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Caso suspeito de febre chikungunya
coloca Saúde de Umuarama em alerta
A Secretaria de Saúde registrou o primeiro caso suspeito de febre chi-
kungunya em Umuarama, nesta semana. O paciente é um jovem de 18 
anos que relatou não ter realizado nenhuma viagem recente, fator que 

caracteriza um possível caso autóctone. Agentes de combate a endemias 
realizaram ações de bloqueio e orientações na região onde o jovem reside. 
O paciente está em acompanhamento e seu quadro é estável.
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Varejo fecha
2022 com

crescimento
de 1 por cento
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Câmara dos
Deputados aprova
criação de cinco
novas comissões
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Governo Federal
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Agricultura Familiar
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Clima favorece
a colheita e a
qualidade do
feijão no PR
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Após 24 dias do registro do desaparecimento de Kalluan Guilherme Bonete de Lima, de 34 anos, equipes do 
Gost (Grupo de Operação de Socorro Tático) do Corpo de Bombeiros do Paraná foram acionadas pela Polícia Civil 
de Umuarama para realizar buscas em uma mata localizada entre os bairros Dom Pedro I e II. Os investigadores 
procuram descobrir se informações anônimas de que o homem teria sido morto e seu corpo estaria enterrado 
naquela localidade são verdadeiras. Ontem, durante todo o dia, dois cães treinados em encontrar cadáveres 
fizeram uma varredura no local. As buscas serão retomadas hoje. 

Buscas

Farmacêuticos se 
revezam nas 24 UBSs 

do município, dividindo 
os profissionais em 

mais de uma unidade, 
alternando os dias 
para a entrega de 

medicamentos. Um 
concurso para a 

contratação de mais 
profissionais já está 

em fase de contratação 
de empresa 

responsável por sua 
realização. l 7

Revezamento nas UBS
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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 0,53 0,53 5,77
IGP-M (FGV) 0,45 0,21 0,21 3,79
IGP-DI (FGV) 0.31 0,06 0,06 3,21

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,0590 1,0545 1,0379
IGP-DI (FGV) 1,0602 1.0503 1,0301
* 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 -0,46% 25,93 
Vale ON -0,37% 88,39 
ItauUnibanco PN -2,48% 25,92 
Bradesco PN -2,54% 13,80 
Magazine Luiza ON -2,61% 4,11 
Azul ON -11,85% 9,52 

IBOVESPA: -1,77% 108.008 pontos

Iene 130,92
Libra est. 0,82
Euro 0,93
Peso arg. 190,22

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,6% 5,2780 5,2790 +4,0%

PTAX  (BC) +0,5% 5,2309 5,2315 +2,6%

PARALELO +1,6% 5,1800 5,6000 +4,1%

TURISMO +1,6% 5,1800 5,5800 +4,1%

EURO +0,9% 5,6290 5,6317 +1,7%

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 09/02

Iene R$ 0,0400
Libra est. R$ 6,37
Peso arg. R$ 0,028
R$1: 1.389,66 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 09/02 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 1.519,25 -0,50 2,1%
FARELO mar/23 495,50 13,60 5,4%
MILHO mar/23 670,75 -7,75 2,8%
TRIGO mar/23 757,25 -7,50 2,1%

SOJA 160,91 0,5% -2,9% 160,00
MILHO 75,72 -0,1% -2,4% 75,00
TRIGO 89,59 0,1% -3,5% 92,00
BOI GORDO 265,78 -0,1% -5,8% 265,00
SUINO 6,74 3,9% -5,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 09/02 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 09/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 09/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 171,00 1,8% -0,6%
SOJA Paranaguá 176,00 1,1% -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
É um bom momento para planejar o 
que quer para o futuro e você terá ideias 
super inovadoras em mente. Anote tudo 
para colocar em prática depois. Pode per-
der grana se fizer negócios ou emprésti-
mos envolvendo com amigos.

TOURO  21/4 a 205
Vai explorar todo o talento e poten-
cial para atrair a atenção dos chefes e 
garantir o reconhecimento que merece. 
Controle suas reações e evite bater de 
frente com chefes e colegas. Quem está 
na pista pode se envolver com alguém 
influente e disputado.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
É um ótimo momento para fazer cursos 
de aperfeiçoamento ou para retomar 
os estudos e concluir a sua formação 
profissional. Apenas procure se con-
centrar em uma tarefa de cada vez. 
Na união, você e seu par estarão em 
grande sintonia. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Evite tocar em assuntos do passado, 
pois isso pode até causar um rompi-
mento com alguém querido. Imprevis-
tos e mudanças que poderão ocorrer. 
A boa notícia é seu charme vai atrair 
como ímã, estimulando as paqueras e 
a vida a dois.

LEÃO 22/7 a 22/8
Pode ter ótimos resultados em parcerias 
e sociedades, mas só se souber conciliar 
os seus interesses com os interesses dos 
outros. Novidades para a vida amorosa. 
Quem está na pista tem boas chances 
de se comprometer e quem já vive junto 
pode fortalecer a união. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Terá que se esforçar um pouco mais 
para manter as tarefas em dia. Pode 
ter dificuldade para aprender uma nova 
função, o que tende a deixá-la um tanto 
irritado (a). O amor pode estar ao seu 
lado. Se você já achou um, vai encantar 
com seu jeito prestativo. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Vai usar todo seu carisma e jeitinho para 
conseguir o que quer. Pode se dar bem em 
jogos, mas é bom não abusar demais da 
sorte. Evite apostas altas e fique longe de 
negócios de risco, pois é grande a chance 
de perder. Ouse e surpreenda no sexo.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Talvez você queira se dedicar mais a causas 
nobres, ao trabalho e às tarefas que você 
domina e sabe que faz bem. Pegue leve com 
a franqueza e com a teimosia. No amor, pode 
ter saudade de um (a) ex e talvez ir atrás dele 
(a), mas analise se vale a pena.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Se você procura emprego, vai arrasar nas 
entrevistas, então, agarre as oportunida-
des. No trabalho você terá muita criativi-
dade e suas ideias serão muito bem rece-
bidas por chefes e colegas. Estresse pode 
causar dores de cabeça ou outro mal-estar. 
Procure falar mais sobre os seus sentimen-
tos, é importante.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Seu lado consumista pode ficar mais evidente e, 
se não controlar os gastos, o dinheiro pode sair 
tão rápido quanto vai entrar. No amor, quem 
está na pista vai querer alguém para chamar de 
seu e dificilmente vai se envolver em aventuras. 
Na união, cuide bem de quem ama. Capriche na 
sedução, sem brigar por ciúme.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O dia pode começar um pouco tenso em 
casa com discussões em família. Mostre 
seus talentos no trabalho e batalhe pelos 
seus objetivos. Na paquera, vai encantar 
quem quiser com seu charme. Na união, 
vai revelar todo seu carinho e roman-
tismo. Desejos ardentes na intimidade.

PEIXES 20/2 a 20/3
Falar menos e ouvir mais é a principal dica 
desta sexta-feira. Não acredite em tudo que 
os outros vão dizer, pois pode ser fofoca, 
intriga e mentira. Há grande chance de se 
envolver num romance secreto ou proi-
bido. A dois, evite crises de ciúme para não 
atrapalhar a relação sem motivos reais. 

Quem nasceu nesse dia busca a mais ampla aceitação possível, mas também gosta 
de ser admirado. Querem que as realizações sejam elogiadas nos mais altos esca-
lões da sociedade ou da cultura. Conseguem atrair reconhecimento sem muito 
esforço e sem comprometer sua integridade. Sabem agir à sua própria maneira, 
seguros de si, mas são teimosos e um pouco inflexíveis.

Horóscopo nascidos em 10 de fevereiro
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(sigla)
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ponsável
por uma
aeronave

Luz
dianteira
de carros

As roupas
depois de 
passadas

a ferro

Pedra,
em tupi

(?) Casoy,
jornalista
brasileiro

Inter-
jeição que
exprime

dor

Estudo das
relações 

dos grupos
humanos

Prata
(símbolo)

Sem 
ter o que

fazer

Indicação
do sinal
verde de
trânsito 

Filho
brasileiro
de pais

japoneses

Conso-
antes de
"dama"

Dar na
(?): ficar

igual

Depósito
de mel

"Deus", em
teologia

A irmã 
da mãe
Perna,

em inglês

Levemente
queimado

Açude
cearense

5, em
romanos
Os anos

do século

Peça para
cavar

Tipo de
telescópio

Bondosas;
generosas
Consultou
(o texto)

Antônimo 
de "pouca"

A (?): 
sem rumo

Época;
período

(?) Solano,
ator 

A forma
do anel
Desejar; 
almejar

Matéria de jornais 
ou revistas

As frases expressas
pelo sinal "?"

Pequena
flecha

Caminha; 
dá passos

A cantora 
de sucesso

Feitiço;
bruxaria

Cobertura
de lona
A cor do
salmão

A segunda
vogal

Cobertura
de bolo

3/itá — leg — oea. 4/favo. 5/dardo. 6/nissei.
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C A E
A R I T M E T I C A

E L E I T O R A L
M L G S A C O

S E N H O R A H E
H A A R C O S

B I F E A Ç H R
D E N T A D U R A
R O O E L O S
A C E S A E Q

FU T I L R C U PA
A O T R E M E R
N S E I I N T

A T U A L M E N T E
E L E O T E S

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;
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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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Comércio varejista fecha 2022
com crescimento de 1 por cento

O volume de vendas do 
comércio varejista fechou 
2022 com crescimento de 1%, 
segundo dados da Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC) 
divulgada ontem (9) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Esse foi o 
pior resultado do setor desde 
2016, quando havia apresen-
tado queda de 6,2%.

Entre os segmentos do 
varejo, a atividade de combus-
tíveis e lubrificantes, com alta 
de 16,6%, foi a que apresentou 
melhor resultado. Mais quatro 
atividades fecharam o ano com 
crescimento: livros, jornais, 
revista e papelaria (14,8%), 
artigos farmacêuticos, médi-
cos, ortopédicos e de perfu-
maria (6,3%), equipamentos e 
materiais para escritório, infor-
mática e comunicação (1,7%) 
e supermercados, alimentos, 
bebidas e fumo (1,4%).

Três atividades tiveram 
queda: outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-8,4%), 
móveis e eletrodomésticos 
(-6,7%) e tecidos, vestuário e 
calçados (-0,5%).

Em dezembro, o comércio 
varejista teve queda de 2,6% 
em relação ao mês anterior 
e alta de 0,4% na compara-
ção com dezembro de 2021. A 
receita nominal do setor avan-
çou 14,1% no acumulado do 
ano e 10,2% na comparação 
com dezembro de 2021, mas 
recuou 0,3% na passagem de 
novembro para dezembro.

VAREJO AMPLIADO
O varejo ampliado, que tam-

bém analisa os setores de mate-
riais de construção e venda de 
veículos e peças além das oito 
atividades do varejo, fechou 
o ano com queda de 0,6% no 
volume de vendas, devido a 

perdas de 8,7% no setor de cons-
trução e de 1,7% nos veículos.

O setor teve perda de 0,6% 
na comparação com dezem-
bro de 2021, mas apresentou 
alta de 0,4% na passagem de 
novembro para dezembro.

A  r e ce i ta  d o  va r e j o 
ampliado cresceu 12,6% no 
acumulado de 12 meses, 8,7% 
na comparação com dezembro 
de 2021 e 0,4% na passagem 
de novembro para dezembro.

Inflação para famílias com renda
mais baixa fica em 0,46% em janeiro

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), que 
apura a variação da cesta de 
compras para famílias com 
renda até cinco salários míni-
mos, registrou inflação de 
0,46% em janeiro deste ano. A 
taxa ficou abaixo da observada 
em dezembro (0,69%).

O INPC acumulado em 12 
meses é de 5,71%. O indicador 
apresentou taxas mais baixas 
do que as observadas pelo 

IPCA, que mede a inflação ofi-
cial e que registrou taxas de 
0,53% em janeiro e de 5,77% 
em 12 meses.

Em janeiro, os produtos ali-
mentícios pesquisados pelo 
INPC tiveram inflação de 0,52%, 
variação menos intensa do que 
em dezembro (0,74%). O mesmo 
aconteceu com os produtos não 
alimentícios, cuja inflação pas-
sou de 0,67% em dezembro para 
0,44% em janeiro.

Franquias em 
crescimento
O Brasil fechou o último trimestre 
de 2022 com um total de 63.800 
franquias. O número é 12,6% 
superior ao registrado no mesmo 
período de 2021 (56.663).   O setor 
recuperou o nível que mantinha 
antes da pandemia de Covid-19, em 
termos de faturamento. Em 2019, 
quando a crise sanitária ainda não 
havia eclodido, o segmento faturou 
R$ 186,7 bilhões. No ano passado, 
a receita foi de R$ 211,4 bilhões, 
14,3% acima do valor atingido 
em 2021, de R$ 185 bilhões. Cada 
unidade de franquia gera, em 
média, nove empregos diretos. O 
setor gerou 1.589.276 postos de 
trabalho em 2022, um aumento de 
12,6%, na comparação com 2021 
(1.411.319 vagas). Mesmo em 
relação a 2019, houve um salto, 
de 17%. Naquele ano, as franquias 
responderam por 1.358.139 
vagas de emprego formal. Para 
o professor de economia Mauro 
Sayar, a expansão das franquias 
durante a pandemia tem ligação 
com a busca dos brasileiros por 
soluções, ao se deparar com a 
queda na renda e o desemprego.



3Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023  POLÍTICA@tribunahojenewsumuarama

Câmara dos Deputados
aprova a criação de
mais cinco comissões

A Câmara dos Deputados 
aprovou a criação mais cinco 
comissões permanentes. A 
novidade, que eleva de 25 para 
30 o número de colegiados na 
Casa, é resultado do desmem-
bramento de comissões já 
existentes. O texto do projeto 
de Resolução 15/23, aprovado 
na noite de quarta-feira (8), foi 
promulgado na mesma sessão 
pelo presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL). As novas 
comissões são as da Amazônia 
e dos Povos Originários e 
Tradicionais; da Saúde; do 
Trabalho; de Desenvolvimento 
Econômico; e de Comunicação.

Segundo Arthur Lira, a 
nova distribuição da presi-
dência das comissões deve 
ser discutida com as lideran-
ças da Câmara na próxima 
terça-feira (14). Além de des-
membrar comissões, a par-
tir de 1º de março, o texto 
aprovado extingue os cargos 
comissionados dos colegia-
dos antigos e os redistribui. 

Senado confirma a indicação de
Jhonatan de Jesus para o TCU

Com 72 votos favoráveis, 
dois votos contrários e uma 
abstenção, o Senado confir-
mou a indicação do depu-
tado Jhonatan de Jesus 
(Republicanos-RR) para ocu-
par uma vaga do Tribunal de 
Contas da União (TCU). O par-
lamentar substituirá a ministra 
Ana Arraes, que se aposentou 
em julho do ano passado.

Numa sessão rápida, os 
senadores votaram a indica-
ção aprovada pela Câmara dos 
Deputados no dia 2.  O relator do 
projeto no Senado foi Messias de 
Jesus (Republicanos-RR), pai de 
Jhonatan.

Órgão auxiliar do Poder 
Legislativo encarregado de 
analisar os gastos públicos 
e recomendar a aprovação 
ou rejeição das contas do pre-
sidente da República, o TCU 
segue um modelo paritário para 
o preenchimento das vagas. Três 
ministros são indicados pelo 
Senado, três pela Câmara e três 

“Nenhum cargo foi criado. 
Cargos foram redistribuídos”, 
afirmou Lira.

Ao justificar a medida, o 
relator da proposta, Hugo 
Motta (Republicanos-PB), 
disse que Poder Legislativo 
deve buscar uma maneira de 
“espelhar a estrutura do Poder 
Executivo, a fim de melhor 
cumprir sua missão de fisca-
lização e controle dos atos 
governamentais”. De acordo 
com Motta, as novas comis-
sões precisam de mais espe-
cialização para exercer de 
modo eficiente, eficaz e efe-
tivo o acompanhamento dos 
planos e programas governa-
mentais e a fiscalização orça-
mentária da União.

Criar comissões não valo-
riza o tema destas, criticou o 
deputado Kim Kataguiri (União 
Brasil-SP). “Pelo contrário, 
obriga o tema a passar por 
mais comissões. Não vai ter 
plenário para as comissões 
permanentes. Isso burocratiza 

o processo legislativo”, disse o 
deputado.

A deputada Maria do 
Rosário (PT-RS) discorda. Para 
ela, as novas comissões aju-
dam a aumentar a represen-
tação da população brasileira 
no Parlamento.

Além dos desmembramen-
tos de comissões, a resolução 
fez duas atualizações em tre-
chos do regimento interno da 
Casa. O primeiro retira a pos-
sibilidade de o presidente da 
Câmara desarquivar, por ini-
ciativa própria, propostas que 
tramitaram na Casa. A justi-
ficativa é que os deputados 
já aprovaram um novo ins-
trumento que, entre outros 
pontos, permite a renovação 
automática de projetos de 
deputados reeleitos.

A outra atualização prevê 
a criação de comissões espe-
ciais, que são temporárias, 
quando o número de comis-
sões envolvidas na proposta 
passar de quatro.

pelo Poder Executivo.
Como o cargo de minis-

tro do TCU é vitalício, com 
aposentadoria compulsória 
aos 75 anos, o novo ministro, 
de 39 anos, poderá ocupar o 
cargo até 2059. Indicado pelo 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira, Jhonatan de Jesus estava 
iniciando o quarto mandato 
como deputado federal.

O nome de Jhonatan 
enfrentou resistência da 

comunidade indígena. Na 
semana passada, ativistas 
manifestaram preocupação 
porque os últimos três ges-
tores do Distrito Especial de 
Saúde Indígena Yanomami 
foram indicados pela família 
De Jesus, de um partido aliado 
ao governo passado. Os yano-
mami enfrentam uma crise 
humanitária provocada pela 
expansão do garimpo em ter-
ras indígenas nos últimos anos.

DEPUTADO Jhonatan de Jesus foi aprovado com 72 votos
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“Marca mundial”

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), defendeu 
a autonomia do Banco Central, que vem sendo atacada por Lula e 

pela base governista. “O Banco Central independente é uma marca 
mundial“, disse ontem em Cascavel, no Paraná. Ele ainda afirmou 

que o Legislativo protegerá o avanço aprovado pelo próprio 
Congresso na gestão Bolsonaro. “Eu tenho a escuta, a tendência 
do que a maioria do plenário pensa em relação à independência 
do Banco Central, que nesse assunto não retroagirá”. “O Banco 
Central independente foi o modelo escolhido pelo Congresso 
Nacional”, acrescentou. A ‘situação’ tem atacado a medida do 

governo Bolsonaro e usado o presidente do BC, Roberto Campos 
Neto, de bode expiatório em meio à manutenção da taxa de juros 

a 13,765% no início de fevereiro.

Reforma tributária
O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), coordenador do 
grupo de trabalho criado por Arthur Lira (PP-AL), para 
acelerar a construção do texto da reforma tributária, 
afirmou ontem que o colegiado deverá apresentar seu 
primeiro parecer em até 90 dias. Prioridade do novo 
governo e tida como uma das principais pautas do 
Congresso em 2023, a reforma tributária vai ser discutida 
pelo grupo de trabalho a partir das propostas que já estão 
na Câmara (PEC 45/19) e no Senado (PEC 110/19). O 
relator do grupo é o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

“Modernização”
“Queremos um Brasil mais moderno, com mais garantias 
jurídicas do ponto de vista tributário e um sistema mais 
progressivo, que possa unificar os tributos”, disse Lopes. “Nós 
podemos, de fato, incentivar que o País possa, por exemplo, 
agregar valor nos seus produtos primários, que são exportados, 
entrar no debate da economia do século 21, da nova indústria, 
da indústria 4.0, da indústria verde com a transição ambiental e 
ecológica. Então o Brasil pode ganhar muito”, encerra.

Coaf
O presidente da Câmara dos 
Deputados foi perguntado 
sobre a transferência do Coaf 
do BC para o Ministério da 
Fazenda. Originalmente, o 
órgão pertencia à Fazenda, 
mas o governo Bolsonaro 
chegou a ir para a Justiça 
e consegui a transferência 
aio Banco Central. Quando 
assumiu, Lula, por meio de 
MP, recolocou o conselho no 
ministério da Fazenda. “O 
Coaf é um órgão técnico e tem 
que funcionar como árbitro de 
futebol. Ele tem que ir atrás 
das operações irregulares e 
não das pessoas. Tanta faz no 
Banco Central ou na Fazenda. 
Agora, segundo as conversas 
que me foram passadas, 
houve um acordo para que 
ele voltasse para a Fazenda”, 
respondeu o presidente.

DIVULGAÇÃO

Carf
Arthur Lira esteve em 
Cascavel, onde participou 
de eventos dentro da 
programação do Show Rural 
na região Oeste do Paraná. 
Na ocasião, foi questionado 
sobre diversos assuntos. Em 
relação ao voto de minerva no 
Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf), previsto 
na Medida Provisória 1160/23 
e considerado prioridade pela 
equipe econômica, Arthur Lira 
afirmou que não há acordo 
e o tema precisa ser melhor 
discutido. Já, sobre a reforma 
tributária, o presidente da 
Câmara dos Deputados 
destacou que espera um 
debate amplo e firme sobre 
a proposta. Segundo ele, os 
próximos 6 meses serão vitais 
para a tramitação e aprovação 
da matéria.
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Governo prorroga a
validade de cadastro
da Agricultura Familiar

O governo federal prorro-
gou por mais um ano a validade 
das Declarações de Aptidão 
do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (DAP). O documento 
é requisito para que agricul-
tores familiares e cooperati-
vas tenham acesso a políticas 
públicas, como crédito, seguro 
rural e comercialização de pro-
dutos por meio de programas 
do governo. A medida consta 
de portaria assinada dia 7 de 
fevereiro, pelo ministro Luiz 
Paulo Teixeira, do Ministério 
do Desenvolvimento Agrário e 
Agricultura Familiar.

Dallagnol quer criar a Comissão
da Prisão em Segunda Instância

Deltan Dallagnol, deputado do 
Podemos, protocolou um reque-
rimento para criar a Comissão 
Especial da Prisão em Segunda 
Instância, em resposta à decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de 2019, que derrubou a 
execução penal nesse grau.

O ex-procurador da Lava 
Jato afirmou que essa PEC 
representa um anseio da socie-
dade brasileira e que seu partido 
tem compromisso com o com-
bate à corrupção. Além disso, 
destacou que a impunidade 
não pode prevalecer. A inves-
tigação criminal do Ministério 
Público do Rio de Janeiro, 
aberta recentemente com base 
em uma notícia-crime protoco-
lada por Deltan, aponta para o 
possível uso de R$ 1 milhão do 
fundo eleitoral em “gráficas fan-
tasmas”, levantando a suspeita 
de desvio de verba pública. O 
deputado acredita que, com a 
Comissão Especial, será possível 

A prorrogação vale para 
DAPs com vencimento entre 
8 de fevereiro de 2023 e 31 de 
janeiro de 2024. As declarações 
que têm validade posterior a 
1º de fevereiro de 2024 terão 
seus prazos mantidos. No caso 
de declarações já vencidas, o 

agricultor precisará se inscre-
ver no Cadastro da Agricultura 
Familiar (CAF), sistema que vai 
substituir a DAP como requi-
sito para garantia de acesso 
às políticas do Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf).

Força tarefa
O novo prazo foi determinado em razão de problemas ocorridos 
na transição da DAP para o CAF, cujo sistema vem passando por 

instabilidades. O Ministério anunciou a criação de uma força-tarefa 
para aprimorar os processos. “A portaria, assinada pelo ministro 

Paulo Teixeira, garantirá o acesso às políticas públicas 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”, explicou o órgão, por meio de nota.

Planejamento de 
Governo
Guto também debateu sobre 
o Plano Plurianual (PPA), uma 
das principais ferramentas 
de planejamento do Governo 
do Estado e apresentou dois 
outros pleitos: a Nova Ferroeste, 
assunto que o Estado tem 
colocado muita energia e que 
é obra estratégica para ampliar 
a logística de escoamento da 
produção agrícola, e o custeio 
das rodovias federais que 
compõem o antigo Anel de 
Integração.

Doenças Raras
A deputada estadual Maria 
Victoria (PP), autora da lei 
que institui o Fevereiro Lilás, 
relembrou a importância 
da conscientização sobre as 
doenças raras. “Já tivemos 
avanços nos últimos anos 
como a criação da Política 
de Tratamento de Doenças 
Raras, a expansão da nossa 
rede de boa informação e de 
tratamento e a construção do 
Hospital da Criança de Maringá 
que contará com um Centro de 
Pesquisas de Doenças Raras; 
mas precisamos fazer mais e 
faremos”, pontua Maria Victoria.

Fevereiro Lilás
O Fevereiro Lilás é o mês de 
conscientização sobre as 
doenças raras no Paraná. A 
programação deste ano conta 
com simpósios, palestras e 
ações de saúde e mobilização 
em diversas cidades do 
Estado. A deputada explica 
que as doenças raras afetam 
milhões de pessoas em todo 
o mundo. São geralmente 
crônicas, progressivas, 
degenerativas e incapacitantes. 
“A conscientização contínua é o 
principal caminho para romper 
as barreiras da desinformação, 
da ausência de tratamento e 
até da discriminação”.

Segurança pública
O deputado Hussein Bakri 
(PSD) esteve em Guaíra junto ao 
secretário Coronel Hudson e do 
prefeito Heraldo Trento, onde foi 
debatido sobre a necessidade do 

debater e votar a matéria de 
forma eficaz, garantindo assim 
a punição dos infratores.

DESARQUIVAMENTO
Já no Senado, na última quar-

ta-feira, Sergio Moro apresentou 
um requerimento solicitando o 
desarquivamento do projeto de 
lei 166/2018, que discute sobre 
a prisão em segunda instância. 
Parte do pacote anticrime do 

ex-ministro da Justiça de Jair 
Bolsonaro, a proposta não foi 
examinada e, portanto, precisa 
de um terço dos votos no Senado 
para ser desarquivada. Moro des-
tacou como prioridades de seu 
mandato, aprovar a prisão em 
segunda instância, eliminar o 
foro privilegiado e garantir auto-
nomia para órgãos responsáveis 
pelo combate ao crime, como a 
Polícia Federal.

Os desembargadores do TRF decidiram ontem (9), revogar a prisão domici-
liar de Sérgio Cabral. Com a decisão, a prisão do ex-governador do Rio de 
Janeiro será substituída por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira 
eletrônica, apreensão de passaporte e comparecimento mensal à Justiça. O 
desembargador Marcello Granado, relator do processo, votou contra o pe-
dido da defesa de Cabral de soltar o ex-governador, sendo acompanhando 
pelos desembargadores Flavio Lucas e Wanderley Sanan. “A gravidade con-
creta do crime afeta a ordem pública e traz um sentimento de indignação da 
sociedade brasileira”, disse Granado. A solicitação, no entanto, foi acolhida 

pelos desembargadores Andrea Esmeraldo, Ivan Athie, Simone Schreiber e William Douglas. A decisão é referente à 
Operação Calicute, que levou o político à cadeia em 2016. Acusado de comandar um grande esquema de propina 
no governo do Rio, Cabral passou seis anos na prisão e foi solto em dezembro de 2022, por ordem do STF.

NA Câmara, Dallagnol protocola requerimento para criar a Comissão Especial e no Senado, 
Moro tenta desarquivar projeto de Lei que trata do assunto
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DIVULGAÇÃO

Demandas do Estado
O secretário de Planejamento Guto Silva esteve em Brasília em 
reunião com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone 
Tebet. Na ocasião, Silva levou à ministra detalhes das principais 

metas do Governo do Paraná para o segundo mandato do 
governador Ratinho Junior. Entre as demandas está o Tratado de 

Itaipu, que envolve o fim do financiamento da usina e o desejo 
pelo Estado de acessar uma parte dos novos recursos, o que pode 

ter um impacto econômico importante para o Paraná.

aumento do efetivo da Polícia 
Militar na região. “Cerca de 3 
mil novos PMs estão concluindo 
a formação na Academia do 
Guatupê, com esse novo efetivo 
será possível intensificar a 
segurança pública em Guaíra de 
cidades vizinhas”, disse Bakri.

Evento mundial
Curitiba foi escolhida para ser 
a sede brasileira do Tomorrow.
Mobility, maior evento de 
mobilidade urbana do mundo, 
que vai compor a programação 
do Smart City Expo Curitiba, 
de 22 a 24 de março, no Centro 
de Eventos Positivo, no Parque 
Barigui. A inclusão do evento 
internacional de mobilidade 
urbana foi anunciada pelo 
iCities, hub de negócios em 
cidades inteligentes.

Corregedoria da Alep
O deputado estadual Artagão 
Júnior (PSD) é o novo corregedor 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep). O parlamentar 
substitui o deputado Ricardo 
Arruda (PL). A Corregedoria 
tem a função de garantir que as 
determinações do Regimento 
Interno, do Código de Ética e 
do Decoro Parlamentar da Casa 
sejam cumpridas integralmente 
pelos deputados estaduais. 
O nome de Artagão Júnior foi 
escolhido após reunião entre os 
líderes partidários e aprovado 
pelos demais parlamentares.

Frente parlamentar
O deputado estadual Evandro 
Araújo (PSD) propôs a criação 
de uma Frente Parlamentar na 
Assembleia Legislativa sobre os 
impactos da Reforma Tributária 
no Paraná. Segundo o deputado, 
o objetivo da Frente é abrir 
uma ampla discussão com a 
sociedade civil paranaense, 
envolvendo todos os setores, 
para antecipar possíveis 
impactos tributários ao estado. 
“Essa é uma reforma que o 
Brasil precisa há muito tempo. 
Essa Assembleia Legislativa 
precisa antecipar esse debate 
e dar sua contribuição ao 
Governo Federal. Precisamos 
estudar os impactos da reforma 
no nosso estado”, explicou.
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Santa Tereza do Oeste - A 
Sanepar entregou na quinta-
-feira (9) as obras de interliga-
ção do sistema de abasteci-
mento de água de Santa Tereza 
do Oeste com Cascavel, que é 
a primeira etapa de implanta-
ção do sistema de coleta e tra-
tamento de esgoto da cidade, 
que compreende a construção 
de uma estação de tratamento 
de esgoto, com capacidade 
para tratar até 36 mil litros de 
por hora, além de 19 km de 
rede coletora de esgoto e 7 km 
de emissário e interceptores. 
Serão beneficiados cerca de 
900 moradores do Bairro Malu-
celli e do Centro da cidade.

O abastecimento de Santa 
Tereza do Oeste passou a rece-
ber, em 2022, reforço de água 

tratada em Cascavel, com a 
interligação dos sistemas, por 
meio de uma adutora de 16 qui-
lômetros de extensão. A tubula-
ção parte do Centro de Reser-
vação Esmeralda, em Cascavel, 
até os reservatórios de água de 
Santa Tereza do Oeste. Cerca 
de 900 mil litros de água são 
bombeados diariamente para 
abastecer 50% da população e 
garantir água tratada por pelo 
menos 25 anos.

Durante o evento, também 
foi autorizado o início das obras 
da segunda etapa de obras 
de ampliação do sistema de 
esgoto.  O empreendimento 
compreende a construção de 
uma nova estação de trata-
mento com capacidade para 
tratar 10 litros por segundo e a 

execução de quase 30 quilôme-
tros de tubulação. A obra terá 
início nos próximos dias e a con-
clusão está prevista para junho 
de 2024, com investimento apro-
ximado de R$ 36 milhões.

O presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile, disse que a 
pretensão é que nos próximos 
quatro anos Santa Tereza do 
Oeste poderá ter aproximada-
mente 70% da população aten-
dida com coleta e tratamento 
de esgoto. O prefeito de Santa 
Tereza do Oeste, Elio Marciniak 
ressaltou que a interligação 
do abastecimento de água de 
Santa Tereza do Oeste resolveu 
um problema da falta de água 
e a implantação do sistema 
de esgoto vai trazer mais qua-
lidade de vida para todos. 

‘Nova direita’ 
Uma frente suprapartidária 
de deputados – por ora, 
senadores não entraram – 
começou a se reunir desde 
semana passada para 
começar uma oposição da 
direita-conservadora ao 
Governo de Lula da Silva. 
São, sim, bolsonaristas, 
mas a novidade é que não 
querem mais se intitular 
como tais e estudam uma 
“nova direita”. A maioria 
dos parlamentares é do 
Centro-Oeste e Sudeste. 
Nos próximos dias 
traremos novidades. 

Fôlego
O Ministério da Saúde 
prepara uma campanha 
para orientação da 
população sobre Covid-19 
e doenças respiratórias. O 
último Boletim InfoGripe, 
recém-divulgado pela 
FioCruz – que o MS tem 
levado muito a sério 
– traz alerta sobre o 
aumento de casos de 
Síndrome Respiratória 
Aguda Grave associado 
ao vírus influenza A. Acre, 
Amazonas, Espírito Santo 
e Pernambuco foram os 
Estados que apresentaram 
registros. 

Vai dar B.O.
Lula da Silva constrói 
a governabilidade na 
Câmara, mas pode ter 
dificuldade de avançar 
na polêmica retomada 
de financiamentos de 
obras pelo BNDES em 
países hermanos. O 
deputado Vicentinho 
Junior (Progressistas-TO) 
já angaria dezenas de 
assinaturas para o seu 
Projeto de Lei 153/2023, 
que altera a lei 5.662/71 
e proíbe novos contratos 

Volta ou não?
O ex-presidente Jair Bolsonaro avisou à família que pode 
embarcar em Miami de volta ao Brasil no próximo dia 26 
de fevereiro. Ele não quer voltar, tem medo de perder o 

passaporte (é o que pode acontecer), mas deve viajar por 
força maior: seu visto americano vai vencer e o presi-

dente do PL, Valdemar da Costa Neto, cobra seu retorno 
para iniciar uma oposição para valer ao Governo de Lula 
da Silva. Caso não se concretize essa viagem, Bolsonaro 

altera seu pedido de visto para turista e pode ganhar 
mais três meses em solo americano. Até decidir o que 

fazer da vida. A despeito da indefinição sobre o futuro do 
líder da direita no País, seu séquito já se movimenta por 
Brasília. Ontem, o sobrinho Léo Índio, que anda cercado 
pela PF sobre os ataques de vândalos aos Três Poderes, 

foi visto com seguidores bolsonaristas num hotel. 

a inadimplentes. É que, 
acreditem, alguns governos 
de países ajudados na Era 
Lula 1 e 2 não pagaram 
ainda o que nos devem. E 
são bilhões de reais. 

Brasil do PIX

O PIX completou dois 
anos e sua adesão segue 
crescente no Brasil. 
Segundo dados do BC, 
mais de 130 milhões 
de pessoas (60% da 
população) já “fizeram 
PIX” pelo menos uma vez. 
Nas ruas, constata-se 
a cada dia mais o uso 
da ferramenta para 
pagamento imediato, 
desde um pipoqueiro até... 
os “flanelinhas” para vagas 
de carros.

Dedo na tomada
O estudo Energy Consumer 
Survey aponta que, no 
Brasil (2 mil entrevistas), 
85% dos consumidores 
estão tomando medidas 
para diminuir o consumo 
de energia. Em todo o 
mundo, apenas 15% dos 
estão satisfeitos com a 
tarifa e a acessibilidade. 
Dos entrevistados, 22% 
culpam as tensões 
geopolíticas pelo aumento 
da energia, e 35% 
culpam as fornecedoras. 
Foram ouvidos 70 mil 
consumidores residenciais 
de 18 países.  

Lago: Empresa inicia
testes com tubulação 
para desassoreamento

No total foram instalados 350 tubos de 12 metros cada, em uma 
distância de 3,5 quilômetros do lago 

ASSESSORIA

Cascavel – Depois de toda 
tubulação instalada e os equi-
pamentos estarem montados, 
começaram ontem (9) os tes-
tes em todo o sistema que vai 
levar a sujeira no esperado 
trabalho desassoreamento 
do Lago Municipal de Casca-
vel. Técnicos da empresa res-
ponsável, da Sanepar e da 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente acompanham os 
testes que estão sendo feitos 
de forma experimental, ape-
nas com água, para verificar 
o percurso que o material  
irá percorrer. 

De acordo com o secretário 
municipal de Meio Ambiente 
de Cascavel, Nei Haveroth, que 
acompanhou o início dos tra-
balhos, os testes visam identi-
ficar se todo o esquema que foi 
montado dará conta de levar a 
sujeira e se, em algum ponto, 
será necessário fazer algum 
tipo de adaptação, já que o 
nível do terreno é de pelo 
menos 11 metros acima do 
lago, ou seja, o bombeamento 
precisa ser conferido, assim 
como da estação elevatória. 

Segundo o secretário, se 
tudo ocorrer bem nesses pró-
ximos dias com o sistema a 
dragagem em si, que vai reti-
rar o sedimento do lago, deve 
começar na quarta-feira (15). 
“Até esta data acreditamos 

que esteja tudo pronto para 
que comecem os trabalhos de 
sucção”, salientou Haveroth. 
No total, foram instalados 350 
tubos de 12 metros cada que 
foram encaixados manual-
mente, um a um. O terreno 
que vai receber a sujeira fica 
no Bairro Cascavel Velho, em 
uma distância de 3,5 quilô-
metros do lago. 

Haveroth reforçou que o 
objetivo é que o lago que é 
o principal reservatório de 
água para a cidade se mante-
nha limpo e que o volume de 
água volte a ser recuperado. 
Serão retirados cerca de 21,5 
mil metros cúbicos de sedi-
mento, material composto por 
lodo, areia, solo e cascalho e 

a previsão é que os trabalhos 
avancem até julho deste ano 
na dragagem e até o fim de ano 
com todas as obras comple-
mentares. Os trabalhos estão 
sendo executados pela a Cons-
trutora Hamirisi, pelo valor de 
R$ 3.870 milhões. 

O Lago Municipal é um dos 
maiores reservatórios do país, 
dentro do perímetro urbano, 
contendo uma lâmina d’agua 
equivalente a 39 hectares de 
área e em níveis normais pos-
sui 4 bilhões de litros de água 
vindos das nascentes do Rio 
Cascavel. Ele é o principal 
abastecedor da cidade, que 
além do Rio Cascavel, é abas-
tecida ainda pelos rios Peroba, 
Saltinho e São José.

Santa Tereza do Oeste: Entregue obras
para sistema de abastecimento de água

Condições climáticas
favorecem a colheita e a
qualidade do feijão no PR

Os trabalhos de colheita 
do feijão da primeira safra de 
2022/23 estão sendo beneficia-
dos pelas condições climáticas 
dos últimos dias. As informa-
ções são do Boletim Semanal de 
Conjuntura Agropecuária refe-
rente à semana de 3 a 9 de feve-
reiro, elaborado pelos técnicos 
do Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria de 
Estado da Agricultura e do 
Abastecimento.

Nesse cenário, segundo o 
Deral, os produtores estão conse-
guindo um produto de excelente 
qualidade, diferente de outras 
safras, quando o excesso de chu-
vas gerou perdas significativas 
na quantidade e na qualidade 
do grão. O último levantamento 
realizado pelos técnicos indica 
que cerca de 77% das lavouras 
já foram colhidas e o restante da 
colheita deverá se estender até o 
mês de março.

Na primeira safra predomina 
a produção do feijão preto e, no 
segundo plantio, lidera a produ-
ção do tipo cores. Os técnicos des-
tacam que a primeira safra de fei-
jão está cada vez mais reduzida, 
atingindo no máximo um terço 
da área cultivada na segunda 
safra. Neste período predomina 
no Paraná o plantio de soja, que 
absorve a maior parte das áreas 
agrícolas do Estado.

Quanto aos preços, na 
última semana o produtor 
recebeu, em média, R$ 275,00 
pela saca de 60 kg de feijão 
do tipo preto, redução de 1% 

Avicultura
O boletim também analisa as exportações brasileiras de carne de fran-
go, que atingiram recordes em 2022. Segundo a Associação Brasileira 
de Proteína Animal (ABPA) foram comercializadas 4,822 milhões de 

toneladas ao longo do ano de 2022. O volume recorde supera em 4,6% 
o total exportado em 2021. China e Emirados Árabes são os principais 

destinos. No que diz respeito aos ovos, as exportações totalizaram 
9,474 mil toneladas, volume 16,5% menor que em 2021.

Bovinocultura de leite
De acordo com os técnicos do Deral, o preço recebido pelo produ-

tor para cada litro de leite posto na indústria se manteve estável na 
comparação entre as médias de janeiro e dezembro, variando entre 
R$ 2,58 e R$ 2,59. Com chuvas mais regulares e melhor desenvolvi-
mento das pastagens no verão, as variações tendem a ser menores 
que as observadas no inverno e nos períodos de entressafra. Ainda 

assim, o preço do leite longa vida no varejo apresentou alta de 
5% em comparação com o mês anterior, possivelmente motivado, 
segundo o Departamento, por uma recomposição nas margens de 

lucro da indústria e dos estabelecimentos varejistas.

Horticultura
Os técnicos analisam ainda a comercialização de produtos da horti-
cultura pelas Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa). Tomate, 
batata, maçã, banana e mamão lideraram a movimentação financei-
ra em 2022. Esses produtos são responsáveis por mais de um terço 

dos negócios do setor, representando 38,9% dos R$ 4,8 bilhões 
negociados; e 33,1% das 1,3 milhão de toneladas de produtos que 

passaram pelas unidades atacadistas públicas.

comparativamente à semana 
anterior, e R$ 360,00 pela saca 
de 60 kg do tipo cores, 4% a 
menos. Segundo os cerealistas 
e corretores, durante os meses 
de janeiro e fevereiro a comer-
cialização de feijão é bastante 
lenta, e se intensifica depois 
do Carnaval.

GRÃOS
No trigo, a relação entre os 

preços do cereal no mercado 
disponível e farinhas vendidas 
no atacado mostra alívio tem-
porário para a indústria. Em 
janeiro deste ano, observou-se 

que o grão de trigo representava 
60% do custo da farinha espe-
cial, deixando uma margem 
maior para os moinhos ante o 
mesmo mês do ano anterior, 
quando equivalia a 79%.

A colheita do milho segunda 
safra 2022/23 atingiu 4% da área 
estimada de 386 mil hectares, 
enquanto a colheita da soja che-
gou a 2% da área total de 5,7 
milhões de hectares. Segundo 
o Deral, a colheita está atrasada 
quando comparada à safra ante-
rior. Neste mesmo período, em 
2022, 19% da área de milho e 15% 
da área de soja estava colhida.

SEGUNDO o Deral, os produtores conseguiram produto de excelente qualidade, diferente de outras safras, quando o excesso de chuvas 
gerou perdas significativas
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Caso suspeito de febre chikungunya
coloca Saúde de Umuarama em alerta

A Secretaria Municipal de 
Saúde registrou o primeiro 
caso suspeito de febre chikun-
gunya em Umuarama, nesta 
semana. O paciente é um 
jovem de 18 anos que relatou 
não ter realizado nenhuma 
viagem recente – o que carac-
teriza o possível caso como 
autóctone. Agentes de com-
bate a endemias que também 
trabalham no controle da den-
gue realizaram ações de blo-
queio e orientações na região 
onde o jovem reside.

O paciente está em acom-
panhamento e seu quadro é 
estável. “O exame foi enca-
minhado ao Laboratório 
Central do Estado (Lacen) e o 
resultado deve ser conhecido 
entre até 30 dias”, informou 
a diretora da Vigilância em 
Saúde do município, Sandra 
Pinheiro. “O Paraná todo está 
em alerta devido a um surto no 
Paraguai. A doença é transmi-
tida pela picada da fêmea do 
Aedes aegypti, o mesmo da 
dengue, por isso precisamos 
reforçar as medidas preventi-
vas”, destacou.

No último boletim semanal 
das arboviroses da Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa), 
divulgado na terça-feira, 7, 
o Paraná registra dez casos 
de chikungunya, sendo seis 
importados, três autóctones 
e um em investigação quanto 
ao local de infecção. Os casos 
ocorreram nos municípios de 
Pato Branco, Foz do Iguaçu e 
São Miguel do Iguaçu. O bole-
tim traz ainda 107 suspei-
tas notificadas e 41 possíveis 
casos em investigação.

O secretário municipal de 
Saúde, Herison Cleik da Silva 
Lima, informou que o município 
inicia nesta semana um trabalho 
de capacitação com a equipe e 
os agentes que atuam na linha 
de frente no combate à doença. 
“Vamos treinar os profissionais 

Saúde registra cinco novos casos de
Covid-19, não há pessoas internadas

O Boletim Covid de ontem 
(quinta-feira, 9) informou que 
cinco novos casos foram con-
firmados, com duas mulheres, 
dois homens e uma criança de 
nove anos (um menino, que 
tomou duas doses de vacina). 
Existem hoje 50 pessoas em 
isolamento domiciliar, con-
siderando que são 36 casos 
ativos e 14 casos suspeitos 
(quando o cidadão aguarda o 
resultado dos exames).

Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, até 
agora, 41.788 pessoas foram 
diagnosticadas com a doença 

e deste total 41.392 se recu-
peraram. Neste período de 35 
meses, 360 pessoas faleceram 
por complicações da covid-19. 
Mais uma vez não há o regis-
tro de pessoas de Umuarama 
internadas em enfermarias 
ou UTIs disponibilizadas pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
nas instituições hospitalares 
conveniadas.

Nos primeiros nove pri-
meiros dias de fevereiro, 50 
pessoas já foram diagnosti-
cadas com Covid-19, o que dá 
uma média de 5,5 casos por 
dia. Diante desses números, 

de saúde do município para lidar 
com possíveis casos. O prefeito 
Hermes Pimentel pediu aten-
ção especial de toda a equipe 
porque há surtos muito próxi-
mos já identificados e os sinto-
mas da doença são bem incô-
modos”, completou.

Os principais sinais e sinto-
mas da chikungunya são febre 
acima de 39 graus, de início 
repentino, e dores intensas nas 
articulações de pés e mãos, 
dedos, tornozelos e pulsos. 
“Pode ocorrer dor de cabeça, 
dores nos músculos e manchas 
vermelhas na pele”, lembra 
Sandra Pinheiro. “Em caso de 
sintomas, procure a sua unidade 
de saúde e evite tomar remédios 
por conta própria”, alertou.

CUIDADOS
A chikungunya provoca 

fadiga e dores intensas nas 
articulações. Pode evoluir para 
fase ‘febril’, ou ‘aguda’, com 
duração de 5 a 14 dias; ‘pós-
-aguda’, com curso de até três 
meses; e ‘crônica’, cujos sinto-
mas persistem por mais de três 
meses após o início da doença. 

Enquanto a dengue se des-
taca pelas dores no corpo, a 
chikungunya apresenta dores 
e inchaço nas articulações.

Para impedir que a doença 
se propague a melhor atitude 
é combater o mosquito trans-
missor, eliminando focos de 
acúmulo de água que favo-
recem a sua reprodução. 
As dicas são manter caixas, 
tonéis e barris de água tam-
pados; colocar lixo em sacos 

EXISTEM hoje 50 pessoas em isolamento domiciliar, sendo 36 casos ativos e outros 14 suspeitos
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a Sesa continua classificando 
Umuarama com bandeira 

verde, quando o risco de con-
tágio é considerado baixo.

plásticos e manter as lixeiras 
fechadas; não jogar lixo em 
terrenos baldios; guardar gar-
rafas sempre com a boca para 
baixo; não deixar água acu-
mulada na laje; encher prati-
nhos ou vasos de planta com 
areia; eliminar pneus velhos ou 
mantê-los em locais cobertos; 
limpar calhas com frequência, 
evitando entupimento; e lavar 
com água e sabão recipientes 
utilizados para guardar água.

Vasos de plantas aquáticas 
devem ser lavados com água e 
sabão toda semana. É impor-
tante trocar a água desses vasos 
com frequência. “Devemos con-
versar com vizinhos, amigos 
e parentes sobre o combate 
ao mosquito. Precisamos nos 
engajar para eliminar criadou-
ros e evitar a escalada da den-
gue e agora também da febre 
chikungunya”, recomendou 
Sandra Pinheiro.

AÇÕES de combate ao mosquito transmissor são realizadas pelas equipes de Saúde do município que já capacita agentes da linha de frente 
no combate à doença

ASSESSORIA/SECOM
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Farmacêuticos se revezam nas UBS e
novo concurso já está sendo preparado

O município de Umuarama 
p o s s u i  e x a t a m e n t e  2 4 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), incluindo as existen-
tes nos seis distritos. Para 
atendimento da população 
existem apenas 14 farma-
cêuticos contratados (11 nas 
UBS, um no Ambulatório de 
Infectologia, um na VS e um 
na Central Farmacêutica), 
o que leva a Secretaria de 
Saúde ter de trabalhar com 
uma escala de revezamento, 

Centro de Referência Pós-Covid em
funcionamento na Academia de Saúde

O número de novos casos 
de Covid-19 tem caído nos últi-
mos tempos, porém a pande-
mia ainda é uma realidade. No 
período de 35 meses, quase 
42 mil pessoas foram diag-
nosticadas com a doença em 
Umuarama, sendo que 360 fale-
ceram devido a complicações da 
doença. Muitas pessoas trazem 
diversos tipos de sequelas e 
agora elas podem ser tratadas 
no Centro de Referência em 
Atenção Pós-Covid, que fica na 
Academia de Saúde (no bairro 
Cidade Alta/Belvedere).

Os atendimentos são reali-
zados às terças e quintas-fei-
ras, à tarde, com pacientes 
divididos em dois grupos dis-
tintos. “Os encaminhamentos 

dividindo os profissionais em 
mais de uma unidade, alter-
nando os dias para a entrega 
de medicamentos.

De acordo com o secretário 
Herisson Cleik, há dois anos 
toda a distribuição de medi-
camentos era feita exclusiva-
mente na Central Farmacêutica 
(que funciona no antigo Fórum). 
“Desde que assumimos a 
Secretaria, já demos início a 
esse processo de descentraliza-
ção, com o objetivo de facilitar a 

vida dos cidadãos. Desta forma, 
passamos a equipar todas as 
unidades de saúde com uma 
sala para medicamentos. Como 
a legislação exige que este tra-
balho de dispensação de medi-
camentos só pode ser feito com 
a supervisão de um farmacêutico, 
nós tivemos de improvisar e tra-
balhar dentro das possibilida-
des existentes”, detalha.

A Secretaria montou uma 
escala de revezamento espe-
cial: “Um mesmo profissio-
nal atende um dia na UBS X e 
outro dia na UBS Y. Isso quer 
dizer que todas as UBS acabam 
tendo ao menos meio período 
de atendimento, todos os 
dias. Essa redução pode gerar 
certo desconforto em parte da 
população, mas, pelo menos 
por enquanto, é o que pode-
mos fazer para levar atendi-
mento a um número máximo 
de usuários do sistema”, relata, 

são realizados por demanda 
espontânea e também por 
indicação dos profissionais de 
saúde da Atenção Primária em 
Saúde (APS), bastando ligar 
para os telefones (44) 3906-
1058 ou (44) 98457-1063 para 
agendamento de uma avalia-
ção prévia e triagem para que 
o paciente seja direcionado de 
acordo com seu quadro clínico 
ou sequela”, detalha Jaqueline 
de Bortoli Shiribayashi, dire-
tora de APS em Umuarama.

A equipe para atendimento 
na Academia da Saúde traba-
lha em sintonia para oferecer 
aos pacientes sequelados uma 
melhora da capacidade pul-
monar, da fadiga e dos casos 
de fraqueza muscular, além 

de cuidar para que a pessoa 
tenha melhor mobilidade e 
capacidade de realizar as ati-
vidades comuns da vida diária. 
“Os pacientes também rece-
bem cuidados para melhorar 
a memória e auxílio nas seque-
las psicológicas causadas pela 
covid-19”, indica Jaqueline.

A diretora, Simony Rosa, 
destaca que embora não haja 
estudos conclusivos sobre 
o comportamento do vírus 
no pós-doença, a Secretaria 
Municipal de Saúde acompa-
nha um cenário de pessoas 
com falta de ar, dificuldade de 
locomoção, perda de memória 
e outras sequelas. “A Academia 
da Saúde recebeu investi-
mento de recursos da própria 

administração municipal e da 
Sesa (Secretaria de Estado 
da Saúde) para ser adaptada 
e oferecer essas atividades e 
cuidados”, conta.

“Muitos pacientes têm um 
processo inflamatório, que 
atinge principalmente os pul-
mões e os rins, mas as sequelas 
podem ser diversas, neurológi-
cas e físicas, como dificuldades 
de linguagem, raciocínio, con-
centração e de memória, distúr-
bios do sono, depressão e ansie-
dade, além do agravamento de 
doenças preexistentes. Por isso 
a Academia da Saúde será de 
grande valia para quem neces-
sita de reabilitação específica, 
para uma recuperação satisfa-
tória”, analisa.

Outras vagas
Ainda na área da saúde, o prefeito Hermes Pimentel, por meio da 

Portaria n° 3.066/2022, autorizou a abertura de novo concurso 
público para a contratação de profissionais, no sistema estatutário. 
Uma Comissão Especial de Seleção de Pessoal já preparou o edital 
com instruções especiais para a realização do processo de contra-
tação de fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionista. “Para os cargos 
de nutricionista e de psicólogo também há uma vaga cada, com 

vencimento mensal de R$ 4.237,95. Para a vaga de fonoaudiólogo 
o salário será de 4.237,95, porém com um adicional de 20% (R$ 

847,59), totalizando R$ 5.085,54”, relata Ribeiro.

acrescentando que apenas nos 
distritos de Serra dos Dourados 
e Santa Eliza há farmacêutico 
em tempo integral.

Um concurso para a con-
tratação de mais médicos e 
farmacêuticos está em tramita-
ção na Prefeitura e, segundo o 
diretor de Recursos Humanos, 

Alexandre Faker Ribeiro, já 
está em fase de contratação de 
empresa responsável por sua 
realização. “Acreditamos que 
dentro de mais alguns dias o 
processo licitatório avance 
e, a partir da contratação da 
empresa já vamos poder rea-
lizar esse concurso”, observa.

A lei exige que a dispensação de medicamentos deve ser feita com a supervisão de um 
farmacêutico

ASSESSORIA/SECOM

Integração Comunitária
A recém-criada Secretaria de 
Integração Comunitária está com 
inscrições abertas para escolinhas 
esportivas e atividades voltadas à 
saúde e bem-estar da população. 
“Algumas opções, como futsal e 
ginástica funcional para a terceira 
idade, já estão à disposição da 
comunidade e outras estão sendo 
articuladas, devendo ser iniciadas 
nas próximas semanas”, explicou o 
secretário Thiago Caju. A secretaria 
está sendo estruturada no Centro 
de Integração ao Esporte (CIE) do 
Conjunto Sonho Meu. Criada por lei 
complementar e instalada no início 
do ano, a pasta já soma avanços com 
pouco mais de um mês de atividade. 
Cerca de 1 mil moradores do bairro e 
de outras regiões da cidade – a partir 
dos 6 anos de idade – participaram 
de atividades esportivas no local. 
“Tivemos reuniões com líderes 
comunitários, recebemos visitas 
de autoridades e lideranças locais, 
adquirimos itens de mobília, 
material de limpeza, escritório, etc., 
e incorporamos seis colaboradores à 
equipe”, disse o secretário.



8 LOCAL   Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 @tribunahojenewsumuarama

Forças de segurança se reúnem com
lideranças de bairros em Umuarama

Uma reunião entre presi-
dentes de bairros da cidade de 
Umuarama e integrantes das 
forças de segurança que atuam 
no município, foi realizada na 
cidade a fim de definir planos 
que possam ser aplicados para 
aumentar o patrulhamento poli-
cial nas comunidades e conse-
quentemente, dar mais segu-
rança à população. O encontro 
foi realizado no Conjunto 
Habitacional 1º de Maio.

N a  o p o r t u n i d a d e  o s 
Comandantes do 25º Batalhão, 
Batalhão de Fronteira e do 
Batalhão de Polícia Ambiental 
da Polícia Militar da cidade 
de Umuarama, e lideranças 
do Conselho de Segurança e 
Guarda Municipal estiveram 
presentes a fim de ouvir as 
demandas repassadas pelos 
presidentes dos bairros, frente a 
realidade de cada comunidade.

Durante a o encontro, foi 
apresentada pelos coman-
dantes a importância do 
apoio constante e direto da 
população, no combate à 
criminalidade.

“É o cidadão comum, 
durante sua rotina diária, que 
pode colaborar com os órgãos 

Mecânico de ‘fachada’ é preso por ameaças a namorada e por tráfico 
Um homem de 36 anos 

foi preso preventivamente 
na manhã de ontem (9) em 
Cruzeiro do Oeste, em uma 
ação conjunta que envolveu 
Polícias Civil e Militar. O detido 
é acusado de praticar vários 
crimes, entre eles, porte ile-
gal de arma de fogo, ameaça, 
apropriação indébita e até trá-
fico de drogas.

A situação teve início após 
a divulgação, no dia 30 de 
janeiro, de vídeos em redes 
sociais que noticiavam a 
suposta prática dos crimes de 
sequestro, cárcere privado, 
ameaça e apropriação indébita 
do investigado.

Em um dos vídeos, é pos-
sível ver o suspeito empu-
nhando uma pistola ao lado da 
namorada, de 23 anos, e de um 
recém-nascido, enquanto diz: 
“Ela que não me fala que me 
ama não, que tá aqui ‘ó’ (arma 
de fogo)”.

Aos policiais, a mãe da 

do governo. Por saber exata-
mente o que ocorre em seu 
bairro, em sua rua e vizinhança, 
é normalmente ele que tem 
conhecimento de algum mora-
dor agindo de forma suspeita”, 
apontou Major Cláudio Silva 
Longo, comandante do 25º 
Batalhão da Polícia Militar.

Ele ressalta que: “A polícia é 
a figura principal encarregada 
de manter a ordem pública 
para a consequente prestação 
da paz social e necessita da 
conscientização e da coopera-
ção de toda a sociedade para 
alcançar os seus objetivos”.

Na reunião foi apresen-
tada ainda aos presidentes de 
bairro, os detalhes da funcio-
nalidade do sistema de ligação 
telefônica via 190 onde qual-
quer pessoa pode fazer denún-
cia de forma anônima, assim 
colaborando com um bom tra-
balho das forças de segurança.

Outro ponto apresentado 
pelo comando, é do sistema 
recentemente adotado pela 
Polícia Militar do Paraná, “APP 
190 PR”. Trata-se de uma pla-
taforma online, pioneira no 
Brasil, que possibilita o acio-
namento de emergência sem 

ligação telefônica. Com o apli-
cativo é possível registrar fatos 
como: acidente de trânsito, 
perturbação de sossego, vio-
lência doméstica, entre outras 
ocorrências.

O aplicativo também é pro-
jetado para atender pessoas 
com deficiência auditiva, sendo 
possível ativar auxílio por libras, 
visando sempre atender ao 
usuário de maneira eficiente.

“Em ocorrências com risco 
à vida, o chamado é iniciado 

antes do preenchimento do 
formulário, por isso é muito 
importante deixar a localiza-
ção do aparelho ativa”, explica.

De acordo com Longo, um 
dos objetivos do aplicativo é 
auxiliar nas informações repas-
sadas. “Em algumas ocorrên-
cias é possível enviar vídeo e 
fotos e, após o preenchimento 
do formulário, é iniciado um 
chat, caso sejam necessárias, 
maiores informações. Também 
é possível acompanhar todos os 

detalhes da ocorrência, dando 
maior credibilidade ao sistema”.

TRANSPARÊNCIA
A eficiência do aplicativo é 

comprovada com a raros trotes 
até o momento, os quais foram 
devidamente identificados pelo 
Governo Digital, e os responsáveis 
encaminhados para a Polícia Civil 
por falsa comunicação de crime. 
Dando credibilidade e segurança 
no seu uso, e assim, o atendi-
mento se torna mais rápido.

vítima teria afirmado que não 
vê a própria filha há mais de 
uma semana, sendo a última 
vez no dia 22 de janeiro. Já o 
pai afirmava que estava à pro-
cura da filha e não conseguia 
encontrá-la.

Na ocasião da denúncia 
os policiais averiguaram que, 
supostamente, o suspeito teria 
dado inúmeros golpes em clien-
tes de uma oficina mecânica que 
possui, tendo inclusive furtado 
peças de automóveis e se apro-
priando indevidamente do veí-
culo de um casal.

Além disso, em alguns 
áudios que teriam sido envia-
dos pelo investigado, ele 
afirma que seria um traficante 
de drogas e que possui dois 
“funcionários” que vendem 
as drogas para ele.

A namorada do suspeito foi 
encontrada ontem (9), porém 
afirmou aos policiais que 
estava com o suspeito por von-
tade própria.

DURANTE o encontro, foi apresentada pelos comandantes a importância do apoio constante e direto da população, no combate à criminalidade

DIVULGAÇÃO

Ainda de acordo com a 
Polícia Civil de Cruzeiro do 
Oeste, tanto no Batalhão de 
Polícia Militar, enquanto aguar-
dava a confecção do bole-
tim de ocorrência, quanto na 

Delegacia de Polícia, enquanto 
aguardava para ser ouvido, 
o suspeito realizava amea-
ças e intimidações para que 
outras pessoas se calassem, 
demonstrando uma intenção 

de coagir as testemunhas para 
que não narrassem os fatos 
aos policiais.

Após o cumprimento dos 
mandados, o autor foi colo-
cado à disposição da Justiça.

Policiais do BPFron prenderam um ho-
mem de 28 anos e apreenderam 500 
caixas de cigarros contrabandeadas 
do Paraguai na manhã de ontem (9), 
na PR-082, entre Rondon e Cidade 
Gaúcha. A carga, avaliada em R$ 
1,5 milhão, estava em um caminhão. 
“No momento que deram a voz de 
abordagem, já na pista, os policiais 
foram surpreendidos. O motorista 
tentou jogar o caminhão em cima dos 
policiais a fim de conseguir fugir”, 
detalhou Namur Zandoná, comandan-
te do BPFron. Na evasão, o motorista 
tentou acessar uma estrada rural, mas 
foi alcançado. O condutor, morador 
em São Jorge do Patrocínio já tinha 
passagem pelo crime de contrabando 
e foi conduzido à Delegacia de Polícia 
Federal de Guaíra, assim como o 
caminhão e a carga de cigarros.

DIVULGAÇÃO
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
É um bom momento para planejar o 
que quer para o futuro e você terá ideias 
super inovadoras em mente. Anote tudo 
para colocar em prática depois. Pode per-
der grana se fizer negócios ou emprésti-
mos envolvendo com amigos.

TOURO  21/4 a 205
Vai explorar todo o talento e poten-
cial para atrair a atenção dos chefes e 
garantir o reconhecimento que merece. 
Controle suas reações e evite bater de 
frente com chefes e colegas. Quem está 
na pista pode se envolver com alguém 
influente e disputado.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
É um ótimo momento para fazer cursos 
de aperfeiçoamento ou para retomar 
os estudos e concluir a sua formação 
profissional. Apenas procure se con-
centrar em uma tarefa de cada vez. 
Na união, você e seu par estarão em 
grande sintonia. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Evite tocar em assuntos do passado, 
pois isso pode até causar um rompi-
mento com alguém querido. Imprevis-
tos e mudanças que poderão ocorrer. 
A boa notícia é seu charme vai atrair 
como ímã, estimulando as paqueras e 
a vida a dois.

LEÃO 22/7 a 22/8
Pode ter ótimos resultados em parcerias 
e sociedades, mas só se souber conciliar 
os seus interesses com os interesses dos 
outros. Novidades para a vida amorosa. 
Quem está na pista tem boas chances 
de se comprometer e quem já vive junto 
pode fortalecer a união. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Terá que se esforçar um pouco mais 
para manter as tarefas em dia. Pode 
ter dificuldade para aprender uma nova 
função, o que tende a deixá-la um tanto 
irritado (a). O amor pode estar ao seu 
lado. Se você já achou um, vai encantar 
com seu jeito prestativo. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Vai usar todo seu carisma e jeitinho para 
conseguir o que quer. Pode se dar bem em 
jogos, mas é bom não abusar demais da 
sorte. Evite apostas altas e fique longe de 
negócios de risco, pois é grande a chance 
de perder. Ouse e surpreenda no sexo.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Talvez você queira se dedicar mais a causas 
nobres, ao trabalho e às tarefas que você 
domina e sabe que faz bem. Pegue leve com 
a franqueza e com a teimosia. No amor, pode 
ter saudade de um (a) ex e talvez ir atrás dele 
(a), mas analise se vale a pena.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Se você procura emprego, vai arrasar nas 
entrevistas, então, agarre as oportunida-
des. No trabalho você terá muita criativi-
dade e suas ideias serão muito bem rece-
bidas por chefes e colegas. Estresse pode 
causar dores de cabeça ou outro mal-estar. 
Procure falar mais sobre os seus sentimen-
tos, é importante.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Seu lado consumista pode ficar mais evidente e, 
se não controlar os gastos, o dinheiro pode sair 
tão rápido quanto vai entrar. No amor, quem 
está na pista vai querer alguém para chamar de 
seu e dificilmente vai se envolver em aventuras. 
Na união, cuide bem de quem ama. Capriche na 
sedução, sem brigar por ciúme.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O dia pode começar um pouco tenso em 
casa com discussões em família. Mostre 
seus talentos no trabalho e batalhe pelos 
seus objetivos. Na paquera, vai encantar 
quem quiser com seu charme. Na união, 
vai revelar todo seu carinho e roman-
tismo. Desejos ardentes na intimidade.

PEIXES 20/2 a 20/3
Falar menos e ouvir mais é a principal dica 
desta sexta-feira. Não acredite em tudo que 
os outros vão dizer, pois pode ser fofoca, 
intriga e mentira. Há grande chance de se 
envolver num romance secreto ou proi-
bido. A dois, evite crises de ciúme para não 
atrapalhar a relação sem motivos reais. 

Quem nasceu nesse dia busca a mais ampla aceitação possível, mas também gosta 
de ser admirado. Querem que as realizações sejam elogiadas nos mais altos esca-
lões da sociedade ou da cultura. Conseguem atrair reconhecimento sem muito 
esforço e sem comprometer sua integridade. Sabem agir à sua própria maneira, 
seguros de si, mas são teimosos e um pouco inflexíveis.

Horóscopo nascidos em 10 de fevereiro
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BANCO 32

FDAA
CAMAREIRO

COMANDANTE
TOLDOTIA

ROSEALEG
OVAFFAROL

EITARI
GLACEBOAS
SOCIOLOGIA

EOERAS
PAMUITA

LUNETASIGA
NISSEIVT

CHAMUSCADO
OROSMESMA

Empre-
gado de
hotéis

Os
extremos
do braço
(Anat.)

Organi-
zação das
Américas

(sigla)

Piloto res-
ponsável
por uma
aeronave

Luz
dianteira
de carros

As roupas
depois de 
passadas

a ferro

Pedra,
em tupi

(?) Casoy,
jornalista
brasileiro

Inter-
jeição que
exprime

dor

Estudo das
relações 

dos grupos
humanos

Prata
(símbolo)

Sem 
ter o que

fazer

Indicação
do sinal
verde de
trânsito 

Filho
brasileiro
de pais

japoneses

Conso-
antes de
"dama"

Dar na
(?): ficar

igual

Depósito
de mel

"Deus", em
teologia

A irmã 
da mãe
Perna,

em inglês

Levemente
queimado

Açude
cearense

5, em
romanos
Os anos

do século

Peça para
cavar

Tipo de
telescópio

Bondosas;
generosas
Consultou
(o texto)

Antônimo 
de "pouca"

A (?): 
sem rumo

Época;
período

(?) Solano,
ator 

A forma
do anel
Desejar; 
almejar

Matéria de jornais 
ou revistas

As frases expressas
pelo sinal "?"

Pequena
flecha

Caminha; 
dá passos

A cantora 
de sucesso

Feitiço;
bruxaria

Cobertura
de lona
A cor do
salmão

A segunda
vogal

Cobertura
de bolo

3/itá — leg — oea. 4/favo. 5/dardo. 6/nissei.
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C A E
A R I T M E T I C A

E L E I T O R A L
M L G S A C O

S E N H O R A H E
H A A R C O S

B I F E A Ç H R
D E N T A D U R A
R O O E L O S
A C E S A E Q

FU T I L R C U PA
A O T R E M E R
N S E I I N T

A T U A L M E N T E
E L E O T E S

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.

A unidade do móvel de este-
rilização e educação em saúde 
do CastraPet Paraná chega 
a Umuarama na quinta-feira 
da próxima semana (16) para 
atender a 217 fêmeas. A Sedest 
anunciou ontem (9) a abertura 
de mais vagas, dessa vez para 
atendimento exclusivo de cães 
e gatos machos, totalizando 
260 procedimentos.

P a r a  p a r t i c i p a r  d o 
CastraPet, em primeiro lugar, 
as famílias devem estar 

Castrapet abre vagas para cadastro de cães e gatos machos
inscritas no Cad-Único, além 
de fazer um cadastro junto à 
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, onde devem apre-
sentar uma série de documen-
tos. “Para essas novas vagas 
abertas agora, vamos atender 
durante toda a segunda-feira, 
13 de fevereiro, das 8h30 às 
16h30. Além do Cad-Único, 
é preciso trazer documen-
tos pessoais como RG, CPF, 
comprovante de endereço e, 
quem tiver, os documentos do 

animalzinho, como a carteiri-
nha de vacinação, por exem-
plo”, explica Rubens Sampaio, 
secretário municipal de Meio 
Ambiente.

As cirurgias serão feitas na 
Escola Municipal Souza Naves, 
que fica na região da Praça 
Sete de Setembro. “Quando 
os donos de animais [tuto-
res] fazem a inscrição, eles 
recebem um termo contendo 
orientações de pré e pós-ope-
ratórias, que deve ser seguido 

à risca. Caso seja identificado 
que houve o descumprimento 
dessas regras, normas e orien-
tações, o animal poderá ser 
reprovado na avaliação clí-
nica e terá o procedimento 
cancelado, por isso abrimos 
vagas para fazer um cadastro 
de reservas”, indica Sampaio, 
acrescentando que quem pre-
cisar de informações sobre o 
programa pode entrar em con-
tato pelo telefone (44) 3621-
4141, ramal 101.

CASTRAPET Paraná chega a Umuarama 
na quinta-feira da próxima semana 
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  DE 
FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ.                  

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 
24/02/2023 ás 17:00 hs (se Deus permitir) tendo como local a sede do Sindicato, situada 
á Rua Augusto Giacomini nº10 no Município 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 de Contribuição 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, 10 de Fevereiro 2.023.

PAULO VICENTE DA SILVA
Presidente 

 Há muito associada a carros 
de estilo exótico e performance 
alucinante, o logo DBS tem sido 
ligado a vários dos mais presti-
giados modelos da Aston Mar-
tin. Desde 2018 o DBS figura no 
topo da linha de produtos da 
marca: um potente Twin-Turbo 
V12 agraciado com desempenho 
feroz e estilo incomparável. Com 
a produção da atual geração 
DBS se aproximando do fim, a 
Aston Martin se orgulha de apre-
sentar a novidade para ultrapas-
sar a todos os demais: o DBS 
770 Ultimate. A produção do 
DBS 770 Ultimate será iniciada 
no primeiro quadrimestre deste 
ano e as entregas estão previstas 
para começar a partir de setem-
bro, inclusive para o Brasil.

Como o nome sugere, o DBS 
770 Ultimate é uma eloquente 
última palavra. O mais potente 
Aston Martin de rua da história, e 
o mais rápido e potente DBS até 
hoje. Amplas melhorias de dese-
nho e engenharia tornaram o 

DBS 770 Ultimate uma memo-
rável e altamente colecioná-
vel celebração da grife Aston 
Martin Super GT. Disponível 
nas versões Coupe e Volante 
(conversível), o DBS 770 Ulti-
mate será produzido em edi-
ção estritamente limitada 
(330 Coupe e 199 Volante), com 
todas as unidades já estando 
antecipadamente vendidas.

O DBS 770 Ultimate é uma 
feroz reprodução do motor 
V12 (60 graus) de 5,2 litros com 
quatro eixos de comando da 
Aston Martin. Agora desenvol-
vendo 770 cv a 6.500 rotações 
por minuto e colossais 900 Nm 
de torque entre 1.800 e 5.000 
rpm, levando o DBS 770 à velo-
cidade máxima de 340 km/h, 
este magnífico motor é bene-
ficiado pelas modificações 
nas vias de ar e ignição, junta-
mente com o aumento de 7% 
na pressão máxima do turbo. 
A precisa sintonia das curvas 
de potência e torque garante 

 Já estão em plena produ-
ção na fábrica de Curitiba, no 
Paraná, os novos caminhões e 
ônibus Volvo com tecnologia de 
emissões Euro 6. Além de aten-
der à norma de emissões em 
vigor no Brasil desde janeiro, os 
novos veículos trazem muitos 
aprimoramentos em tecnolo-
gia, desempenho e segurança, 
com destaque também para a 
economia de combustível.

A introdução dos novos 
modelos Euro 6 no mercado 
brasileiro é mais um passo 
da Volvo na descarbonização 
dos transportes comerciais. A 
meta global da marca é redu-
zir as emissões de CO2 de seus 
caminhões em 50% até 2030 e 
em 100% até 2040.

VOLVO FH EURO 6
Caminhão mais vendido 

do Brasil nos últimos anos, o 
Volvo FH 2023 chega com mais 

Volvo inicia produção no Brasil
de caminhões e ônibus Euro 6

desempenho, maior economia 
de combustível e menos emis-
sões. Juntas, as inovações da 
nova geração Euro 6 resulta-
ram num consumo de diesel 
até 8% menor. Com potências 
de 380cv, 420cv, 460cv, 500cv 
e 540 cv, o novo motor D13K 
foi projetado com uma espe-
cificação mais evoluída e um 
sistema de combustão mais 
eficiente. Para reforçar sua van-
guarda na área de segurança a 
Volvo ampliou ainda mais a 
lista de dispositivos de série do 
modelo, em linha com a visão 
Zero Acidentes da marca.

VOLVO VM EURO 6
Os novos Volvo VM são os 

mais completos e avançados 
desde que essa linha foi lan-
çada. Seu moderno motor 8 
litros agora é de fabricação 
própria da Volvo e traz potên-
cias maiores, de 290cv e 360cv. 

A introdução dos novos modelos Euro 6 no mercado brasileiro é mais um passo da Volvo na 
descarbonização dos transportes comerciais

DIVULGAÇÃO

Outra inovação é I-Shift de 7ª 
geração, também presente 
no FH. Com uma inteligência 
maior, a caixa de câmbio teve 
aprimoramentos que possi-
bilitaram trocas de marcha 
mais rápidas, precisas e sua-
ves, repercutindo em maior 
desempenho, melhor dirigibi-
lidade e conforto para o moto-
rista. Essas modernizações 

proporcionaram um consumo 
de combustível até 10% menor 
no Volvo VM, dependendo da 
aplicação.

VOLVO B510R
Também já está em produ-

ção o mais potente e mais avan-
çado chassi rodoviário pesado 
do mercado: o Volvo B510R. As 
inovações e novas tecnologias 

do veículo fazem com que o con-
sumo de combustível da versão 
Euro 6 seja até 9% menor do 
que o da plataforma anterior. 
Com diversos avanços e apri-
moramentos, o novo chassi 
está ainda mais conectado e 
seguro do que seus antecesso-
res. O motor e a caixa de câmbio 
são os mesmos que equipam o 
caminhão Volvo FH. 

DBS 770 Ultimate, a despedida do Super GT da Aston Martin
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ao motorista a sensação de 
desempenho ilimitado, com 
uma excitante mescla de res-
posta, notável aceleração e o 
autêntico ronco de um V12.

A potência é enviada às 
rodas pela transmissão auto-
mática ZF de oito marchas e 
o diferencial mecânico LSD 
(Limited-Slip Differential) mon-
tado na traseira do carro. Além 
disso, o DBS 770 Ultimate rece-
beu uma calibragem exclusiva 
na transmissão para tornar as 
mudanças de marcha ainda 
mais rápidas e aumentar a 
interação com o piloto, con-
tribuindo para uma experiên-
cia de dirigir real e conectada. 
Tal é capacidade própria do 
sistema de frenagem do CCB 
(Carbon Ceramic Braking) que 
o DBS 770 Ultimate utiliza os 
mesmos discos do DBS (dian-
teiros de 410 mm x 38 e trasei-
ros 360 mm x 32 mm.

Para ampliar ainda mais a 
resposta do volante e o nível 
de detalhamento das reações, 
o DBS 770 Ultimate apresenta 
uma nova coluna de direção, 
permitindo ao condutor apro-
veitar uma conexão mais precisa 
com as vias à frente e sentir que os 
pneus dianteiros estão rodando 
com o máximo de confiança e a 
mais perfeita aderência.

Importante para garantir o 

engajamento e a sensação de diri-
gir do DBS 770 Ultimate, a rigidez 
frontal e lateral foi reforçada em 
25% para assegurar o máximo de 
prazer de pilotagem e resposta. 
Esse aumento foi possibilitado por 
uma travessa dianteira aumen-
tada, uma bandeja traseira mais 
grossa, o que também amplia a 
rigidez da torsão global em cerca 
de 3% para um perfeito equilíbrio 
do balanço dinâmico.

Evoluções também foram 
introduzidas no ADS (Adaptive 
Damping System). O DBS 770 Ulti-
mate ganhou calibragem exclu-
siva de amortecedores e uma 

configuração de software focando 
no controle e no comportamento, 
sem comprometer a qualidade da 
pilotagem. Ao melhorar a conexão 
do piloto e preservar o seu incon-
fundível caráter de condução, o 
DBS 770 Ultimate eleva o exem-
plar Super GT da Aston Martin a 
patamares ainda mais altos.

Assim como o DBS 770 
Ultimate foi mecanicamente 
ajustado, seu visual teve de 
ser desenvolvido para resul-
tar em um desenho assertivo 
e uma estética toda particular, 
adequada a um modelo criado 
para celebrar o fim de uma era. 

Edição limitada do DBS 770 Ultimate marca o fim da produção 
do atual DBS e será limitada globalmente a 499 unidades



11Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023   CLASSIFICADOS@tribunahojenewsumuarama

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
L U C I L E N E  D U T R A 
PEDRANGELO, inscrita sob  
nº CPF 717.083.249-68, esta-
belecido na Rua Guaporé, 2344, 
sobreloja, Zona VII, CEP 87503-
380, na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, comunica 
para devidos fins o extra-
vio de seu alvará. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.   
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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

BE
LE

ZA

LIQUIDA
A Umuarama Liquida vem aí. Não 
fique de fora da primeira grande 
campanha de descontos do ano. 
Será nos próximos dias 23 (quin-

ta), 24 (sexta) e 25 (sábado). 
Os detalhes da promoção serão 
divulgados em uma reunião no 
auditório da Aciu, na próxima 

quarta (15). Aguarde excelentes 
descontos.

É HOJE: Rainha da EXPO 2023!
A coluna destaca algumas das candidatas a  Rainha da Expo 
Umuarama em concurso que acontece na noite desta  sexta-

-feira (12) juntamente com o  lançamento da Feira Agropecuá-
ria, no Parque de Exposições Dario Pimenta da Nóbrega.

Mayara Nayane Saco-
man Rocha Neves

Mikaelly Tavares de Souza Camila dos Santos Paulino

Maria Clara Jakubowski Mayara Nayane Sacoman Rocha Neves

Ana Beatriz Rosa Ferreira Emanoelly Camilo Simões
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