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Alunos de Umuarama voltam às aulas
com os kits repassados pelo Município
Além de rever os colegas e matar a saudade dos professores, os cerca 
de 9.500 alunos da rede municipal de Umuarama tiveram uma grata 
surpresa na volta às aulas, ontem, recebendo o kit completo de unifor-
mes, mochila escolar nova e os materiais escolares básicos distribuídos 
pelo município. A Prefeitura Municipal fez a distribuição de quase 35 

mil peças de uniformes (camisetas, bermudas, short saia, agasalhos de 
inverno e tênis), bem como quase R$ 2 milhões em materiais escolares 
como bolsas, mochilas, cadernos, lápis, canetas, giz de cera, borracha, 
apontador, cola, régua, tesoura estojo e até calculadoras eletrônicas 
para o 5º ano e educação de jovens e adultos (EJA).

ARI DIAS/AEN

Indústria de bebidas

Percentual
de famílias
endividadas

segue em 78%
l 2

PF mira os
financiadores
dos atos de
vandalismo

l 3

Alunos do PR
na seletivas

para olimpíadas
de astronomia

l 5

l 8

l 5

“A Geladeira
Mágica” será
apresentado

de graça
l 9

Um homem de 51 anos de idade foi assassinato a tiros na tarde de ontem, no centro de Maria Helena. A execução 
foi praticada em uma lotérica na Avenida Paraná. Os autores, três homens não identificados, chegaram em um 
veículo VW Gol. Dois deles, armados, desembarcaram e efetuaram os disparos à queima roupa. Uma das hipóteses 
investigadas pela Polícia Civil é de que o crime tenha sido motivado por um desentendimento envolvendo uma 
herança, que inclusive já teria motivado outro homicídio em 27 de janeiro em Umuarama. 

Execução

Com o objetivo de 
modernizar o atendimento, 

a Polícia Civil do Paraná 
está implantando 13 

Centrais Regionais de 
Flagrantes e padronizando 

a metodologia de 
atendimento e os 

procedimentos feitos 
nestas unidades, de 

forma a otimizar o uso do 
efetivo policial, diminuir 

o tempo de resposta 
e aprimorar a entrega 

dos trabalhos de polícia 
judiciária. l 6
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

@tribunahojenewsumuarama

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

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

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

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

8/1 a 8/2 0,7152 0,7152 0,2141
9/1a 9/2 0,7428 0,7428 0,2416
10/1 a 10/2 0,7382 0,7382 0,2370
11/1 a 11/2 0,7424 0,7424 0,2412
12/1 a 12/2 0,7157 0,7157 0,2146

Ações % R$
Petrobras PN +1,68% 26,05 
Vale ON +0,34% 88,72 
ItauUnibanco PN +8,27% 26,58 
Bradesco PN +4,89% 14,16 
Magazine Luiza ON +4,20% 4,22 
São Martinho ON +8,13% 28,45

IBOVESPA: +1,97% 109.951 pontos

Iene 131,46
Libra est. 0,83
Euro 0,93
Peso arg. 189,88

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,1960 5,1970 +2,4%

PTAX  (BC) +0,7% 5,2030 5,2036 +2,0%

PARALELO -0,4% 5,1000 5,5100 +2,4%

TURISMO -0,4% 5,1000 5,4900 +2,4%

EURO +1,0% 5,5787 5,5814 +0,8%

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 08/02

Iene R$ 0,0396
Libra est. R$ 6,29
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.397,82 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/02 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 1.519,75 4,50 1,8%
FARELO mar/23 481,90 0,50 0,9%
MILHO mar/23 678,50 4,50 3,7%
TRIGO mar/23 764,75 15,00 2,9%

SOJA 160,04 -0,1% -5,0% 159,00
MILHO 75,76 0,0% -2,3% 75,00
TRIGO 89,53 0,0% -3,5% 92,00
BOI GORDO 266,12 -0,3% -5,7% 265,00
SUINO 6,49 0,6% -9,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/02 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 08/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,00 1,2% -1,2%
SOJA Paranaguá 176,00 0,6% -2,8%
MILHO Cascavel 83,00 1,2% 1,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

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

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

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Você fará tudo que puder para mostrar 
o seu potencial no emprego, não medirá 
esforços para cumprir suas metas, alcan-
çar seus objetivos e conquistar o reco-
nhecimento dos chefes. Na paquera, você 
pode se envolver com pessoa influente e 
bem-sucedida. 

TOURO  21/4 a 205
Vai mostrar muito interesse em aprender 
e pode se entusiasmar com cursos de 
qualificação profissional ou de idiomas, 
por exemplo. No amor, clima de romance 
com alguém de outra cidade ou que com-
partilha a mesma religião ou filosofia que 
você segue. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Este será um ótimo dia para você iniciar 
as mudanças que está planejando fazer 
já há bastante tempo. É um bom dia tam-
bém para dar uma repaginada no visual 
e vai atrair quem quiser com seu charme. 
Sucesso garantido nas paqueras e no 
romance. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você pode contar com os colegas e ami-
gos para colocar em prática seus planos 
e ideais. Tudo indica que você vai liderar 
os colegas, mas faça isso sem exagerar 
no autoritarismo. O romance está no ar 
e você pode assumir um namoro com 
alguém da turma, da escola ou da igreja. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Cumpra sua jornada no trabalho sem 
abrir mão dos períodos de alimentação 
e descanso. Cuide da sua saúde. No amor, 
atração por alguém conhecido ou do tra-
balho pode ficar mais forte e difícil de 
resistir. Se ambos são livres, por que não? 

VIRGEM 23/8 a 22/9
A fase é especialmente favorável para 
quem lida com público mais jovem, jogos 
ou recreação. Seu charme continua em evi-
dência e você pode atrair admiradores até 
sem querer. Sucesso garantido nas paque-
ras, com boa chance de iniciar um namoro.

LIBRA  23/9 a 22/10
Pode colocar em prática um projeto que 
tem em mente há algum tempo, mas que 
ainda não teve oportunidade de realizar. 
Pode se envolver com alguém apresen-
tado pela família ou ceder à tentação de 
voltar com um ex-amor.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A fase é promissora para quem busca 
emprego e tem entrevistas agendadas. 
Nos assuntos do coração, é importante 
intensificar os contatos: mande mensa-
gens, telefone, faça uma videochamada, 
mas não deixe a paquera esfriar.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Sinal verde para começar um novo 
negócio ou assumir um novo emprego. 
No amor, seu coração vai pedir segu-
rança e dificilmente você vai se realizar 
com lances passageiros e sem compro-
misso. Na vida a dois pegue leve com 
cobranças. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Sorte em jogos e sorteios: faça uma 
fezinha, só não aposte alto demais. Na 
paquera a paixão está no ar e pode pegar 
você de jeito! Se você já vive um romance 
estável, é um bom dia para declarar seu 
amor e caprichar no jogo da sedução.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
É melhor não confiar demais nas pessoas. 
Se precisar desabafar com alguém, pre-
fira conversar com alguém da família. Na 
paquera, pode se encantar com alguém 
misterioso ou que esconde alguém 
segredo ou pode se envolver às escondi-
das com alguém, avalie.

PEIXES 20/2 a 20/3
Trabalhar em equipe tornará seu dia 
muito produtivo, por isso, alie-se 
aos colegas para cumprir as tarefas e 
alcançar as metas em comum. Pode 
contar com o apoio dos amigos para 
o que precisar. Para quem é compro-
metido (a), fortaleça a cumplicidade 
e a sintonia. 

Os nascidos hoje se sentem atraídos por acontecimentos emocionantes. São 
espontâneos e precisam aprender a conter-se quando necessário. São solidários: 
aqueles a quem se recorre para elevar o moral dos mais problemáticos, porque 
tem bom discernimento e sabem também como reverter situações potencialmente 
negativas em vantagem própria.

Horóscopo nascidos em 9 de fevereiro
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CAE
ARITMETICA

ELEITORAL
MLGSACO

SENHORAHE
HAARCOS

BIFEAÇHR
DENTADURA
ROOELOS
ACESAEQ

FUTILRCUPA
AOTREMER
NSEIINT

ATUALMENTE
ELEOTES

Amaci-
ante da

pele seca 

Sanduíche
de pão
com

salsicha

Planta
usada em
xampus

(pl.)

Nunca
precede
"P" e "B"

Odor
desagra-
dável dos
pés (pop.)

Romance
de José 

de Alencar
(Lit.)

Nome da
sexta

letra do
alfabeto

Papai (?),
figura

natalina
(Folc.)

Deborah
Evelyn,

atriz 
brasileira

Fator (?): 
determina
o tipo san-

guíneo

Período
fértil dos
animais

Compo-
nentes da
corrente

Como é
mantida
a pira

olímpica

Porções
de um
todo

(?) Santa-
na, ídolo 
do Flumi-

nense

Tolo; 
super-
ficial

Agitar 
convulsi-

vamente o
corpo 

Angenor 
de Oliveira:
o Cartola

(MPB) 

Intran-
sitivo

(abrev.)

No
momento
presente

(?) Batista,
locutor

esportivo
Sílaba de

"teste"

Incentivo
ao cavalo

Menta,
em inglês

(?) de fruta:
antiácido

Estou
ciente 

Enfeitam 
os cabelos

Ações;
atitudes

Sacola
Vontade

de vencer
(fig.)

"Sem (?) nem beira"
(dito)

Aparar o pelo 
da ovelha 

Companheiro;
parceiro

Peça usada na
cobertura de casas

Significado
do "E" em

TRE

Parte da 
Matemá-
tica que

estuda as
equações

Substituto
dos

dentes
naturais

(?) à
milanesa:
iguaria de

carne

Amparo
(fig.)

Nome da
letra "C"

4/mint. 5/aloés — fútil. 6/arrimo. 10/aritmética.
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C A A
P O L O N O R T E

D O B R A D I N H A

A Ç O G E T L U A

O B T U S O I R
D A L C O T A

B O R B O L E T A
S O S O N O R A S

D E S A S T R E S
F L E M I N G O R B E
A S D U S I N O

E T A I O U T
J O R N A L Ç A
O R A T E E M A I L

U S O O F E N S A

Região
natural

do narval

Forma-
se na

trombose
(Anat.)

Guisado
feito com
vísceras
do boi

Hipotética
energia 

que rodeia
o corpo

"(?) Nova",
filme da

saga "Cre-
púsculo"
Médico

que trata
de sinu-

site (red.)
Cada parte
do investi-
mento em
um fundo 

Antiga
moeda
romana
de cobre

Acidentes 
de trânsito

(pop.) 

Alexander
(?), desco-
bridor da
penicilina 

Chuvara-
da rápida
típica do

verão

Musa da
Comédia,
na Mitolo-
gia grega

Pyong (?),
youtuber

de origem
coreana

Fator que
evita a

atrofia do
músculo

Meio de 
propagação
de vírus
(Inform.)

Agressão 
sofrida por
árbitros

de futebol

Local onde as pes-
soas lançam moedas

e fazem pedidos

Habitat da
lhama

O século
XIX

Ácido sintetizado no
núcleo da célula 

Escritora de "Fala
Sério, Mãe!"

Conseguir,
em inglês
Tecla do
notebook

Parafuso
com duas
asinhas 

Liga da
katana

O ângulo
com mais

de 90° Divertia 
o rei

medieval
Carcomem

Ruidosas
(?) Ribei-
ro, neuro-
cientista

A clave
musical
do violão

Terra

Veleiro
luxuoso

(?) da Li-
berdade,
atração
turística

da Filadél-
fia (EUA)

Louco;
doido

Johnny
(?),  com-

positor
Publica-

ção como
o "Clarín"

Fora, em
inglês

Manganês
(símbolo)

3/get — out. 4/asse. 5/orate — talia.     
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Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 9/2/2023
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Paranaguá
max 27
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max 31
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Cascavel
max 30
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Foz do Iguaçu
max 32
min 23

max 30
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Curitiba
max 26
min 17
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Número de famílias endividadas em
todo o país segue em 78 por cento

A parcela de famílias com 
dívidas – em atraso ou não – 
se manteve em 78% na passa-
gem de dezembro de 2022 para 
janeiro deste ano. Em janeiro 
do ano passado, o percentual 
era de 76,1%.

Os dados são da Pesquisa 
d e  E n d i v i d a m e n t o  e 
Inadimplência do Consumidor 
(Peic), divulgada ontem (quar-
ta-feira, 8), no Rio de Janeiro, 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC).

Entre aqueles que ganham 

Sem condições de pagar
As famílias que não terão condições de pagar suas dívidas 

são 11,6%, percentual superior aos 11,3% de dezembro e aos 
10,1% de janeiro de 2022. O problema atinge 17,4% daqueles 

que ganham até três salários mínimos e 2,9% dos que ga-
nham mais de dez salários.

Governo prorroga prazo para
cadastro na Agricultura Familiar

O  M i n i s t é r i o  d o 
Desenvolvimento Agrário 
prorrogou por um ano o prazo 
de validade das declarações 
de aptidão do Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) 
com vencimento entre 8 de 
fevereiro de 2023 e 31 de 
janeiro de 2024. A portaria foi 
publicada no Diário Oficial da 
União (DOU).

No caso de declarações de 
aptidão já vencidas, o agricul-
tor precisará emitir o Cadastro 
da Agricultura Familiar (CAF). 
A pasta informou ter montado 
uma força-tarefa para reade-
quar o sistema, possibilitando 

até três salários mínimos, os 
endividados são 79,2%. Já 
aqueles que ganham mais de 
dez salários são 74,4%.

INADIMPLÊNCIA
As famílias com dívidas em 

atraso, as chamadas inadim-
plentes, somam 29,9% do total, 

que todos possam fazer a 
emissão do documento que 
dá acesso aos programas.

Já para as declarações de 
aptidão com vencimento a 
partir de 1º de fevereiro de 
2024, os prazos serão manti-
dos. Quem quiser tirar dúvidas 
pode entrar em contato com o 
ministério pelo e-mail atendi-
mento.cocaf@agro.gov.br ou 
pelo telefone (61) 9965-6115 
(ligação ou WhatsApp).

“A portaria, assinada pelo 
ministro Paulo Teixeira, garan-
tirá o acesso às políticas públi-
cas voltadas para o campo, 
enquanto o sistema do Cadastro 
da Agricultura Familiar (CAF) 

está sendo aperfeiçoado para 
melhor atender as agricultoras 
e os agricultores familiares”, des-
tacou a pasta.

abaixo dos 30% de dezembro, 
mas acima dos 26,4% de janeiro 
do ano passado.

Entre aquelas com renda 
de até três salários mínimos, 
38,7% são inadimplentes. Já 
entre os que ganham mais de 
dez salários, a inadimplência 
atinge 13,5%.
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VENCIMENTO será entre 8 de fevereiro 
de 2023 e 31 de janeiro de 2024
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Investigações buscam
financiadores de ataques
aos prédios dos Poderes

O ataq u e  d e  vâ n d a -
los aos prédios-sede dos 
Três Poderes (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) com-
pletou ontem (8) um mês. Os 
desdobramentos do quebra-
-quebra de 8 de janeiro, con-
tudo, parecem longe do fim.

Na terça (7), a Polícia 
Federal realizou a quinta fase 
da chamada Operação Lesa 
Pátria. Deflagrada em 20 de 
janeiro, a operação busca 
identificar pessoas que par-
ticiparam, financiaram ou 
fomentaram a invasão e 
a depredação do Palácio 
do Planalto, do Congresso 
Nacional  e  do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Com autorização do STF, 
pelo menos 20 pessoas já 
foram detidas no âmbito da 
Lesa Pátria. Elas são suspeitas 
de participar dos crimes de 
abolição violenta do Estado 
Democrático de Direito; ten-
tativa de golpe de Estado; 
dano qualificado; associa-
ção criminosa; incitação ao 
crime, destruição, deteriora-
ção ou inutilização de bens 
protegidos. Só a Câmara dos 
Deputados estima que o pre-
juízo na Casa Legislativa, sem 
considerar o Senado, chegue 
a R$ 3,3 milhões.

ACAMPAMENTO
Além das detenções ocorri-

das no âmbito da Lesa Pátria, 
mais 920 pessoas que parti-
ciparam do acampamento 
montado por cerca de dois 

Chico Vigilante presidirá CPI
distrital dos atos antidemocráticos

O deputado distrital Chico 
Vigilante (PT) presidirá a CPI 
dos Atos Antidemocráticos na 
Câmara Legislativa do DF. A 
deputada Jaqueline Silva (sem 
partido) ficou com a vice-presi-
dência e o deputado Hermeto 
(MDB) será o relator.

Os nomes foram escolhi-
dos por unanimidade pelos 
sete membros titulares da 
CPI, após uma reunião a por-
tas fechadas. A comissão apu-
rará os atos de vandalismo no 

Relatório
No relatório sobre os 23 dias em que atuou como interventor fe-

deral na segurança pública do DF, Ricardo Cappelli, mostrou que os 
aglomerados de barracas que “pequenos grupos” instalaram diante 

das unidades militares logo se transformaram em uma estrutura 
organizada, “crucial para o desenvolvimento das ações de pertur-
bação da ordem pública”. Sustenta que as ações de 8 de Janeiro 
começaram com atos concentrados em frente aos quartéis, mas 

que logo extrapolaram o perímetro militar, tornando-se violentas e 
ameaçando a vida de pessoas.

centro da capital federal em 
12 de dezembro e a invasão às 
sedes dos Três Poderes em 8 
de janeiro.

Com cinco deputados 
governistas e dois oposicio-
nistas, a CPI elegeu Chico 
Vigilante (parlamentar da opo-
sição) para comandar os traba-
lhos por meio de um acordo 
costurado pelos parlamenta-
res. A CPI terá duração de 180 
dias e pode ser prorrogada por 
mais três meses, dependendo 

das investigações.
Integrantes da CPI, o depu-

tado distrital Joaquim Roriz 
Neto (PL) disse que já tem dois 
requerimentos de convocação 
preparados: o dos depoimen-
tos do ex-ministro da Justiça 
e ex-secretário de Segurança 
Pública do Distrito Federal 
Anderson Torres e o do mecâ-
nico Antônio Cláudio Ferreira, 
que destruiu um relógio per-
tencente a Dom João VI no 
Palácio do Planalto.

meses em frente ao Quartel-
General do Exército, em 
Brasília, continuam custodia-
das em duas unidades prisio-
nais do Distrito Federal.

Segundo a Secretaria 
Distrital de Administração 
Penitenciária (Seape), 614 
homens estão detidos no 
Centro de Detenção Provisória 
da Penitenciária da Papuda 
e 306 mulheres permane-
cem à disposição da Justiça 
na Penitenciária Feminina, 
a Colmeia. Mais 459 suspei-
tos foram liberados, mas 
devem utilizar tornozeleiras 

eletrônicas e cumprir uma 
série de restrições judiciais.

As 1.379 detenções foram 
feitas na esteira do desmonte 
do acampamento que pessoas 
que não aceitam o resultado 
das últimas eleições montaram 
em frente ao QG do Exército, 
em Brasília, e em várias outras 
cidades. O acampamento foi 
montado no dia seguinte ao 
anúncio da vitória de Lula. 
Com o objetivo de impedir a 
posse em 1º de janeiro, mani-
festantes também bloquea-
ram rodovias em diferentes 
pontos do país.

OPERAÇÃO Lesa Pátria, desenvolvida pela Polícia Federal, já está em sua quinta fase
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Fogo alheio
O presidente Lula informou ontem (8), nas redes sociais que 
conversou ao telefone com o presidente do Chile, Gabriel 
Boric, sobre enviar equipes brasileiras e aviões da Força 
Aérea Brasileira (FAB) para ajudar no combate a incêndios 
do país sul-americano. “Conversei agora com o presidente @
GabrielBoric sobre o envio de ajuda de equipes brasileiras 
e avião da FAB especializados para ajudar no combate aos 
incêndios florestais que estão ameaçando cidades inteiras no 
Chile”, publicou Lula no Twitter.

É “ele”, ou não é?
O TJ-MG acatou recurso do MP e determinou que o deputado 
federal Nikolas Ferreira (PL-MG) responda por injúria racial 
contra a deputada Duda Salabert (PDT-MG). Se condenado na 
ação, Ferreira pode ter de cumprir até três anos de prisão, pena 
máxima estabelecida pelo crime de injúria racial. Salabert, mulher 
transexual, apresentou queixa-crime contra Ferreira após o 
parlamentar ter afirmado, em dezembro de 2020, que iria se referir 
a ela como “ele”. “Ele é homem. É isso o que está na certidão dele, 
independentemente do que ele acha que é”, afirmou Ferreira à 
época, quando ambos eram vereadores em Belo Horizonte.

Acordo evangélico
A bancada evangélica, dona 
de uma das maiores frentes 
parlamentares do Congresso, 
chegou a um acordo ontem 
(8) sobre o seu comando para 
os próximos dois anos. Os 
concorrentes, Silas Câmara 
(Republicanos-AM) e Eli 
Borges (PP-TO), aceitaram 
revezar o comando do grupo. 
Pelo acordo, conseguido por 
aclamação, Borges permanece 
no grupo pelos próximos seis 
meses, quando dará espaço 
a Câmara. No segundo ano, 
o revezamento será mantido. 
A decisão conclui semanas 
de indecisão sobre quem iria 
liderar o grupo, que congrega 
cerca de 132 deputados e 
14 senadores simpáticos 
aos interesses de diversas 
denominações evangélicas, 
pentecostais e neopentecostais. 
Uma eleição entre os dois, 
ocorrida na semana passada, 
acabou anulada.

 ‘Sanidade’
O senador Marcos do Val 
(Podemos-ES) negou ontem 
(8) que irá se licenciar do 
cargo por questões de saúde 
e apresentou um atestado de 
sanidade mental.
Assinado pelo psiquiatra 
forense Bruno Andrade Jess, 
o documento atesta que o 
parlamentar “encontra-se apto, 
do ponto de vista de sua saúde, para o exercício do cargo”. 
Alguns parlamentares procuraram o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sugerindo que Marcos do Val 
tirasse uma licença para cuidar de uma alegada “estafa mental”. 
Do Val afirmou que Jair Bolsonaro o teria coagido para que 
gravasse falas do ministro Alexandre de Moraes, do STF, como 
forma de comprometê-lo. O parlamentar também disse que 
iria renunciar ao mandato. Após repercussão do episódio, o 
senador recuou e disse que esse era um plano do ex-deputado 
Daniel Silveira e que não iria largar o cargo. Disse ainda que 
Bolsonaro teria apenas assistido calado a oferta de Silveira.

DIVULGAÇÃO

Recuo
O ministro-chefe da Secretaria 
de Relações Institucionais, 
Alexandre Padilha, negou 
a existência de “qualquer 
discussão dentro do governo 
de mudança na atual lei do 
Banco Central”, assim como 
qualquer pressão sobre o 
mandato do atual presidente 
do BC, Roberto Campos 
Neto. Contudo, reiterou que 
o governo pretende manter 
o debate acerca da taxa de 
juros, com acompanhamento 
do Congresso Nacional e 
também de empresários. 
“Tenho certeza que o 
presidente Lula tem e sempre 
terá uma relação harmônica 
com o BC e com qualquer 
outra agência”, afirmou. “O 
presidente Lula está trazendo 
o debate sobre juros. (…) 
Acredito que todo mundo 
quer, inclusive diretores do 
Banco Central, todos querem 
juros mais baixos no país”.
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Decreto transforma o
Salário Mínimo do
Paraná no maior do país

O governador Ratinho Junior 
(PSD) assinou no fim da tarde da 
última terça-feira (7) o decreto 
que oficializa o reajuste do 
Salário Mínimo Regional, garan-
tindo que o Paraná seguirá com 
o maior do País. O Conselho 
Estadual do Trabalho, Emprego 
e Renda (Ceter) aprovou em 
janeiro a proposta e os valores 
finais. No Paraná, são quatro 
faixas e haverá aumento real 
em todas elas.

Na primeira, que engloba 
trabalhadores agropecuários, 
florestais e da pesca, o salário 
salta para R$ 1.731,02, com 
ganho real de 1,06%. Os valo-
res para os demais grupos são 
R$ 1.798,60 (setor de servi-
ços administrativos, serviços 
gerais, reparação, manuten-
ção, vendedores do comércio 
em lojas e mercados, e traba-
lhadores domésticos, um rea-
juste de 1,02%), R$ 1.859,19 
(empregados na produção de 
bens e serviços industriais, 
com ganho de 0,98%) e R$ 
1.999,02 (técnicos de nível 
médio, aumento de 0,92%).

O mínimo regional não se 
aplica aos empregados que 
têm o piso salarial definido 
em lei federal, convenção ou 
acordo coletivo de trabalho, 
nem aos servidores públicos.

O cálculo levou em consi-
deração a mesma estimativa 

Como era e 
como vai ficar:
Faixa 1 – de R$ 1.617,00 
para R$ 1.731,02
Faixa 2 – de R$ 1.680,80 para 
R$ 1.798,60
Faixa 3 – de R$ 1.738,00 para 
R$ 1.859,19
Faixa 4 – de R$ 1.870,00 para 
R$ 1.999,02

GOVERNADOR lembra que o trabalho é fruto de amplas discussões envolvendo o Ceter, 
composto por integrantes do Governo, dos trabalhadores e dos sindicatos patronais
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Estado recebe primeiras doses da
vacina bivalente contra a Covid

A Secretaria da Saúde 
recebeu ontem (8) a remessa 
com 32.400 doses da vacina 
bivalente da Pfizer contra a 
Covid. É o primeiro lote para 
a Campanha Nacional de 
Vacinação 2023, que começa 
no final deste mês. As doses 
são destinadas para o reforço 
de grupos prioritários. Além 
desta remessa, outras 997.476 
doses estão previstas para as 
próximas semanas para a pri-
meira fase da campanha.

Conforme estipula o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), 
nesta etapa serão vacinadas as 
pessoas de 70 anos ou mais, pes-
soas que vivem em instituições de 

Estratégia
O envio das remessas de forma fracionada é uma estratégia do 
governo federal para garantir o armazenamento dos frascos na 

Rede de Frios estadual, já que o quantitativo ultrapassa mais de um 
milhão de doses. “Essas vacinas atualizadas trazem uma proteção 

mais abrangente para o público-alvo. Não mediremos esforços para 
que as doses sejam entregues nas Regionais de Saúde o quanto 

antes”, afirmou o secretário da Saúde, César Neves.

longa permanência (ILP), a partir 
de 12 anos, abrigados e traba-
lhadores dessas instituições; 
imunocomprometidos; comu-
nidades indígenas, ribeirinhas 
e quilombolas. Outras quatro 
fases devem completar o crono-
grama para o reforço da vacina-
ção contra a Covid-19.

Os imunizantes envia-
dos pelo Ministério da Saúde 

utilizam as cepas originais do 
Sars-CoV-2 e as cepas BA.1 e 
BA.4/BS.5, que são sublinha-
gens da variante Ômicron, pre-
dominante no mundo. As prin-
cipais características da nova 
vacina são: o imunizante já vem 
diluído, a tampa do frasco (com 
seis doses) é de cor cinza; cada 
dose deve conter 0,3 ml e só 
pode ser utilizada como reforço.

de reajuste na parte cor-
respondente ao compara-
tivo com o Salário Mínimo 
Nacional (f ixado em R$ 
1.302,00), gerando equivalên-
cia de aumento, e na parte 
restante, referente à diferença 
entre os mínimos nacional e 
estadual ( já que o estadual é 
sempre maior), o aumento foi 
feito com base na evolução do 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), de 5,93%.

“O Paraná segue com o 
maior Salário Mínimo Regional 
do País, uma conquista que 
ajuda a manter a nossa eco-
nomia em alta. Esse trabalho 
é fruto de amplas discussões 
envolvendo o Ceter, que é 
composto por integrantes do 
Governo, dos trabalhadores e 
dos sindicatos patronais”, disse 

o governador Ratinho Junior. 
“Em consenso, o Paraná segue 
avançando com essa política 
que é referência nacional”.

A política de valorização do 
piso salarial do Estado é fruto 
de negociação tripartite no 
Conselho Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda do Paraná. A 
lei que definiu essa regra existe 
há mais de 10 anos, o que 
garante a perenidade das ações 
nos 399 municípios. 

Liderança do PSD
O PSD terá o deputado 
Tiago Amaral como líder 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná. O londrinense 
comandará a maior bancada da 
casa, com 16 representantes. 
Além de Amaral, fazem parte 
da Bancada: Ademar Traiano, 
Alexandre Curi, Hussein 
Bakri, Adão Litro, Artagão 
Júnior, Cloara Pinheiro, Cobra 
Repórter, Evandro Araújo, 
Gugu Bueno, Luiz Claudio 
Romanelli, Marcelo Rangel, 
Marcia Huçulak, Marcio Nunes, 
Moacyr Fadel e Tercílio Turini.

Saúde infanto-juvenil
Está em análise na Câmara dos 
Deputados o projeto proposto 
pela deputada Luísa Canziani 
(PSD) que tem o objetivo 
de diminuir o sofrimento 
de crianças e adolescentes 
internados em hospitais. O 
PL 3884/21 regulamenta a 
profissão de especialista em 
saúde e vida infanto-juvenil, 
para ajudar os pequenos 
pacientes a lidar com os 
desafios da hospitalização e da 
doença, por meio de atividades 
educativas ou de brincadeiras 
para diminuir o medo e aliviar 
a dor, por exemplo.

Bancada Feminina
A deputada Mabel Canto (PSDB) 
será a primeira líder da Bancada 
Feminina da Assembleia 
Legislativa do Paraná. Mabel 
destaca que a Bancada vai 
garantir mais um espaço dentro 
da Assembleia na defesa dos 
direitos da mulher. “Tivemos 
muito trabalho para que mais 
mulheres ocupassem este 
plenário, que será um espaço 
de fala diário de todas as nossas 
deputadas. Este será um lugar 
para trazer as reivindicações 
e problemas que as mulheres 
passam, lutando sempre por 
mais direitos”.

Voto de confiança
O líder do Governo na Alep, 
deputado Hussein Bakri 
(PSD), defendeu o diálogo 
entre os parlamentares, com 
amplo debate e proposições 

Planejamento
A diretoria executiva da Associação de Jornais e Portais do 

Paraná (ADI-PR) e os 24 jornais e portais associados se reuniram 
em Curitiba, para traçar o planejamento anual da associação.  

“Foi uma conversa muito produtiva, traçamos as metas para este 
ano alinhando as expectativas dos jornais e portais associados. 
A ADI acredita que dessa forma, debatendo as estratégias com 
todos os parceiros, alcançamos resultados mais satisfatórios”, 

disse o Presidente da ADI-PR Jucelino Costa.

construtivas. “Recebemos um 
voto de confiança da população, 
que quer e merece nosso 
esforço. Sabemos das diferenças 
ideológicas presentes, no 
entanto, é preciso encontrar um 
ponto de equilíbrio, administrar 
da melhor forma possível, 
com diálogo e transparência”, 
afirmou.

Procuradoria da 
Mulher
A deputada estadual Cloara 
Pinheiro (PSD) vai comandar a 
Procuradoria Especial da Mulher 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná. Ela assume a vaga 
deixada pela deputada Cristina 
Silvestri (PSDB). Cloara disse 
que vai continuar o trabalho 
desenvolvido pela Procuradoria. 
“Sou assistente social de 
profissão. Trabalhei por 16 anos 
com as causas femininas. Então, 
quando fui convidada, soube 
que esta é a minha missão. Com 
a Procuradoria, vamos visitar 
os municípios e conhecer suas 
demandas”, afirmou.

Hub logístico
São novas duplicações, 
pavimentação e melhorias 
de rodovias e vias urbanas, 
além da construção de pontes 
e viadutos, modernização 
de estradas rurais e novas 
estruturas portuárias para 
potencializar o setor. Ratinho Jr. 
explica que “esse novo pacote 
de obras faz parte do projeto 
implementado há quatro 
anos, o qual tem o objetivo de 
transformar o Paraná no hub 
logístico da América do Sul”.

Presidência da 
Comissão
O deputado federal 
pontagrossense Aliel Machado 
(PV) deve assumir, nos 
próximos, dias a presidência 
da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle (CFFC) 
da Câmara dos Deputados, 
indicado pelo PT, do 
Presidente Lula. A CFFC é 
a segunda comissão mais 
importante da Câmara, depois 
da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ).
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Indústria de bebidas
do Paraná foi a que
mais cresceu em 2022

A indústria paranaense de 
bebidas foi a que mais cresceu 
no segmento em 2022. Dados 
do Instituto de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostram 
que no acumulado de janeiro 
a novembro do ano passado a 
produção no Estado aumen-
tou 21% em relação ao mesmo 
período de 2021.

Na sequência, os esta-
dos com maiores crescimen-
tos, segundo o IBGE, foram 
Amazonas (18,2%) e Mato 
Grosso (13,1%). Já o aumento 
médio nacional da indústria de 
bebidas no período foi de 3,5%.

“Os produtores de bebi-
das estão em um momento 
positivo. E o cenário econô-
mico do Paraná, sob gestão 
do governador Carlos Massa 
Ratinho Junior, também está 
positivo. Por isso o Estado 
vem atraindo investimentos 
de grandes grupos internacio-
nais do ramo de bebidas, o que 
ajuda, inclusive, na atração de 
ainda mais investimentos ao 
Estado com a cadeia produ-
tiva”, afirma o secretário esta-
dual da Indústria, Comércio e 
Serviços, Ricardo Barros.

O presidente do Sindicato 
das Indústrias de Bebidas do 
Paraná (Sindibebidas) e vice-
-presidente da Associação das 
Microcervejarias do Paraná 
(Procerva), Anuar Tarabai, 
afirma que o crescimento do 
setor no Estado em 2022 é 
reflexo da retomada econô-
mica com as melhorias do 
cenário da pandemia de Covid-
19. Recuperação que teve 
apoio do Governo do Estado.

Exemplos
Um dos investimentos que impactou no bom resultado no Paraná 
em 2022 é da cervejaria Heineken, que nos dois últimos anos des-
tinou R$ 865 milhões para a planta de Ponta Grossa, nos Campos 

Gerais. O aporte foi para aumentar em 75% a capacidade produtiva 
da unidade, que é a maior produtora da marca Heineken no país e 

um dos maiores parques industriais nacionais de cerveja, onde tam-
bém são produzidos os rótulos Amstel e Devassa. Toda a operação 

da planta em Ponta Grossa é 100% com energia renovável. A fábrica 
emprega diretamente 576 pessoas da região, além de outras 19.574 
de forma indireta ou induzida, segundo dados da própria cervejaria.

Alunos da rede nas seletivas 
para olimpíadas de astronomia

Dois estudantes da rede 
estadual de educação pode-
rão integrar equipes que repre-
sentarão o Brasil na Olimpíada 
Internacional de Astronomia e 
Astrofísica (IOAA) e na Olimpíada 
Latino-Americana de Astronomia 
e Astronáutica (OLAA), que acon-
tecem neste ano.

Ryan Demetrius de Oliveira 
Borges, do Colégio Estadual 
Antônio Xavier da Silveira, em 
Irati, e Erán Martinez Ramos, 
do Colégio Estadual do Paraná 

“O Governo do Paraná teve 
agilidade em ajudar o empresá-
rio na pandemia. Os empresá-
rios tiveram acesso ao Governo, 
que ficou sensibilizado com a 
situação das empresas”, aponta 
o dirigente. “O Governo foi ágil 
no sentido de que o empresá-
rio conseguiu ter acesso a refi-
nanciamentos e à renegociação 
de alguns impostos, que foram 
postergados para que as empre-
sas pudessem continuar ope-
rando no período mais crítico 
da pandemia”.

Tarabai avalia que o cresci-
mento do setor ano passado 

é resultado do cenário propí-
cio para que os empresários 
instalem ou aumentem seus 
negócios no Paraná. “Uma 
empresa escolhe seu domicí-
lio para investimento a partir 
da proposta que recebe. Se a 
proposta for de mão de obra 
qualificada na região, investi-
mentos e subsídio, ela se ins-
tala. Se não tiver essas três coi-
sas básicas, a empresa não se 
instala. E o Paraná é um estado 
privilegiado nisso. Tanto que 
só o setor cervejeiro gera mais 
de 25 mil empregos diretos no 
Paraná”, enfatiza.

(CEP), em Curitiba, estão entre 
os 200 estudantes brasileiros 
selecionados para participar da 
prova final que definirá quem 
serão os 10 integrantes das equi-
pes que participarão das compe-
tições internacionais.

Eles estiveram entre os 8 mil 
alunos convidados a participar 
do processo seletivo devido ao 
bom desempenho na prova teó-
rica da Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA) 
2022, realizada pela Sociedade 

Astronômica Brasileira (SAB) e 
pela Agência Espacial Brasileira 
(AEB). O exame, que aconteceu 
em maio do ano passado, foi reali-
zado por quase 1,2 milhão de alu-
nos de todos os anos do ensino 
fundamental e médio no Brasil. 

Todos os alunos do 9º ano 
do ensino fundamental que 
tiraram notas a partir de 9 
na prova da OBA, e do ensino 
médio que tiraram acima de 7, 
foram convocados para partici-
par do processo seletivo.

NO acumulado de janeiro a novembro do ano passado a produção no Estado aumentou 21% 
em relação ao mesmo período de 2021
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Hello, Biden

O presidente da Apex-Brasil, 
Jorge Viana, destacou para 
empresários de Brasília que 
o Brasil retomou a diploma-
cia comercial com o mundo 
sob o Governo de Lula da 
Silva. Viana palestrou no 
encontro do grupo LIDE. 
Salientou que Lula reabriu 
portas comerciais com 
países da América Latina 
(Argentina é um dos focos), 
com a Europa – citou em 
especial a Alemanha – e 
com nações da África. Há 
uma expectativa no comér-
cio bilateral com os EUA, 
com a iminente reunião do 
Barba com Joe Biden.

Barba & Castro
O grupo do PT carioca tenta 
aproximação sem muito 
sucesso com o Governo de 
Cláudio Castro (PL) – que 
tem se mostrado supraparti-
dário apesar do alinhamento 
a Jair Bolsonaro na campa-
nha. Enquanto isso, Castro 
e o presidente Lula da Silva 
vão se aproximando em prol 
do Rio.  Os que sobem na 
cotação local são o novo 
presidente da ALERJ, Rodrigo 
Bacelar (PL), e o secretário 
de Transportes Washington 
Reis (MDB) (ex-prefeito de 
Caxias), que elegeu seu 
irmão 1º Secretário da Mesa 
na Assembleia. 

Aécio e Chinaglia
Há uma tentativa nos corredores da Câmara de uma aliança 
entre o PT e PSDB para controle da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, das mais importantes da Casa. 
O PT espera o comando, numa negociação em que o federal 
Arlindo Chinaglia (PT-SP) pede o apoio do tucano Aécio Neves 
(MG), que tem forte ingerência na comissão. Em 2021, o PT 
apoiou a eleição de Aécio para a comissão, tirando, segundo 

petistas, “o mineiro do ostracismo”. Vale lembrar que a 
CREDN acumulará a estratégica Comissão Mista de Controle 
das Atividades de Inteligência, do Congresso Nacional. Para o 
Governo, é fundamental ter esta comissão para que o Legis-

lativo seja o “puxadinho” do Itamaraty na execução da política 
externa do presidente Lula da Silva. Ocorre que, segundo 

fontes ligadas ao tucano, Aécio não pretende ceder tão fácil a 
vaga, e pode negociar um acordo suprapartidário para manter 

o comando. 

Porta das 
lamentações
As bancadas federais de 
Minas Gerais aliadas do 
Governo de Lula da Silva 
estão num chororô em Brasí-
lia atrás de cargos de 2º e 3º 
escalões. Além das visitas a 
palacianos, uma das portas 
mais procuradas na Espla-
nada é a do ministro de 
Minas e Energia, Alexandre 
Silveira. Os deputados do PT 
e PSB, em especial, recla-
mam de desdém dos grãos 
petistas depois da vitória 
na eleição. Lembram que o 
Estado é o 2º colégio eleito-
ral do Brasil e eles fizeram a 
diferença para o Barba. 

Saúde comercial
O mercado do Rio de Janeiro 
dá mostras de crescimento a 
despeito da recuperação fiscal 
bilionária da administração 
pública. O Estado registrou 
4.949 novas empresas ape-
nas no mês de Janeiro deste 
ano, segunda melhor marca 
do mês nos 214 anos da 
Junta Comercial (Jucerja). Em 
2022, foram abertas 72.831 
novas empresas. Destaque 
para a capital (2.982), Niterói 
(379), e Duque de Caxias 
(212). Saúde e comércio 
varejista são os que mais 
avançam na praça.  

$hoppings
A Associação Brasileira de 
Shopping Centers comemora 
o faturamento de 2022 do 
setor no Brasil, que fechou 
em R$ 191,8 bilhões (+ 
20%) – número que mos-
tra a recuperação do setor 
pós-pandemia em relação a 
2021, quando o lucro foi de 
R$ 159,2 bilhões. A região 
Sudeste apresentou o maior 
faturamento com alta de 
22%, superando a 
média nacional. 
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Para modernizar os atendimentos, Polícia
implanta Centrais Regionais de Flagrantes

Com o objetivo de moder-
nizar o atendimento, a Polícia 
Civil do Paraná está implan-
tando 13 Centrais Regionais de 
Flagrantes e padronizando a 
metodologia de atendimento e 
os procedimentos feitos nestas 
unidades, de forma a otimizar o 
uso do efetivo policial, diminuir 
o tempo de resposta e aprimo-
rar a entrega dos trabalhos de 
polícia judiciária com o uso da 
tecnologia, que antes eram tra-
balhados de maneira isolada e 
menos tecnológica nas delega-
cias dos municípios.

Essa reorganização é fruto 
de mais de dois anos de traba-
lho de planejamento e mapea-
mento do trabalho da entidade 
no Paraná e trará uma série de 
vantagens: divide de forma equâ-
nime o serviço entre os policiais, 

 A Polícia Civil de Umuarama 
deflagrou na manhã de ontem 
(quarta-feira, 8) a Operação 
Pátrio Poder, destinada a dar 
cumprimento a diversos man-
dados de prisão expedidos con-
tra pessoas que estão em dívida 
geradas pela falta do pagamento 
de pensão alimentícia. Alguns 
dos casos envolvem pessoas 
pedidas pela Justiça, também 
através de mandados de prisão, 
por regressão de regime.

Ao todo foram cumpridos 
10 mandados de prisão. Os 
presos são homens com ida-
des entre 27 e 54 anos, mora-
dores de Umuarama e também 
do município de Maria Helena.

Foram cumpridos manda-
dos expedidos pelas comarcas 

Polícia Ambiental fiscaliza
criadores de aves no Noroeste

Integrantes da 3ª Companhia 
de Polícia Ambiental Força Verde 
desenvolveram a Operação 
Asas Livres II com o objetivo 
de fiscalizar criadores de aves, 
especialmente passeriformes, 
nos municípios de Astorga 
e São Jorge do Patrocínio. 
A operação tem o objetivo 
de coibir o comércio ilegal 
de pássaros, a captura ile-
gal na natureza, o tráfico 
de aves, além de situações 
de maus tratos, através da 
fiscalização do plantel dos 
criadores e ainda, tem a 
finalidade de conscienti-
zação ambiental acerca da 
criação adequada de aves 
nativas da fauna brasileira. 
As equipes fiscalizaram 14 
localidades, sendo encontra-
das algumas irregularidades. 
Seis pessoas foram autuadas 
e foram lavrados 4 termos cir-
cunstanciados. No total foram 
lavrados 12 Autos de Infração 

restringindo a necessidade de 
quadro ocioso servidores plan-
tonistas espalhados por todo o 
Estado; padroniza o atendimento 
ao público, às demais forças de 
segurança e a rotina de traba-
lho dos servidores após a saída 
de presos das estruturas das 
delegacias; e proporciona mais 
tempo aos delegados, escrivães 
e investigadores para se debruça-
rem sobre as atividades de inves-
tigação policial, em especial dos 
casos mais complexos, fora do 
dia a dia dos flagrantes.

Essas centrais funcionarão 
24 horas por dia e serão ope-
radas por autoridades policiais 
plantonistas e seus agentes, 
designados a partir de escalas. 
Elas serão implementadas em 
todas as Subdivisões do Interior 
do Estado Paraná, na Capital e 

RMC. Algumas serão agrupa-
das em regime de cooperação 
embaixo de uma única central 
em virtude do número menor de 
casos dentro da média histórica. 

VIDEOCONFERÊNCIA
Nessa nova dinâmica, será 

utilizada videoconferência para 
atendimento de casos flagran-
ciais apresentados no plantão 
pela Polícia Militar ou guardas 
municipais, como brigas, rou-
bos, tráfico de drogas, etc. Essas 
centrais vão receber as deman-
das dos municípios das suas 
áreas de abrangência estabele-
cidas pela Polícia Civil.

PC prende 10 homens 
de uma vez pela falta de 
pagamento de pensão

de Umuarama, Santa Fé, 
Laranjeiras do Sul, além de 
mandados do Mato Grosso do 
Sul, São Paulo e Santa Catarina. 
O valor das dívidas alimentares 
somadas é de R$ 185.303,61.

Os homens presos ficarão na 
cadeia pública de Umuarama 
até que paguem a dívida ou até 
o fim do prazo previsto no man-
dado, que é de 30 ou 60 dias, 
conforme cada situação.

Caso não paguem a dívida, 
os indivíduos presos são colo-
cados em liberdade ao final 
do prazo do mandado, mas o 
tempo de prisão não salda a 
dívida, razão pela qual podem 
ser expedidos novos manda-
dos de prisão se persistir a 
inadimplência.

Ambiental (AIA), por terem 
sido encontrados pássaros 
mantidos em cativeiro em 
situação irregular, conforme 
Decreto Federal 6.514/2008, 
resultando em um valor de 
R$ 60,5 mil em autuações. 
Foram apreendidas 13 aves 
por estarem em condições 
irregulares, sendo que as 
aves domesticadas e ani-
lhadas foram apreendidas e 
deixadas com os criadores 
como fiel depositário para 
regularização junto ao órgão 
ambiental.

DIVULGAÇÃO

SISTEMA padroniza a metodologia de atendimento e os procedimentos de forma a otimizar 
o uso do efetivo policial

FORAM apreendidas 13 aves em condições 
irregulares. As domesticadas e anilhadas 
foram apreendidas e deixadas com os 
criadores na condição de fiéis depositários
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Regulamento e Informações

    (44) 9 9164-2212       

  Inscrições até
  18 de Fevereiro     

CBF define os 40 confrontos da 
primeira fase da Copa do Brasil

A CBF realizou ontem (8) o sorteio 
da primeira fase da Copa do Brasil. O 
pentacampeão Grêmio vai enfrentar 
o Campinense-PB. Já o Botafogo, que 
busca um título inédito na competi-
ção, começa sua caminhada contra o 
Sergipe. Campeão em 2011, o Vasco 
estreia contra o Trem do Amapá, e o 
Santos quer ergueu a taça da edição 
de 1010, terá pela frente o Ceilândia-DF 
pela frente.

Brasil conhece rivais no basquete em cadeira de rodas
As seleções masculina e feminina de 

basquete em cadeira de rodas conhe-
ceram ontem (8) os adversários na pri-
meira fase do Campeonato Mundial da 
modalidade, que será disputado em 
Dubai (Emirados Árabes Unidos), entre 
9 e 20 de junho. A competição estava 
marcada para 16 a 27 de novembro do 
ano passado, mas foi adiada, para não 
coincidir com a realização da Copa do 
Mundo de futebol masculino, no vizi-
nho Catar.

No torneio dos homens, a equipe 
brasileira foi sorteada no Grupo 
A, com Austrália, Itália e dos anfi-
triões. Principal força da chave, os 

Esta etapa da competição reúne 
80 clubes, com jogos únicos. As equi-
pes mais bem ranqueadas garantem a 
classificação apenas com um empate, 
mas na condição de visitantes. As par-
tidas estão previstas para ocorrer, ini-
cialmente, de 22 de fevereiro a 1º de 
março, segundo a CBF.

A partir da segunda fase, em 
caso de igualdade no placar, a defi-
nição dos classificados ocorrerá na 

cobrança de pênaltis.
Além das 80 equipes iniciais, outras 

12 já estão pré-classificadas para ini-
ciar a competição a partir da terceira 
fase da Copa do Brasil.  Seis delas 
- Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, 
Palmeiras, Athletico-PR, Internacional, 
Corinthians e Fluminense - disputam a 
Libertadores deste ano, e as demais são 
as equipes de São Paulo (9ª colocada 
na Série A do Campeonato Brasileiro), 

Cruzeiro (campeão da Série B), Sport, 
(vice-campeão da Copa do Nordeste) 
e Paysandu (campeão da Copa Verde).

Este ano a Copa do Brasil terá uma 
premiação recorde, com aumento no 
valor das cotas em todas as fases. O 
valor total será de R$ 420 milhões dis-
tribuídos ao longo da competição. O 
campeão poderá faturar até R$ 91,8 
milhões, caso faça parte do Grupo I e 
dispute todas as fases da competição.

australianos ficaram na terceira posi-
ção na edição anterior, disputada em 
Hamburgo (Alemanha), em 2018. Atual 
campeã mundial e paralímpica, a Grã-
Bretanha está no Grupo D, junto de 
Estados Unidos, Irã e Iraque.

Já na disputa feminina, o Brasil 
caiu no Grupo B, com Canadá, China, 
Austrália, Espanha e Grã-Bretanha. As 
britânicas são as atuais vice-campeãs 
mundiais, enquanto as chinesas foram 
medalhistas de prata na Paralimpíada 
de Tóquio (Japão). Ambas foram der-
rotadas, nas respectivas finais, pela 
Holanda, que figura no Grupo A, ao lado 
de Argélia, EUA, Tailândia, Alemanha e 

das japonesas.
A competição masculina reúne 16 

seleções, divididas em quatro grupos. 
Todas disputarão o mata-mata. A pri-
meira fase serve para definir quais serão 
os confrontos das oitavas de final. O tor-
neio feminino tem 12 times, separados 
em duas chaves. Os quatro primeiros de 
cada avançam às quartas de final.

As equipes brasileiras se classifica-
ram para o Mundial na Copa América de 
basquete em cadeira de rodas, dispu-
tada em julho do ano passado, em São 
Paulo. A seleção masculina terminou o 

torneio na quarta posição, enquanto a 
feminina conquistou o bronze. Os qua-
tro melhores times entre os homens e 
os três entre as mulheres asseguraram 
vaga em Dubai.

Será a quarta participação de 
ambas as seleções nos respectivos 
Mundiais. Entre os homens, a melhor 
campanha foi um nono lugar, entre 
12 equipes, na edição de 2006, em 
Amsterdã (Holanda). No feminino, o 
melhor desempenho foi justamente 
em Hamburgo, com a décima posição 
(entre 12 times).

COMPETIÇÃO masculina e feminina ocorre entre 9 e 20 de junho, em Dubai
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Alunos do Município voltam às aulas 
com os kits repassados pela Secretaria

Além de rever amiguinhos e 
matar a saudade das professo-
ras, os cerca de 9.500 alunos da 
rede municipal de Umuarama 
tiveram uma grata surpresa na 
volta às aulas, ontem (quarta-
-feira, 8). Eles começam o ano 
letivo de 2023 com um kit com-
pleto de uniformes, mochila 
escolar nova e os materiais 
escolares básicos distribuídos 
pelo município.

A Prefeitura já iniciou a 
distribuição de quase 35 mil 
peças de uniformes (cami-
setas, bermudas, short saia, 
agasalhos de inverno e tênis), 
bem como quase R$ 2 milhões 
em materiais escolares como 
bolsas com rodinhas, mochi-
las, cadernos para várias dis-
ciplinas, pastas, cadernetas, 
lápis de escrever e de pintar, 
canetas hidrográficas, giz de 
cera, borracha, apontador, 
cola, régua, tesoura estojo e 
até calculadoras eletrônicas 
para o 5º ano e educação de 
jovens e adultos (EJA).

Na aquisição de uniformes, 
a Prefeitura investiu pouco 
mais de R$ 1,7 milhão. “Vamos 
distribuir 9.984 camisetas, 
3.934 shorts saias, 4.262 ber-
mudas, 8.291 pares de tênis e 
8.291 conjuntos de agasalhos. 
A maioria dos itens já foram 
recebidos e os demais chegam 
até o final do mês. A entrega 
será realizada conforme a 
logística das escolas”, expli-
cou a secretária da Educação, 
Mauriza de Lima.

O prefeito Hermes Pimentel 
visitou escolas na parte da 
manhã, ao lado da secretária, 

Inscrições prorrogadas para mostra
das indústrias na Expo-Umuarama

A grande vitrine que a 
Prefeitura de Umuarama ofere-
cerá às indústrias locais dispos-
tas a expor a variedade e qua-
lidade dos produtos fabricados 
no município, durante a 48ª 
Exposição Feira Agropecuária, 
Comercial e Industrial – Expo-
Umuarama 2023, terá mais 
tempo para as inscrições. 
A Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio prorrogou 
até 17 de fevereiro o prazo para 
que as indústrias interessadas 
possam se inscrever.

O município disponibilizará 

30 espaços para demonstra-
ção e comercialização em um 
evento exclusivo para empre-
sas da Capital da Amizade. 
Será a 1ª Mostra da Indústria de 
Umuarama, de 9 a 18 de março 
no Pavilhão Joaquim Fernandes 
Martins, no Parque de Exposições 
Dario Pimenta Nóbrega.

A mostra tem o apoio do pre-
feito Pimentel, que a vê como 
uma oportunidade de expor a 
produção local em um evento 
de projeção nacional “cuja 
finalidade é justamente divul-
gar e comercializar produtos da 

cidade e região”, destacou. “O 
grande volume de expositores, 
rodeios, leilões e shows artísti-
cos de renome atraem visitantes 
de várias regiões. Com a mostra, 
nossas indústrias poderão pros-
pectar negócios expressivos”, 
comentou.

A estrutura para abrigar 
a mostra será oferecida sem 
custos pela Secretaria de 
Indústria e Comércio, basta 
que os empresários inscre-
vam suas empresas no setor 
de Protocolo da Prefeitura até 
o próximo dia 17.

e à tarde realizou uma entrega 
simbólica na Escola Municipal 
Senador Souza Naves, na Zona 
VI. “A compra desses mate-
riais exigiu um grande esforço 
da nossa equipe, mas valeu 
muito a pena. É tudo artigo de 
primeira qualidade. Queremos, 
com isso, estimular os alu-
nos melhorarem a frequência 
escolar e o aprendizado, bem 
como aliviar um pouco os pais 
com as despesas escolares. 
Algumas famílias têm várias 
crianças na escola”, lembrou 
o prefeito.

A expectativa do prefeito é 
manter a distribuição de mate-
riais escolares nos próximos 
anos, bem como a renovação 
constante do uniforme escolar, 
“o que vai depender de como 
vai se comportar a nossa arre-
cadação”, disse. “Precisamos 
valorizar a escola, os alunos e 
os professores, e esse investi-
mento certamente dará ótimos 
resultados”, completou.

A entrega dos materiais 
reuniu também o presidente 
da Câmara, Clebão dos Pneus 
– ex-aluno da Escola Souza 
Naves –, os vereadores Cris 
das Frutas, Ednei do Esporte 
e Newton Soares, diversos 
secretários municipais e dire-
tores, além de professores e 
muitos pais de alunos. A ins-
tituição conta com cerca de 
450 estudantes em três tur-
nos de aula no Infantil 4 e 5 
anos, 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), sob a 
direção da professora Magda 
do Couto dos Santos.

Pela manhã o prefeito 
Pimentel e a secretária Mauriza 
Lima recepcionaram alunos e 
pais nas escolas municipais 
São Francisco de Assis e Tempo 
Integral e também visitaram o 
Centro Municipal de Ensino 
Infantil (CMEI) São Francisco, 
todos no Jardim Cruzeiro. As 
três instituições somam cerca 
de 770 alunos.

“A distribuição do material 
escolar era um sonho que o 
prefeito Pimentel nos possi-
bilitou realizar. Vai ajudar em 
muito as crianças, inclusive na 
segurança delas em horário 
escolar. Depois de todas as difi-
culdades impostas pela pan-
demia à educação, finalmente 
retomamos a normalidade e 
com boas notícias”, completou 
a secretária Mauriza.

Abrir uma empresa em 
Umuarama é um processo rápido 
e descomplicado, graças à exis-
tência da Casa do Empreendedor, 
um órgão da Secretaria Municipal 
de Indústria e Comércio que ofe-
rece todo apoio necessário para 
que os empresários – não impor-
tando o porte do investimento – 
possam formalizar seus negócios. 
O relatório de atendimentos de 
2022, apresentado nesta quar-
ta-feira (8), impressiona: nada 
menos que 47 mil atos foram rea-
lizados no local.

Desde as conversas iniciais 
sobre a viabilidade do negócio, 
até o auxílio do processo de baixa, 
a Casa do Empreendedor oferece 
cursos, palestras, treinamentos, 
capacitações, linhas de crédito 
especiais (microcréditos), emis-
são de notas fiscais e até apoio 
na realização de declaração de 
imposto de renda, entre outros 
serviços. “Além de auxiliar os 
empreendedores na documen-
tação, a Casa também atua na 
área de crédito para a atividade 
econômica como posto de aten-
dimento da agência Fomento 
Paraná, BRDE e outras linhas de 
crédito disponibilizadas por ins-
tituições financeiras públicas e 
privadas”, comenta o secretário 
de Indústria e Comércio Marcelo 
Adriano Lopes da Silva.

Ele comenta que só nas linhas 
‘Microcrédito Fácil’ e do ‘Banco 
da Mulher Paranaense’, foram 

Casa do Empreendedor 
apresenta balanço de 2022

liberados R$ 1.299.376,41 durante 
o ano de 2022. “Foram providen-
ciados mais de 3.400 alvarás, mais 
de 2.800 capacitações via Sebrae, 
702 palestras diversas, emitidos 
quase 10 mil boletos, formaliza-
das mais de 1.500 aberturas de 
empresas, emitidas 2.500 notas 
fiscais e produzidos 4 mil relató-
rios de receita bruta, entre outros 
serviços. Toda equipe é muito 
comprometida para prestar 
esse apoio àqueles que querem 
empreender em nossa cidade”, 
pontua o secretário.

A Casa do Empreendedor 
também tem parceria com a 
Garanticoop, um fundo garan-
tidor tem R$ 2,5 milhões para 
disponibilizar para microem-
preendedores individuais (MEI) e 
microempresas de Umuarama. O 
objetivo é oferecer microcréditos 
para alavancar as atividades eco-
nômicas desenvolvidas na cidade. 
A Prefeitura investiu R$ 250 mil e a 
Garanticoop (Noroeste Garantias) 
multiplica em 10 vezes o valor. 
Os empréstimos (microcréditos) 
vão de R$ 5 mil até R$ 35 mil, com 
taxas de juros que ficam em torno 
de 1,7% ao mês, muito abaixo do 
mercado”, observa.

A Casa do Empreendedor fica 
na Praça Hênio Romagnolli, ao 
lado da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Umuarama (Aciu), e atende pelo 
telefone (44) 3624-8065 ou ainda 
pelo WhatsApp (44) 9 8457-1349.

A expectativa de Pimentel é manter a distribuição 
de materiais escolares nos próximos anos, bem 
como a renovação constante do uniforme escolar
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Você fará tudo que puder para mostrar 
o seu potencial no emprego, não medirá 
esforços para cumprir suas metas, alcan-
çar seus objetivos e conquistar o reco-
nhecimento dos chefes. Na paquera, você 
pode se envolver com pessoa influente e 
bem-sucedida. 

TOURO  21/4 a 205
Vai mostrar muito interesse em aprender 
e pode se entusiasmar com cursos de 
qualificação profissional ou de idiomas, 
por exemplo. No amor, clima de romance 
com alguém de outra cidade ou que com-
partilha a mesma religião ou filosofia que 
você segue. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Este será um ótimo dia para você iniciar 
as mudanças que está planejando fazer 
já há bastante tempo. É um bom dia tam-
bém para dar uma repaginada no visual 
e vai atrair quem quiser com seu charme. 
Sucesso garantido nas paqueras e no 
romance. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você pode contar com os colegas e ami-
gos para colocar em prática seus planos 
e ideais. Tudo indica que você vai liderar 
os colegas, mas faça isso sem exagerar 
no autoritarismo. O romance está no ar 
e você pode assumir um namoro com 
alguém da turma, da escola ou da igreja. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Cumpra sua jornada no trabalho sem 
abrir mão dos períodos de alimentação 
e descanso. Cuide da sua saúde. No amor, 
atração por alguém conhecido ou do tra-
balho pode ficar mais forte e difícil de 
resistir. Se ambos são livres, por que não? 

VIRGEM 23/8 a 22/9
A fase é especialmente favorável para 
quem lida com público mais jovem, jogos 
ou recreação. Seu charme continua em evi-
dência e você pode atrair admiradores até 
sem querer. Sucesso garantido nas paque-
ras, com boa chance de iniciar um namoro.

LIBRA  23/9 a 22/10
Pode colocar em prática um projeto que 
tem em mente há algum tempo, mas que 
ainda não teve oportunidade de realizar. 
Pode se envolver com alguém apresen-
tado pela família ou ceder à tentação de 
voltar com um ex-amor.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A fase é promissora para quem busca 
emprego e tem entrevistas agendadas. 
Nos assuntos do coração, é importante 
intensificar os contatos: mande mensa-
gens, telefone, faça uma videochamada, 
mas não deixe a paquera esfriar.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Sinal verde para começar um novo 
negócio ou assumir um novo emprego. 
No amor, seu coração vai pedir segu-
rança e dificilmente você vai se realizar 
com lances passageiros e sem compro-
misso. Na vida a dois pegue leve com 
cobranças. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Sorte em jogos e sorteios: faça uma 
fezinha, só não aposte alto demais. Na 
paquera a paixão está no ar e pode pegar 
você de jeito! Se você já vive um romance 
estável, é um bom dia para declarar seu 
amor e caprichar no jogo da sedução.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
É melhor não confiar demais nas pessoas. 
Se precisar desabafar com alguém, pre-
fira conversar com alguém da família. Na 
paquera, pode se encantar com alguém 
misterioso ou que esconde alguém 
segredo ou pode se envolver às escondi-
das com alguém, avalie.

PEIXES 20/2 a 20/3
Trabalhar em equipe tornará seu dia 
muito produtivo, por isso, alie-se 
aos colegas para cumprir as tarefas e 
alcançar as metas em comum. Pode 
contar com o apoio dos amigos para 
o que precisar. Para quem é compro-
metido (a), fortaleça a cumplicidade 
e a sintonia. 

Os nascidos hoje se sentem atraídos por acontecimentos emocionantes. São 
espontâneos e precisam aprender a conter-se quando necessário. São solidários: 
aqueles a quem se recorre para elevar o moral dos mais problemáticos, porque 
tem bom discernimento e sabem também como reverter situações potencialmente 
negativas em vantagem própria.

Horóscopo nascidos em 9 de fevereiro
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C A A
P O L O N O R T E

D O B R A D I N H A

A Ç O G E T L U A

O B T U S O I R
D A L C O T A

B O R B O L E T A
S O S O N O R A S

D E S A S T R E S
F L E M I N G O R B E
A S D U S I N O

E T A I O U T
J O R N A L Ç A
O R A T E E M A I L

U S O O F E N S A

Região
natural

do narval

Forma-
se na

trombose
(Anat.)

Guisado
feito com
vísceras
do boi

Hipotética
energia 

que rodeia
o corpo

"(?) Nova",
filme da

saga "Cre-
púsculo"
Médico

que trata
de sinu-

site (red.)
Cada parte
do investi-
mento em
um fundo 

Antiga
moeda
romana
de cobre

Acidentes 
de trânsito

(pop.) 

Alexander
(?), desco-
bridor da
penicilina 

Chuvara-
da rápida
típica do

verão
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Pyong (?),
youtuber

de origem
coreana

Fator que
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propagação
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sofrida por
árbitros
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soas lançam moedas

e fazem pedidos
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XIX
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Sério, Mãe!"
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medieval
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(?) Ribei-
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cientista
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do violão

Terra
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luxuoso
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berdade,
atração
turística

da Filadél-
fia (EUA)

Louco;
doido

Johnny
(?),  com-

positor
Publica-

ção como
o "Clarín"

Fora, em
inglês

Manganês
(símbolo)

3/get — out. 4/asse. 5/orate — talia.     

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 9/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 22

max 31
min 20

Cascavel
max 30
min 20

Foz do Iguaçu
max 32
min 23

max 30
min 18

Curitiba
max 26
min 17

FASES 
DA LUA

Sexta 10/2/2023

Sol
Sábado 11/2/2023

Sol

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03
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18 22 38 64 65
concurso: 6071

19 22 37 44 51 56

01 16 17 22 24 29 34 39 42 48 
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concurso: 2734Lotofácil

Com quatro apresentações 
totalmente gratuitas, e em par-
ceria com a Fundação Cultural, 
o espetáculo capixaba “A 
Geladeira Mágica” desembarca 
em Umuarama pela primeira 
vez no início de março.

Patrocinado pela rede 
atacadista de supermerca-
dos Atacadão, por meio da 
Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, e produzido pela WB 
Produções e Quebra-Cabeça 
Cia de Teatro, o espetáculo 

“A Geladeira Mágica” será apresentado de graça em Umuarama
infantil conta com uma vasta 
equipe de profissionais a fim 
de trazer uma linguagem ade-
quada e metodologicamente 
responsável para as crianças.

O texto é construído sob a 
supervisão de psicólogos, peda-
gogos, professores, médicos e 
terapeutas. Utilizando ferramen-
tas lúdicas variadas, “A Geladeira 
Mágica” convida o espectador a 
refletir sobre os bons e maus hábi-
tos do dia a dia, em especial sobre 
a importância dos alimentos 

naturais na nutrição diária.
Em Umuarama as apresen-

tações serão realizadas no dia 
5 de março (domingo), às 15h e 
17h, aberta ao público, e no dia 
6 às 10h e às 14h, para esco-
las municipais (sessões com 
intérprete de libras), todas no 
teatro do Centro Cultural Vera 
Schubert. Os ingressos são 
gratuitos, mas deverão ser 
retirados antecipadamente na 
secretaria do Centro Cultural, a 
partir do próximo dia 28.
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Um paranaense é o novo campeão
da 30ª Gincana do Caminhoneiro

A adrenalina estava em alta 
no último domingo no Posto 
Zandoná 5 em Joinville, em 
Santa Catarina, por conta da 
finalíssima da 30ª Gincana do 
Caminhoneiro, maior evento 
de valorização ao transporta-
dor rodoviário de cargas, que 
está na estrada numa parce-
ria com e Iveco e os postos 
Petrobras da Rede Siga Bem, 
e que, através de uma compe-
tição amadora de slalom, tem 
feito legião de fãs Brasil afora. 
E não é pra menos! O grande 
prêmio – um caminhão Iveco 
Tector Zero km – é um bom 
divisor de águas na vida do 
Caminhoneiro!

Durante o dia, 25 bons de 
braço classificados ao longo 
das 90 etapas e cinco semifi-
nais da 30ª GDC participaram 
da disputa, que incluiu volta 
eliminatória, oitavas e quar-
tas de final, num “mata-mata” 

Chevrolet Onix Plus é o carro mais econômico do Brasil

até chegar à semifinal, com 
voltas em traçados com grau 
de dificuldade diferente – que 
foram monitoradas por fotocé-
lulas, que registraram a volta 
e penalidades do motorista, 
com precisão. O grande dia 
também contou com prova 

teórica de conhecimentos de 
legislação de trânsito e assun-
tos do cotidiano do caminho-
neiro, cujo resultado foi com-
putado na performance de 
cada motorista.

E após a contagem dos 
pontos, quem levou a melhor 

foi Júlio César Bertolin, para-
naense da cidade de Colombo, 
que se sagrou campeão da 
30ª Gincana do Caminhoneiro 
e ganhou o caminhão Iveco 
Tector zero km, com a pri-
meira revisão garantida pela 
Nexpro, mais um vale diesel 

JÚLIO César Bertolin se sagrou campeão da 30ª Gincana do Caminhoneiro e ganhou um 
caminhão Iveco Tector Zero km como prêmio

JÚLIO César Bertolin, com muita habilidade no slalom, derrotou outros 24 concorrentes 
na final

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O Inmetro divulgou a edi-
ção 2023 da relação dos veícu-
los participantes do Programa 
Brasileiro de Etiquetagem. A lista 
conta com quase 750 modelos 
e versões de veículos nacionais 
e importados, entre eles os 
que passaram recentemente 
por evoluções para atender às 
novas normas de emissões. O 
grande destaque do ranking é 
o Onix Plus, que foi pelo quarto 
ano consecutivo o automóvel 
flex a combustão mais econô-
mico do país.

O sedã da Chevrolet percorre 
17,5 kml de gasolina e 12,4 km/l 
de etanol na estrada em ciclo 
de condução padrão. Entre os 
modelos turbo, o Onix Plus apre-
senta a melhor eficiência ener-
gética ao percorrer 16,9 km/l (g) 
e 11,8 km/l (e), respectivamente.

A Nova Montana já consta 
nesta edição do programa, 
apesar de o produto chegar 
às concessionárias apenas 
a partir da metade do mês. 
Vale destacar que a picape da 
Chevrolet é a mais econômica 
entre os considerados modelos 
médio-compactos, tanto com 
transmissão manual como na 
configuração automática, sem 
deixar de ter uma excelente 

Grid no valor de R$ 3 mil para 
abastecer em qualquer posto 
da Rede Siga Bem. Júlio, que 
é autônomo e trabalha num 
caminhão com a família, reve-
lou que o prêmio vai mudar 
completamente a vida dele na 
estrada.

performance de aceleração e 
retomada de velocidade. 

De acordo com os dados do 
Inmetro, com gasolina, a Nova 
Montana manual percorre 13,6 
km/l na estrada e 12 km/l na 
cidade, enquanto com etanol 
os números são 9,6 km/l e 8,3 
km/l. Por isso é nota A em efi-
ciência energética pelo Conpet. 
A versão automática traz desem-
penho igualmente surpreen-
dente. Com gasolina ela faz 13,3 
km/l na estrada e 11,1 km/l na 
cidade, enquanto com etanol os 
números são 9,3 km/l e 7,7 km/l, 
respectivamente. 

Mas o que mais impacta a 
performance de um automó-
vel? Potência, torque, peso, 
aerodinâmica? De acordo com 
Ricardo Fanucchi, diretor-ge-
ral da Engenharia de Produtos 
da GM América do Sul, a razão 
que faz um veículo conciliar 
alto rendimento com eficiência 
energética é a integração entre 
todos os sistemas do veículo.

“A combinação entre motor 
de baixo consumo, pneus e rola-
mentos de atrito reduzido, car-
roceria aerodinâmica, direção 
com assistência elétrica, sistema 
de gerenciamento de cargas elé-
tricas, além de uma calibração 

otimizada do sistema de pro-
pulsão bem como a aplicação 
de materiais de alta resistência 
para redução de massa são o 
que garantem um funciona-
mento muito mais eficiente do 
conjunto”, explica o executivo.

Os demais modelos da 
Chevrolet no mercado também 
se destacam pelo baixo con-
sumo de combustível e elevada 
eficiência energética, desde o 
SUV Tracker até a picape S10. 
Entre os elétricos, o Bolt EV é o 
que apresenta a melhor auto-
nomia entre os carros da sua 
categoria. O primeiro modelo 
zero emissão da marca é capaz 
de percorrer, em média, 557 km 

no ciclo SAE chegando a 390 km 
com o fator de correção apli-
cado pelo Inmetro. 

A meta da GM é ser uma 
empresa neutra em carbono 
até 2040. “Estamos conseguindo 
reduzir drasticamente a emissão 
dos nossos veículos a combus-
tão e investimos forte no desen-
volvimento e na ampliação do 
nosso portfólio de elétricos, que 
terá novidades em breve”, com-
pleta Fanucchi. 

O Programa Brasileiro de 
Etiquetagem existe há mais de 
uma década e é coordenado 
pelo Inmetro em parceria com 
o Conpet, o Ibama, o Ministério 
de Minas e Energia, o Ministério 

do Meio Ambiente e a Cetesb, 
e trata de informações sobre 
consumo de combustível, efi-
ciência energética e classifica-
ção do veículo e emissões de 
CO2, funcionando como uma 
referência para o consumidor 
tomar sua decisão de compra. 

A mais recente edição do rela-
tório do Inmetro reúne 747 confi-
gurações de veículos de 35 mar-
cas diferentes, todos habilitados 
para comercialização no país. Os 
dados de consumo e eficiência 
energética são os mesmos que 
constam nas etiquetas dos auto-
móveis no showroom das conces-
sionárias. Confira os resultados no 
link da edição 2023 do PBE.

Por percorrer 17,5 km/l de gasolina 
e 12,4 km/l de etanol, sedã Onix 
Plus é o campeão em economia 
entre os automóveis a combustão
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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

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  
QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE COLORADO.                  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato acima citado, conforme as atribuições que lhe são 
conferidas convoca todos os trabalhadores das categorias da ‘Indústrias de Fabricação 
de Álcool”, no âmbito das bases pertencentes ao Sindicato acima citado, para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará no dia 
23/02/2023 ás 17:00 hs (se Deus permitir) tendo como local a sede do Sindicato, situada 
na Rua Augusto Giacomini nº10 na  cidade  de  Colorado Estado  do  Paraná , onde 
serão discutidos e deliberados a seguinte pauta do dia.

 Leitura e aprovação da ata anterior.
 Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações para assinatura da

Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 das Industrias de Fabricação de 
Álcool.

 Discussão e Aprovação da Taxa Negocial a ser revertida em favor do Sindicato, 
em conformidade com a Lei nº 13.467/2017.

 Poderes para a Diretoria Assinar Acordos por empresa.
 Poderes para a diretoria em caso de insucesso ajuizar dissídio coletivo.

Não tendo número de Trabalhadores  suficiente em 1º Convocação, será feita a 2º Convocação uma 
hora após com os presentes, onde os assuntos em pauta serão aprovados pela maioria.

                                                                                                            Colorado, 09 de Fevereiro de 2.023.

PAULO VICENTE DA SILVA
Presidente 

Assine o TRIBUNA HOJE

(44)3056-6050
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “O que quer que a mente do homem possa 
conceber e acreditar, ela pode alcançar.”

Napoleon Hill.
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EVENTO
O Bispo de Umuarama, Dom Frei 
João Mamede Filho, convida pro-
fissionais de comunicação para a 
Coletiva de Imprensa na quinta-
-feira, 16 de fevereiro, às 9h, na 

residência episcopal, sobre a Cam-
panha da Fraternidade 2023, com 

o tema: “Fraternidade e Fome” 
e o tema: “Dai-lhes vós mesmos 
de comer”. Na ocasião, o Bispo 

Diocesano fará seu pronunciamen-
to para toda a imprensa sobre a 
Campanha da Fraternidade deste 
ano. Após a Coletiva, todos serão 

convidados para um coquetel.

SUPER BOWL
O Super Bowl acontece no domin-

go, 12 de fevereiro, e além de 
transmitir a tradicional final da 

liga de futebol americano, a par-
tida contará com o icônico show 
do intervalo com a presença de 
Rihanna, retornando aos palcos 
.Apresentar-se no show do inter-
valo do Super Bowl que acontece 
domingo  (11) é uma conquista 
que define a carreira de qualquer 
artista, mas também é uma gran-
de oportunidade de marketing. 

Shakira, Coldplay, Beyoncé, Lady 
Gaga e outros artistas tiveram 
os maiores aumentos de vendas 
de música depois do espetáculo 
no intervalo. Shakira e Jenni-

fer Lopez – as primeiras artistas 
latinas a encabeçar o Super Bowl, 

em 2020 – tiveram ganhos de 
streaming de 267% e 187% na 

semana seguinte à apresentação, 
informou a Billboard. O Super Bow 

será transmitido pela Rede TV.

ZOOM
Uma das maiores comunicadoras 
do país, Silvia Braz retorna ao 
carnaval carioca como Musa Colcci 
no N1. No ano passado, a influen-
cer brilhou nos três dias de festa 
com looks impecáveis, feita sob 
medida e com pedras bordadas à 
mão, assinados pelo stylist, Marco 
Gurgel. Silvia é uma das maiores 
influencers de moda e estilo de 
vida em marcas de luxo no Bra-
sil, e uma empresária de grande 
notoriedade no país. O tradicional 
evento de Carnaval que agita a 
Marquês de Sapucaí há 33 anos 
acontece nos dias 19, 20 e 25 de 
fevereiro, no Rio de Janeiro.

VIA INTERNET

CARNE LOUCA ACEBOLADA
INGREDIENTES
1 kg de lagarto em peça]
3 cebolas 
2 dentes de alho
⅔ de xícara (chá) de vinagre de vinho 
branco
3 xícaras (chá) de água quente
2 folhas de louro
1 colher (chá) de orégano seco
Azeite a gosto
Sal e pimenta-do-reino moída na hora 
a gosto
Folhas de salsinha , de hortelã e de 
coentro a gosto para servir

MODO DE PREPARO
Retire a carne da e tempere o lagarto 
com sal e pimenta a gosto. Com a lateral 
da faca amasse e descasque o dente 
de alho. Leve a panela de pressão, sem 
a tampa, ao fogo médio para aquecer. 
Regue com 2 colheres (sopa) de azeite, 
coloque a carne e deixe dourar bem de 
todos os lados – vire a peça com uma 
pinça apenas quando estiver dourada, 
evite mexer em excesso para não perder 
os líquidos. Regue aos poucos com água 
quente, raspando os queimadinhos do 
fundo da panela – eles dão sabor ao 
caldo. Atenção: algumas peças de lagar-
to são mais finas e longas que outras, 
acrescente água até cobrir metade da 
peça de carne. Junte as folhas de louro, 
o alho, ⅓ de xícara (chá) do vinagre e ½ 
colher (sopa) de sal. Misture bem, tam-
pe a panela e aumente o fogo. Quando 
começar a apitar, diminua o fogo e deixe 
cozinhar por mais 25 minutos. Enquanto 
isso, descasque e corte as cebolas em 
meias-luas finas. Transfira para uma 
tigela e tempere com orégano e pimenta 

a gosto. Reserve. Passado o tempo da 
carne, desligue o fogo. Transfira a carne 
para a tábua, embale bem justinho com 
filme e leve para a geladeira por 1 hora – 
assim a peça mantém o formato enquan-
to esfria e facilita na hora de cortar. Regue 
a cebola com 3 xícaras (chá) do caldo, 
ainda quente, que se formou na panela e 
misture o restante do vinagre. Deixe curar 
em temperatura ambiente enquanto a 

carne esfria. 
Desembale e, com uma faca bem afiada, 
corte a carne em fatias bem finas – 
evite serrilhar o corte para a carne não 
desmanchar. Disponha as fatias num 
refratário, cubra com as cebolas curti-
das e regue com o caldo. Deixe a carne 
absorver os sabores do molho por 30 
minutos. Na hora de servir, regue com 
azeite e sirva.

SITE PANELINHA
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