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Jovem trabalhador de 19 anos morre em
violenta colisão contra caminhão parado
Um inquérito policial será instaurado para apurar a morte do jovem 
trabalhador Pablo Eduardo, vítima de um acidente de trânsito na manhã 
de ontem. Ele conduzia um GM Montana e colidiu contra a traseira de 
um caminhão estacionado na Avenida Rio Grande do Sul. Câmeras de 

segurança mostraram que o carro dirigido pelo jovem seguia em baixa 
velocidade a cerca de 50 metros antes do ponto da colisão. Inexplicavel-
mente ele perdeu o controle, bateu no meio fio e depois em uma árvore, 
antes de colidir contra o caminhão.

ORLANDO KISSNER/ALEP

Ratinho na Alep

Nova projeção
da inflação eleva

percentual de
5,74% para 5,78%

l 2

Reforma tributária
é a aposta do

Legislativo e do
Executivo em 2023
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Acesso aos
remédios à base

de cannabis
será promulgado

l 4

l 6
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Atendimento
em telessaúde
será oferecido
em Umuarama

l 8

Um homem de 36 anos morreu durante um confronto contra policiais civis de Umuarama na tarde de ontem, na entrada 
do Jardim São Cristóvão. Envolvido em crime de homicídio, ele tentava fugir de uma abordagem, pois estava sendo 
procurado por força de uma ordem judicial de prisão e era considerado foragido da Justiça Federal, pois contava com 
antecedentes criminais por contrabando. Durante a abordagem, o homem que não teve sua identidade revelada, estava 
em um Fiat Pálio, teria avançado contra os investigadores que se defenderam atirando no carro. Os tiros atravessaram 
o vidro e acertaram o motorista, que morreu no local. 

“Bang-Bang”

O prefeito Pimentel e Jefinho, secretário da Smel, prestigiaram a apresentação dos atletas que vão compor o time da Afsu, que representará 
a cidade em competições regionais e na Liga de Futsal deste ano. Além da manutenção dos seis jogadores destaques no ano passado e 
da promoção de quatro reforços da base, o time contratou mais 10 reforços e um novo treinador.

Novo time
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(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

4/1 a 4/2 0,7374 0,7374 0,2362
5/1 a 5/2 0,7095 0,7095 0,2085
6/1 a 6/2 0,6724 0,6724 0,1715
7/1 a 7/2 0,6776 0,6776 0,1767
8/1 a 8/2 0,7152 0,7152 0,2141

Ações % R$
Petrobras PN +3,99% 25,78 
Vale ON -1,25% 87,84 
ItauUnibanco PN +0,04% 25,13 
Magazine Luiza ON -3,28% 4,13 
BRF ON -7,24% 7,17 
Marfrig ON -6,75% 7,18

IBOVESPA: +0,18% 108.721 pontos

Iene 132,86
Libra est. 0,83
Euro 0,93
Peso arg. 189,13

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,5% 5,1730 5,1740 +1,9%

PTAX  (BC) +1,4% 5,1757 5,1763 +1,5%

PARALELO 0,0% 5,0500 5,4600 +1,5%

TURISMO 0,0% 5,0500 5,4400 +1,5%

EURO +0,2% 5,5530 5,5557 +0,3%

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

DÓLAR 06/02

Iene R$ 0,0390
Libra est. R$ 6,22
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.407,66 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/02 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)

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

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/23 1.521,25 -10,75 1,9%
FARELO mar/23 489,00 -7,50 2,4%
MILHO mar/23 679,00 1,50 3,8%
TRIGO mar/23 750,25 -6,50 0,9%

SOJA 159,92 1,1% -5,0% 159,00
MILHO 75,72 0,0% -2,4% 75,00
TRIGO 89,46 0,0% -3,6% 92,00
BOI GORDO 266,77 -0,2% -5,5% 265,00
SUINO 6,42 1,9% -10,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 06/02 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 06/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,00 1,2% -1,2%
SOJA Paranaguá 176,00 1,1% -2,8%
MILHO Cascavel 83,00 2,5% 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
Você precisa tomar cuidado para não 
torrar suas economias, por isso pense 
duas vezes antes de investir o dinheiro 
em uma ideia nova. Pode ser um dia de 
definições, mas não imponha seu ponto 
de vista a qualquer preço. Canalize sua 
imensa energia no sexo.

TOURO  21/4 a 205
Cuidado para não tomar decisões pre-
cipitadas: aja pela cabeça, e não pelo 
coração! Procure ser confiante em suas 
atitudes para não bater de frente com 
seus colegas. O jeito é buscar uma 
alternativa para o convívio conjugal: 
um programinha de lazer caseiro pode 
ajudar a aliviar o estresse.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
A l g u m a s  s i tu a çõ e s  i n e s p e ra d a s 
podem te atingir, especialmente se 
estiver com preocupações financei-
ras. Não perca de vista seus objeti-
vos pessoais e, sobretudo, não desista 
dos seus sonhos! 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Examine com mais clareza seus pro-
jetos profissionais, permitindo que 
elabore novas estratégias ou consiga 
adiantamento de recursos para ampliar 
clientela, caso trabalhe com venda de 
produtos ou serviços. Nas horas livres, 
o astral de romantismo vai imperar.

LEÃO 22/7 a 22/8
Sinal vermelho para os assuntos finan-
ceiros. Se for necessário, enxugue os 
gastos, adapte-se aos novos tempos e 
mantenha a confiança em sua própria 
capacidade de superar qualquer difi-
culdade. Dependendo da intensidade 
dessa energia, talvez não sobre muita 
disposição para paquerar hoje.

VIRGEM 23/8 a 22/9
A empatia e a sensibilidade podem te 
ajudar a entender algumas coisas que 
estavam confusas. Às vezes é hora de 
agir, e às vezes é melhor aguardar para 
que as coisas se resolvam por conta pró-
pria. Calma!

LIBRA  23/9 a 22/10
Os desafios continuam diante de você, 
porém, o bom resultado de suas iniciati-
vas te deixa otimista em relação às suas 
escolhas. Cuidado com gastos impulsivos: 
há um risco grande de se arrepender mais 
tarde. É melhor definir o que é urgente e o 
que pode esperar em relação às compras.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Administre sua grana com cuidado. O 
momento é oportuno para resolver pen-
dências e vencer os obstáculos no seu 
trabalho e se caso precise fazer algum 
sacrifício extra em relação à carreira, 
converse com seus familiares a respeito. 
O amor também pode te apoiar nisso.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Grandes perturbações no campo financeiro 
gerando instabilidade geral e respingando no 
seu bolso. O momento também é de identifi-
cação de oportunidades. Converse com seu 
par e exponha suas ideias. A boa notícia é que 
conseguirá apoio e incentivo do seu amor.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Tenha muita paciência, mas também 
maleabilidade para driblar os obstáculos 
que tendem a afetar seus interesses pro-
fissionais. Procure afastar as preocupa-
ções de sua cabeça não sabotar o amor. É 
que se deixar as tensões tomarem conta, 
não vai ser fácil se sentir disponível para 
os jogos de sedução com o seu bem.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você precisará enfrentar os desafios 
com novas abordagens e atitudes, mais 
receptivas e maleáveis. Deixe de teimosia 
e seja mais flexível. Convém pegar mais 
leve nos gastos. Em casa, terá que mos-
trar mais tolerância e tato com os paren-
tes e também com o seu par. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Enfrente as turbulências com coragem, 
confiança e fé, pois essas qualidades serão 
grandes seus trunfos neste momento, 
inclusive para alcançar suas metas. Deve 
perseguir seus ideais e promover mudan-
ças importantes em sua vida. Na paixão, é 
hora de reforçar os laços de afeto e a cum-
plicidade, investindo na sintonia de corpo, 
mente e alma como par.

Os nascidos no dia 7 de janeiro possuem grande intuição e são sagazes, muito 
embora tenham aparência ingênua e de falta de malícia. Seus sentimentos são 
fortes, enxergam mais longe do que os outros. Conseguem absorver a energia ao 
seu redor com muita rapidez e, em especial, sentir intensamente a negatividade.

Horóscopo nascidos em 7 de fevereiro

    

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 7/2/2023

Sol

Paranaguá
max 27
min 22

max 29
min 20

Cascavel
max 29
min 18

Foz do Iguaçu
max 32
min 22

max 28
min 19

Curitiba
max 25
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FASES 
DA LUA

Quarta 8/2/2023

Sol
Quinta 9/2/2023

Muitas nuvens

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03
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TIME DO ♥

concurso: 2426Lotomania
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99.963
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73.491
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PARANÁ/PR

20 42 43 49 57
concurso: 6069

19 22 37 44 51 56
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concurso: 2732Lotofácil
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de "rural"
O gado que
fornece lã

Câmara
(abrev.)

Sílaba de
"basta"

Contornam
a boca

Relativos
às artes

Pista para
skatistas
Moradia

(fig.)

Agência
Nacional 

de Aviação
Civil (sigla)

Cidade paulista
muito fria 

Destruir usando
explosivos 

(?) Soares,
jornalista
Navio de
Cabral

Arco, em
francês

Museu de 
Niterói (RJ)

3/arc — mac. 4/guta. 5/ágata — bromo.
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S E R E S A X E

Peças que
sustentam
os eleva-
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Pôr as (?) 
na mesa: 

abrir o 
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"Devagar
(?) vai ao

longe"
(dito)
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de passeio

bicom-
bustível
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usado em 
sanduí-

ches (pl.)
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de água
cercada
de terra

Do-(?),
terapia
oriental
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"frutose" 
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dinheiro 
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marinheiro
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Rever
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Cantor de 
"Admirá-
vel Gado
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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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Mercado financeiro eleva projeção
da inflação de 5,74% para 5,78%

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
– considerada a inflação ofi-
cial do país – subiu de 5,74% 
para 5,78% para este ano. A 
estimativa consta do Boletim 
Focus de ontem (6), pesquisa 
divulgada semanalmente 
pelo Banco Central (BC), em 
Brasília, com a expectativa 
de instituições financeiras 
para os principais indicadores 
econômicos.

Para 2024, a projeção da 
inflação ficou em 3,93%. Para 
2025 e 2026, as estimativas 
são de inflação em 3,5%, para 
ambos os anos.

A previsão para 2023 está 
acima do teto da meta de 
inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. Definida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), a meta é de 3,25% para 
este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é de 
1,75% e o superior de 4,75%.

Da mesma forma, a proje-
ção do mercado para a infla-
ção de 2024 também está 
acima do centro da meta pre-
vista - 3% - também com os 
intervalos de tolerância de 1,5 
ponto percentual.

De acordo com o Banco 

Central, a inflação só ficará 
dentro da meta a partir de 
2024, quando deverá se situar 
em 3%, e em 2025, (2,8%). Para 
esses dois anos, o CMN esta-
belece uma meta de 3% para 
o IPCA.

Em janeiro, o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo-
15 (IPCA), que é a prévia da 
inflação, teve aumento de 
0,55% [, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Em 2022, o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que mede a 
inflação oficial, fechou com 
uma taxa de 5,79% acumu-
lada no ano. A meta estava em 
3,5%, com a mesma margem 
de tolerância, e podia variar 
entre 2% e 5%.

TAXA DE JUROS
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central 
usa como principal instru-
mento a taxa de juros básica, 
a Selic, definida em 13,75% 
ao ano pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom). A taxa está 
no maior nível desde janeiro de 
2017, quando também estava 
nesse patamar.

Após a primeira reunião 
do ano, na semana passada, 
o Copom indicou que os juros 
podem ficar altos por mais 

tempo que o previsto e não 
descartou a possibilidade de 
novas elevações caso a infla-
ção não convirja para o centro 
da meta, como o esperado, em 
meados de 2024.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre 2023 em 12,5% ao 
ano. Para o fim de 2024, a esti-
mativa é de que a taxa básica 
caia para 9,75% ao ano. Já 
para 2025 e 2026, a previ-
são é de Selic em 9% e 8,5%, 
respectivamente.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fina-
lidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa refle-
xos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a pou-
pança. Desse modo, taxas 
mais altas também podem 
dificultar a expansão da 
economia.

Além da Selic, os bancos 
consideram outros fatores na 
hora de definir os juros cobra-
dos dos consumidores, como 
risco de inadimplência, lucro e 
despesas administrativas.

Quando o Copom diminui 
a Selic, a tendência é de que 
o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a inflação e estimulando 
a atividade econômica.
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Reforma tributária é a
aposta do Legislativo
e Executivo em 2023

A reforma tributária é a 
grande prioridade do governo 
no Congresso este ano. Para o 
líder do governo na Câmara, 
deputado José Guimarães 
(PT-CE), é possível aprovar um 
texto de reforma até o final 
deste ano. A negociação está 
sob comando do ministro da 
Fazenda, Fernando Haddad, e 
os vice-líderes que dominam 
a área vão ajudar. “Vamos 
começar a dialogar a partir de 
segunda-feira [6] sobre o con-
teúdo dela e o que podemos 
fazer antecipadamente para 
termos uma reforma tributá-
ria robusta que dê conta dos 
problemas”, disse.

Haddad – que já decla-
rou que o governo pretende 
votar a reforma tributária 
sobre o consumo no pri-
meiro semestre deste ano e 
a reforma sobre a renda no 
segundo semestre – também 
deve participar de reuniões 
sobre o assunto na semana 
que vem. “Já vamos ter as 
primeiras conversas no início 
da semana com o ministro da 
Fazenda, Fernando Haddad, 
para a gente buscar a curto 
prazo, no máximo até abril, 
como o ministro quer, nós 
apresentarmos, o governo 
apresentar uma boa e consis-
tente proposta de reforma tri-
butária a partir das duas PECs 
que estão tramitando”, disse 
Guimarães.

Em mais um esforço no 
sentido de consolidar a base 

Investimentos
O presidente do Senado falou ainda da necessidade de 

investimentos em educação como arma contra a polarização 
política. “A educação é fator essencial para a propagação do 
respeito e da tolerância, para o desenvolvimento do espírito 
de cidadania, solidariedade e união”, defendeu. Na avaliação 

de Rodrigo Pacheco um “país dividido não cresce”. Nesse 
sentido ele defendeu o aprimoramento de ferramentas de 

transparência e combate às notícias falsas. “A tranquilidade 
política, a segurança jurídica e a estabilidade institucional são 

elementos indispensáveis à confiança externa no país e ao 
desenvolvimento nacional”, ressaltou.

MPs que limitavam gastos
com cultura perdem validade

Duas medidas provisó-
rias editadas pelo governo do 
ex-presidente Jair Bolsonaro 
perderam a validade no 
domingo (5). Uma delas adiou 
repasses orçamentários aos 
setores da cultura e de even-
tos previstos nas leis Paulo 
Gustavo, Aldir Blanc 2 e no 
Programa Emergencial de 
Retomada do Setor de Eventos 
(Perse). O texto chegou a rece-
ber 44 emendas.

A outra, a MP 1.135/2022, 

limitou o uso de recur-
sos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT). Ela recebeu 
15 emendas.

Como não foram votadas na 
Câmara, as medidas provisórias 
não chegaram a ser enviadas ao 
Senado para votação.

Uma MP vale por 60 dias, 
prorrogáveis por mais 60. 
Depois disso, caso não tenha 
sido votada nas duas Casas 
do Parlamento (Câmara e 

Senado), ela expira.
A Constituição determina 

que as relações jurídicas esta-
belecidas por uma MP não apro-
vada podem ser definidas pelo 
Congresso, por meio de decreto 
legislativo. Se isso for feito até 60 
dias após a caducidade, os atos 
praticados durante a vigência da 
MP podem ser convalidados.

Pelo menos outras 24 medi-
das provisórias estão penden-
tes de votação no Congresso 
Nacional.

de apoio no parlamento, ama-
nhã (8) Lula receberá lideran-
ças e presidentes de parti-
dos que apoiam o governo, 
desta vez, para um café da 
manhã. Para dar mais agili-
dade à discussão, de acordo 
com Guimarães, a ideia é que 
a sugestão a ser apresentada 
pelo governo tome como base 
as duas Propostas de Emenda 
à Constituição (PEC) sobre 
o tema que já tramitam no 
Congresso.

CONGRESSO
A importância da aprova-

ção de uma reforma tributária 
e de um novo paradigma fiscal 
também foi destacada pelo 
presidente da Câmara Arthur 
Lira (PP-AL). “Não tenho dúvi-
das de que a simplificação do 
nosso sistema tributário terá 
efeitos positivos na arrecada-
ção e na justiça social. O Brasil 
há muito clama por uma solu-
ção definitiva para esse desa-
fio”, destacou. Além da reforma 
tributária, o presidente do 

Congresso e do Senado, sena-
dor Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
acrescentou que a saúde 
pública, o crescimento eco-
nômico e o desenvolvimento 
social deverão ser prioridade 
do Parlamento em 2023.

Outro ponto destacado por 
Pacheco foi a necessidade de 
pacificação da sociedade a 
partir da atuação harmônica 
das instituições. Ele lembrou 
os ataques golpistas de 8 
de janeiro às sedes dos Três 
Poderes e afirmou que as auto-
ridades devem dirigir a socie-
dade para o caminho do res-
peito às divergências. “Neste 
momento, assumo meu com-
prometimento com o pacto 
democrático com as institui-
ções, com o diálogo, com a 
cooperação. O Senado Federal 
e a Câmara dos Deputados 
não se omitirão em nenhum 
momento perante as amea-
ças ao processo democrático, 
às eleições livres e diretas e à 
integridade e à confiabilidade 
das urnas eletrônicas”, disse.

 “Surreal”
A revista Time chamou de “surreal” a nova vida de Jair 
Bolsonaro – que desde a posse de Lula se isolou na Flórida, 
na casa do ex-lutador José Aldo. “Um mês atrás, ele estava 
liderando o quinto maior país do mundo”, diz a reportagem 
da última sexta-feira (6), sobre a chegada do ex-presidente 
ao estado. “Agora ele está vagando pelos supermercados da 
Flórida, comendo frango frito em restaurantes de fast food, e 
dando atenção para apoiadores na rua de uma modesta casa 
de um ex-lutador de MMA, em um condomínio fechado ao 
sul de Orlando”.

 “Espetáculo bizarro”
A revista fala em um “espetáculo bizarro, mesmo para um 
estado [Flórida] com uma longa história de ser um paraíso para 
personagens excêntricos”. A revista é uma das que sugerem que 
Bolsonaro foi ao estado para escapar de uma possível punição 
no Brasil. “A teoria que prevalece tanto entre oponentes e 
apoiadores é que o autoexílio de Bolsonaro do Brasil é uma 
manobra para evitar problemas legais”, continua o texto. 
“Bolsonaro, que assim como Donald Trump, culpou infundadas 
fraudes na eleição para atribuir sua derrota, enfrenta ao menos 
meia dúzia de investigações que podem impedi-lo de concorrer 
a cargos em caso de sentença criminal”.

Celular de Youtuber
Flávio Bolsonaro apresentou 
ontem (6), denúncia contra 
Randolfe Rodrigues no 
Conselho de Ética do Senado 
por tomar celular de um 
youtuber. Na quinta (2), 
após sessão de abertura 
do ano legislativo no 
plenário da Câmara, o líder 
do governo no congresso 
pegou o celular de Wilker 
Leão após ser questionado 
sobre seus posicionamentos 
sobre terrorismo e assédio 
político. Na denúncia, o filho 
do ex-presidente diz que o 
parlamentar da Rede teve 
“conduta incompatível com 
os preceitos éticos e morais 
atinentes ao exercício do 
mandato”. Também afirma 
que o constrangimento 
e o abuso ocorreram 
no momento em que o 
parlamentar “tomou o celular 
contra a vontade do Youtuber, 
sendo irrelevante o fato de tê-
lo restituído posteriormente”.

Salvo pelo VAR
Alexandre de Moraes esclareceu 
que o Marcos do Val o procurou 
para revelar a existência de um 
suposto plano para impedi-lo de 
seguir à frente das investigações 
que apuram a divulgação de fake 
news e os ataques a ministros 
da Corte. “Assim como inúmeros 
parlamentares, ele [do Val] 
solicitou uma audiência. Eu 
o recebi no salão branco e o 
que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria 
procurado e ele teria [então] participado de uma reunião com 
o [ex-]presidente da República [Bolsonaro]”. O ex-ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do governo 
Lula, Luiz Fernando Furlan, disse: “Mas ninguém pode te dar 
um cartão vermelho, ministro”. “Tentaram me dar o cartão 
vermelho, mas o VAR não permitiu”, reagiu Moraes.

DIVULGAÇÃO

Primeiro projeto
Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) irá financiar 
museu no centro do Rio de 
Janeiro, em parceria com 
o Ministério da Igualdade 
Racial de Anielle Franco. O 
presidente do BNDES, Aloizio 
Mercadante, disse em seu 
discurso de posse ontem 
(segunda-feira, 6) que o banco 
de fomento já tem acertado 
o financiamento de um 
futuro Museu da Escravidão, 
destinado a preservar a 
memória da chegada de 
africanos ao Brasil até o 
século XIX. O projeto, ele 
indicou, que seria localizado 
no Cais do Valongo, região 
central do Rio de Janeiro 
onde chegavam os principais 
navios negreiros com escravos 
ao país. Será um museu 
construído pelo Ministério 
da Igualdade Racial, hoje 
comandado por Anielle 
Franco, que estava no palco.
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Acesso à medicamentos 
à base de cannabis será
promulgada na Assembleia

O presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
deputado Ademar Traiano 
(PSD), irá promulgar no dia 13 
de fevereiro, às 13h45 no gabi-
nete da Presidência, o projeto 
de lei 962/2019 que desbu-
rocratiza o acesso a medica-
mentos e produtos à base de 
canabidiol (CBD) e tetrahidro-
canabinol (THC) para trata-
mento de doenças, síndromes 
e transtorno de saúde.

“É uma lei muito aguardada 
por todos aqui no Paraná. A 
facilidade no acesso a esse 
importante medicamento 
vai beneficiar inúmeras famí-
lias que tem algum ente que 
poderá se valer desse produto 
para ter uma melhor condição 
de vida”, disse Traiano.

O presidente lembrou 
que estamos no Fevereiro 
Lilás, mês de conscientiza-
ção sobre as doenças raras, e 
que essa será mais uma ação 
do Legislativo em benefício 
das pessoas que mais pre-
cisam. “Estamos no mês de 
conscientização das doenças 
raras, uma lei proposta pela 
deputada Maria Victoria (PP), 
nossa segunda secretária, 
aqui na Assembleia. Sempre 
estivemos atentos a essa 
situação aqui no Legislativo 
e a promulgação dessa lei 
diminuirá a burocracia para 

O projeto
Segundo o projeto, o acesso a medicamentos e produtos à base 
de canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC) para tratamen-
to de doenças, síndromes e transtorno de saúde às pessoas será 
concedido desde que apresentado os seguintes requisitos: pos-
suir um laudo de profissional legalmente habilitado na medicina 
contendo a descrição do caso, o Código Internacional da Doença 

(CID), síndrome ou transtorno, e a justificativa para a utilização do 
medicamento; declaração médica sobre a existência de estudos 

científicos comprovando a eficácia do medicamento para a doença, 
síndrome ou transtorno, com a menção de possíveis efeitos colate-
rais; e prescrição médica contendo, obrigatoriamente, o nome do 
paciente e do medicamento, o quantitativo e o tempo necessário 
para o tratamento. A nova lei vai permitir esse acesso desde que 

os medicamentos receitados estejam de acordo com as normas de 
saúde e autorizado pela Anvisa. Após promulgada a nova legislação, 
ela entrará em vigor 30 dias depois da publicação em Diário Oficial.

a aquisição do medicamento 
a base de cannabis. Não 
será mais preciso acionar 
a Justiça para ter o direito. 
Será uma vitória para essas 
pessoas que necessitam 
desse medicamento”, com-
pletou Traiano.

Apresentado em dezembro 
de 2019, o projeto de lei está 
sendo chamado de Lei Pétala, 
em referência a uma menina 
de cinco anos que foi diagnos-
ticada com uma doença rara 
que afeta o desenvolvimento 
neurológico. Ela e seus pais, 
Pérola e Marco Sanfelice, esti-
veram presentes na votação 
do primeiro turno da matéria, 
em 6 de dezembro de 2022.  
“É uma substância, acima de 
tudo, como qualquer outra. 

Como qualquer outro medi-
camento. A Pétala é uma 
das crianças que representa 
uma multidão de pacien-
tes”, disse Marco.

A redação final do pro-
jeto de lei 962/2019, que tem 
como autores o deputado 
Goura (PDT), o agora depu-
tado federal Paulo Litro (PSD) 
e o ex-deputado Michele 
Caputo (PSDB), foi aprovada 
em 13 de dezembro de 2022 
e enviada para a sanção do 
Poder Executivo. Como houve 
a restituição do projeto ao 
Legislativo, caberá ao presi-
dente da Assembleia a pro-
mulgação do texto.

O ofício de restituição do 
projeto foi lido na sessão de 
ontem (6).

A Alep retomou os trabalhos no Plenário ontem (6), no horário regimental, às 14h30, quando o presidente da 
Casa, deputado Ademar Traiano (PSD), instalou a primeira sessão legislativa da 20ª Legislatura. Na ocasião, o 
governador Ratinho Júnior fez a apresentação, aos 54 deputados, da mensagem e do plano de governo do Poder 
Executivo. Na ocasião, o governador expôs a situação econômica e administrativa do Paraná, em cumprimento ao 
que determina o artigo 87, inciso X, da Constituição do Estado. Esta sessão ainda não contou com a Ordem do 
Dia, ou seja, ela não previa a discussão e votação de uma pauta de projetos de lei. A votação dos projetos, no 
entanto, deverá ocorrer a partir da sessão de hoje (7).

ORLANDO KISSNER/ALEP

Show Rural
A 35ª edição do Show Rural 
começou nesta segunda-feira 
(6) e segue até sexta-feira (10), 
das 8h às 18h, com acesso 
gratuito, na Cooperativa 
Agroindustrial de Cascavel 
(Coopavel). O Show Rural 
está com 600 expositores, a 
expectativa da organizadora 
é receber mais de 300 mil 
visitantes e arrecadar em torno 
de R$ 3,5 bilhões nos cinco dias 
de atrações.

TJPR
Tomaram posse na sexta-
feira, 3, os desembargadores 
que compõem a nova cúpula 
diretiva do Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJPR). O 
novo presidente da Corte 
paranaense é o desembargador 
Luiz Fernando Tomasi Keppen, 
que substitui o desembargador 
José Laurindo de Souza Netto 
no comando do TJPR nos 
próximos dois anos.

TJPR II
Em discurso, durante a 
posse da nova diretoria, 
o governador Ratinho 
Junior (PSD) relembrou a 
importância do alinhamento 
entre as instituições em prol 
da população que elevou 
o Estado a obtenção do 
primeiro lugar no Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) no 
ensino médio, os recordes 
na geração de emprego e o 
reconhecimento internacional 
do Paraná como estado mais 
sustentável do Brasil.

Linha de crédito
A Fomento Paraná renovou 
a linha de crédito Fomento 
Energia e agora permite financiar 
projetos de investimento de 
micro, pequenas e médias 
empresas para aquisição e 
instalação de componentes de 
sistemas de geração de energia 
de fontes renováveis, até o limite 
de R$ 500 mil.

Recorde histórico
O presidente do Banco 
Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul, Wilson Bley 

Diretoria Faciap
A nova diretoria da Federação das Associações Comerciais e 

Empresariais do Paraná (Faciap) será empossada no próximo 
dia 13 de fevereiro, a partir das 19 horas, no Castelo do Batel, 

em Curitiba.  Em novembro, durante Assembleia Geral realizada 
em Foz do Iguaçu, foi eleita a Diretoria Executiva composta pelo 
Conselho de Administração e o Conselho Superior, que estará à 

frente da entidade no biênio 2023-2024.

Lipski, ressaltou o recorde 
histórico de 2022, quando o 
banco alcançou R$ 4,4 bilhões 
em investimentos na Região 
Sul, com 10.410 contratos. A 
apresentação do resultado 
aconteceu no 1º Encontro 
das Agências de Atração de 
Investimentos, na última 
semana, no espaço Cultural 
BRDE – Palacete dos Leões.

Maior do Sul
“Participamos da vida de 95% 
dos municípios do Sul e com 
cerca de 9 mil clientes nos 
últimos três anos. Tínhamos 
uma média de R$ 2,6 bi desde 
2019, foi um crescimento 
significativo, principalmente 
porque agrega elementos 
adicionais, que não é só a 
entrega de crédito e o suporte 
de garantias, isso nos posiciona 
como o maior banco de 
desenvolvimento do Sul”, 
refletiu Lipski.

Startup
A Productora Uruguaya de 
Cannabis Medicinal (PUCMED), 
com sede em Curitiba e de 
produção na Zona Franca de 
Florida, no Uruguai, é referência 
mundial no cultivo de flores de 
cannabis e no fornecimento de 
derivados de biomassa vegetal 
para fins industriais, medicinais 
e científicos. A startup Brasileira-
Uruguaia se prepara para ser a 
primeira do país a abrir capital 
na bolsa de valores, com foco 
inicial na bolsa de Toronto, no 
Canadá, e, dependendo de 
sócios estratégicos, na de São 
Paulo (B3).

Transparência
O deputado estadual Alexandre 
Curi (PSD), eleito para o sexto 
mandato consecutivo na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná, reitera a importância 
de gerir a máquina pública 
com transparência e 
responsabilidade. “Nosso 
dever é zelar e propor 
projetos que contemplem as 
necessidades e assuntos de 
interesse da população”. Para 
o deputado, essa prioridade o 
levou a ser o parlamentar mais 
votado no Estado, eleito com 
237 mil votos.
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Agepar abre consulta
para debater a estrutura
tarifária da Sanepar

Desde ontem (6), a popula-
ção está liberada a participar 
de mais uma importante etapa 
da segunda fase da 2ª Revisão 
Tarifária Periódica (RTP) da 
Sanepar. A Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados 
do Paraná (Agepar) abriu con-
sulta pública sobre a estrutura 
tarifária do saneamento básico 
no Estado (serviços de água e 
esgoto). Qualquer cidadão, 
independentemente de sua 
formação acadêmica ou área 
de atuação pode participar, 
enviando críticas, sugestões, 
questionamentos e outras 
contribuições, por meio de 
formulário online, até o dia 8 
de março.

A estrutura tarifária do ser-
viço de saneamento básico 
nada mais é do que um con-
junto de tabelas que definem 
como será a cobrança da tarifa 
para os diferentes grupos de 
usuários, considerando sua 
divisão entre diferentes cate-
gorias de consumidores e o 
formato da tarifa – com ou 
sem consumo mínimo, por 
exemplo.

Para esta consulta pública, 
a Agepar está disponibili-
zando uma Nota Técnica 
e l a b o ra d a  p e l a  e q u i p e 
da Agência, com base em 

estudos elaborados pela 
consultoria LMDM, apresen-
tando seis cenários possíveis 
para a estrutura tarifária da 
Sanepar. Junto com o docu-
mento, também está sendo 
disponibilizado um simulador 
de estrutura tarifária para que 
os cidadãos verifiquem as dife-
renças entre as propostas.

As seis propostas foram ela-
boradas com base em estudos 
desenvolvidos pela equipe téc-
nica da Agepar, em conjunto 
com a consultoria LMDM.

“Esses trabalhos contem-
plam desde levantamento 
teórico e pesquisas sobre 
as melhores práticas nacio-
nais e internacionais, até 
o diagnóstico da estrutura 
tarifária vigente”, explica 
Christian Luiz da Silva, 
chefe da Coordenadoria de 
Saneamento Básico da Agepar. 
“Também levamos em conta as 
contribuições apresentadas 
pela população em tomada 
de subsídios realizada pela 

Agepar entre 15 de março e 14 
de abril de 2022, quando rece-
bemos 332 manifestações dos 
cidadãos paranaenses”.

Entres as propostas, duas 
seguem o modelo monômio 
(tarifa volumétrica com con-
sumo mínimo faturável) e 
as outras quatro seguem o 
modelo binômio (tarifa fixa 
sem consumo mínimo + volu-
métrica). Após o encerramento 
do prazo para participação da 
população, as contribuições 
recebidas na consulta pública 
serão analisadas pela equipe 
técnica da Agepar, que vai ava-
liar quais são pertinentes e 
podem ser aproveitadas, bem 
como os efeitos de sua even-
tual aplicação.

A homologação da estru-
tura tarifária que será aplicada 
caberá ao Conselho Diretor 
da Agepar, após o cumpri-
mento das etapas estabeleci-
das na Lei Complementar n° 
222/2020 em relação ao ciclo 
regulatório.

Como participar
Para enviar suas contribuições, os cidadãos devem acessar o link da 
Agepar, na página “Consultas Públicas”. Não serão analisadas contri-
buições anônimas, conforme vedação constitucional ao anonimato, 

prescrito no art. 5º, inc. IV, da Constituição Federal. Também não 
haverá respostas individualizadas para as contribuições, que serão 

analisadas em conjunto.

O Paraná registrou 
saldo de 11.209 
novas empresas em 
janeiro de 2023, 
número que se 
refere à diferença 
entre abertura e 
fechamento de 
empreendimentos. 
Com isso, chegou 
a 1.586.170 
empresas ativas (ma-
trizes e filiais). Os 
dados são da Junta 
Comercial do Paraná 
(Jucepar), vincula-
da à Secretaria da 
Indústria, Comércio 
e Serviços. No 

primeiro mês de 2023 foram abertos 25.409 estabelecimentos, 2.070 a mais do que em janeiro de 2022 
(23.339). O resultado também é superior a 11 meses de 2022 (apenas agosto registrou mais pedidos) O 
número de baixas neste ano ficou em 14.200. Do total de empresas abertas em 2023, a maioria corresponde 
a MEIs, com 78,06%. Outros 19,37% são Limitadas e 2,20% têm como natureza jurídica Empresário Indi-
vidual. Os outros segmentos têm percentual de abertura mais baixo, sendo S/A fechada (0,22%); S/A aberta 
(0,03%), Cooperativa (0,08%), Consórcio (0,04%) e outros (0,01%).

GILSON ABREU/AEN

$egurança rendeu 
Duas empresas de segurança 
privada concentraram em 
2022 os maiores contratos 
do Supremo Tribunal 
Federal no setor, para o 
qual desembolsou quase 
R$ 10 milhões: A Esparta 
faturou R$ 4.798.670,29; e a 
Zepim Vigilância ganhou R$ 
4.006.220,91. Elas cuidam 
de segurança dos ministros e 
segurança patrimonial. 

Rumo a Roma 

O mais aguerrido na defesa do 
pai que virou uma sentença 
ambulante, o vereador Carlos 
Bolsonaro avisou aos irmãos 
que só fica no Rio de Janeiro 
até final do mandato, e ruma 
para a Itália, onde já teria 
emprego garantido. A conferir.

Uma conta do além...
Nem morto José Janene – que 
deixou muitas pendências 
judiciais e financeiras – 
tem paz. Na sexta-feira a 
Receita Federal começou a 
julgar processo em que o 
ex-deputado é acusado de 
omissão de rendimentos 
no Imposto de Renda, via 

Turma da roleta
Uma comitiva de 300 brasileiros do setor de jogos de azar 

desembarcou ontem na Inglaterra para a ICE London, a maior 
feira de jogos do mundo – embora proibidos aqui, os ex-donos 
de bingos investiram em países da América do Sul e do Caribe. 

Eles vão conhecer novidades em loterias e sites de apostas 
esportivas. A organização da feira estima receber mais de 35 
mil visitantes. O Brasil continua sendo uma das atenções do 

mercado mundial. Haverá painéis e mesa-redonda para debater 
a legalização dos jogos pelo Congresso Nacional e a tardia 

regulamentação das apostas esportivas pelo Governo federal. 

ESPLANADEIRA
# VigilantesdoPeso é reconhecida, pelo 13º ano consecutivo, como 

melhor dieta, pelo U.S. News & World Report. # West Shopping 
e Hemorio promovem sábado (11), no Rio, campanha de doação 
de sangue. # Vivian Szterling é uma das nutricionistas coautoras 

do livro “Alimentos do coração”, da editora BOC. # Splash Bebidas 
Urbanas cresce 240% em 2022 e planeja finalizar 2023 com 170 

unidades no Brasil. # Zetra conquista certificação de antissuborno, 
da International Organization for Standardization. # Startup 

NoFront é finalista do Demoday BNDES Garagem.

depósitos bancários não 
comprovados, e aumento de 
renda suspeito.

Contando os dias…
O aliado do governador 
bolsonarista Romeu Zema 
(NOVO), Marcelo Bomfim, já 
pediu seu desligamento da 
direção do BDMG e prepara 
as malas para Brasília, mesmo 
com o processo seletivo 
em andamento. Quadro do 
banco, ele é indicado a vice-
presidente da Caixa. A Coluna 
já citou que Bonfim tem quatro 
processos trabalhistas contra 
a Caixa, o que vai contra as 
regras do edital, que falam 
em impedimento em casos de 
conflitos de interesse. Há lobby 
político dos padrinhos Miguel 
Ângelo (PT-MG) e Romênio 
Pereira (PT-MG) no processo 
seletivo aberto por edital que 
preza por critérios técnicos.

Cara no outdoor
O deputado federal Jhonathan 
de Jesus (Republicanos-RR) 
investe pesado em mídia, até 
nas ruas da capital, para ser 
aprovado novo ministro do 
Tribunal de Contas da União. 
Pagou publicidade de seu 
nome em fotos em outdoors 
digitais nas principais avenidas 
da capital. Numa delas está 
ao lado do padrinho Arthur 
Lira. Jhonatan teve o nome 
aprovado pela Câmara para o 
TCU. Obteve 239 votos, contra 
174 de Fabinho (MG) e 75 
de Soraya Santos (RJ). Falta o 
Senado endossar, e lá o placar 
é mais apertado.
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Jovem de 19 anos morre em violento
acidente na avenida Rio Grande do Sul

Um inquérito policial será 
instaurado pela Polícia Civil 
de Umuarama para apurar a 
morte de um jovem de apenas 
19 anos de idade, vítima de um 
acidente de trânsito na manhã 
de ontem (segunda-feira, 6).

Ele  conduzia um GM 
Montana, quando colidiu con-
tra a traseira de um caminhão 
que estava estacionado na 
avenida rio Grande do Sul.

Câmeras de segurança de 
empresas nas imediações do 
local onde aconteceu o aci-
dente, capturaram imagens que 
mostram o carro conduzido por 
Pablo Eduardo, seguindo em 
baixa velocidade pela avenida, 
a cerca de 50 metros antes do 
ponto da colisão.

Inexplicavelmente ele per-
deu o controle, bateu com a 
roda no meio fio do lado direito 
da calçada, depois subiu sobre 
calçada. Em seguida colidiu 
contra uma árvore e parou 
somente3 embaixo do para 
choque do caminhão.

Não foram encontrados 

Proibido de se aproximar da ex mulher é
preso por mandar mensagens via celular

A Polícia Civil do Estado 
do Paraná, por intermédio 
de agentes da 15ª Delegacia 
Regional de Iporã, cumpriram 
na manhã de ontem (segun-
da-feira, 6), um mandado de 
prisão preventiva contra um 
jovem de 22 anos por descum-
primento de medida protetiva 
e ameaça de violência domés-
tica contra mulher.

Homem morre baleado na
barriga pela ex companheira

A ação contou com o apoio 
de agentes da Força Nacional. 
Segundo o delegado Felipe 
Martins, o rapaz havia agre-
dido fisicamente a ex-com-
panheira no início do mês de 
janeiro. “O autor do fato foi 
preso no centro do município. 
O mandado foi expedido após 
ele ter indiciado no inquérito 
policial”, explicou o delegado.

Ainda de acordo com o dele-
gado, mesmo após o deferi-
mento das medidas protetivas, 
uma delas de não se aproximar 
da vítima, ele descumpriu man-
tendo contato com ameaças por 
aplicativo de mensagens.

Após ser preso, o jovem foi 
colocado à disposição da jus-
tiça e encontra-se custodiado 
na cadeia pública de Iporã.

Um homem de 24 anos 
foi assassinado no distrito de 
Marabá, em Tuneiras do Oeste (a 
65 quilômetros de Umuarama), 
no último domingo (5). A Polícia 
Militar recebeu informações 
sobre a ocorrência e foi até o 
local verificar o caso, desco-
brindo que o homem chegou a 
ser socorrido com vida e levado 
a um hospital.

A vítima havia sido atin-
gida com um disparo de arma 
de fogo na região abdominal 
por volta das 3h. Segundo 

populares a situação se desen-
rolou durante reunião na casa 
do casal. A mulher teria efe-
tuado o disparo.

O homem baleado foi 
socorrido por uma ambulância 
de Tuneiras do Oeste, levado 
até uma unidade de pronto 
atendimento, mas a gravidade 
do ferimento fez com que ele 
rapidamente fosse transfe-
rido para um para um hospital 
em Cianorte, onde não resis-
tiu. O corpo foi trasladado ao 
Instituto Médico Legal (IML) de 

Campo Mourão.
A mulher acusada segue 

foragida e arma do crime tam-
bém não foi encontrada.

indícios de que ele tenha ao 
menos, freado o utilitário, fato que 
deixa tudo ainda mais misterioso.

Aparentemente ele teria 
colidido em alta velocidade. O 
estrago foi grande e destruiu 
totalmente a cabine do veí-
culo. Os danos foram mais apa-
rentes na região do motorista.

Testemunhas que assisti-
ram a colisão revelaram que 
o jovem não foi fechado por 
outro veículo e que, simples-
mente saiu da pista. Ao chega-
rem perto, notaram que o tele-
fone celular dele estava ligado. 
O aparelho foi entregue ao pai 
do jovem, que foi até o local.

O motorista do caminhão, 
mora em frente ao ponto da 
colisão e disse que costumei-
ramente deixa seu caminhão 
parado ali.

Equipes do Samu foram 
acionadas, mas apenas cons-
tataram o óbito do jovem. 
Bombeiros também foram 
acionados e tiveram que forçar 
a abertura da porta do passa-
geiro da Montana para retirar 

o corpo do rapaz.
Um perito do Instituto de 

Criminalística fez um levan-
tamento da cena do acidente, 
acompanhado de equipes da 

Polícia Militar.
Depois o corpo foi reco-

lhido ao Instituto Médico 
legal (IML) e à tarde foi libe-
rado para os atos fúnebres. O 

velório de Pablo foi iniciado 
ontem às 19h no Cemitério 
Municipal de Umuarama e o 
sepultamento está previsto 
para às 10h de hoje (7).

JOVEM perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra a traseiro 
do caminhão que estava estacionado na avenida Rio Grande do Sul

ALEX MIRANDA

Policiais ambientais de Cianorte descobriram, no município de Cidade Gaú-
cha, que animais estariam sofrendo maus tratos. Eles foram até o endereço ci-
tado por um denunciante anônimo e, quando chegaram ao local, descobriram 
que se tratavam de três cães. O proprietário foi encaminhado pelos policiais 
do município à Delegacia de Polícia civil e preso em flagrante por porte ilegal 
de arma de fogo e maus tratos a animais domesticados. Os animais foram 
apreendidos. Além da prisão, o dono dos cães também terá que pagar uma 
multa de no valor de R$ 3 mil.

DIVULGAÇÃO
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Novo time de futsal de Umuarama
está pronto para a temporada 2023

O prefeito Hermes Pimentel 
e o secretário municipal do 
Esporte e Lazer, Jeferson 
Ferreira, prestigiaram a apre-
sentação dos atletas que vão 
compor o time da Associação 
de Futebol de Salão de 
Umuarama (Afsu), que repre-
sentará a cidade em com-
petições regionais e na Liga 
de Futsal deste ano. Além da 
manutenção dos seis jogado-
res que mais se destacaram no 
ano passado e da promoção de 
quatro reforços da base, o time 
da Capital da Amizade con-
tratou mais 10 reforços e um 
novo treinador, o gaúcho de 
Santana do Livramento (RS), 
Peri Fuentes, de 51 anos.

Dono de uma vitória car-
reira, com passagem mais 
recente pelo Minas Tênis 
Clube – onde conquistou 
título de campeão nacional –, 
Peri comandará o Umuarama 
em, pelo menos, três grandes 
competições: a Chave Ouro 
do Campeonato Paranaense, 
que inicia no dia 11 de março; 
a Copa Paraná Adulto, a partir 

de abril; e a Liga Nacional de 
Futsal, que inicia no final de 
março.

“Já temos dois jogos da 
Liga marcados contra Jaraguá 
do Sul e o Praia Clube (de 
Uberlândia-MG) fora de casa. 
A estreia em casa será contra 
o Joinville”, anunciou o pre-
sidente da Afsu, empresário 
Edvanilson Lopes Romeiro, o 
popular Nil. “Avançando bem 
nestas competições teremos 
calendário até dezembro deste 
ano”, comentou.

O presidente apresentou 
ao prefeito Pimentel, que 
também estava acompa-
nhado do secretário-chefe de 
Gabinete e Gestão Integrada, 
André Rodrigues dos Santos, 
os demais integrantes da 
comissão técnica – Edjan 
Barbosa, auxiliar técnico e 
preparador de goleiros; Elton 
Silva, preparador físico; mar-
cos Paulo Tavares, supervi-
sor; e os novos membros 
da diretoria, o ex-jogador 
Augusto e o professor Marcos 
Coltro, primeiro treinador do 

Umuarama Futsal.
Pimentel disse aos atletas 

que a cidade é bem acolhe-
dora e que é comum jogado-
res encerrarem a carreira e 
escolherem Umuarama para 
morar. Agradeceu a todos 
por aceitarem o convite da 
equipe para levar o nome 
da cidade pelo Estado e por 
todo o país, desejou sucesso 
e disse que “os atletas são 
um espelho para as crianças 

Marcus D’Almeida assume liderança
do ranking mundial do tiro com arco

O carioca Marcus D’Almeida, 
de 25 anos, é o novo número 
1 do ranking mundial do tiro 
com arco recurvo, e o primeiro 
do Brasil a ocupar o topo da 
lista. D’Almeida assegurou a 
liderança ao conquistar no 
domingo (5) o título inédito 
para o país no torneio The 
Vegas Shoot - competição 
indoor em Las Vegas (Estados 
Unidos) – que reuniu 67 
competidores.

“Mais um sonho realizado 
em ser número 1 do mundo, 

TIME e comissão técnica foram apresentados ao prefeito Hermes Pimentel no Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa

JOSÉ A. SABINO/SECOM

e jovens, especialmente no 
projeto social desenvolvido 
em parceria entre a Prefeitura 
e a Afsu, que oferece treina-
mento a mais de 600 garotos 
de Umuarama e outros 330 em 
Douradina”, afirmou.

“Este é um dos maiores 
projetos sociais que envolvem 
crianças e o futsal em todo o 
país”, reforçou o presidente da 
Afsu. O secretário de Esporte e 

Lazer de Umuarama também 
desejou sucesso na temporada 
e que os atletas tenham uma 
boa passagem pela cidade. “É 
um time jovem, com ótimas 
perspectivas de futuro e que 
será muito bem conduzido 
pelo treinador Peri Fuentes 
para vitórias e conquistas. 
Sejam todos bem-vindos e 
contem com o apoio da admi-
nistração”, completou.

obrigado Deus por me permi-
tir chegar nesse nível e todas 
as pessoas que me motivam a 
buscar o meu melhor, só tenho 
gratidão por tudo que está 
acontecendo na minha vida”, 
postou o atleta em seu perfil 
no Instagram

No torneio de Las Vegas – de 
3 a 5 de fevereiro – os 66 com-
petidores da prova de tiro com 
arco curvo podiam disparar até 
30 flechas por dia, somando 
o valor máximo de 900 pon-
tos. D'Almeida foi campeão 

PELA primeira vez um arqueiro brasileiro chega ao topo da lista
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ao totalizar 892 pontos, um a 
mais que o segundo colocado, 
deixando em segundo lugar o 
francês Thomas Chirault. Em 
terceiro lugar ficou o alemão 
Felix Wieser (888 pontos). 

Campeão pan-americano 
no ano passado, D’Almeida 
recebeu o Prêmio Brasil 
Olímpico 2022 de melhor atleta 
do tiro com arco, concedido 
pelo COB. No último dia 30, 
o brasileiro foi indicado pela 
World Archery ao prêmio de 
melhor atleta do ano na cate-
goria arco recurvo. A votação, 
aberta ao público no site da 
federação, segue até 28 de 
fevereiro.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, tem problemas para escalar seu time 
para a semifinal do Mundial de Clubes contra o egípcio Al Ahly amanhã (8), 
já que vários jogadores importantes são desfalques por causa de lesão. O goleiro 
Thibaut Courtois, o atacante Karim Benzema e os defensores Éder Militão, Lucas 
Vázquez e Ferland Mendy não viajaram ontem (6), mas os três primeiros podem 
estar disponíveis para uma possível final no sábado (11) se o Real avançar. Váz-
quez e Mendy estão afastados há vários jogos devido a lesões de longa duração, 
mas Benzema e Militão, que foram substituídos por contusões na perna na vitória 
do Real sobre o Valencia pela LaLiga na quinta, não devem ficar afastados por 
muito tempo. Courtois, que sofreu uma lesão na virilha durante o aquecimento para 
a surpreendente derrota de domingo diante do Mallorca, não tem problemas de 
longo prazo. Courtois, Benzema e Militão vão ficar em Madri para tratamento.

DIVULGAÇÃO
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Conhecimento para 
quem trabalha

Que tal aprender uma nova atividade sem precisar 
sair de casa? Que tal acrescentar conhecimento a 
algo que você já faz bem, para ficar ainda melhor? 
O SENAR-PR faz isso por você. Até meados do ano 
passado, a instituição disponibilizava para a família 
rural algumas dezenas de títulos do seu catálogo na 
categoria Educação a Distância (EAD).

Agora esse trabalho ficou ainda mais completo. 
Por meio de uma parceria com o SENAR Nacional, o 
número de cursos triplicou! As formações que já eram 
disponibilizadas no site do Sistema FAEP/SENAR-PR 
migraram para uma outra plataforma de serviços. 
Com isso, agora os paranaenses têm à disposição 
uma gama muito maior de cursos à distância. 
São 118 títulos que envolvem diversas áreas da 
agricultura e da pecuária, sem falar em treinamentos 
na área de gestão, informática e muitos outros temas 
importantes na vida do produtor rural.

Para o aluno do SENAR-PR que já estava 
acostumado com a plataforma de cursos tradicional, 
pode ficar tranquilo, nada mudou. Você pode 
continuar acessando o catálogo de cursos EaD no 
site: www.sistemafaep.org.br no menu “Cursos” e 
depois em “Educação à Distância”.

Uma das grandes vantagens desse tipo de curso, 
é que você pode assistir às aulas no horário que 
preferir, sem interferir na sua rotina de trabalho. Para 
quem trabalha de sol a sol para produzir alimento da 
terra, é uma vantagem e tanto!

sistemafaep.org.br

Atendimento em telessaúde será
oferecido à população da cidade

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama prepara-
-se para oferecer atendimento 
em serviços de Telessaúde para 
toda a população. A primeira reu-
nião para as tratativas do convê-
nio com o Joy Medical Group e 
a Unipar foi realizada na sexta-
-feira (3) na Prefeitura. A solução 
em telemedicina, nos mesmos 
moldes, já foi implantada em 
Guarapuava e, apenas no pri-
meiro mês, reduziu em 82% a fila 
nas unidades públicas de saúde.

Tiago Ledesma Mariano, 
CEO (diretor executivo) do Joy 
Medical Group, apresentou 
os serviços e os detalhes do 
convênio ao prefeito Hermes 
Pimentel e ao secretário muni-
cipal de Saúde Herison Cleik da 
Silva Lima, além da professora 
Marina Giménez, representando 

Educação organiza kits de uniformes
e materiais escolares para distribuição

Desde a última semana, 
a equipe de servidores da 
Secretaria de Educação está 
empenhada na organização 
dos kits de uniformes e mate-
rial escolar que serão distribuí-
dos aos mais de 9 mil alunos da 
rede municipal, a partir da pri-
meira semana de aulas. Para os 
estudantes, o ano letivo começa 
na próxima quarta-feira, 8, mas 
para os professores, diretores 
e coordenadores, bem como 
para a equipe da secretaria, os 
preparativos iniciaram há bas-
tante tempo.

Agora é o momento de 
organizar os kits com forma-
tos específicos para cada faixa 
escolar. “As crianças da educa-
ção infantil receberão camise-
tas de uniforme. Já os alunos 
do infantil 4 e do ensino fun-
damental (até o 5º ano) terão 
uniforme completo distribuído 
pelo município, com tênis, 
camiseta, bermuda ou short 
saia e agasalho com blusa e 
calça”, explica a responsável 
pela Divisão de Planejamento 
e Administração, Thaiza 
Cristina Soares Scapolan.

Segundo a secretária 
Mauriza de Lima, a Prefeitura 
investiu mais de R$ 1,7 milhão 
na aquisição de 34.672 peças de 
uniforme. São 9.894 camisetas, 
3.934 shorts saia, 4.262 shorts 
e 8.291 pares de tênis, além de 
8.291 conjuntos de agasalhos, 

a Unipar. “A solução é uma das 
mais completas e inclui um 
aplicativo para celular com 
reconhecimento facial, consul-
tas com especialistas, integra-
ção com o SUS, envio de recei-
tas, prontuário e cabine de 
Telessaúde equipada para rea-
lizar 10 tipos de exames com 
imagens e sons em alta reso-
lução e fidelidade”, detalhou.

Entre os serviços oferecidos 
pelo Telessaúde estão a aus-
culta de batimentos cardíacos, 
análise de frequência cardíaca, 
otoscopia (exame para avaliar 
possíveis patologias no canal 
auditivo), imagens da orofa-
ringe, ausculta pulmonar, ima-
gens da pele em alta resolução, 
medição da temperatura corpo-
ral, aferição da pressão arterial 
e índice glicêmico, entre outros. 

O CEO acrescenta ainda que o 
Telessaúde oferece o que há de 
mais moderno em tecnologia. 
“Além de um aplicativo de inter-
face ‘amigável’ para os usuários, 
todos os serviços desenvolvidos 
contam com tecnologias de 
última geração, que garantem 
rapidez na transmissão das 
informações, privacidade aos 
pacientes e segurança para os 
diagnósticos”, explica.

A cidade, que tem 117 mil 
habitantes, vai adotar a solu-
ção de Telessaúde do Joy 
Medical Group para toda a 
população, que terá também 
o apoio do corpo clínico da 
Unipar. Os trabalhos já come-
çaram e os primeiros serviços 
devem ser disponibilizados em 
um prazo de 30 dias.

O secretário de Saúde 

comentou que considerar a 
entrada da telessaúde no aten-
dimento ao cidadão é dar um 
passo firme rumo ao futuro. 
“Muitos municípios já disponi-
bilizam essa modalidade, incre-
mentando a atenção médica 
à população e reduzindo a 
necessidade de deslocamento 
até uma unidade de saúde, por 
exemplo. Acreditamos que essa 
parceria com a Unipar e a Joy 
Medical chega para quebrar 
paradigmas, multiplicando 
as possibilidades de oferecer-
mos um atendimento cada vez 
melhor para os umuaramenses”, 
pontuou.

S i m o n y  R o d r i g u e s 
Bernardelli Rosa, diretora de 
Saúde, comentou ainda que 
a telessaúde é um segmento 

tudo com a aprovação do pre-
feito Hermes Pimentel.

O conjunto de agasalho tam-
bém está em processo de fabri-
cação e será distribuído até o 
início do próximo mês. Mauriza 
reforça que o município tomou 
todas as providências junto aos 
fornecedores em relação ao 
cumprimento de prazos e quali-
dade dos produtos. “As entregas 
acontecerão durante a semana e 
nossa expectativa é de que até o 
final do mês a distribuição esteja 
finalizada”, pontuou.

MATERIAL ESCOLAR
Já na aquisição dos mate-

riais o investimento do muni-
cípio foi de R$1 milhão 948 
mil, com a autorização do pre-
feito Hermes Pimentel. “Será 
a primeira vez que o municí-
pio distribuirá tantos itens de 
material escolar e uniformes 
completos, tudo para incenti-
var o aprendizado e despertar 

o interesse dos alunos”, salien-
tou Pimentel.

A compra dos materiais 
é resultado de um grande 
esforço da administração, 
coordenado pela Secretaria 
da Educação. Conforme a faixa 
escolar, os alunos receberão 
bolsa escolar com carrinho ou 
mochila personalizada con-
tendo cadernos para várias dis-
ciplinas, caderneta para reca-
dos, estojo, lápis, borracha, 
lápis de cor, canetas hidrográ-
ficas e giz de cera, cola, tesoura 
e régua, além de apontador de 
lápis e pasta grampo trilho.

“A entrega dos materiais 
também será de forma grada-
tiva, durante a semana. Para 
os alunos que receberão as 
bolsas do tipo ‘carrinho’, a dis-
ponibilidade será posterior. O 
fornecedor informou que nesta 
primeira remessa foram envia-
das apenas as mochilas”, com-
pletou Thaiza Cristina.

que utiliza Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
(TIC) na atenção médica a 
pacientes e outros profissio-
nais da área, situados em 
locais diferentes, principal-
mente casos médicos em que 
a distância representa fator 
crítico na oferta de serviços de 
saúde. “O serviço possibilita o 
suporte diagnóstico clínico de 
forma remota, permitindo a 
interpretação de exames e a 
emissão de laudos médicos a 
distância. Nos parece que ter 
esses instrumentos será de 
grande valia”, afirmou Simony 
durante a reunião, que contou 
ainda com a presença da dire-
tora de Atenção Primária em 
Saúde, Jaqueline de Bortoli 
Shiribayashi.

KITS com uniformes e material escolar serão distribuídos aos mais de 9 mil alunos da rede 
municipal, a partir da primeira semana de aulas
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Palavras cruzadas

Solução anterior

8 VARIEDADES   Terça-feira 7 de fevereiro de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Você precisa tomar cuidado para não 
torrar suas economias, por isso pense 
duas vezes antes de investir o dinheiro 
em uma ideia nova. Pode ser um dia de 
definições, mas não imponha seu ponto 
de vista a qualquer preço. Canalize sua 
imensa energia no sexo.

TOURO  21/4 a 205
Cuidado para não tomar decisões pre-
cipitadas: aja pela cabeça, e não pelo 
coração! Procure ser confiante em suas 
atitudes para não bater de frente com 
seus colegas. O jeito é buscar uma 
alternativa para o convívio conjugal: 
um programinha de lazer caseiro pode 
ajudar a aliviar o estresse.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
A l g u m a s  s i tu a çõ e s  i n e s p e ra d a s 
podem te atingir, especialmente se 
estiver com preocupações financei-
ras. Não perca de vista seus objeti-
vos pessoais e, sobretudo, não desista 
dos seus sonhos! 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Examine com mais clareza seus pro-
jetos profissionais, permitindo que 
elabore novas estratégias ou consiga 
adiantamento de recursos para ampliar 
clientela, caso trabalhe com venda de 
produtos ou serviços. Nas horas livres, 
o astral de romantismo vai imperar.

LEÃO 22/7 a 22/8
Sinal vermelho para os assuntos finan-
ceiros. Se for necessário, enxugue os 
gastos, adapte-se aos novos tempos e 
mantenha a confiança em sua própria 
capacidade de superar qualquer difi-
culdade. Dependendo da intensidade 
dessa energia, talvez não sobre muita 
disposição para paquerar hoje.

VIRGEM 23/8 a 22/9
A empatia e a sensibilidade podem te 
ajudar a entender algumas coisas que 
estavam confusas. Às vezes é hora de 
agir, e às vezes é melhor aguardar para 
que as coisas se resolvam por conta pró-
pria. Calma!

LIBRA  23/9 a 22/10
Os desafios continuam diante de você, 
porém, o bom resultado de suas iniciati-
vas te deixa otimista em relação às suas 
escolhas. Cuidado com gastos impulsivos: 
há um risco grande de se arrepender mais 
tarde. É melhor definir o que é urgente e o 
que pode esperar em relação às compras.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Administre sua grana com cuidado. O 
momento é oportuno para resolver pen-
dências e vencer os obstáculos no seu 
trabalho e se caso precise fazer algum 
sacrifício extra em relação à carreira, 
converse com seus familiares a respeito. 
O amor também pode te apoiar nisso.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Grandes perturbações no campo financeiro 
gerando instabilidade geral e respingando no 
seu bolso. O momento também é de identifi-
cação de oportunidades. Converse com seu 
par e exponha suas ideias. A boa notícia é que 
conseguirá apoio e incentivo do seu amor.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Tenha muita paciência, mas também 
maleabilidade para driblar os obstáculos 
que tendem a afetar seus interesses pro-
fissionais. Procure afastar as preocupa-
ções de sua cabeça não sabotar o amor. É 
que se deixar as tensões tomarem conta, 
não vai ser fácil se sentir disponível para 
os jogos de sedução com o seu bem.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você precisará enfrentar os desafios 
com novas abordagens e atitudes, mais 
receptivas e maleáveis. Deixe de teimosia 
e seja mais flexível. Convém pegar mais 
leve nos gastos. Em casa, terá que mos-
trar mais tolerância e tato com os paren-
tes e também com o seu par. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Enfrente as turbulências com coragem, 
confiança e fé, pois essas qualidades serão 
grandes seus trunfos neste momento, 
inclusive para alcançar suas metas. Deve 
perseguir seus ideais e promover mudan-
ças importantes em sua vida. Na paixão, é 
hora de reforçar os laços de afeto e a cum-
plicidade, investindo na sintonia de corpo, 
mente e alma como par.

Os nascidos no dia 7 de janeiro possuem grande intuição e são sagazes, muito 
embora tenham aparência ingênua e de falta de malícia. Seus sentimentos são 
fortes, enxergam mais longe do que os outros. Conseguem absorver a energia ao 
seu redor com muita rapidez e, em especial, sentir intensamente a negatividade.

Horóscopo nascidos em 7 de fevereiro
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BANCO 28

OCOD
ANALGESICO
LIGARANAC

BAROAAM
GUTARAMPA

SALABIOS
ECAMTS

ESBURACADOS
CALRAROS

COSTANJO
LURBANO

PAVORRARC
CRIADOMUDO

ENIGMAÃT
SOSOCIOSA

O mais
famoso do
Cinema é
o Shrek

Mem de
(?), figura
histórica

Pôr tela
de metal

em 

A índole
da bruxa
(Lit. inf.)

(?)
Stresser,

atriz 
brasileira

Caldo 
de (?):
garapa
(bras.)

Compo-
nente do
esqueleto

Pó branco
usado na
caiação

Escas-
sos; inco-

muns

Seu
símbolo é
B (Quím.)

Reserva
de vagas
na univer-

sidade
Dercy 

Gonçalves,
comedi-

ante

Aditivo do
sal de

cozinha
(símbolo)

Desocu-
pada; 

sem o que
fazer

Que não é
escura

Material 
de panelas

Transpor-
tam alunos 
Remédio

contra dor

Unir;
juntar 

Variedade
de batata

Conjunção
aditiva

Cheios de
furos

Litoral;
beira-mar

Grande
medo

Mensa-
gem de
socorro

Charada

Mesinha
de cabe-

ceira

Antônimo
de "rural"
O gado que
fornece lã

Câmara
(abrev.)

Sílaba de
"basta"

Contornam
a boca

Relativos
às artes

Pista para
skatistas
Moradia

(fig.)

Agência
Nacional 

de Aviação
Civil (sigla)

Cidade paulista
muito fria 

Destruir usando
explosivos 

(?) Soares,
jornalista
Navio de
Cabral

Arco, em
francês

Museu de 
Niterói (RJ)

3/arc — mac. 4/guta. 5/ágata — bromo.
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G DA S C
Z E R A M A L H O

R E N E G O C I A R
R E G A D O L D
O RA R A L C E

S O L A S E A C
I V O S BO C A

A T R A V E S S A R
L O U R A O R T

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

N A U T A I F
T T M I O L O

C O M O V E N T E S
S E R E S A X E

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.

Desde 1986 o Ministério da 
Saúde desenvolve campanhas 
de prevenção à aids – e outras 
infecções sexualmente transmis-
síveis – no período do Carnaval. 
E em Umuarama, o Ambulatório 
de Infectologia também oferece 
uma série de atividades para 
lembrar a importância da pre-
venção, principalmente entre a 
população em situação de rua, 
usuários de drogas, adolescen-
tes e jovens.

Os trabalhos de alerta deste 

Ambulatório tem programação sobre infecções sexuais
ano tiveram início ontem (6) 
no Centro de Especialidades 
Médicas (CEM), com panfleta-
gem feita por estagiários de 
Enfermagem. “Haverá distri-
buição de materiais impres-
sos (panfletos) e também 
orientações sobre ISTs até dia 
17, a sexta-feira que antecede 
o Carnaval. Também prepara-
mos uma série de palestras e a 
realização de testagem rápida”, 
comenta Maria de Lourdes 
Gianini, coordenadora do 

Ambulatório de Infectologia.
Também haverá panfleta-

gem e orientações à popula-
ção na Secretaria de Saúde 
(na quarta (8) e na Central 
Farmacêutica (dias 14 e 16). 
“A psicóloga Lucinéia Ceolin 
vai apresentar palestra sobre 
ISTs e profissionais da equipe 
do Ambulatório de Infectologia 
vão realizar testagens rápidas 
de HIV/Aids, sífilis e de hepa-
tites virais. Na sexta-feira 
(10), a partir das 9h, as ações 

serão realizadas no próprio 
Ambulatório, direcionadas 
à população em situação de 
rua”, conta a coordenadora.

Já na terça-feira (14), serão 
em dois momentos: às 8h30 no 
CAPS-AD (Centro de Atenção 
Psicossocial – Álcool e Drogas), 
com foco na população de 
usuários de substâncias psi-
coativas, e às 13h30 no audi-
tório do Sesc (Serviço Social 
do Comércio), desta vez para 
adolescentes alunos tanto dos 

cursos do Sesc local quanto 
do CIEE (Centro de Integração 
Escola Empresa).

“O tratamento das pessoas 
com ISTs melhora a qualidade 
de vida e interrompe a cadeia de 
transmissão dessas infecções. O 
atendimento e o tratamento das 
ISTs e do HIV/Aids são gratuitos 
nos serviços de saúde do SUS, que 
em Umuarama é realizado aqui 
no Ambulatório de Infectologia”, 
detalha o médico infectologista 
Ricardo Delfini Perci.
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Lançado nos Estados Uni-
dos em janeiro de 1953, o Jeep 
CJ-3B acaba de completar 70 
anos. O modelo foi também 
o primeiro Jeep a ser fabri-
cado pela Willys-Overland 
do Brasil, já a partir de 1954. 
Algumas unidades de versões 
anteriores já haviam chegado 
ao país como CKD antes disso, 
mas coube ao CJ-3B integrar as 
primeiras peças nacionais ao 
longo dos seus anos de produ-
ção aqui no Brasil.

O CJ-3B – CJ de “Civilian 
Jeep” (Jeep civil) – foi uma 
evolução dos modelos já pro-
duzidos até então para clientes 
civis e não militares. Nascida 
em 1945 com o CJ-2A, a família 
CJ foi composta por veículos 
para uso em qualquer terreno 
de carroceria compacta, pro-
duzidos e vendidos pela Jeep 
até a década de 1980.

O CJ-3B começou a ser 
vendido no Brasil em 1954. 
Montado em São Bernardo do 
Campo (SP) pela Willys-Over-
land do Brasil, ele trouxe como 
diferenciais das gerações ante-
riores a grade frontal e o capô 
mais elevados para poder aco-
modar o novo motor de quatro 
cilindros Hurricane, da Willys, 
gerando o apelido “cara de 
cavalo”. Algumas publicidades 
da época destacavam a força 
e capacidade off-road dos 

Jeep CJ-3B celebra 70 anos
modelos, que seguem sendo 
grandes atributos da Jeep até 
hoje.

AVENTUREIRO NATO
Dentre as muitas aven-

turas proporcionadas pelo 
CJ-3B ao longos dos seus 70 
anos, destacamos uma rea-
lizada por três escoteiros em 
1955, a Operação Abacaxi. 
Eles saíram de São Paulo com 
destino ao Canadá para parti-
cipar do Jamboreee, encontro 
mundial de Escotismo. Uma 
viagem incrível, que acabou 
sendo ampliada até o Alasca 
a bordo do CJ-3B. Entre a ida 
e a volta, os três aventureiros 
rodaram cerca de 73 mil quilô-
metros em pouco mais de um 
ano, passando por 19 países e 
vivendo histórias incríveis. Os 
nomes desses aventureiros: 
Hugo Vidal, Charles Downey e 
Jan Stekly.

Tudo isso foi retratado no 
livro “Flashes de uma aventura 
– Operação Abacaxi”. O CJ-3B 
utilizado na expedição já con-
tinha um grande conteúdo de 
peças e acessórios nacionais. 
Alguns fabricantes de auto-
peças ajudaram a financiar a 

empreitada, que recebeu esse 
nome pois os componen-
tes locais eram considerados 
“abacaxis”. No final, o Jeep foi 
aprovado não só em testes na 
fábrica original da Willys, em 
Toledo (EUA), como na aven-
tura, pois não teve nenhum 
problema mecânico.

O CJ-3B, que também teve 
uma versão militar, o M606, foi 
produzido nos Estados Unidos 
até 1968, com cerca de 155 mil 
unidades fabricadas. Além disso, 
o CJ-3B foi um pioneiro “carro 
mundial”, fabricado sob licença 
em países como Japão, Índia, 
França, Espanha e Turquia.

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 1.0 LT 22/23 BRANCO COMPLETO R$ 82.900,00
ONIX 1.4 AT ACTIV 18/19 LARANJA COMPLETO, AUT 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 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
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.  

EXTRAVIO DE ALVARÁ
R .  M I L A N I  D E  S O U Z A 
MATERIAS, inscrita sob nº CNPJ 
15.549.798/0001-00, estabele-
cido na Avenida Brasil,3261, 
fundos, Zona I, CEP 87501-000, 
na cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, comunica para 
devidos fins o extravio de 
seu alvará nº 30.596. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.

Em 30 dias, o preço dos 
combustíveis caiu em média 
2,2% em Umuarama, segundo 
estudo realizado pelo Procon 
Umuarama. Considerando os 
preços médios praticados por 
42 postos da cidade o diesel 
ficou 2,6% mais barato, o eta-
nol 2,5% e a gasolina 1,4%.

Conforme a pesquisa de 
preços realizada no dia 6 de 
fevereiro, a gasolina mais 
barata pode ser encontrada a 
R$ 4,89 e a mais cara a R$ 5,30, 
uma diferença de 8,4%. “O 

Preço dos combustíveis cai mais de 2%
diesel mais barato foi encon-
trado a R$ 5,87 e o mais caro a 
R$ 6,29, uma variação de 7,2%. 
Já o etanol mais barato custa 
R$ 3,78 e o mais caro R$ 4,19, 
uma diferença de 10,8%. Por 
isso sempre indicamos que, 
quem quiser economizar, pre-
cisa pesquisar os preços antes 
de abastecer”, comenta o 
secretário Deybson Bitencourt.

A pesquisa mostra ainda 
que continua valendo a pena 
abastecer com gasolina, já que 
o desempenho do veículo com 

etanol (álcool) é em média 
30% menor, para ser vanta-
josa sua utilização o preço 
do litro também precisa ser 
30% menor. “Em Umuarama 
o custo do litro do etanol em 
relação à gasolina tem uma 
diferença de 77,7%, ou seja, 
não vale a pena abastecer com 
álcool”, indica o secretário.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni  “Se esforce não para ser um sucesso, mas 
sim para ter valor.”
  Albert Einstein.
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BOA AÇÃO
O Palmeiras vai destinar mais de 3 toneladas 
de alimentos não perecíveis ao povo Yano-
mami, que enfrenta grave crise sanitária em 
Roraima devido ao garimpo ilegal na região. 
Os alimentos foram coletados por meio do 
programa de responsabilidade institucional 
‘Por Um Futuro Mais Verde’ e com o apoio 

dos torcedores. De acordo com o Ministério 
da Saúde, em 2022 pelo menos 99 crianças 

indígenas dessa etnia morreram por desnutri-
ção, diarreia ou doenças respiratórias, entre 
outras causas. Também no ano passado, 

houve mais de 11 mil casos de malária re-
gistrados no território indígena Yanomami. 
Os alimentos não perecíveis foram doados 

por torcedores palmeirenses durante a 
campanha que culminou com a conquista 
do título da Copa São Paulo de Futebol 

Júnior. Eles serão doados à Central Única 
das Favelas (Cufa), que vai transportá-los 

até Boa Vista, capital de Roraima.

GOOGLE
O Google planeja lançar nova ferramenta 
de Inteligência Artificial  para enrique-
cer os recursos de pesquisa da platafor-
ma. As mudanças devem ser disponibili-
zadas gradualmente sendo semelhantes 
ao LaMDA, modelo já desenvolvido pelo 
Google. Enquanto isso, a big tech fez 
uma série de perguntas ao ChatGPT e, 

com base nas respostas, informou que a 
inteligência artificial poderia ser contra-
tada como engenheiro nível três, com 
salário anual bruto de R$ 942.779,40.  

(Época Negócios e Olhar Digital)

RAINHA
Beyoncé é, de fato, a rainha do Grammy. 

Com “Renaissance” escolhido como o 
melhor álbum dance/eletrônica, ela 

conquistou seu 32º troféu, tornando-se 
a artista mais premiada da história da 
Recording Academy. Ela desbancou o 
maestro Georg Solti, que recebeu 31 

gramofones na carreira.

REUNIDAS
Adriana Moro, Edmara Freitas, Eliane Freitas, Gloria Freitas, Alessandra Ishi e Carol Amanda, na festa de quinze anos de Maria Eduarda 

Freitas, no Centro de Eventos Caiuá.

ZOOM
Hoje quem está comemorando mais um 
ano de vida é o profissional de educação 
física Gabriel Sevilha, recém chegado  de 
mais uma de suas viagens. Ele recebe 
os comprimentos de seus familiares e 
amigos. Parabéns!!! Da coluna e equipe 
Tribuna Hoje tintim.~~

 ARQUIVO PESSOAL

 A
R

Q
U

IV
O

 P
E

S
S

O
A

L


	01-cor
	02-pb
	03-pb
	04-pb
	05-pb
	06-cor
	07-cor
	08-pb
	09-pb
	10-pb
	11-pb
	12-cor

