDRO RIBAS/AEN

Paraná de fora
O Paraná ficou de fora das 
mesas diretoras da Câmara 
Federal e do Senado, 
responsáveis por comandar os 
rumos do Congresso Nacional. 
Nenhum dos 30 deputados 
eleitos pelo Estado e dos três 
senadores emplacaram um 
dos sete cargos da cúpula da 
Câmara ou dos seis do Senado, 
preenchidos na quarta-feira, 1°, 
pelos parlamentares.

Ferry boat
O Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR) 
vai apresentar à população em 
audiência pública, na quinta-
feira, 9, na Câmara Municipal de 
Guaratuba, informações sobre a 
nova licitação para exploração da 
travessia da baía de Guaratuba, 
o ferry boat. A participação é 
livre para todos os interessados e 
também será transmitida ao vivo 
pelo Youtube.

Porto de Paranaguá
Segundo maior porto do Brasil 
em movimentação de cargas, o 
Porto de Paranaguá, do Paraná, 
vai leiloar mais duas áreas no 
dia 24 de fevereiro. Irão a leilão, 
para arrendamento, na Bolsa 
de Valores do Brasil, a B3, a 
PAR09 e a PAR50. A primeira 
tem 26.576 metros quadrados 
e se destina à movimentação 
e armazenagem de granéis 
sólidos vegetais. A segunda, 
com 85 mil metros quadrados, 
é voltada para granéis líquidos.

Parque Guartelá
A licitação do Parque Estadual 
do Guartelá, em Tibagi, 
nos Campos Gerais, sexto 
maior cânion do planeta em 
extensão, está prevista para 
ocorrer no dia 28 de fevereiro. 
Interessados em administrar 
o Parque têm até o fim deste 
mês para se credenciarem. O 
contrato é válido por 30 anos. 
O espaço recebe em média 40 
mil turistas por ano. O valor 
estimado de investimentos a 
serem feitos durante o prazo o 
período é de aproximadamente 
R$ 4,8 milhões.

Desmatamento ilegal
O Governo do Paraná promete zerar o desmatamento ilegal 

nos próximos quatro anos. O compromisso foi assumido pelo 
secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, Valdemar 

Bernardo Jorge. De acordo com o secretário, o estado deve realizar 
concurso público para contratar mais pessoas para a pasta e para 

o Instituto Água e Terra (IAT).

Cassação
O Ministério Público Eleitoral 
(MPE) solicitou a cassação 
imediata do mandato do 
prefeito de Agudos do Sul, 
Jesse da Rocha Zoellner (PP), 
e do vice-prefeito, Antônio 
Gonçalves da Luz (PSD). Eles 
são acusados de compra de 
votos. Ambos foram eleitos 
em abril de 2022, em uma 
eleição suplementar. Em 
nota, a defesa dos acusados 
afirmou que a ação ajuizada 
pelo segundo colocado 
“representa uma tentativa de 
revanche eleitoreira”.

Indústria paranaense
A indústria encerrou o ano 
passado com 15.271 novas 
vagas de trabalho abertas no 
Paraná. Foi a terceira atividade 
econômica que mais abriu 
oportunidades, superada pelo 
setor de serviços (77 mil) e de 
comércio (21 mil). “Todos os 
grandes setores da economia 
criaram vagas no Paraná 
no ano passado”, afirma o 
economista da Fiep, 
Evânio Felippe.

Apreensão
Policiais do Paraná 
apreenderam, durante o mês 
de janeiro, 3,1 toneladas de 
maconha, além de outras 
drogas. A quantidade de 
maconha apreendida no 
primeiro mês do ano já é maior 
do que o total de 2,2 toneladas 
da droga confiscadas ao longo 
de 2022. A maior apreensão 
aconteceu em Toledo, no dia 
7 de janeiro. Após denúncia 
ao 181.

Nomeada
Christiane Yared foi nomeada 
pelo prefeito Marcelo Roque 
como a nova secretária 
municipal de Gabinete 
Institucional da Prefeitura 
de Paranaguá, no Litoral 
do Paraná. A pasta que era 
chefiada por Amanda Roque — 
primeira-dama de Paranaguá. 
Em oito anos como deputada 
federal, Yared destinou R$ 43 
milhões para Paranaguá.
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Sabadão
Se a Umuarama Liquida 
representa o desfecho, o 
tradicional Sabadão abre um 
mês dedicado à economia. 
Como os consumidores de 
Umuarama e de toda a região 
já sabem, o comércio atende 
em horário diferenciado, 
das 9h às 17h, propiciando 
promoções de montão e 
condições facilitadas de 
pagamento. Aproveite.

Segurança e agilidade
Um processo rápido e eficaz. 
O serviço de proteção 
ao crédito SPC Brasil 
disponibilizado pela Aciu 
conta coma as melhores e 
mais abrangentes consultas. 
Para que arriscar, não é 
mesmo? A contratação de 
serviços do gênero, muitas 
vezes provenientes de outros 
Estados, costuma dar muita 
dor de cabeça. Opte pela 
segurança. Não deixe de 
consultar a Aciu e conhecer 
os diferenciais antes 
de decidir.

Materiais escolares
Em curso a 5ª Campanha do 
Material Escolar – Porque 
Estudar Importa, realizada 
pelo Sesc em conjunto com 
a Associação dos Notários 
e Registradores do Paraná 
(Anoreg-PR) e parceiros, 
como a Aciu. Estão sendo 
arrecadados, até o próximo 
dia 17, itens de material 
escolar para crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social.

Detalhes
Podem ser doados itens 
básicos como caderno, estojo, 
lápis, mochila, giz de cera, 
canetinha, borracha, cola 
e caneta, além de livros de 
literatura novos ou usados. No 
ano passado, a arrecadação 
de aproximadamente 130 
mil itens beneficiou 30 mil 
estudantes de 196 instituições 
sociais.

Mostra da Indústria
A 1ª Mostra da Indústria, 
de 9 a 18 de março, 

Estados vão promover
missão internacional
para atrair negócios

Os estados das regiões Sul, 
Sudeste e o Mato Grosso do 
Sul vão organizar uma missão 
comercial internacional con-
junta no segundo semestre de 
2023 para atrair investimentos 
ao Brasil. O Brazilian Day, como 
será chamada a missão, vai unir 
governos e empresas do Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, São Paulo e 
Mato Grosso do Sul.

A missão conjunta dos esta-
dos foi a principal pauta do 
1º Encontro das Agências de 
Atração de Investimentos em 
Curitiba na quarta (1º) e na 
quinta-feira (2). O evento foi 
organizado pela Invest Paraná 
– órgão de prospecção e capta-
ção de novos negócios ligado à 
Secretaria estadual da Indústria, 
Comércio e Serviços (Seics) – 
junto com a Invest Minas.

“Temos que unir forças para 
tratar do Brasil, já que sozinha 
a andorinha não faz verão. Por 
isso é tão importante um encon-
tro como esse para aprimorar a 
captação de investimentos em 
cada estado, sempre dentro da 
sustentabilidade, procurando 
investimentos que venham a 
agregar”, enfatizou o vice-gover-
nador do Paraná, Darci Piana, 
no primeiro dia do encontro, no 
Palácio Iguaçu.

“Aqui no Paraná consegui-
mos trazer R$ 183 bilhões de 
investimentos desde 2019, 
graças à aproximação cada 
vez maior do Governo com 
a iniciativa privada, que é 
uma demanda do governa-
dor Ratinho Junior”, reforça o 
vice-governador.

A aproximação dos estados 
do Sul, Sudeste e o Mato Grosso 

INVEST Paraná puxa frente para criação de missão internacional dos estados do Sul e Sudeste

ARI DIAS/AEN

O CastraPet Paraná – Programa de Esterilização de Cães e Gatos encer-
rou a agenda de janeiro após passar por 26 cidades, totalizando 3.664 
atendimentos de cães e gatos de forma gratuita. A ação é do Governo 
do Estado, executada pelo Instituto Água e Terra (IAT), em parceria 
com os municípios. A castração dos animais de estimação contribui para 
a redução do abandono de filhotes nas ruas, que em sua maioria passam 
fome, são vítimas de maus-tratos e acidentes no trânsito, além de contribuir 
para a diminuição de zoonoses. Desde o início do programa, em 2019, 
181 municípios já foram atendidos e 24.003 animais castrados, entre 
cães e gatos. As cidades contempladas nesse mês foram São Mateus do 
Sul, Rio Azul, Inácio Martins, Apucarana, Bituruna, Arapongas, Que-

rência do Norte, Califórnia, Honório Serpa, Marilândia do Sul, Tamarana, Guaraniaçu, Boa Vista da Aparecida, Rio 
Bom, Novo Itacolumi, Faxinal, Ariranha do Ivaí, Santa Terezinha de Itaipu, Itaipulândia, Iretama, Nova Tebas, Santo 
Antônio do Sudoeste, Realeza, Enéas Marques, Verê, Itapejara do Oeste e Sulina.

do Sul na captação de investi-
mentos também foi destacada 
pelo secretário estadual de 
Indústria, Comércio e Serviços, 
Ricardo Barros, no segundo dia 
do encontro, na sede do Banco 
Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE).

“Com a articulação desse 
encontro organizado pela Invest 
Paraná estabelecemos uma lin-
guagem harmônica entre todos 
os promotores de investimentos 
para passar a mensagem lá fora 
de que o Brasil é uma grande 
oportunidade de negócios, com 
um grande mercado interno a 
ser explorado”, apontou

Ele destacou também a troca 
de informações entre as agên-
cias de investimento. “O ideal 
é que cada agência estadual 
de investimentos seja compe-
titiva. Mas não precisa guardar 
para si o seu sucesso. O com-
partilhamento de informações 
desse encontro vai ser benéfico 
para que todos os participan-
tes melhorem seus processos”, 
completou o secretário.

MISSÃO INTERNACIONAL
A missão internacional con-

junta entre os oito estados foi 

a principal pauta aprovada no 
1º Encontro das Agências de 
Captação de Investimentos. O 
objetivo, aponta o presidente 
da Invest Paraná, Eduardo 
Bekin, será mapear as neces-
sidades do mercado externo 
com as particularidades da 
produção de cada estado par-
ticipante da missão.

“Temos que unir nossas for-
ças quando vamos para fora 
do país porque lá somos uma 
única marca. Por isso temos que 
consolidar e fortalecer a marca 
Brasil. É isso o que estamos 
fazendo. Pegando as potenciali-
dades de cada estado, o jeito de 
cada um captar negócios para 
levar para o Exterior”.

É exatamente essa exposi-
ção conjunta que os estados vão 
buscar no Brazilian Day das agên-
cias estaduais de investimentos. 
“Vamos planejar um grande 
evento em um país que ainda vai 
ser escolhido. Será uma grande 
pauta com todos os estados do 
Sul, Sudeste mais o Mato Grosso 
do Sul para levar as empresas des-
ses estados, seus governos e suas 
agências para captação conjunta 
de investimentos para o Brasil”, 
explicou Bekin.

SEDEST

Umuarama Liquida
Estão sendo definidos os últimos detalhes da Umuarama 

Liquida, a primeira grande campanha de descontos do ano. O 
Conselho da Mulher Empresária e Executiva divulgará, tintim por 

tintim, no início da próxima semana. Prepare-se.

será um dos destaques 
da Expo Umuarama 
2023. O município vai 
disponibilizar 30 espaços 
para demonstração e 
comercialização de artigos 
fabricados na cidade. Toda 
a estrutura necessária será 
oferecida sem custos. O 
objetivo é mostrar ao público 
em geral a diversidade da 
produção, fomentando a 
expansão e estimulando 
o desenvolvimento 
econômico com a atração de 
consumidores de toda 
a região.

Licitações
Negociar produtos ou 
serviços com a Prefeitura 
pode representar uma grande 
oportunidade de crescimento 
para empresas de todos 
os portes, inclusive para 
os microempreendedores 
individuais (MEI). Em 
fevereiro são 23 processos 
licitatórios - 19 pregões 
eletrônicos, uma chamada 
pública e três tomadas de 
preços. Oportunidades para 
todos os segmentos. Confira 
os detalhes da agenda de 
licitações acessando https://
bit.ly/3HU78tW.

Faciap
O presidente Miguel Fuentes 
Romero Neto saúda a nova 
diretoria da Federação das 
Associações Comerciais e 
Empresariais do Estado do 
Paraná (Faciap). A cerimônia 
ocorrerá no Castelo do Batel, 
na capital do Estado, no 
próximo dia 13 (segunda-
feira), às 19h. “Emitimos 
voto de pleno êxito para a 
Diretoria Executiva da gestão 
2023/2024”, destaca. A 
diretoria congrega o Conselho 
de Administração, Conselho 
Superior, Faciap Jovem e 
Faciap Mulher.

“Não se deixem enganar 
pelos cabelos brancos, 
pois os canalhas também 
envelhecem” - Rui Barbosa

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Operação Corsários da PC cumpre
mandados contra piratas do asfalto

A  P o l í c i a  C i v i l  d e 
Umuarama, com apoio do 
Núcleo de Operações com Cães 
da Polícia Civil (NOC PCPR) e 7º 
Batalhão da Polícia Militar, 2ª 
Cia de Goioerê, deflagrou na 
manhã de ontem (sexta-feira, 
3), a Operação Corsários, des-
tinada a cumprir mandados 
de busca e apreensão domici-
liar em desfavor de um grupo 
suspeito de atuar no roubo de 
cargas nas rodovias da região 
de Umuarama, conhecidos 
popularmente como “Piratas 
do Asfalto”.

Ao todo foram cumpridos 
quatro mandados de busca e 
apreensão. Entre estas ordens 
judiciais, três foram cumpri-
das em Umuarama e um man-
dado na cidade de Goioerê. 
Os alvos de Umuarama esta-
vam sendo monitorados por 
equipes da Polícia Civil (GDE 
e NOC), já o alvo da cidade de 
Goioerê, foi visitado por equi-
pes da Polícia Militar.

Um homem de 49 anos, 
com passagens pelos crimes 
de porte ilegal de arma de 
fogo e roubo foi o primeiro a 
ser visitado. Durante as buscas 
em sua residência, no bairro 
Jardim Curitiba, em Goioerê, 
nada de ilícito foi encontrado e 
o alvo não estava no local.

O segundo alvo é um 
homem de 24 anos, com 
passagens pelos crimes de 
ameaça e tráfico de drogas. 
Durante as buscas em sua 

Geazir Soares Duarte, foi 
condenado ontem (sexta-feira, 
3) em julgamento popular em 
Umuarama a 15 anos de pri-
são em regime fechado. Ele é 
acusado de ter assassinado 
a golpe de faca, Anderson da 
Silva Alexandre. O crime acon-
teceu há pouco mais de um ano 
e meio na cidade de Perobal.

Seguindo a denúncia 
apresentada à Justiça pelo 
Ministério Público, Duarte, que 
estava preso, teria agido por 
volta das 19h45 de 4 de outu-
bro de 23021. O fato teve início 
no interior do estabelecimento 
identificado como “Bar do 
Antônio”, situado na avenida 

Discussão termina com homem 
esfaqueado no centro da cidade

residência, no bairro Jardim 
Pimentel, em Umuarama, 
foram apreendidos R$ 7 mil 
em espécie, um aparelho DVR 
(que grava imagens de sistema 
de monitoramento por câme-
ras), uma munição de calibre 
.22, além do aparelho celular 
do suspeito, que foi conduzido 
e interrogado sobre os fatos e 
liberado logo em seguida.

O terceiro alvo é um 
homem de 27 anos, com pas-
sagens pelos crimes de tráfico 
de drogas e associação crimi-
nosa. Durante as buscas em 
sua residência, no Conjunto 
Ouro Branco, em Umuarama, 
foram apreendidos dois apa-
relhos celulares e uma porção 
de maconha. Na mesma resi-
dência também a esposa dele, 
de 36 anos de idade. Ela assu-
miu a propriedade do entor-
pecente. Por esse motivo, foi 
lavrado termo circunstanciado 
por posse de drogas para con-
sumo em desfavor da mulher 
e ambos foram liberados após 
oitivas sobre os fatos.

O quarto envolvido é um 
homem de 23 anos, sem pas-
sagens pela polícia. Durante as 
buscas em sua casa, no bairro 
Parque Bonfim, nada de ilícito 
foi localizado e o suspeito não 
se encontrava no local. Esse, é 
filho de um dos homens mor-
tos em confronto com a Polícia 
Militar de Cianorte, no dia 30 
de janeiro último, no muni-
cípio de Terra Boa. Naquela 

situação, segundo registros 
policiais, os suspeitos tam-
bém atuavam como “Piratas 
do Asfalto”, estando em poder 
de diversas armas de fogo, 
veículos roubados e produtos 
contrabandeados.

QG DA QUADRILHA
A operação deflagrada 

ontem teve origem no dia 24 
de agosto do ano passado, 
quando o grupo de Diligências 
Especiais de Umuarama (GDE) 
apreendeu cinco veículos, 
armas, munições, anabolizan-
tes e produtos contrabandea-
dos em uma propriedade rural 
no município de Mariluz.

Na ocasião, após inves-
tigações prévias, a Polícia 
Civil descobriu que a referida 
propriedade rural era usada 
como base de apoio para os 
criminosos conhecidos como 
“Piratas do Asfalto”, então foi 
deflagrada ação policial que 
resulto nas apreensões. No dia 
dos fatos, com a chegada da 
polícia, quatro criminosos que 
estavam no local empreende-
ram fuga em meio a uma mata.

Na sequência esses suspei-
tos foram identificados, o que 
gerou a expedição dos man-
dados de busca e apreensão 
cumpridos hoje e a obtenção 
de novos indícios para inte-
grar as investigações que ainda 
estão em andamento.

A PC explica que o nome da 
operação se dá pelos corsários, 

Acusado de matar colega de bar com
sete facadas é condenado a 15 anos

Paraná, centro daquela cidade.
Foram ao menos sete faca-

das, que atingiram regiões o 
pescoço e tórax, vindo a causar 
a morte de Alexandre.

Consta também na denún-
cia, que as investigações poli-
ciais identificaram que Duarte 
agiu mediante surpresa, 
uma vez que estava junto 
com a vítima no referido bar, 
ingerindo bebida alcoólica, 
momentos antes do crime. 
Foi descoberto ainda que o 
primeiro golpe foi desferido 
no pescoço de Alexandre.

Duarte foi preso e aguardou 
recluso na Cadeia Pública de 
Umuarama, pelo julgamento, 

que foi iniciado por volta 
das 9h de ontem no Fórum 
da Comarca de Umuarama e 
encerrado por volta das 16h, 
com a condenação do acu-
sado, que deverá cumprir sua 
pena na Penitenciária Estadual 
de Cruzeiro do Oeste (Peco).

Um homem de 58 anos de 
idade teve que ser socorrido 
às pressas na tarde da última 
quinta-feira (2), depois que foi 
esfaqueado no tórax. Quando 
o socorro chegou ao local, 
encontrou o homem caído no 
asfalto sobre a sua moto.

Em estado grave, ele teve 
que ser levado ao hospital o 
quanto antes, pelos socorris-
tas do Samu.

A Polícia Militar também 
atendeu a ocorrência e desco-
briu que a vítima estava ten-
tando fugir do algoz quando 
não resistiu e caiu no asfalto, na 
esquina das avenidas Rondônia 
e Cássio Gastão Vidigal.

Ele teria se envolvido em 
uma discussão seguida de 

briga, até que levou o golpe 
de faca na barriga. “Durante 
o desentendimento, o agres-
sor desferiu golpes de faca 
no abdômen da vítima. Na 
sequência, o homem esfa-
queado subiu em sua motoci-
cleta e deixou o local. Porém, 
cerca de 100 metros depois 
ele caiu do veículo já incons-
ciente”, consta na nota oficial 
divulgada pela Polícia Militar.

A PM conversou com popu-
lares, que não souberam infor-
mar a motivação da agressão 
nem as características do 
autor. O caso foi repassado 
para ser investigado pela 
Polícia Civil. O homem esfa-
queado seguia internado até 
o final da tarde de ontem.

que eram navegadores que pra-
ticavam roubo de cargas nos 
séculos XV e XVIII. Também 

conhecidos como piratas eram 
homens que se dedicavam ao 
roubo de cargas de embarcações.

OPERAÇÃO do GDE de Umuarama contou com o apoio do Núcleo de Operações com Cães 
da Polícia Civil

DIVULGAÇÃO
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Neymar desfalca PSG em jogo contra
Toulouse pelo Campeonato Frances

O Paris Saint-Germain não 
terá Neymar quando enfrentar 
o Toulouse pelo Campeonato 
Francês hoje (sábado, 4), uma 
vez que o atacante brasileiro 
foi descartado devido a dores 
musculares.

“Depois de algumas dores 
no músculo abdutor, Neymar 
ainda está se recuperando e 
treinando individualmente”, 
disse o PSG em comunicado. 
“Ele vai retomar o treinamento 
com a equipe no início da pró-
xima semana”.

O PSG já está também sem 
Kylian Mbappé, que ficará afas-
tado por três semanas devido 
a uma lesão na coxa e perderá, 
inclusive, a partida de ida das 

Quem deverá ser 
o novo técnico

da Seleção Brasileira
de futebol?

 O presidente da CBF, 
Ednaldo Rodrigues, está pres-
tes a viajar para o exterior, na 
intenção de assistir à semifinal 
do Flamengo no Mundial de 
Clubes. Em seguida, esticará o 
périplo até a Europa em busca 
de um nome de consenso para 
treinar a seleção brasileira. Nos 
bastidores da CBF, exclui-se 
qualquer possibilidade de Pep 
Guardiola, mantém-se a expec-
tativa sobre Carlo Ancelotti e 
o nome de Jorge Jesus, con-
siderado frágil há dois meses, 
aparece como uma possibi-
lidade. Neste momento, há 
quatro nomes em posição de 
vantagem: Luis Enrique, José 
Mourinho, Carlo Ancelotti e 
Jorge Jesus.

É cedo para ter certeza 
se algum deles será o esco-
lhido. Muito cedo. Mas é pos-
sível compreender o que há 
de favorável e contrário aos 
quatro nomes favoritos deste 
momento.

Carlos Ancelotti é o nome 
mais consensual – recordista 
de Champions League, único 
homem na história a ganhar 
os campeonatos da Itália, 
França, Espanha, Inglaterra 
e Alemanha. Portanto, tem a 
capacidade camaleônica de 
se adaptar a qualquer cul-
tura. Mas já afirmou que não 
se mexerá do Real Madrid, a 
não ser que seja demitido. 
Ocorre que isto pode aconte-
cer, se perder o Campeonato 
Espanhol desta temporada 
para o Barcelona e não ven-
cer a Champions League nem 
o Mundial de Clubes. É impro-
vável ter Ancelotti na seleção. 
Não é impossível.

COB suspendeu Wallace pela
enquete sugerindo “tiro no Lula”

LÍDER da competição, clube recebe 
equipe rival às 13h deste sábado

DIVULGAÇÃO

oitavas de final da Liga dos 
Campeões contra o Bayern de 
Munique em 14 de fevereiro.

“A ausência de Neymar 
e Kylian é obviamente uma 
pena, porque os três jogadores 
da frente estão se conectando 
bem”, disse o técnico do PSG, 
Christophe Galtier. “Caberá 
aos que jogam ao lado de Leo 
[Lionel Messi] aproveitar a 
oportunidade”.

O PSG lidera a classifica-
ção com 51 pontos em 21 
jogos, cinco pontos à frente do 
segundo colocado Olympique 
de Marseille.

O Conselho de Ética do 
Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB) suspendeu de forma 
cautelar o jogador de vôlei 
Wallace Leandro de Souza, 
campeão olímpico pela sele-
ção brasileira. O atleta tinha, 
a partir de ontem (sexta-feira, 
3), cinco dias para apresentar 
sua defesa junto ao órgão. Na 
última segunda-feira (30), em 
postagem em sua conta no 
Instagram, Wallace publicou 
uma foto sua com arma cali-
bre 12 e abriu uma enquete 
perguntando “Daria um tiro 
na cara do [presidente da repú-
blica] Lula com essa 12?”.

No parecer oficial, o conse-
lheiro-relator Ney Belo acolheu 
a representação da Advocacia-
Geral da União (AGU) contra a 
conduta de Wallace, por pro-
mover, de forma pública, inci-
tação ao crime.

“No caso em análise, as 
ofensas, as incitações ao 
crime e as ameaças - ainda 
que algumas delas veladas já 
que postas em forma de per-
gunta ou interpretáveis por 
se tratar de imagem – foram 
todas elas praticadas con-
tra a autoridade máxima do 
país, que ocupa o posto em 
razão de processo eleitoral 
democrático e escorreito. Fica 
justificada processualmente, 
dessa forma, a intervenção da 

Advocacia Pública nesse feito. 
Assim, fica acolhida a partici-
pação processual da Advocacia 
Geral da União (AGU) nos ter-
mos solicitados”, diz um dos 
trechos do despacho assinado 
por Ney Belo.  

O Sada Cruzeiro, clube onde 
o atleta joga na atual tempo-
rada, afastou e suspendeu o 
jogador por tempo indetermi-
nado, e exigiu que ele pedisse 
desculpas. Após a repercussão 
da postagem, Wallace apagou 
a publicação e se desculpou, 
dizendo que não quis “incitar 
a violência”.

O documento do Conselho 
de Ética do COB enfatiza tam-
bém a responsabilidade de 
atletas olímpicos perante a 
sociedade, em especial os 
campeões, pois sua conduta 
reflete na sociedade.

“O atleta campeão olím-
pico exerce influência em 
toda a juventude, que através 
do esporte vê em seus ídolos 
um exemplo a ser seguido. 
Adolescentes observam o 
atleta com admiração e res-
peito, e talvez seja esse o único 
posto - salvaguardada a fic-
ção no cinema - onde heróis 
são educativos, construtivos 
e fazem bem para o ideário de 
um povo”.

Em outro trecho do parecer, 
Ney Belo elenca estrelas do 

esporte nacional como exem-
plos de conduta.

“Roberto Dinamite, Pelé, 
Maria Lenk, Esther Bueno não 
tiveram apenas a honra e a 
glória de serem campeões. 
Todos tiveram a responsa-
bilidade de educar gerações 
que precisavam pautar-se 
por princípios éticos e morais 

para seguirem na luta pela 
construção de uma sociedade 
melhor para todos, não obs-
tante as opções políticas de 
cada um”.

Entre as punições para 
práticas como a de Wallace, 
está o banimento do atleta do 
esporte olímpico e pagamento 
de multas de até R$ 100 mil.

POSTAGEM de campeão olímpico em redes sociais ocorreu na segunda (30)

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



8 LOCAL   Sábado 4 e domingo 5 de fevereiro de 2023 @tribunahojenewsumuarama

Começam os trabalhos do comitê
que monitora a população de rua

O Comitê Intersetorial 
d e  A co m pa n h a m e n to  e 
Monitoramento da Política de 
População em Situação de Rua 
(Ciamp-Rua Umuarama) reali-
zou ontem (3), a primeira reu-
nião extraordinária depois de 
uma longa caminhada que cul-
minou com a eleição da dire-
toria, no final do ano passado. 
O coordenador Roger Bruno 
Brambila Giopatto lembra que 
foram praticamente seis anos 
entre o início das discussões e 
a composição do comitê.

A assembleia foi reali-
zada na sala de reuniões da 
Secretaria-Executiva dos 
Conselhos. “É com muita ale-
gria que nos reunimos para 
dar início aos trabalhos deste 
comitê com a expectativa de 
que ele venha a somar com 
as políticas municipais e o 
atendimento à população 
em situação de rua”, disse o 
coordenador.

A primeira reunião oficial do 
Ciamp-Rua foi extraordinária, 

Foi implantada na quinta 
(2), a Câmara Técnica de 
Agricultura, Agroindústria 
e Agropecuária do CDU 
(Conselho de Desenvolvimento 
de Umuarama). O objetivo é a 
união de forças das entidades 
para auxiliar a administração 
municipal na criação de polí-
ticas públicas para alavancar 
a economia do município.

O encontro também esta-
beleceu como coordenador 
da Câmara Técnica o secretá-
rio municipal de Agricultura, 
Murilo Teixeira, vice-coorde-
nador Mário Aluízio Zafanelli 
e secretário Elson Castro 
Tamaio Junior. “Tivemos a 
satisfação de contar com a 
presença maciça dos mem-
bros da Câmara Técnica, todos 
dedicados e determinados em 
realmente contribuir para que 
o agro seja, cada vez mais, um 
dos mais importantes pilares 
de sustentação da economia 
de nossa cidade”, comenta.

A l é m  d a  S e c r e t a r i a 
Municipal de Agricultura, a 
Câmara Técnica conta com 
representantes da Secretaria 
Municipal de Indústria e 

Desenvolvimento da economia na cidade é tema de Câmara Técnica
Comércio, Sociedade Rural 
(SRU), Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento 
(Seab), IDR-Paraná, sindicatos 
Patronal e dos Trabalhadores 
Rurais, Associação Regional 
dos Engenheiros Agrônomos 
(Areau), Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola (Aciu), 
Cooperativa dos Produtores 

Rurais (Cooperu), Sebrae, 
Cooperativa dos Produtores 
de Leite (Cooplu), instituições 
acadêmicas (UEM, Unipar, 
UniAlfa)  e  cooperativas 
financeiras (Sicoob, Sicredi e 
Cresol).

Adriano Pereira da Silva, 
consultor do Sebrae e secre-
tário-executivo do CDU, 

tendo na pauta apreciação e 
aprovação da ata da reunião de 
posse dos membros, a votação 
do regimento interno e defini-
ção do calendário de reuniões 
para 2023. As datas escolhidas 
para reuniões ordinárias foram 
15 de fevereiro, 19 de abril, 21 
de junho, 16 de agosto, 18 de 
outubro e 13 de dezembro, com 
início sempre às 8h15. Ao longo 
do ano também poderão ser 
realizadas assembleias extraor-
dinárias, convocadas conforme 
o regimento.

O prefeito Hermes Pimentel 
empossou os integrantes 
(titulares e suplentes) no iní-
cio de novembro de 2022 e 
em seguida foram eleitos os 
membros da primeira mesa 
diretora, tendo Roger Bruno 
como coordenador e José 
Lopes Junio dos Santos como 
vice. O Ciamp-Rua é composto 
por representantes da socie-
dade civil e de órgãos públi-
cos e deve reforçar com ações 
o compromisso do Estado em 

garantir os direitos à popula-
ção em situação de rua.

Os desafios são grandes e 
requerem o engajamento das 
diversas forças políticas, em 
um esforço coletivo envolvendo 
poder público e a sociedade 
civil organizada. “Em nome 
do comitê quero agradecer a 

todos os envolvidos, membros 
do comitê e comissões provi-
sórias que trabalharam para 
conseguirmos montar o Ciamp-
Rua neste longo período de seis 
anos, até chegarmos hoje na pri-
meira reunião”, afirmou Roger 
Giopatto.

E continuou: “Começamos 

as discussões lá em 2017 e 
agora, no início de 2023, final-
mente inicia o trabalho efe-
tivo”, completou. Na próxima 
reunião ordinária, marcada 
para 15 de fevereiro, algumas 
proposições de discussões 
serão discutidas para nortear 
as ações ao longo do ano.

OS desafios são grandes e requerem o engajamento das diversas forças políticas, em um esforço coletivo envolvendo poder público e a 
sociedade civil organizada

ASSESSORIA/SECOM

Moradores da antiga Vila 
Operária, na Zona VI, já estão 
frequentando a Praça Sete 
de Setembro, praticamente 
renovada, embora a obra de 
revitalização realizada pelo 
município ainda não tenha sido 
finalizada. As melhorias incluem 
uma repaginação nas calçadas, 
com implantação de paver, pin-
tura da passagem da ciclovia da 
avenida Rio Grande do Norte, 
paisagismo, reforma e ampliação 
dos banheiros, que também 
ganharam adequações para me-
lhor acessibilidade para pessoas 
com deficiência (PCD). Além 
de alguns ajustes, falta apenas 
a implantação de um gradil no 
entorno do parque. O investi-
mento é de R$ 235,4 mil.

mencionou que vários temas 
foram abordados neste pri-
meiro encontro, como o esta-
belecimento de ações para 
geração de emprego e renda 
no setor, a criação de programas 
e linhas de crédito de interesse 
da economia local e a identifica-
ção das potencialidades do agro 
não só em Umuarama, como 

também na região. “O mais 
importante é esse processo de 
união na convergência de ideias 
para o futuro próximo do agro 
no município. E todos os parti-
cipantes deixaram claro que vão 
dar sua contribuição tanto para 
atrairmos novos investimentos, 
como fortalecer os negócios já 
existentes”, observou.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo semanal 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Ganhos materiais, vida social e interesses amoro-
sos estão protegidos, mas cuidado com a teimosia 
e mais atenção com a saúde e o trabalho. Atração 
forte por um alguém mais velho. Em casa, se já 
tiver um amor convém maneirar nas exigências.

TOURO  21/4 a 205
Você vai se destacar mais na carreira e precisa 
ter muito jogo de cintura para não se indispor 
com colegas, chefes e pessoas do seu convívio. 
Mas segure os gastos e controle a grana com 
pulso firme. Você pode ganhar aquela paquera 
disputada. Cuide melhor da saúde. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Novidades super estimulantes devem marcar 
presença, principalmente no departamento 
amoroso. Há chance de conhecer alguém que 
pode balançar seu coração e fazer a sua vida 
mudar. Mercúrio também indica preocupação 
com parente de outra cidade, recomenda aten-
ção extra com a saúde e os assuntos do lar. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Destaque do seu magnetismo na paquera, mas 
ainda assim cuidado com situações e pessoas 
complicadas. O clima esquenta nos contatinhos, 
na conquista e na relação com o par. Só não des-
carte contratempos e chateações com relação 
ao dinheiro.

LEÃO 22/7 a 22/8
Comportamento mais leve, solto e sociável, favo-
recendo seus contatos e relacionamentos. Com 
simpatia, boa lábia e um estilo mais articulado, 
você tem tudo para se destacar profissionalmente 
e se dar bem em suas investidas amorosas: há 
belas chances de começar namoro firme. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você vai sentir mais firmeza e segurança no ser-
viço, pode descolar alternativas para incrementar 
seus ganhos e tem boas chances de se dar bem 
com atividades criativas, pioneiras e inovadoras. 
O clima de entrosamento e a cumplicidade com a 
pessoa amada está elevado, aproveite.

LIBRA  23/9 a 22/10
Se você está a fim de alguém, recebe sinal verde 
do seu planeta para encantar e conquistar, mas 
discórdias podem afetar suas relações, o ideal é 
não alimentar discussões. Só não convém des-
cuidar do seu dinheiro, pois gastos impensados 
podem pesar no seu orçamento.  

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Comportamento mais receptivo com os paren-
tes e reaproximações com pessoas que foram ou 
são importantes em sua vida devem acontecer. 
Paquera com alguém que conhece pode engatar, 
desde que esqueça o passado e abra o coração 
para novas experiências.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
O período é indicado para divulgar seus serviços, 
lidar com trocas, encomendas, compras, vendas 
e comércio virtual. Na paquera, pode atrair o inte-
resse de alguém bacana e que combina com você. 
Evite se abrir com quem não inspirar confiança. 
Clima de sintonia e estabilidade na vida amorosa. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Seus talentos estarão a serviço dos seus ganhos 
e você pode ter boas notícias na carreira, com 
chance, inclusive, de entrar em acordo sobre con-
tratação, mudança de função ou salário. Ciúme e 
exigências serão os maiores inimigos da paixão por 
isso, convém vigiar seus atos e palavras. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você tem tudo para fazer um tremendo sucesso na 
paixão e pode atrair admiradores num piscar de 
olhos, mas precisará segurar a onda da sua sinceri-
dade e domar sua rebeldia natural para não acirrar 
atritos e diferenças com quem convive. O trabalho 
também vai exigir um ritmo menos alucinante.

PEIXES 20/2 a 20/3
Contratempos nos assuntos financeiros e profis-
sionais. Muita cautela para não perder a espor-
tiva ao tratar dos seus interesses, pois há risco 
de se desentender com quem convive e traba-
lha. Pode retomar contato ou ter notícias de 
pessoas queridas que estão distantes. 

Os nascidos em 4 de fevereiro raramente fazem algo de forma direta. Tentam ser sinceros, são 
simplesmente eles mesmos e não contam com a aprovação ou o reconhecimento público. 
Poderiam ser chamados de pouco práticos, mas são capazes de encontrar o que necessitam 
rapidamente, assumindo o controle da situação.

Horóscopo nascidos em 4 de fevereiro

Os nascidos em 5 de fevereiro são dedicados a todas as tarefas que desempenha. Têm uma 
maneira convincente de ser, têm uma presença física tranquilizadora e são confiáveis em situa-
ções de emergência. Se são compreendidos de forma incorreta, não se importam em esclarecer 
ou explicar. Muitas vezes, apelam diretamente às emoções dos outros, mas, na realidade, seu 
ponto forte é sua capacidade intelectual e de concentração.

Horóscopo nascidos em 5 de fevereiro

Seus sentimentos são exaltados e costumam se apaixonar constantemente. Mas podem acabar 
gostando da pessoa menos adequada e sofrer com isso.

Horóscopo nascidos em 6 de fevereiro

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 24

GDASC
ZERAMALHO

RENEGOCIAR
REGADOLD
ORARALCE

SOLASEAC
IVOSBOCA

ATRAVESSAR
LOURAORT

CIMASCARA
PENALAGOS

NAUTAIF
TTMIOLO

COMOVENTES
SERESAXE

Peças que
sustentam
os eleva-

dores
Pôr as (?) 
na mesa: 

abrir o 
jogo 

"Devagar
(?) vai ao

longe"
(dito)

Veículo 
de passeio

bicom-
bustível

Frio
usado em 
sanduí-

ches (pl.)

Extensões
de água
cercada
de terra

Do-(?),
terapia
oriental

Sufixo de
"frutose" 

Dirigido
a mim

A parte
interna e
mole do

pão

Ritmo
musical
baiano

Casa 
campestre

Ordinal
(abrev.)

Espécie
de picolé
51, em

romanos

Espécie
de espada
Área do
estilista

Patente
militar

Reprodu-
zir (Mús.) 

Emocio-
nantes

Criaturas;
entes

Cerveja
(gíria)
Sílaba 

de "cifra"

A 2a pessoa
do plural
Perda da
fortuna

Abertura
do balão
Amassa
no pilão

Ruminante
galhado

Trabalham
a massa

Disfarce
facial

Escritor
de livros

Passar de
um lado 
a outro 

Forma do
martelo

Empresta
dinheiro 
a juros
altos

Navegador;
marinheiro

Castigo
estabe-
lecido
por lei

Rever
acordo

financeiro 

Cantor de 
"Admirá-
vel Gado

Novo"

Telefone gratuito
para uso
de consu-
midores

Irrigado
(o solo)

Discursar 
em público

Base do
calçado

(pl.)

2/in. 4/pena. 5/adaga — chalé — nauta. 9/carro flex.
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M B A P
H A M B U R G U E R

R E A L E U R O
I L A R N S L

L I N H A S T Ã O
H O T C E N I
A R E A L CH A T
M A N D I B U L A

V E D A C O V I L
R A R A L A D O
C S E R A S A

R A T U L S D B
N U E V A Z E L O

A T A C A N T E H
E O S T E N T A

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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Novo aplicativo gerencia programas habitacionais
Coordenadores da Divisão 

de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas da Prefeitura de 
Umuarama apresentaram, na 
manhã desta quinta-feira (2), 
aos servidores da Secretaria de 
Habitação, o novo aplicativo 
(app) para gerenciamento de 
todos os programas habitacio-
nais de interesse social existen-
tes no município. O sistema, 
exclusivo da administração 
municipal, já está em funcio-
namento e permite o cadastro 
de imóveis, além da atualiza-
ção e acompanhamento de 

dados dos beneficiários.
Janaina Ferracini e Thiago 

Alves, desenvolvedores do 
novo sistema e servidores 
da Diretoria de Tecnologia e 
Informação (antigo NTI, órgão 
ligado à Secretaria Municipal 
de Administração), coordena-
ram o treinamento. “Agora os 
profissionais que atuam na 
Secretaria de Habitação vão a 
campo munidos de um tablet 
com este software, onde pode-
rão registrar todos os dados 
necessários para a gestão dos 
imóveis, como localização, 

informações dos proprietá-
rios e moradores, metragens, 
enfim, alimentar o programa 
com todas as referências e 
bases determinadas pela 
legislação de transparência 
pública, aprimorando os pro-
cessos e agilizando os resulta-
dos”, detalhou Janaina.

A secretária de Habitação, 
Edna Justino, ressalta que o 
prefeito Hermes Pimentel tem 
a determinação de atender a 
exatamente todas as famílias 
que estão na fila de espera por 
uma moradia.

EQUIPE da Habitação conheceu o novo aplicativo para gerenciamento de todos os progra-
mas habitacionais de interesse social no município
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Há 145 anos, nascia André Citroën, um 
visionário da indústria automobilística

No dia 5 de fevereiro de 
1878, nascia em Paris, na 
França, um dos mais inova-
dores e visionários nomes 
da indústria automobilística: 
André-Gustave Citroën, fun-
dador da marca que ostenta 
o seu nome e responsável por 
importantes renovações até 
hoje reconhecidas e aplicadas 
na produção de veículos por 
todo o mundo.

Mais novo de cinco filhos 
do casal Levie Citroën e Masza 
Amalia Kleinman, André foi 
criado em um lar de costumes 
cosmopolitas e orientado para 
os negócios. Mas foi apenas 
depois dos 30 anos de idade 
que o futuro empresário come-
çou a se interessar de fato pelo 
universo automotivo.

A ORIGEM DO NOME
O sobrenome Citroën foi 

criado em circunstâncias 
no mínimo curiosas e, acre-
dite se quiser, por culpa de 
Napoleão Bonaparte.

Em 1811, o então impera-
dor francês ordenou a realiza-
ção de um censo, obrigando 
todos aqueles que não tinham 
sobrenome a receberem um, 
de preferência uma alcunha 
que identificasse a pessoa 
por meio de sua ocupação. 
O bisavô de André, Roelof, 
que era vendedor de frutas, 
passou a se chamar Roelof 
Limoenmann (literalmente, “o 
homem dos limões”), em refe-
rência à sua profissão.

Um dos filhos de Roelof, 
Barend, o avô de André, tam-
bém assinava o sobrenome 
Limoenmann, mas teve que 
mudar por causa de seu 
futuro sogro, que era um arte-
são ourives muito renomado 
e só consentiria que Barend 

se casasse com sua filha, 
Netje Rooseboom, se tivesse 
um sobrenome mais refi-
nado. Foi então que Barend 
Limoenmann se tornou Barend 
Citroen, apelido que, em neer-
landês, é grafado sem o trema 
e significa “limão”.

Levie, um dos doze filhos de 
Barend e Netie, pai de André, 
quis expandir o comércio de 
pedras e metais preciosos 
da família e se mudou para 
Varsóvia, na Polônia, onde 
se casou com Masza Amalia 
Kleimann. No entanto, por 
conta do domínio russo no 
país, o casal resolveu se esta-
belecer em Paris, na França. E 
foi na “Cidade Luz” que Barend 
decidiu dar uma conotação 
francesa ao seu sobrenome, 
acrescentando um trema 
acima da letra “e”, dando ori-
gem à família Citroën.

MUDANÇA DE PLANOS
Embora a tendência naque-

les tempos fosse perpetuar os 
negócios da família, André não 
nutria interesse pelas pedras 
preciosas. Por sua visão mais 
moderna e tecnológica, ele 
ansiava por inovar e produzir, 
sentimentos que se intensifi-
caram após seu ingresso no 
curso de engenharia na Ecole 
Polytechnique e na oportuni-
dade de visitar fábricas espe-
cializadas em mecânica de 
precisão durante a graduação.

Aos 22 anos, André se for-
mou e, cinco anos depois, 
criou sua primeira empresa, 
que explorava uma patente 
para engrenagem bihelicoidal, 
conhecida como espinha de 
peixe, que foi aperfeiçoada por 
Citroën e se tornaria base para 
o símbolo da marca usada até 
hoje, dos Dois Chevrons – Deux 

Chevrons em francês.
Seu interesse de fato pela 

indústria automotiva veio só 
em 1908, quando assumiu o 
cargo de gerente geral da Mors, 
uma empresa automotiva em 
declínio que reconquistou o 
sucesso na virada do século. 
Citroën foi responsável pelo 
desenvolvimento de novos 
modelos e pela reorganização 
dos processos de fabricação, o 
que resultou em um aumento 
de dez vezes nas vendas em 
apenas seis anos.

Apesar do renascimento, a 
Mors não conseguiu superar o 
declínio trazido pela Primeira 
Guerra Mundial e Citroën 
então resolveu colocar um 
antigo sonho em prática: o de 
produzir veículos acessíveis a 
uma parcela maior da popu-
lação. Em 1919, comprou um 
terreno no Cais de Javel, em 
Paris, e assim nasceu a fábrica 
de automóveis André Citroën.

INOVAÇÕES
Um dos projetos iniciais da 

nova fábrica foi o do Citroën 
Type A 10 HP, primeiro automó-
vel europeu construído em série 
e o primeiro automóvel fran-
cês com direção à esquerda. O 
modelo era equipado com um 
motor de quatro cilindros de 
1.327 cm³ e podia atingir uma 
velocidade de 65 km/h, além de 
vir de fábrica com capota, roda 
sobressalente, faróis e outros 
sistemas elétricos.

Em uma época em que 
direitos trabalhistas ainda 
engatinhavam, Citroën se des-
tacou ao recorrer à mão-de-o-
bra feminina, para a qual mon-
tou serviços sociais inéditos, 
como cantinas e creches para 
as colaboradoras que tinham 
filhos. Em 1927, o empresário 

foi o primeiro empregador na 
França a pagar o décimo ter-
ceiro mês a seus funcionários.

Citroën também foi um 
dos primeiros fabricantes de 
automóveis a entender que 
um veículo não se limitava à 
sua produção: ele criou um 
serviço completo de pós-
-venda que incluía uma rede 
de reparadores, um catálogo 
de peças, garantia, aluguel de 
carros e venda a crédito. Com 
o tempo, ainda abriu filiais na 
França, subsidiárias e linhas de 
montagem no exterior.

Inovador também na comu-
nicação, Citroën se destacou 
na forma de se tornar ainda 

mais conhecido. Entre tan-
tas ações, escreveu seu nome 
com um avião no céu de Paris 
e ainda em letras lumino-
sas na Torre Eiffel (de 1925 
a 1935). Ele também lançou 
brinquedos Citroën, como o 
Citroennette, um carrinho de 
pedal com as mesmas cha-
pas dos modelos originais. E 
por fim, organizou cruzeiros 
transcontinentais que fasci-
naram o mundo inteiro, como 
a Travessia do Saara.

André Citroën morreu em 3 
de julho de 1935, aos 57 anos. 
Mas seu legado e suas ideias 
seguem firmes e sempre muito 
além do seu tempo.

O Novo Citroën representa hoje o espírito visionário de André Citroën

A história de André e da Citroën inclui limões, engrenagens e até Napoleão Bonaparte

FOTOS: 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

                                                            COMUNICADO 

 Sr. ALEXSANDRO DOMINGUES DE SOUZA, solteiro conforme declarado, residente e 
domiciliado na Rua Pindauba, 772, Centro, CEP 87638-000, na cidade de PEROBAL-PR, favor 
entrar em contato com a empresa CORRÊA E FAVARÃO IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 03.360.584/0001-02, com sede na Avenida Brasil, n° 
4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-PR, telefone: (44) 3622-5221, referente assuntos de 
vosso interesse.  

Os preparativos para a volta 
às aulas na rede municipal 
entraram na reta final. Na quin-
ta-feira, 2, e nesta sexta, 3, os 
professores de todas as unida-
des educacionais de Umuarama 
estão reunidos em suas escolas 
para estudos e planejamento. 
As atividades se estendem pela 
manhã e tarde, sob a coordena-
ção dos diretores.

A preparação mais efetiva para 
o início do ano letivo começou no 
último dia 27, com assessoria de 
gestão escolar à direção e coorde-
nação pedagógica das escolas e 
CMEIs (centros de educação infan-
til do município), embora interna-
mente, na Secretaria Municipal de 
Educação, o trabalho seja contí-
nuo para que as aulas retornem 

Professores reunidos nos CMEIs 
e escolas para a volta às aulas

sem problemas na próxima 
semana – cerca de 9.500 alunos 
retornam às salas de aula no dia 8, 
na educação infantil, ensino fun-
damental e educação de jovens e 
adultos (EJA).

Nos últimos dias, a equipe 
docente de cada unidade edu-
cacional tem discutido a orga-
nização do trabalho peda-
gógico, período diagnóstico, 
portfólio e preenchimento do 
LRCOM (Livro Registro de Classe 

On-line Municípios). Na Escola 
Municipal paulo Freire, a maior 
da rede municipal com cerca de 
620 alunos, o trabalho foi con-
duzido pela diretora Cleudimar 
Guijo Rissato e coordenadoras 
Mariana Emília Salesse e Juliane 
Siqueira de Souza Lavado. 
Participaram os 38 professores 
da instituição, que conta com 27 
turmas, duas salas do Clube do 
Saber e mais uma sala de recur-
sos multifuncionais.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “O perfeccionismo exagerado pode ser preju-
dicial, entretanto, o fato de buscar realizar 
um trabalho perfeito, mesmo que não seja 

possível alcançar a perfeição, é que o levará 
você à excelência.” ( anônimo)
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A HOMENAGEADA 2023!
LEILA FLORIAN -, é gestora da em-
presa Magic Limp Produtos de Limpeza 
desde 2009, graduada em Ciências Con-
tábeis pela Universidade Paranaense 
– UNIPAR, onde também cursou duas  
Especializações: Controladoria e Gestão 
Financeira,  e Perícia e Auditoria Con-
tábil. Foi 1ª Tesoureira do Conselho 
da Mulher Empresária e Executiva da 
ACIU. Apaixonada por planilhas, con-
troles financeiros e processos geren-
ciais, também aprecia livros, a leitura 
é seu passatempo predileto.
** É a empresária escolhida pela 
Câmara da Mulher Empreendedora de 
Umuarama, neste ano de 2023, em 
evento que terá a presença de mais 
de mil mulheres empreendedoras, 
do vice-governador Darci Piana, e 
que acontece no final de março, em 
Foz do Iguaçu.

MULHERES NOTA MIL!
A diretoria da Câmara da Mulher Empreende-

dora, agora com a nova presidente  Regina 
Santana, para a gestão 2023/2025, reuniu-se 

na noite da última terça-feira para planeja-
mento de ações ano 2023 e também para a 
escolha da empresária homenageada no Dia 

da Mulher ( veja reportagem acima). Entre as 
diretoras presentes para convite à empresária 
na empresa Magic Limp: Deusi Costa, Elisan-

gela Mello, Débora Furlan, LEILA FLORIAN, 
Regina Santana e Sirley Batatinha.

A tarde de quinta-feira (2) teve dois momentos especiais: o convite da Câmara da Mulher Empre-
endedora ( foto abaixo) e a entrega do meu carro novo na Uvel (foto)

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO CMEG

ALERTA
O termo câncer se refere a um conjunto de 
mais de 100 doenças que têm em comum 
o crescimento desordenado de células, que 

invadem tecidos e órgãos do corpo. Ele surge 
por meio de uma alteração no DNA da célula, 

que passa a receber informações errôneas 
às suas atividades. O processo de formação 
acontece lentamente e pode levar anos para 
ser identificado. No entanto, o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca) estima, entre 2023 e 
2025, 704 mil novos casos de câncer ao ano, 
sendo os de mama e próstata os tipos com 
maior incidência no Brasil. Anualmente, no 

dia 4 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial 
de Combate ao Câncer, com o objetivo de au-
mentar a conscientização e educação sobre 
a doença, que é a segunda que mais mata, 

atrás apenas das doenças cardíacas.
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