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Câmara aprova projeto de lei que
libera terreno da Delegacia Cidadã
Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo à Câmara, aprovado ontem, 
em sessão extraordinária, libera o repasse de um terreno do Município 
à Sesp (Secretaria de Estado de Segurança Pública), onde será constru-
ída a Delegacia Cidadã de Umuarama. A questão tramitava desde abril 

do ano passado e somente agora é que houve a liberação documental 
por parte dos Poderes Executivo e Legislativo municipais. O processo 
licitatório para a construção da delegacia ficará a cargo da Sesp e do 
Departamento de Polícia Civil do Paraná.

JOSÉ A. SABINO/SECOM

Coleta 
terceirizada

Nova tabela da
Confaz pondera

preço dos
combustíveis

l 2

PSB quer cassar
Sargento Fahur
após ameaças à

Flávio Dino
l 3

Indústria do PR
cresce 3,9% em

dezembro, melhor
resultado do Sul

l 4

l 6

l 8

Programa
Mais Pecuária
Brasil chega
à Umuarama

l 9

A Secretaria de Esportes e Lazer de Umuarama abriu as inscrições da edição 2023 da corrida de obstáculos 
Desafio dos Fortes, que será disputada no dia 26 de março, na pista de motocross do Parque das Jabuticabeiras. 
As inscrições são gratuitas, porém, cada equipe deverá doar uma caixa fechada com 12 unidades de um litro de 
leite longa vida. A tradicional corrida de obstáculos é um esporte popular e cheio de emoções que consiste em 
vencer um percurso com vários desafios. Os participantes vão enfrentar de tudo: obstáculos físicos, paredes, 
barreiras, fossos e obstáculos de água, bem como desafios de equilíbrio, força e agilidade. 

Desafio dos fortes

A 48ª edição foi lançada 
ontem em clima de 

otimismo. O presidente 
da SRU, Milton Gaiari, 

anunciou que todos os 
estandes disponíveis no 

Parque de Exposições 
já estão negociados. O 

evento será realizado de 
9 a 19 de março próximo. 

Nos 240 mil metros 
quadrados, a expectativa 

é atrair 290 mil 
visitantes e movimentar 

negócios na casa dos 
R$ 80 milhões. l 8

Expo Umuarama
ASSESSORIA

l 7
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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

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
13/1 a 13/2 0,6792 0,6792 0,1783
14/1 a 14/2 0,6795 0,6795 0,1786

Ações % R$
Petrobras PN +3,05% 26,72 
Vale ON -1,80% 86,80 
ItauUnibanco PN -0,46% 25,80 
Bradesco PN -8,19% 12,67 
SP Alpargatas ON -18,68% 9,58 
Azul PN -7,46% 8,81

IBOVESPA: +0,07% 108.078 pontos

Iene 131,34
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 190,55

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,1% 5,2210 5,2220 +2,9%

PTAX  (BC) +0,4% 5,2520 5,2526 +3,0%

PARALELO -1,2% 5,1200 5,5300 +2,8%

TURISMO -1,3% 5,1200 5,5100 +2,8%

EURO -0,4% 5,6070 5,6082 +1,3%

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

DÓLAR 10/02

Iene R$ 0,0400
Libra est. R$ 6,34
Peso arg. R$ 0,028
R$1: 1.383,89 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/02 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 1.542,50 23,25 3,9%
FARELO mar/23 499,40 3,90 6,5%
MILHO mar/23 680,50 9,75 3,9%
TRIGO mar/23 786,00 28,75 7,5%

SOJA 160,98 0,0% -2,3% 160,00
MILHO 75,69 0,0% -2,4% 75,00
TRIGO 89,48 -0,1% -3,4% 92,00
BOI GORDO 266,29 0,2% -5,0% 265,00
SUINO 6,76 0,3% -4,8% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 10/02 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 10/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 10/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 172,00 1,8% 0,0%
SOJA Paranaguá 176,00 2,3% -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
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Vejo aqui que as vibes de Mercúrio agitam a cena 
no trabalho e trazem bons estímulos para os seus 
objetivos. Se quer mais independência, mudanças e 
outras oportunidades, vai com tudo! Colegas e ami-
gos podem ter papel destacado na sua vida e deixar 
você por dentro de assuntos importantes. 

TOURO  21/4 a 205
Tourinhos e tourinhas, todo mundo sabe que 
vocês são trabalhados no sossego, mas olha, essa 
semana não vai ser nada tranquila. Falando no 
bom sentido, claro, e tem tanta novidade rolando 
que vocês vão ficar ligados no 220! Os astros con-
vidam a tirar o pé da zona de conforto e turbinam 
as qualidades taurinas.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Pode aguardar mudanças positivas em casa, no 
convívio com parentes e também com o mozão. No 
lado profissional, seu prestígio vai subir no conceito 
dos chefes e vitórias importantes estão a caminho. 
Enquanto isso, a Lua Cheia ativa o seu dom para com-
prar, vender e negociar, sinal de dinheiro entrando. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Se depender da Lua Cheia, essa semana você tem 
tudo para faturar com seus talentos e habilidades. 
O Sol também traz boas novas e avisa que seus 
anseios e esperanças vão receber um baita incen-
tivo. Contatos com assuntos e pessoas diferentes 
e distantes podem colocar você em sintonia com 
novos interesses e atividades. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Mercúrio pede para te avisar que a partir do dia 14 
podem rolar parcerias bem lucrativas com gente 
que criativa como você. Ou então uma boa chance 
de montar algum negócio com o mozão naquele 
puxadinho que só entulha tralha e aranha. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Essa semana seu regente Mercúrio pode te dei-
xar ainda mais workaholic. Mas isso não é ruim, 
na verdade vai ser um belo incentivo para você 
mostrar suas qualidades. Promessa de emprego 
ganha impulso a partir do dia 14 e vejo aqui que 
você pode formar alianças bem vantajosas.

LIBRA  23/9 a 22/10
Saudade de ir pra balada e encontrar as amigas 
né minha filha? Bom, se depender da Lua Cheia 
não vai faltar estímulo para fazer mil contatinhos 
e socializar com a galera. A semana também será 
ótima para agilizar interesses no trabalho, acertar 
pendências e botar todas as contas em ordem.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Tá aí uma semaninha perfeita sem defeitos para 
ver os seus sonhos se realizarem! As novidades 
astrais só reforçam a onda de boa sorte que anda 
batendo na praia escorpiana! Vejo aqui reviravoltas 
espetaculares, parcerias de sucesso e conquistas 
que podem fazer você tirar a barriga da miséria 
com grana.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Mercúrio muda de cenário, reforça a sua criativi-
dade e deixa a sua energia mental tinindo, Sagita! 
Vejo aqui que você terá uma porção de ideias para 
agilizar seus interesses, além de contar com sua 
comunicação e simpatia para mandar bem nos 
contatos pessoais e profissionais essa semana. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Sucesso é o que te espera nessa semana e dinhei-
rinho no bolso também! Mudanças positivas mar-
cam presença já a partir de segundona e os astros 
vão abrir os seus caminhos financeiros. Você pode 
encontrar novas e boas alternativas para incremen-
tar seus recursos, isso sem falar que os seus ins-
tintos vão ficar ligadaços para negociar e faturar. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Mercúrio começa a brilhar em seu signo, realça as 
suas qualidades, traz mais sorte e deixa o seu carisma 
no topo. Bora tirar proveito da sua comunicação, cria-
tividade e envolver as pessoas próximas em seus pla-
nos porque eles têm tudo para deslanchar.

PEIXES 20/2 a 20/3
Período de sorte e boas energias no trabalho e 
com grana. Para melhorar, o Sol desembarca no 
seu signo, trazendo vitalidade e ótimas promessas 
para a sua vida. No amor, sucesso quem procura 
um crush, mas o romance vai pedir mais diálogo 
e confiança. 

Os nascidos em 11 de fevereiro são amorosos, criativos, desafiadores e curiosos. Não se contentam 
com pouco e por isso estão sempre em busca de evolução e aprimoramento. Teimosos e muitas 
vezes extremistas, são verdadeiros falando sempre o que pensam.

Horóscopo nascidos em 11 de fevereiro

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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3/sea. 4/rana. 7/acachar — baggage — cizânia. 12/arnold gehlen.
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F DA A
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C O M A N D A N T E
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E I T A R I
G L A C E B O A S
S O C I O L O G I A

E O E R A S
P A M U I T A

L U N E TA S I G A
N I S S E I V T

C H A M U S C A D O
O R O S ME S M A
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(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.

Os nascidos a 12 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Leão. São contradi-
tórios e conflitantes. Podem sofrer por motivo de amor e desencontros nas suas relações afetivas. 
Na família também são incompreendidos e criticados. Seu número principal é o 23, formado de 2, 
Lua e de 3, Júpiter. Juntos formam o 5, de Mercúrio, de inteligência, comunicação, jovialidade e 
popularidade. Este número confirma a sorte com política.

Horóscopo nascidos em 12 de fevereiro

Os nascidos a 13 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Virgem. São esquisitos, 
criativos e inteligentes. Estão sujeitos a emoções mórbidas e viverem sob impulsos incontroláveis. 
Precisam de uma boa formação espiritual ou religiosa, familiar e social, para que possam se tornar 
equilibrados e conscientes. Muitos apreciam a solidão e podem ser celibatários pela própria opção. 
Seu número principal é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano. A soma dá o 6, de Vênus, que os tornam 
sensíveis e afetivos, voltados também para as Artes e as coisas de bom gosto, bem como à Estética, 
à Beleza, mas que é problemático e dramático nas coisas do amor.

Horóscopo nascidos em 13 de fevereiro

    

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 11/2/2023

Sol

Paranaguá
max 26
min 23

max 26
min 20

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 23

max 24
min 19

Curitiba
max 23
min 18

FASES 
DA LUA

Domingo 12/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 13/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 718
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 07 07 07 03 02 01 09

Super Sete concurso: 356C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

SETEMBRO

11 13 15 18 20 21 22

Loterias
Megasena

01 03 06 08 11 12 14 15
17 18 19 20 21 23 25concurso: 2562Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio
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Publicada nova tabela para preço
médio ponderado de combustíveis

O Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz) 
publicou ontem (10) uma 
nova tabela para o preço 
médio ponderado ao con-
sumidor final (PMPF) de 
combustíveis nos estados e 
Distrito Federal. A portaria 
com os novos valores está no 
Diário Oficial da União (DOU) 
e começa a valer a partir da 
próxima quinta-feira (16).

AGU pede que STF reconheça decreto
que recompõe alíquota de PIS/Cofins

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) entrou, na última quin-
ta-feira (9) com ação para 
pedir que o Supremo Tribunal 
Federal (STF) reconheça 
a constitucionalidade do 
Decreto 11.374/2023. Editado 
em 1º de janeiro, o decreto res-
tabelece as alíquotas originais 
do Programa de Integração 
Social (PIS) e da Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) 
sobre as receitas financeiras de 
grandes empresas, que pagam 
tributos pelo regime de não 
cumulatividade.

O relator do processo 
será o ministro Ricardo 
Lewandowski. Ele teve o nome 
sorteado pelo Supremo.

Assinado por Lula,  o 

decreto editado no primeiro 
dia do ano substitui outro 
decreto, publicado em 30 de 
dezembro pelo então presi-
dente em exercício Hamilton 
Mourão. O texto reduzia pela 
metade as alíquotas de PIS/
Cofins sobre as receitas finan-
ceiras, como investimentos no 
mercado financeiro, de gran-
des empresas. A medida redu-
zirá a arrecadação em R$ 5,823 
bilhões neste ano, segundo a 
Receita Federal.

Desde o início do ano, as 
empresas estão entrando na 
Justiça contra o decreto edi-
tado pelo atual governo. Elas 
consideram que a medida é 
inconstitucional porque o 
aumento das alíquotas para 
contribuições federais, como 

o PIS e a Cofins, só podem 
entrar em vigor 90 dias após 
a publicação do decreto. 
Segundo a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), foram ajuizados 54 
mandados de segurança por 
empresas que questionam a 
validade do decreto.

A AGU argumenta que 
o decreto não se trata de 
aumento de carga tributária, 
mas de recomposição das alí-
quotas originais, de 0,65% para 
o PIS e de 4% para a Cofins. 
Além disso, a AGU alega que 
decreto do então presidente 
em exercício só entraria em 
vigor em 1º de janeiro. Dessa 
forma, os tributos reduzidos 
nem sequer chegaram a ser 
cobrados.

A tabela do PMPF serve de 
base de cálculo do Imposto 
sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual 
e  I n t e r m u n i c i p a l  e  d e 
Comunicação (ICMS), “para 
fins de substituição tribu-
tária, nas operações com 
Diesel S10, Óleo Diesel, Gás 
Liquefeito de Petróleo GLP/

P13 e GLP”.
Ela considera como crité-

rio a média móvel dos preços 
médios praticados ao consu-
midor final em até 60 meses 
anteriores à sua fixação. A 
medida, entretanto, é de ado-
ção facultativa para os estados 
e o Distrito Federal e necessa-
riamente não define os preços 
na bomba de combustível dos 
postos.
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Fahur na mira do PSB
que quer sua ‘cabeça’
por ameaças à Dino

“Flávio Dino, vem buscar 
minha arma, seu m**a!” Assim 
o deputado Sargento Fahur 
(PSD-PR) terminou discurso na 
quinta-feira (9) em evento na 
Câmara em defesa da indústria 
armamentista e do direito de o 
cidadão andar armado.

O encontro, com repre-
sentantes da indústria arma-
mentista, foi organizado pelos 
deputados Eduardo Bolsonaro 
(PL-SP), Julia Zanatta (PL-SC) e 
Marcos Polon (PL-MS) e aconte-
ceu na manhã da última quinta 
no Auditório Nereu Ramos. 
Enquanto o Sargento Fahur 
discursava de forma agressiva, 
uma criança corria pelo plená-
rio atrás dele.

O deputado classifica de 
“direito sagrado” a posse e o 
uso de armas de fogo, com-
parando-o com o direito a ter 
“uma geladeira” ou “um auto-
móvel”. E diz que o presidente 
Lula quer subtrair das pessoas 
esse direito por vingança.

Fahur, que é policial mili-
tar aposentado brada: “Como 
eu, que passei minha vida 
dando tiro e coronhada em 
bandido, vou andar desar-
mado?”. Ao final, então, ele 
xinga e ameaça o ministro da 

Cármen Lúcia envia os processos
de Bolsonaro para a Justiça do DF

A ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Cármen 
Lúcia, enviou cinco processos 
contra o ex-presidente Jair 
Bolsonaro para o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, 
no Distrito Federal.

As ações, apresentadas 
por parlamentares e entidade 
da sociedade civil, pedem a 
investigação do ex-presidente 
por declarações de ameaça ao 
Poder Judiciário e de promo-
ção de uma ruptura institucio-
nal no país durante as come-
morações do 7 de setembro 
em 2021.

Na decisão, Cármen Lúcia 
argumenta que Jair Bolsonaro 
não foi reeleito presidente da 
República e não detém mais 

Justiça, Flávio Dino.
O PSB, partido ao qual 

Flávio Dino é filiado pelo 
qual foi eleito senador pelo 
Maranhão, divulgou uma nota 
de repúdio ao discurso de 
Fahur. “É inaceitável que, sob 
a crença de que sairão impu-
nes pelo quesito da imuni-
dade parlamentar, deputados 
federais sintam-se livres para 
cometer crimes contra a vida 
de outras pessoas ou incitar 
o ódio e saiam impunes”, cri-
tica a nota, assinada pelo líder 
do partido na Câmara, Felipe 
Carreras (PE). “Flávio Dino é 
uma figura pública que vem 
atuando incansavelmente 
pela pacificação do Brasil, 
contra a violência e em defesa 
da democracia. A bancada do 
PSB na Câmara não vai admitir 
esse tipo de ameaça e tomará 
as medidas cabíveis para que 
o parlamentar responda por 
seus atos”.

Felipe Carreras infor-
mou que o PSB entrará com 
representação contra Fahur 
no Conselho de Ética e na 
Corregedoria da Câmara.

Em resposta, o deputado 
Sargento Fahur invocou a 
“liberdade de expressão” e a 

“imunidade parlamentar” para 
justificar o seu discurso. “Tenho 
a dizer que fiz uso da minha 
liberdade de expressão e invoco 
a minha imunidade parlamen-
tar garantida pela Constituição”, 
disse. “Durante quatro anos do 
meu mandato passado, convivi 
com deputados de esquerda 
ofendendo de todas as maneiras 
o presidente Jair Bolsonaro cha-
mando-o de genocida, mesmo 
não havendo contra ele nenhum 
processo ou condenação por 
genocídio”. “Não vi nenhum 
deles punido e não vi partido 
nenhum entrar com represen-
tação contra eles”, conclui Fahur.

foro privilegiado por estar sem 
mandato. Desta forma, não é 
mais competência do STF jul-
gar os pedidos.

“Pelo exposto, conside-
rando a perda superveniente 
do foro por prerrogativa de 
função do requerido, reco-
nheço a incompetência deste 
Supremo Tribunal Federal para 
processar e julgar a presente 
Petição e determino seja a pre-
sente Petição remetida, com o 
resguardo e cautelas devidos, 
ao Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região, 
para que seja distribuída ao 
juízo competente na Seção 
Judiciária do Distrito Federal, 
sem prejuízo do reexame da 
competência pelo destinatário, 

para adoção das providências 
necessárias, na forma da legis-
lação vigente”, diz a ministra 
na decisão.

SARGENTO Fahur ameaça e xinga o 
ministro Flávio Dino durante o discurso na 
Câmara dos Deputados

DIVULGAÇÃO

EX-PRESIDENTE não detém mais foro 
privilegiado, diz ministra
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Sem pedras no caminho
Uma das marcas de 
Arthur Lira (PP-AL) 
ao longo de seu 
primeiro mandato 
como presidente da 
Câmara foram os 
constantes atritos 
com os partidos de 
oposição. Sua gestão 
foi rotineiramente 
criticada por conta 
de sua política 
de proteger o até 
então presidente 
Jair Bolsonaro (PL) 
contra seus mais 
de 100 pedidos de 
impeachment, bem 
como por favorecer 
aliados por meio do 
extinto orçamento secreto. No que pode parecer um paradoxo 
diante desse histórico de apoio a Bolsonaro, logo após a vitória 
de Lula (PT) nas eleições, toda a antiga oposição passou a 
apoiar a recondução de Arthur Lira para a presidência da Casa.

LADO A LADO
A aproximação entre Lira 
e o novo governo não se 
deu por acaso. É o que 
explica um dos principais 
articuladores da ponte que 
acabou sendo feita entre 
Lula e Arthur Lira. Felipe 
Carreras (PSB-PE), líder da 
bancada do PSB, já mantinha 
um relacionamento próximo 
com o presidente da Câmara 
em seu mandato anterior, 
e foi um dos articuladores 
dessa sua aliança com 
Lula (PT).

O ‘esquecido’
Requião (PT) voltou a atacar o PT, afirmando que o partido 
“não tem proposta de Brasil”, e corre o risco de acabar 
depois de passada a era Lula. Requião – que foi preterido 
na nomeação para a diretoria-geral da Itaipu – também 
disparou contra a “frente ampla” formada por Lula para 
garantir sustentabilidade no Congresso e disse ainda ter sido 
“totalmente esquecido” pela legenda depois de disputar a 
eleição para o governo do Paraná. “Após o processo eleitoral 
no Paraná, fui simplesmente esquecido. As tendências 
simplesmente me deixaram de lado, nunca mais falaram 
comigo. Sequer perguntaram o que eu achava da organização 
do partido no estado”, afirmou. “Estou totalmente 
marginalizado e a corrente majoritária do PT no Paraná 
não me incluiu, ela desprezou a minha participação de uma 
forma absoluta”, queixou-se.

Salário esposa?
O STF proibiu o pagamento de ‘salário-esposa’ a servidores 
públicos. A decisão foi unânime. Barroso, relator do 
processo, argumentou que o benefício não tem ‘qualquer 
fundamento ou plausabilidade’. “A concessão do chamado 
‘salário-esposa’ aos servidores em razão tão somente, 
de seu estado civil constitui desequiparação ilegítima em 
relação aos demais servidores solteiros, viúvos, divorciados 
ou, até mesmo, em regime de união estável”, escreveu. 
Os ministros concluíram que o ‘salário-esposa’ viola os 
princípios republicano, da igualdade, da moralidade e da 
razoabilidade. “Evidentemente, as vantagens financeiras 
que compõem a remuneração dos agentes públicos devem 
guardar correlação com o cargo, suas atribuições, devendo 
haver contrapartida dos beneficiários”, destacou Barroso. 

CONFIÁVEL
Apesar do atrito do mandato 
anterior e divergências 
ideológicas em relação ao 
PT, Carreras conta que Lira 
construiu uma reputação de 
cumpridor de acordos. Esse foi 
justamente o perfil desejado 
por Lula para um presidente 
da Câmara dos Deputados: 
não necessariamente alguém 
submisso, mas alguém com 
quem o governo pudesse 
negociar e ter certeza de que, 
ao final, o acerto proposto 
seria cumprido.

DIVULGAÇÃO
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Indústria do PR cresce
3,9% em dezembro,
melhor resultado do Sul

A indústria do Paraná 
cresceu 3,9% em dezembro, 
segundo dados da Pesquisa 
Industrial Mensal, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgada 
ontem (sexta-feira, 10). Foi o 
melhor resultado do Sul na 
passagem entre novembro e 
dezembro: o Rio Grande do Sul 
evoluiu 1% e Santa Catarina 
variou 0,7%. Dez dos 15 locais 
pesquisados pela entidade 
tiveram variação positiva, 
enquanto o Brasil encerrou o 
ano com estabilidade na pas-
sagem dos dois meses: 0%.

Os dados apontam que o 
Paraná teve uma reta final de 
ano bem positiva, diante de 
um 2022 desafiador para a 
indústria por causa da inflação 
e o consequente aumento dos 
juros, que afetaram o poder de 
compra das famílias. O cresci-
mento na média móvel trimes-
tral no trimestre encerrado em 
dezembro de 2022 foi de 1,2%, 
à frente de São Paulo (0,8%) e 
Rio de Janeiro (0,5%), e dis-
tante da média nacional, de 
0,1%. Nesse recorte, apenas 
cinco dos 15 locais apontaram 
taxas positivas.

“Os bons resultados para-
naenses no final de 2022 abrem 
perspectivas otimistas para 
2023. Indústrias de alimentos 
e de refino de petróleo, por 
exemplo, registrarão resulta-
dos muito mais favoráveis em 

Setor de serviços encerra
2022 em alta no Estado

O Paraná encerrou o ano 
passado com alta de 4,4% 
no setor de serviços. O com-
parativo é dos 12 meses de 
2021 com o mesmo período 
de 2022. Na variação mensal, 
de novembro para dezem-
bro, o crescimento foi de 
0,4%, e no comparativo com o 
mesmo mês do ano passado, 
de 4,2%. Os dados são da 
Pesquisa Mensal de Serviços, do 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), divulgada 
nesta sexta-feira (10). 

O setor engloba turismo, 
transporte, hotelaria, aca-
demias, escolas de ensino, 

OS dados apontam que o Estado teve uma positiva reta final de ano, diante de um 2022 
desafiador para a indústria por causa da inflação e do aumento dos juros
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beleza, arquitetura, informá-
tica, técnicos especializados e 
telecomunicações. 

O turismo encerrou o ano 
com crescimento de 27,8%. Na 
passagem de novembro para 
dezembro, o crescimento do 
setor alcançou 2,2%, e em rela-
ção ao último mês de 2021 o 
aumento foi de 12,3%, um dos 
melhores resultados compara-
tivos do País.

Os indicadores positivos 
também foram puxados por 
serviços prestados às famí-
lias, como academias, hotéis 
e teatros (17,6%), serviços 
profissionais, como locação 

de automóveis, agências de 
publicidade e promoção de 
congressos (10,4%), transporte 
e serviços auxiliares (3,6%) 
e outros serviços, entre eles 
reparação e manutenção, alu-
guel de imóveis e atividades de 
apoio à agropecuária (0,7%).

Na passagem do mês, os 
destaques foram serviços 
profissionais, administrativos 
e complementares (15,5%), 
outros serviços (7,4%), servi-
ços prestados às famílias (3%) 
e serviços de informação e 
comunicação (3,4%). As varia-
ções são de dezembro de 2022 
com o mesmo mês de 2021.

2023”, afirma Júlio Suzuki, eco-
nomista do Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes).

Os principais resultados 
positivos da indústria para-
naense em 2022 foram na 
fabricação de bebidas (20,3%), 
celulose, papel e produtos de 
papel (3,9%), produtos de 
borracha e material plástico 
(2,1%) e veículos automoto-
res, reboques e carrocerias 
(1,6%). No segmento de bebi-
das, o Paraná teve o melhor 
resultado nacional, fruto de 
investimentos privados no 
setor e recuperação da ativi-
dade pós-pandemia.

De maneira geral, a indústria 
recuou no Brasil em 2022. Na 
soma dos estados, houve perda 
de -0,7% na variação com 2021. 
Paraná (-4,2%), Santa Catarina 

(-4,3%), Ceará (-4,9%), Espírito 
Santo (-8,4%), Pará (-9,1%) e 
muitos outros tiveram um ano 
complicado. Além das ques-
tões internas, o setor foi alta-
mente impactado pelo conflito 
geopolítico na Ucrânia, que 
aumentou de forma genera-
lizada o preço de vários insu-
mos e matérias-primas, impac-
tando nos custos de produção, 
e oscilação do dólar.

Mesmo com o volume de ati-
vidade em compasso mais lento 
ao longo do ano passado, a indús-
tria encerrou o ano com 15.271 
novas vagas de trabalho abertas 
no Paraná. Foi a terceira ativi-
dade econômica que mais abriu 
oportunidades, superada pelo 
setor de serviços e comércio. 
Atualmente, são quase 717 mil 
pessoas em atividade na área, 
contra 701 mil no ano anterior.

Não concluídas
Segundo o coordenador do FNDE 
há um passivo de cerca de R$ 
200 milhões em investimentos 
que não foram feitos e 
aproximadamente cinco mil obras 
não concluídas. Beto Preto projeta 
que cerca de 400 obras estejam 
nestas condições no Estado.

Bancada paranaense
O deputado federal Toninho 
Wandscheer (PP) foi reeleito 
coordenador da Bancada 
Paranaense em Brasília. Toninho 
foi reconduzido ao cargo que 
ocupa desde 2016. Ele está à 
frente da Bancada, composta 
por 30 deputados federais e três 
senadores. Juntos, eles discutem 
assuntos de interesse exclusivo 
do Paraná, como as emendas 
parlamentares, posicionamento 
da bancada em relação aos 
projetos que tramitam na Casa e 
que sejam de interesse ao Estado.

Prêmio de Jornalismo
As inscrições para o Prêmio 
Sistema Fiep de Jornalismo 
foram prorrogadas até dia 13 de 
fevereiro. Poderão concorrer ao 
prêmio materiais jornalísticos 
relacionados à indústria 
paranaense que falem sobre: 
política industrial, mercado, 
infraestrutura, inovação, 
sustentabilidade, tecnologia, 
educação profissional, segurança, 
saúde e qualidade de vida do 
trabalhador da indústria, indústria 
4.0, responsabilidade social, 
associativismo e competitividade.

Fórum de turismo
A Associação Turística do Norte 
do Paraná por meio do presidente 
Welington Trautwein Bergamaschi 
participa entre os dias 15 e 17 de 
março do 5º Fórum Paranaense 
de Turismo Religioso na cidade de 
Paranaguá. Segundo o presidente, 
a expectativa é que em 2024 
o evento seja realizado em 
Bandeirantes, Siqueira campos, 
Jacarezinho ou em Jaguariaíva nos 
Campos Gerais.

Mais mulheres
O Paraná foi o estado que mais 
empregou mulheres em 2022 no 
Sul do País. Foram criados 67.185 
postos de trabalho formais para 

Obras e recursos
O deputado federal Beto Preto (PSD) esteve em reunião com o 

coordenador-geral de Relações Institucionais do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), André Milhome de Andrade, 
para discutir sobre as obras federais de escolas que estão paralisadas 
nos municípios do Paraná. “Tivemos uma posição muito positiva do 

FNDE sobre a retomada de obras paradas e inacabadas. Esta também é 
claramente uma pauta do Ministério da Educação”, afirmou o parlamentar.

elas, o que representa 56,86% de 
todas as 118.149 colocações com 
carteira assinada registradas no 
Estado durante o ano passado.

Concurso Petrobras
A Petrobras anunciou a abertura de 
um concurso público para contratar 
373 novos empregados de nível 
técnico, além de abrir 1.119 vagas 
em cadastro de reserva, com 
salário inicial de R$ 5.563,90. As 
inscrições poderão ser feitas entre 
15 de fevereiro e 17 de março. O 
edital completo do concurso, que 
será realizado pela Cebraspe (ex-
Cespe), pode ser acessado neste 
site: https://www.cebraspe.org.
br/concursos/PETROBRAS_23_
NM. As provas serão realizadas no 
dia 30 de abril.

Presidência Tecpar
O engenheiro químico Celso 
Romero Kloss deve assumir a 
presidência do Tecpar Instituto 
de Tecnologia do Paraná. Ele deve 
substituir Jorge Augusto Callado 
Afonso que hoje comanda o órgão. 
Kloss já foi servidor do Tecpar. Entre 
1997 e 1999, ele foi Gerente de 
Serviços Tecnológicos do Tecpar.

Diretor jurídico
Luiz Fernando Delazari, ex-
secretário de Segurança do 
Paraná, será o diretor jurídico da 
Itaipu Binacional. O nome dele já 
era ventilado para o cargo pelos 
advogados Luiz Carlos Rocha, o 
Rochinha, e Manoel Caetano. Os 
dois acompanharam de perto 
o período em que Lula esteve 
preso na Superintendência da 
Polícia Federal.

Smart Agro
Líderes dos mais diversos 
segmentos participaram, no Show 
Rural Digital, do lançamento de 
um projeto de desenvolvimento 
setorial que vai transformar o 
agronegócio brasileiro. Fundado 
por uma parceria entre Grupo 
Brasil Soberano, Coopavel, Parque 
Tecnológico Itaipu e Fundetec, o 
Smart Agro Brasil vai acelerar a 
transformação digital do agro 
por meio da hiperconvergência 
de dados, apresentando uma 
visão clara, estratégica e 
direcionada para a melhoria de 
toda a cadeia do Agro.



5Sábado 11 e domingo 12 de fevereiro de 2023   GERAL@tribunahojenewsumuarama

DER homologa obra de R$ 3,9 milhões
na rodovia entre Umuarama e Xambrê

O  D e p a r t a m e n t o  d e 
Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR) homologou o 
resultado da licitação de recu-
peração dos acostamentos da 
PR-489, que liga os municí-
pios de Umuarama e Xambrê, 
no Noroeste. Serão investidos 
R$ 3.959.086,98 nas melhorias, 
contemplando ambos lados da 
rodovia, em uma extensão de 
17,32 quilômetros.

Com a publicação da homo-
logação em Diário Oficial, a 
próxima etapa é a assinatura 

SERÃO investidos R$ 3.959.086,98 nas melhorias, contemplando 17,32 quilômetros em 
ambos lados da rodovia entre Umuarama e Xambrê

DER

de contrato. Na sequência a 
empresa contratada apresen-
tará um plano de trabalho para 
avaliação do DER/PR, e, após 
aprovado, será emitida Ordem 
de Serviço, com prazo de exe-
cução de nove meses.

Está prevista a demoli-
ção manual nos locais com 
pequenos defeitos, seguida 
de reparos profundos, com 
execução de serviços de fre-
sagem, implantação de novas 
sarjetas e saídas de concreto, 
além de aplicação de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ ), enleivamento e 
capina manual.

Segundo estudo do DER/
PR, mais de 1.700 veículos por 
dia trafegam pelo trecho que 
liga os dois municípios, que, 
somados, têm aproximada-
mente 120 mil habitantes.

No início da obra os ser-
viços ficam concentrados 
na mobilização de equipe, 
maquinário e insumos, bem 
como na implantação do can-
teiro de obras.

Encontro com municípios sobre planos de saneamento
O Governo do Estado, pre-

feitos e técnicos municipais vão 
participar do fórum “Planos 
Regionais de Saneamento 
Básico e Modelagem de 
Prestação Regionalizada 
dos Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário”. O 
evento será na segunda-feira 
(13), com início às 14 horas, no 

SEGUNDO o Marco Legal do Saneamento, até 2033, distribuição de água potável deve 
alcançar 99% da população e a captação e tratamento de esgotos, 90%
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Os estudos preliminares e as proposições foram elaboradas pela 

Fundace a partir de contrato realizado pelo Serviço Social Autôno-
mo Paranacidade, vinculado à Secretaria das Cidades, que além 

de contratante atua como gestor e na fiscalização do processo. “A 
gestão de contratos de desenvolvimento regional em ações do Go-
verno do Estado faz parte do portfólio de serviços do Paranacidade. 

Vamos colaborar para o desenvolvimento desse sistema definido 
pelo Marco Legal do Saneamento”, disse a superintendente executi-

va do Paranacidade, Camila Mileke Scucat

Auditório Mario Lobo do Palácio 
das Araucárias, em Curitiba.

O encontro vai identificar as 
posições das prefeituras para-
naenses em relação às futuras 
contratações do serviço de sanea-
mento e tratamento de água, bus-
cando um alinhamento para a 
implantação dos planos regionais. 
O secretário estadual das Cidades, 
Eduardo Pimentel, abre o evento, 

que terá também a participação 
de representantes da Fundação 
para Pesquisa e Desenvolvimento 
da Administração, Contabilidade 
e Economia (Fundace), contra-
tada para a elaboração das pro-
postas dos Planos Regionais e 
da Modelagem.

Os representantes dos muni-
cípios discutirão as ações do 
governo estadual, que busca 
atender as legislações fede-
ral (14.026/2020) e estadual 
(237/2021). De acordo com o 
Marco Legal do Saneamento, 
até o ano de 2033, os servi-
ços de distribuição de água 
potável deverão alcançar 99% 
da população e os de capta-
ção e tratamento de esgotos 
90%. “Vamos ouvir as prefei-
turas e os técnicos na busca 
pelo modelo mais indicado 
para cumprir o que determina 
o Marco Legal do Saneamento”, 

Show Rural teve recorde de público 
e movimentou mais de R$ 5 bilhões

O Show Rural de Cascavel, 
maior feira de agropecuária 
do Paraná, bateu recorde de 
público: 384.122 visitantes. É 
o maior público em cinco dias 
desde 1998, quando ela foi 
criada. Foram movimentados 
R$ 5 bilhões em negócios (finan-
ciamentos, contratos, parcerias 
e compras) para modernização 
do campo e dos sistemas de 
produção. Os resultados foram 
apresentados ontem (10) pelo 
presidente da Coopavel, Dilvo 
Grolli, em coletiva de imprensa. 
Ele também anunciou a data da 
próxima edição: de 5 a 9 de feve-
reiro de 2024.

“Os resultados alcan-
çados mostram a força do 

agronegócio e a confiança 
dos produtores rurais em 
uma cadeia produtiva funda-
mental para o Brasil e para o 
mundo”, disse Grolli. Segundo 
ele, foram quase 100 mil pes-
soas a mais do que o maior 
público até então, em 2020, 
com 298.910 pessoas.

O Governo do Paraná é um 
dos principais apoiadores da 
feira. Empresas públicas levam 
estandes ao local para intensifi-
car o diálogo com segmentos da 
economia e técnicos do Sistema 
Estadual de Agricultura (Seagri), 
composto por Secretaria de 
Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab), Agência 
de Defesa Agropecuária do 

Paraná (Adapar), Instituto 
de Desenvolvimento Rural 
do Paraná Iapar-Emater 
(IDR-Paraná) e Centrais de 
Abastecimento do Paraná 
(Ceasa), participam de mesas 
redondas e apresentações sobre 
inovações no agronegócio.

O governador Ratinho 
Junior participou do lança-
mento de programas, entrega 
de investimentos a coopera-
tivas e produtores rurais, dis-
cussões técnicas e assinaturas 
de novos convênios. Segundo 
ele, os investimentos cons-
tantes do setor em plantas 
industriais e na modernização 
do cultivo das lavouras, den-
tro do sistema cooperativista, 

aliado às políticas do Governo 
do Estado voltadas ao agrone-
gócio e infraestrutura formam 
um modelo ideal para a con-
tinuidade do crescimento da 
economia do Paraná.

Na quarta, liberou cerca 
de R$ 240 milhões do BRDE 
em contratos com cooperati-
vas, produtores rurais, empre-
sas e com a prefeitura de 
Cascavel. As contratações das 

cooperativas Coasul, Copagril, 
Copacol e Frimesa, das empre-
sas Transvale, Sul América, 
Pluma Agro, Usina Weidmann, 
Irmãos Krefta, Agro Diferencial, 
Pisossul, 3DI Engenharia e JE 
Construtora, além de produ-
tores rurais, somam aproxi-
madamente R$ 150 milhões, 
além de investimentos para a 
prefeitura de Cascavel adquirir 
ônibus elétricos.

FORAM movimentados R$ 5 bilhões em negócios (financiamentos, contratos, parcerias e 
compras) para modernização do campo e dos sistemas de produção

ARI DIAS/AEN

diz o secretário.
De acordo com a secretá-

ria-geral da Superintendência 
Estadual das Microrregiões de 
Água e Esgotamento Sanitário do 
Paraná, Márcia Oliveira Amorim, 
a discussão da proposta dá 
continuidade ao processo de 
definição dos Planos Regionais 
de Saneamento Básico e da 
Modelagem da Prestação dos 
Serviços para as três micror-
regiões paranaenses - Oeste, 
Centro-Leste e Centro-Litoral.

“O Fórum acontece depois 
das audiências públicas sobre 
o tema e da publicação das 
propostas elaboradas pela 
Fundace, dentro dos prazos 
legais, no fim do ano pas-
sado”, explica Márcia. A legis-
lação estabelece que o edital 
de licitação para a contratação 
dos serviços deve ser lançado 
até o fim de 2024, enquanto 
os respectivos contratos têm 
até o ano seguinte para serem 
homologados.
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Câmara aprova projeto de lei que
destina terreno à Delegacia Cidadã

A Polícia Civil de Umuarama 
i n fo r m a  q u e  a  C â m a ra 
Municipal de Umuarama 
aprovou a lei de doação de 
um terreno do município de 
Umuarama para o Estado do 
Paraná para a construção do 
prédio da nova delegacia de 
polícia de Umuarama.

A questão estava tramitando 
desde o dia 29 de abril de 2022, 
quando o Prefeito Hermes 
Pimentel da Silva encaminhou 
ofício ao então Secretário de 
Segurança Pública, Coronel 
Rômulo Marinho Soares, mani-
festando interesse do município 
na construção de uma Delegacia 
Cidadã em Umuarama e, ao 
mesmo tempo, disponibili-
zando o terreno para viabilizar 
o projeto.

Ainda no ano de 2022, o 
procedimento tramitou por 
todos os órgãos responsáveis 
e recebeu parecer favorável 
a doação do terreno e cons-
trução da nova delegacia. 
Contudo, desde então a trami-
tação do procedimento estava 
paralisada porque a legisla-
ção nacional veda a doação 
de bem pela Administração 
Pública em ano eleitoral.

Forças de segurança 
averiguam caso 
de escravidão 

na PR-482
 Policiais do 25º Batalhão 

d e  Po l í c i a  M i l i ta r  d e 
Umuarama deram apoio 
na tarde da última quinta-
-feira (9) a uma ação desen-
cadeada pela Polícia Civil 
do município. Informações 
chegaram aos investiga-
dores, dando conta de um 
caso de situação análoga à 
escravidão que estaria acon-
tecendo em uma proprie-
dade rural situada entre os 
municípios de Maria Helena 
e Nova Olímpia.

Foram acionados, além 
de investigadores e poli-
ciais militares, também 
integrantes do Batalhão de 
Policiamento de Fronteira 
(BPFron) e do Rotam que 
se organizaram e foram até 
o local, acompanhados de 
outra equipe do GOA (Grupo 
de Operações Aéreas) da 
Polícia Civil do Paraná.

O  c a s o  a co n t e c i a , 
segundo denunciantes, em 
uma área de mata à beira da 
rodovia PR-482 e, de acordo 
com os policiais envolvidos 
na ação, as informações 
iniciais eram de que em tal 
propriedade, haveria traba-
lhadores fazendo o corte de 
bambu sob a supervisão de 
homens fortemente arma-
dos. Seriam ao menos qua-
tro ‘capangas’, que manti-
nham as vítimas sob a mira 
das armas de fogo.

Assim que chegaram ao 
local indicado, os as auto-
ridades envolvidas não 
encontraram ninguém, 
apenas feixes de bambu 
cortados e amarrados para 
o transporte.

A investigação segue 
sendo desenvolvida pela 
Polícia Civil ainda sob sigilo, 
tendo em vista que uma 
pessoa que estaria sendo 
vítima, conseguiu escapar e 
praticou a denúncia.

Ontem (sexta-feira, 10) 
pela manhã uma pessoa foi 
interrogada na delegacia e, 
um inquérito foi instaurado 
para apurar detalhes a res-
peito do caso.

Diante disso, já no início de 
2023 e a superação dessa veda-
ção legal, os trâmites neces-
sários a conclusão do projeto 
voltaram a andar, com apre-
sentação de projeto de lei de 
doação do terreno pelo Prefeito 
Municipal Hermes Pimentel, 
o que foi acolhido e aprovado 
pela Câmara Municipal de 
Umuarama ontem (sexta-feira, 
10) pela manhã, em sessão 
extraordinária. Agora a lei segue 
para sanção do prefeito.

A partir de então, o procedi-
mento retorna ao Departamento 
da Polícia Civil e Secretaria de 
Segurança Pública para con-
tinuidade do processo licita-
tório e efetiva construção da 
obra. Existe uma grande expec-
tativa na rápida tramitação 
desse projeto a partir de agora, 
tendo em vista que a constru-
ção da Delegacia Cidadã de 
Umuarama já está contemplada 
no planejamento estratégico do 
Departamento da Polícia Civil.

O terreno doado pela 
Prefeitura de Umuarama fica 
localizado na Rua Gralha Azul, 
local onde também está insta-
lado o 25º Batalhão da Polícia 
Militar e a Polícia Ambiental. 

A Delegacia Cidadã será cons-
truída ao lado da Polícia Militar 
Ambiental – Força Verde.

O terreno doado possui 
área de 4.000 m² e o projeto 
previsto para Umuarama é o da 
Delegacia Cidadã - Padrão – III, 
conforme fotografia abaixo.

Há tempos a Polícia Civil de 
Umuarama aguarda essa ini-
ciativa. As atuais instalações da 
delegacia são antigas e, apesar 
da manutenção periódica, são 
comuns problemas nas instala-
ções hidráulicas, elétricas, infil-
trações em períodos de chuva e 
rede de internet.

DELEGACIA E CADEIÃO
Outra grande preocupação é 

a localização da atual delegacia 

ao lado da cadeia pública de 
Umuarama. Como sabido, no 
local já aconteceram tentativas 
de fugas até mesmo com uso de 
grande quantidade de explosi-
vos, o que expõe a risco a socie-
dade local, já que a delegacia de 
polícia recebe, diariamente, víti-
mas, testemunhas, autoridades 
locais e demais representantes 
da sociedade civil.

A construção de um espaço 
próprio ao desenvolvimento 
dos trabalhos específicos 
da Polícia Civil, permite um 
atendimento mais adequado, 
organizado e humanizado 
a toda população. Será um 
grande avanço para a segu-
rança pública da cidade de 
Umuarama.

Homens são presos com drogas
em ação policial no 1º de Maio

Dois homens foram pre-
sos na tarde da quinta (9) 
no Conjunto 1º de Maio em 
Umuarama durante uma ope-
ração das Polícias Ambiental e 
Militar de Umuarama.

Informações anônimas 
deram conta de que um veículo 
Sedan de cor bordo seguia em 
direção à Umuarama e que, pos-
sivelmente, estaria dando apoio 
a um outro veículo Hatch, de cor 
vermelha, que havia sido abor-
dado pela Polícia Rodoviária 
Federal no Posto de Porto 
Camargo, em Alto Paraíso.

No carro abordado, os 
policiais encontraram armas 
e munições, sendo cinco pis-
tolas e munições de fuzil cali-
bre 12 e .45. Em deslocamento 
pela rodovia, próximo ao dis-
trito de Serra dos Dourados, os 
policiais cruzaram com o veí-
culo suspeito, que empreen-
deu fuga.

Após uma perseguição, 
policiais militares abordaram 
o carro na entrada do bairro 
1º de maio. Nas buscas, foram 

PROJETO da Delegacia Cidadã de Umuarama deve sair do papel com a aprovação da 
doação do terreno pela Câmara
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encontradas 6 gramas de maco-
nha e um cigarro da droga, além 
de dois celulares quebrados e R$ 
112 em dinheiro.

Os presos foram enca-
minhados para à Delegacia 
de Umuarama. O veículo foi 
apreendido e encaminhado 
para o pátio da Força Verde.

Na tarde de ontem (10) a Polícia Federal cumpriu 
mandado de busca e apreensão, com objetivo de 
reprimir o compartilhamento e a posse de fotos e 
vídeos com conteúdo de abuso sexual infantil. Na 
ação, policiais federais cumpriram a ordem judicial 
expedida pela 3ª Vara Federal de Maringá, em 
uma residência localizada no município de Santa Fé. 
Durante as buscas, houve a confirmação de que o 
suspeito possuía imagens contendo exploração sexual 
de crianças e adolescentes. O morador, que não 
teve a identidade revelada, foi preso em flagrante. 
Em caso de condenação, a pena prevista é de até 
4 anos de reclusão.

DIVULGAÇÃO

VEÍCULO abordado pela PRF levava 
armas e munições. Batedor foi abordado 
em Umuarama com pequena quantidade 

de drogas

DIVULGAÇÃO
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Regulamento e Informações

    (44) 9 9164-2212       

  Inscrições até
  18 de Fevereiro     

Prova Desafio dos Fortes 2023 já
tem inscrições abertas e gratuitas

N u m a  rea l i za çã o  d a 
Prefeitura de Umuarama, por 
meio da Secretaria de Esportes 
e Lazer (Smel), já está com ins-
crições abertas a edição 2023 da 
corrida de obstáculos Desafio 
dos Fortes, que será disputada 
no dia 26 de março, na pista de 
motocross localizada da entrada 
do Parque das Jabuticabeiras. 
As inscrições são gratuitas, 
porém cada equipe deverá doar 
uma caixa fechada com 12 uni-
dades de um litro de leite longa 
vida (o leite ‘de caixinha’).

Mas o que é o Desafio dos 
Fortes? “Esta é uma tradicio-
nal corrida de obstáculos, um 
esporte popular e cheio de emo-
ções que consiste em vencer um 
percurso com vários obstáculos, 
que todos os participantes de 

Presidente da Uefa diz que clubes pagam salários “imprudentes”
O presidente da Uefa, 

Aleksander Ceferin, alertou que 
muitos clubes europeus estão 
“comprometendo sua susten-
tabilidade econômica” devido 
ao crescimento constante dos 
salários dos jogadores, os quais 
aumentaram em média 16% em 
comparação com os níveis pré-
-pandemia. O órgão regulador 
do futebol europeu divulgou seu 
relatório Benchmarking, uma 
análise do cenário financeiro do 
futebol europeu, que destacou 
como o esporte está voltando à 
normalidade após os desafios 
econômicos da pandemia de 
Covid-19.

O relatório disse que a 
receita de quase 150 clubes 

cada grupo precisam superar”, 
explica o secretário Jeferson 
Ferreira (Esporte e Lazer). Os 
participantes vão enfrentar 
de tudo na prova: obstáculos 
físicos, paredes, barreiras, fos-
sos e obstáculos de água, bem 
como desafios de equilíbrio, 
força e agilidade.

“Todos os atletas que cruza-
rem a linha de chegada de forma 
legal, que estiverem regular-
mente inscritos e não descum-
prirem o regulamento, recebe-
rão medalhas de participação. 
As equipes que conseguirem o 
melhor tempo em cada catego-
ria receberão troféus de cam-
peão geral, vice e do terceiro ao 
quinto lugares”, acrescentou o 
secretário Jefinho.

Outra característica do 

desafio são as equipes mis-
tas. A competição será reali-
zada em três categorias, sendo 
masculino (formada por qua-
tro homens), feminino (quatro 
mulheres) e misto (dois homens 
e duas mulheres), A corrida 
será disputada na distância de 
1352mt, contendo 17 obstáculos 
construídos. As equipes percor-
rerão uma distância de 1.352 m 
contendo 17 obstáculos. A lar-
gada será às 7h, sob qualquer 
condição climática.

As inscrições já podem 
ser realizadas na sede da 
Secretaria de Esporte e Lazer 
no Ginásio de Esportes Amario 
Vieira da Costa, das 8h às 12h 
e das 13h30 às 17h, até 22 de 
março – podendo ser encerra-
das antes caso se complete o 

número máximo de 110 equi-
pes. “A comissão organizadora 
pode aumentar o limite de equi-
pes, de acordo com a procura, 
com a preocupação de garantir 

a segurança de todos os parti-
cipantes. Vamos movimentar a 
comunidade com mais essa pro-
moção”, completou o secretário 
de Esporte e Lazer.

aumentou em média 4,6%, 
enquanto a receita de patro-
cinadores e comerciais foi 
13% maior do que os níveis 
pré-pandêmicos, depois que 
eles perderam 7 bilhões de 
euros durante a pandemia. No 
entanto, havia preocupação 
com os custos operacionais 

subindo 11%, enquanto os 
custos financeiros aumenta-
ram 18%, sendo o salário dos 
jogadores o principal culpado.

“Apesar da turbulência 
sem precedentes dos últimos 
anos, os salários continuaram 
a crescer, aumentando em 
média 16% em comparação 

com os padrões pré-pandêmi-
cos”, disse Ceferin. “Os salá-
rios dos jogadores de primeira 
divisão, por exemplo, mais que 
dobraram na última década”. 
“E, embora esta não seja uma 
tendência negativa isolada-
mente, está claro que muitos 
estão comprometendo sua 

sustentabilidade econômica 
na busca imprudente pelo 
sucesso”.

O relatório mostrou um 
aumento de 108% nos salários 
dos jogadores nos últimos 10 
anos e eles continuam subindo 
desde 2019, apesar das quedas 
de receita durante a pandemia.

Bia Haddad vence a terceira seguida
e vai à semi do WTA de Abu Dhabi

A tenista brasileira Beatriz 
Haddad venceu a terceira par-
tida seguida no WTA 500 de 
Abu Dhabi e avançou à semi-
final do torneio de simples 
feminino. Atual número 14 do 
mundo, Haddad se classificou 
após vencer de virada a caza-
que Elena Rybakina (10ª no 
ranking) por 2 sets a 1 (parciais 
de 3/6, 6/3 e 6/2). A paulistana, 
de 25 anos, volta a competir a 
partir das 11 de hoje (11). A 
adversária na semi será a suíça 
Belinda Bencic (9ª).

DIVULGAÇÃO

BRASILEIRA encara a número 9 Belinda Bencic às 11h de hoje

“Consegui jogar um tênis 
agressivo e sacar muito melhor 
que ontem, então espero levar 
isso para o jogo contra a Bencic. 
Vai ser um jogo numa quadra 
grande, contra uma jogadora 
grande e experiente. Sei das 
minhas qualidades e das quali-
dades dela. A gente se conhece 
bastante desde o juvenil e 
também nos enfrentamos em 
duas vezes no ano passado. 
Vou fazer o meu melhor, bus-
car evoluir o meu tênis, ser 
corajosa e vamos ver o que 

acontece”, disse a brasileira.
Nos dois jogos anteriores 

entre as duas tenistas no cir-
cuito mundial, Haddad venceu 
uma vez, e Bencic a outra.

Antes da semi de Bia 
Haddad, quem também bus-
cará uma vaga na final no WTA 
de Abu Dhabi será a compa-
triota Luisa Stefani. Ao lado da 
chinesa Shuai Zhang, a campi-
nense vai encarar na semi de 
duplas femininas a  japonesa 
Miyu Kato e a romena Monica 
Niculescu. Nesta temporada, 

A tradicional corrida de obstáculos é um esporte popular e cheio de emoções que consiste em 
vencer um percurso com vários desafios

ASSESSORIA/SECOM

Stefani já faturou o título 
do WTA 500 de Adelaide 
(Austrália) ao lado da  norte-
-americana Taylor Towsend, 
e também levantou a inédita 

taça para o país no torneio 
de duplas mistas, ao lado 
do gaúcho Rafael Matos, no 
Aberto da Austrália, primeiro 
Grand Slam do ano.
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Expo Umuarama 2023 é lançada com 
100% do espaço comercial reservado

A 48ª Expo Umuarama/21ª 
Internacional foi lançada na 
noite de ontem (10) em clima 
de otimismo. O presidente da 
Sociedade Rural, Milton Gaiari, 
anunciou que todos os estan-
des disponíveis no parque 
Dario Pimenta da Nóbrega já 
estão negociados. O evento 
será realizado de 9 a 19 de 
março próximo.

Segundo Gaiari, a estrutura, 
que tem 240 mil metros qua-
drados, ficou pequena para a 
Exposição, uma das maiores 

do segmento no Sul do Brasil, 
não só no espaço físico, mas 
também nos números registra-
dos a cada edição. Neste ano, 
a expectativa é atrair 290 mil 
visitantes e movimentar negó-
cios na casa dos R$ 80 milhões.  

Serão cerca de 450 exposi-
tores do comércio, indústria, 
prestação de serviços e setor 
agropecuário. Um dos desta-
ques são os maquinários agrí-
colas. O setor automotivo não 
fica para trás. As principais 
revendas de veículos nacionais 

e importados marcarão pre-
sença na Feira, com estandes 
espaçosos e condições diferen-
ciadas de pagamento, garanti-
das pelas montadoras.

O Pavilhão de Indústria e 
Comércio reunirá 100% de 
empresas locais, selecionadas 
pela Prefeitura em uma união 
de forças para incentivar as 
empresas da cidade. Presente 
no lançamento, o prefeito 
Hermes Pimentel destacou 
a importância da realização 
como vitrine econômica do 

município e da região.
A agricultura e a pecuária 

continuam sendo o destaque 
da mostra. Serão cinco lei-
lões de gado geral, de corte 
e PO (Puro de Origem), para 
cria, recria e engorda. Ainda 
na área técnica, estão pro-
gramados seminários, pales-
tras e o Encontro da Mulher 
Trabalhadora Rural, que se 
tornou tradição. A Fazendinha 
ganhará nova roupagem, 
mostrando as melhores técni-
cas de produção de múltiplas 

culturas.
Mantendo o ritmo de 

ascensão dos últimos anos, 
a Expo 2023 vem embalada 
com a maior programação 
de shows da sua história. Em 
pelo menos duas noites do 
evento haverá dobradinha 
de espetáculos. Com apenas 
um ingresso, o público poderá 
assistir duas apresentações. E 
nos intervalos entre os artistas 
do sertanejo, DJs vão seguir 
animando a galera na arena, 
com estilos musicais variados.

Casos de dengue somam 85 e saúde 
lida com suspeita de chikungunya

Em transição, coleta de 
resíduos orgânicos está 

sendo regularizada

Para dar conta da coleta de 
resíduos orgânicos, o chamado 
lixo doméstico, produzido pela 
população de mais de 117 mil 
habitantes de Umuarama, 
caminhões coletores percor-
rem até 90 quilômetros cada 
um, de segunda a sábado. 
Juntando o trabalho da frota 
de 12 veículos, entre 80 e 90 
toneladas são retiradas dia-
riamente das ruas da cidade 
e transportadas até o aterro 
sanitário municipal, onde é 
feita a compactação.

São 13 rotas (10 realizadas 
na parte da manhã e três à 
tarde), além da coleta noturna 
e dos distritos. Esse volume 
revela a dimensão desse 
importante serviço público 
realizado pelo município, que 
exige o trabalho de 70 garis. 
Porém o município conta com 
apenas 37 concursados na 
ativa. Outros 40 trabalhadores 

A Secretaria Municipal 
de Saúde confirmou quatro 
novos casos de dengue nesta 
semana, elevando para 85 o 
total acumulado desde agosto 
do ano passado, quando se 
iniciou o ano epidemiológico 
atual. A doença já foi confir-
mada em 48 localidades do 
município, porém não houve 
nenhum óbito nem casos de 
dengue grave ou com sinais 
de alarme.

Há ainda 74 suspeitas da 
doença em investigação e 848 
já foram descartadas, do total 
de 1007 notificações regis-
tradas no mesmo período. 
As maiores incidências ocor-
rem nos bairros Ouro Branco, 
Vitória Régia e na região cen-
tral, atendida pelo Centro de 
Saúde Escola (CSE).

Outra doença transmitida 
pelo mesmo vetor – o mosquito 

Aedes aegypti – ligou o sinal de 
alerta na saúde de Umuarama. 
Nesta semana o município regis-
trou o primeiro caso suspeito de 
febre chikungunya. A confirma-
ção depende de um exame enca-
minhado para o Laboratório 
Central do Estado (Lacen), cujo 
resultado deve chegar em até 30 
dias. O paciente tem 18 anos e 
passa bem.

Diante do risco de dissemi-
nação de mais esta doença, 
a Secretaria de Saúde rea-
lizou bloqueio no bairro do 
paciente, com a aplicação de 
inseticida por meio de bomba 
costal, e iniciou a qualifica-
ção dos agentes e da equipe 
de médicos e enfermeiros do 
município. Uma palestra foi 
realizada na tarde desta sex-
ta-feira, 10, no auditório do 
Procon Municipal, com o infec-
tologista Vitor Santili Depes, 

pós-graduado em Infecções 
Hospitalares pela Universidade 
Estadual de Londrina (UEL).

Professor  universitá-
rio do curso de Medicina da 
Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) e também na Universidade 
Paranaense (Unipar), nas disci-
plinas de infectologia e clínica 
médica, o médico é chefe dos 
serviços de Infecção Hospitalar e 
de Infectologia do Instituto Nossa 
Senhora Aparecida.

“Precisamos atualizar os 
conhecimentos sobre a doença 
para que tenhamos o máximo 
de eficiência no diagnóstico, 
tratamento e também no con-
trole da disseminação, por 
isso requisitamos a palestra 
com o profissional e vamos 
reforçar as ações de enfren-
tamento com toda a equipe”, 
disse a diretora de Vigilância 
em Saúde, Sandra Pinheiro.

terceirizados prestam ser-
viço temporário, em caráter 
emergencial, cujo contrato 
será encerrado ao final deste 
mês sem a possibilidade de 
renovação.

Para não deixar de realizar a 
coleta de forma adequada, ao 
final do contrato, a Secretaria 
de Serviços Públicos realizou 
licitação e terceirizou parte da 
coleta para uma empresa que 
fornece caminhões e mão de 
obra. O trabalho começou na 
última semana e, por conta 
de ajustes, estabelecimento 
de rotinas e treinamento dos 
trabalhadores, o recolhimento 
atrasou em alguns bairros da 
cidade, nos primeiros dias.

Mas a população pode ficar 
tranquila que a situação estará 
regularizada já no início da pró-
xima semana, garantiu o secre-
tário municipal de Serviços 
Públicos, João Paulo dos Santos.

DEVIDO aos ajustes causados pela terceirização de parte da coleta, o recolhimento atra-
sou em alguns bairros, mas será regularizado nos primeiros dias

JOSÉ A. SABINO/SECOM

O prefeito Hermes Pimentel, 
enviou ontem (10) à Câmara de 
Vereadores uma emenda modi-
ficativa solicitando autorização 
para alterar o Projeto de Lei que 
trata do repasse de incentivo fi-
nanceiro aos agentes de combate 
a endemias (ACE). A proposta 
aumenta o valor que cada profis-
sional deve receber, em parcela 
única, no dia 28 de fevereiro. 
No texto original do PL, o valor 
de R$ 56.999,25, enviado 
ao município pelo Ministério da 
Saúde, seria dividido entre 95 
agentes, porém, após analisar a 

situação, concebeu a ideia de que o montante fosse dividido apenas entre os profissionais que estão em pleno 
exercício da função, trabalhando de forma efetiva nas atividades de prevenção e promoção da saúde. Assim, o 
valor do incentivo vai aumentar de R$ 600 para R$ 740,25. 

ASSESSORIA/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Vejo aqui que as vibes de Mercúrio agitam a cena 
no trabalho e trazem bons estímulos para os seus 
objetivos. Se quer mais independência, mudanças e 
outras oportunidades, vai com tudo! Colegas e ami-
gos podem ter papel destacado na sua vida e deixar 
você por dentro de assuntos importantes. 

TOURO  21/4 a 205
Tourinhos e tourinhas, todo mundo sabe que 
vocês são trabalhados no sossego, mas olha, essa 
semana não vai ser nada tranquila. Falando no 
bom sentido, claro, e tem tanta novidade rolando 
que vocês vão ficar ligados no 220! Os astros con-
vidam a tirar o pé da zona de conforto e turbinam 
as qualidades taurinas.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Pode aguardar mudanças positivas em casa, no 
convívio com parentes e também com o mozão. No 
lado profissional, seu prestígio vai subir no conceito 
dos chefes e vitórias importantes estão a caminho. 
Enquanto isso, a Lua Cheia ativa o seu dom para com-
prar, vender e negociar, sinal de dinheiro entrando. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Se depender da Lua Cheia, essa semana você tem 
tudo para faturar com seus talentos e habilidades. 
O Sol também traz boas novas e avisa que seus 
anseios e esperanças vão receber um baita incen-
tivo. Contatos com assuntos e pessoas diferentes 
e distantes podem colocar você em sintonia com 
novos interesses e atividades. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Mercúrio pede para te avisar que a partir do dia 14 
podem rolar parcerias bem lucrativas com gente 
que criativa como você. Ou então uma boa chance 
de montar algum negócio com o mozão naquele 
puxadinho que só entulha tralha e aranha. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Essa semana seu regente Mercúrio pode te dei-
xar ainda mais workaholic. Mas isso não é ruim, 
na verdade vai ser um belo incentivo para você 
mostrar suas qualidades. Promessa de emprego 
ganha impulso a partir do dia 14 e vejo aqui que 
você pode formar alianças bem vantajosas.

LIBRA  23/9 a 22/10
Saudade de ir pra balada e encontrar as amigas 
né minha filha? Bom, se depender da Lua Cheia 
não vai faltar estímulo para fazer mil contatinhos 
e socializar com a galera. A semana também será 
ótima para agilizar interesses no trabalho, acertar 
pendências e botar todas as contas em ordem.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Tá aí uma semaninha perfeita sem defeitos para 
ver os seus sonhos se realizarem! As novidades 
astrais só reforçam a onda de boa sorte que anda 
batendo na praia escorpiana! Vejo aqui reviravoltas 
espetaculares, parcerias de sucesso e conquistas 
que podem fazer você tirar a barriga da miséria 
com grana.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Mercúrio muda de cenário, reforça a sua criativi-
dade e deixa a sua energia mental tinindo, Sagita! 
Vejo aqui que você terá uma porção de ideias para 
agilizar seus interesses, além de contar com sua 
comunicação e simpatia para mandar bem nos 
contatos pessoais e profissionais essa semana. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Sucesso é o que te espera nessa semana e dinhei-
rinho no bolso também! Mudanças positivas mar-
cam presença já a partir de segundona e os astros 
vão abrir os seus caminhos financeiros. Você pode 
encontrar novas e boas alternativas para incremen-
tar seus recursos, isso sem falar que os seus ins-
tintos vão ficar ligadaços para negociar e faturar. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Mercúrio começa a brilhar em seu signo, realça as 
suas qualidades, traz mais sorte e deixa o seu carisma 
no topo. Bora tirar proveito da sua comunicação, cria-
tividade e envolver as pessoas próximas em seus pla-
nos porque eles têm tudo para deslanchar.

PEIXES 20/2 a 20/3
Período de sorte e boas energias no trabalho e 
com grana. Para melhorar, o Sol desembarca no 
seu signo, trazendo vitalidade e ótimas promessas 
para a sua vida. No amor, sucesso quem procura 
um crush, mas o romance vai pedir mais diálogo 
e confiança. 

Os nascidos em 11 de fevereiro são amorosos, criativos, desafiadores e curiosos. Não se contentam 
com pouco e por isso estão sempre em busca de evolução e aprimoramento. Teimosos e muitas 
vezes extremistas, são verdadeiros falando sempre o que pensam.

Horóscopo nascidos em 11 de fevereiro
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3/sea. 4/rana. 7/acachar — baggage — cizânia. 12/arnold gehlen.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 11

EC
MAGIADOCAOS

NECROPOLE
DESENCALHA
RBOAARO

REVELNA
ALARDEPUC
BAGGAGEA

DOCEINPC
COCHONILHA

EMILANAR
LUZESST

ALMANAQUE
INCALIDO

MIAMIAAA

Bee (?), 
a banda 

dos irmãos
Gibb

Bloco de
gelo que 

colidiu com
o Titanic

Filósofo e
sociólogo
alemão

O réu 
que não

contesta a
ação

Figura que
compõe o
logo do

COB

Ficar de
cócoras

Socorre;
auxilia

Atitude de
quem é
dado a

bravatas
Parte do
teatro

abaixo da
frisa

Gramínea 
nociva aos

trigais

Índice pa-
ra reajuste
de salários

(sigla)
Corante

vermelho
de origem

animal

Silvio
Tendler,
cineasta
brasileiro

Ladrão
que furta
em navios

(bras.) 
Ajuda em
campanha
do hemo-

centro
O magenta,
na escala
de cores
CMYK

Ardente; 
apaixona-
do (fig.)

Pontuação
de agências
de risco

financeiro 

Tenor
italiano

Vertente esotérica
surgida na Inglaterra 
no fim dos
anos 1970

Cômodo
contíguo à

cozinha
Grudar

Mar, em
inglês

Sem o auxílio 
de nenhum ins-

trumento
óptico

Desobs-
trui; de-
simpede

Função 
do Vale
dos Reis
no Egito

faraônico

Miseri-
cordiosa

Cova para
indigentes

A atriz Lol-
lobrigida

A Balcâni-
ca inclui
Grécia e
Albânia

Uma das
maiores 

universida-
des priva-

das de
São Paulo 

Bagagem,
em inglês
Operação
bancária

Desbaste
(metal)

Moleque
folclórico 

"(?) da
Ribalta",
filme de
Chaplin 
ambien-
tado na
Londres
de 1914

Publicação
com as

melhores
histórias
em qua-
drinhos

"CSI (?)",
série de

TV sobre investiga-
ção policial

3/sea. 4/rana. 7/acachar — baggage — cizânia. 12/arnold gehlen.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br© Revistas COQUETEL

BANCO32

F DA A
C A M A R E I R O

C O M A N D A N T E
T O L D O T I A

R O S E A L E G
O V A F F A R O L

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

E O E R A S
P A M U I T A

L U N E TA S I G A
N I S S E I V T

C H A M U S C A D O
O R O S ME S M A

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.

Os nascidos a 12 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Leão. São contradi-
tórios e conflitantes. Podem sofrer por motivo de amor e desencontros nas suas relações afetivas. 
Na família também são incompreendidos e criticados. Seu número principal é o 23, formado de 2, 
Lua e de 3, Júpiter. Juntos formam o 5, de Mercúrio, de inteligência, comunicação, jovialidade e 
popularidade. Este número confirma a sorte com política.

Horóscopo nascidos em 12 de fevereiro

Os nascidos a 13 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Virgem. São esquisitos, 
criativos e inteligentes. Estão sujeitos a emoções mórbidas e viverem sob impulsos incontroláveis. 
Precisam de uma boa formação espiritual ou religiosa, familiar e social, para que possam se tornar 
equilibrados e conscientes. Muitos apreciam a solidão e podem ser celibatários pela própria opção. 
Seu número principal é o 24, formado de 2, Lua e de 4, Urano. A soma dá o 6, de Vênus, que os tornam 
sensíveis e afetivos, voltados também para as Artes e as coisas de bom gosto, bem como à Estética, 
à Beleza, mas que é problemático e dramático nas coisas do amor.

Horóscopo nascidos em 13 de fevereiro

    

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
05/02 - 15h30

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 11/2/2023

Sol

Paranaguá
max 26
min 23

max 26
min 20

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 31
min 23

max 24
min 19

Curitiba
max 23
min 18

FASES 
DA LUA

Domingo 12/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 13/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 718
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A Secretaria de Agricultura 
estabeleceu parceria com 
a Confederação Nacional 
de Agricultores Familiares e 
Empreendedores Familiares 
Rurais (Conafer) e a Alta 
Genetics, garantindo a par-
ticipação do município no 
Mais Pecuária Brasil, o mais 
importante programa brasi-
leiro de melhoramento gené-
tico dos rebanhos de gado de 
corte e leiteiro por meio de 

Programa Mais Pecuária Brasil chega à Umuarama
inseminação artificial.

O secretário Murilo Teixeira, 
conta que 2,7 mil acordos já 
foram firmados Brasil afora 
e que “uma verdadeira revo-
lução genética” chega a 
Umuarama. “O Mais Pecuária 
Brasil está mudando a produ-
ção da pecuária familiar e as 
condições socioeconômicas de 
milhares de pequenos produ-
tores no país inteiro. Estamos 
realmente muito orgulhosos 

por termos inserido nossa 
cidade nesse sucesso, que 
tem a gestão e a liderança 
da Conafer que, assim como 
a determinação do prefeito 
Pimentel, tem a missão de 
levar desenvolvimento socioe-
conômico aos pequenos pro-
dutores agrofamiliares”.

O programa é uma das 
maiores conquistas dos peque-
nos produtores que aspiram 
por um projeto para melhorar 

a produção do gado, de corte e 
de leite e foi sincronizado para 
atingir alta taxa de prenhezes 
do município, desde a fase 
nutricional, hormonal, de inse-
minação, diagnósticos de ges-
tação e prenhezes. Pimentel 
menciona que o Brasil tem o 
segundo maior rebanho do 
mundo, que o Paraná é um 
dos maiores produtores e que 
Umuarama é uma das princi-
pais cidades quando se fala em 

pecuária – leiteira e de corte. 
“Porém os pequenos produto-
res da agricultura e da pecuá-
ria não têm acesso a novas 
tecnologias que os ajudem 
a crescer, a melhorar. E nós, 
da administração municipal, 
temos essa determinação de 
lutar pela agricultura familiar. 
Acredita que essas tecnolo-
gias têm que estar acessíveis 
a todos os produtores e pecua-
ristas”, afirmou.
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 A Ram confirmou, no Salão 
do Automóvel de Chicago, nos 
Estados Unidos, que sua pri-
meira picape elétrica a bate-
ria será conhecida como Ram 
1500 REV. O anúncio da inédita 
Ram 1500 REV como o nome 
da primeira picape elétrica 
da marca representa o mais 
recente passo na jornada de 
eletrificação da Ram para tra-
zer as melhores opções eletrifi-
cadas do setor para o mercado.

“Na Ram, começamos uma 
revolução no ano passado, 
quando convidamos os consu-
midores para o início de nossa 
jornada de eletrificação, reu-
nindo seus comentários sobre 

exatamente o que eles estão 
procurando em uma picape 
elétrica”, disse Mike Koval Jr., 
CEO da Ram. “Estamos ansio-
sos para entregar nossa pri-
meira picape EV – a nova Ram 
1500 REV – para esses con-
sumidores no próximo ano. 
Temos confiança de que a 
Ram 1500 REV ultrapassará a 
concorrência, oferecendo o 
que será a principal combina-
ção de atributos com os quais 
os clientes mais se preo-
cupam: alcance, carga útil, 
reboque e tempo de carga.”

A  p ro d u çã o  d a  n o va 
Ram 1500 REV começará no  
próximo ano. 

Dirigir em dias de chuva
requer cuidado redobrado 

 Dirigir em dias chuvosos 
requer cuidado redobrado, 
principalmente durante o 
verão, quando são mais fre-
quentes as tempestades e as 
enchentes, que elevam os ris-
cos de acidentes no trânsito. 
Para auxiliar o motorista a dri-
blar as dificuldades e chegar 
ao seu destino com segurança, 
a NGK, multinacional japonesa 
fabricante de velas de ignição, 
elencou algumas recomenda-
ções de direção defensiva.

Segundo Hiromori Mori, 
consultor de Assistência Téc-
nica da NGK, a medida ideal 
é procurar um lugar seguro 
para estacionar o carro, longe 
das regiões baixas e de pos-
síveis alagamentos, e espe-
rar a chuva passar para evitar 
uma série de riscos, como a 
aquaplanagem - deslizamento 
do veículo sobre um filme de 
água acumulada no asfalto. 
Outro cuidado importante 
é não estacionar o veículo 
embaixo de árvores ou estrutu-
ras que possam sofrer quedas.

O especialista explica que 
os cuidados com a manu-
tenção do veículo devem ser 
tomados pelo motorista antes 
mesmo de sair da garagem. 
“A umidade propicia proble-
mas no sistema de ignição, 
sobretudo quando há cabos e 
bobinas com terminais resse-
cados ou trincas no corpo da 
bobina. Por isso, é essencial 
manter em dia a revisão do 
carro”, orienta. Hiromori pede 
atenção redobrada para itens 

Não é recomendável 
atravessar um trecho 

alagado,  pois não 
há como avaliar a 

profundidade e se há 
obstáculos na via como 

buracos ou objetos 
submersos 

como palhetas, faróis, pneus, 
sistema de ventilação e freios. 

DIREÇÃO EM DIAS 
CHUVOSOS

Se enfrentar a chuva for 
inevitável, o condutor deve 
desviar de rotas em regiões 
baixas, acender o farol baixo 
mesmo durante o dia, dirigir 
sob velocidade reduzida e 
manter uma distância segura 
dos outros veículos. Em caso 
de aquaplanagem, a orienta-
ção é manter a calma, e evi-
tar girar bruscamente a dire-
ção ou pisar forte nos freios, 
até que os pneus voltem a ter 
contato com o solo.

“Evite trafegar por áreas 

alagadas, alguns veículos pos-
suem tomada de admissão de 
ar mais baixa, o que aumenta 
as chances de calço hidráulico 
- entrada de água no motor. O 
melhor é esperar a água baixar 
para seguir a viagem”, aconse-
lha Mori. Não é recomendável 
atravessar um trecho alagado,  
pois não há como avaliar a 
profundidade e se há obstá-
culos na via como buracos 
ou objetos submersos. “Se o 
carro ‘morrer’ durante a tra-
vessia, o condutor não deve 
tentar dar a partida, uma 
vez que essa atitude poderá 
implicar em calço hidráulico, 
que ampliará os prejuízos. A 
dica do especialista é buscar 

abrigo em um lugar seguro.”

CUIDADOS COM ENCHENTE
Quando o veículo tem o seu 

coletor de admissão - parte 
do motor é responsável pela 
admissão de ar - submerso, 
há o risco da água entrar no 
motor, por isso o motorista 
não deve tentar dar a partida 
no veículo. O recomendável é 
remover o automóvel e levá-lo 
até um mecânico de confiança 
para avaliação, priorizando a 
verificação do filtro de ar, dos 
cilindros e das velas de igni-
ção. Se ocorrer a entrada de 
água na câmara de combus-
tão é um sinal de alerta para 
o mecânico, pois indica que a 

água atingiu a parte interna do 
motor e diversos módulos ele-
trônicos podem ser afetados 
pela infiltração. “Observe tam-
bém o óleo de motor e fluido 
de transmissão, verificando se 
não houve contaminação por 
água”, completa o especialista. 

“Em muitos casos, onde há 
danos no motor ou na parte 
elétrica, o acionamento do 
seguro deve ser considerado. 
Muitos veículos modernos têm 
um nível de tecnologia embar-
cada muito alto, o que onera 
o reparo do automóvel. Nes-
tes casos a desmontagem de 
componentes só deverá ser 
realizada após a liberação da 
seguradora”, finaliza Mori.

Ram confirma nome da 1ª picape elétrica da marca: Ram 1500 REV
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A Ram 1500 REV 
começará no 
próximo ano

DIVULGAÇÃO
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
EQUINOX PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 175.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
ONIX 1.0 LT 22/23 BRANCO COMPLETO R$ 82.900,00
ONIX 1.4 AT ACTIV 18/19 LARANJA COMPLETO, AUT R$ 76.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO AT LTZ 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 92.900,00
POLO MF 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LT 19/19 PRETO COMPLETO R$ 69.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/18 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 102.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00 
VW UP TRACK 16/17 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS  DE 
BIODIESEL DO ESTADO DO PARANÁ.                  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato acima citado, conforme as atribuições que lhe são 
conferidas convoca todos os trabalhadores da categoria econômica das Industrias de 
fabricação de biodiesel de gorduras animais, de óleos vegetais e biodiesel-
biocombustível derivado de biomassa renovável, no âmbito das bases pertencentes ao 
Sindicato acima citado, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
que se realizará no dia 27/02/2023 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 da categoria econômica das 
Industrias de fabricação de biodiesel de gorduras animais, de óleos vegetais e 
biodiesel- biocombustível derivado de biomassa renovável.

 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, 11 de Fevereiro 2.023.

PAULO VICENTE DA SILVA
Presidente 

A Agência do Trabalhador 
e a Secretaria de Assistência 
Social realizaram ontem (10), a 
primeira edição do ano da agên-
cia itinerante no Cras I do Parque 
Dom Pedro. Cerca de 50 atendi-
mentos foram realizados, na pri-
meira ação do novo gerente da 
Agência do Trabalhador, Fábio 
Parmegiani. “Queremos apro-
ximar o trabalhador das vagas 
disponíveis e favorecer a recolo-
cação no mercado de trabalho. 
Temos mais de 200 vagas na 
agência e as empresas precisam 
dos colaboradores”, comentou.

A equipe da agência levou 
orientações aos trabalhadores 
que procuram vagas no mer-
cado, auxiliou na elaboração de 
currículos, realizou novos cadas-
tros no sistema e atualizou infor-
mações dos trabalhadores.

Agência Itinerante atendeu 
50 pessoas no Dom Pedro
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Não se julgue todos os dias pelo que 
colhe, e sim pelas sementes que planta.” 

 Robert Louis Stevenson.
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DISNEY
A Disney anunciou na última quinta-
-feira, as sequências de três anima-
ções de sucesso: Frozen, Toy Story e 
Zootopia. A notícia veio um dia após 
a empresa comunicar a demissão de 
7 mil funcionários em todo o mundo, 
a fim de economizar US$ 5,5 bilhões. 
De acordo com o CEO, Bob Iger, desse 
montante, US$ 3 bilhões serão em cor-
tes de conteúdos não relacionados a 

esporte, área ainda lucrativa. A aposta 
em fórmulas de sucesso e o cortes são 

formas de Disney enfrentar a crise. 
Além disso, o streaming do Mickey 

Mouse perdeu, nos últimos três meses 
de 2022, 2,4 milhões de assinantes 

líquidos, marcando o primeiro declínio 
do serviço de streaming desde seu lan-
çamento, no fim de 2019. (Omelete )

*** PELO 4º ANO, ONIX PLUS 
É O CARRO MAIS ECONÔMICO 

DO BRASIL!

O Inmetro divulgou a edição 2023 da relação dos veículos 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 econômico 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 apresenta a 

melhor eficiência energética ao percorrer 16,9 km/l (g) e 11,8 km/l (e), respectivamente.
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, eficiência energética e classificação do 
veículo e emissões de CO2, funcionando como uma referência para o consumidor tomar sua decisão de 

compra.  A mais recente edição do relatório do Inmetro reúne 747 configurações de veículos de 35 mar-
cas diferentes, todos habilitados para comercialização no país. Os dados de consumo e eficiência ener-
gética são os mesmos que constam nas etiquetas dos automóveis no showroom das concessionárias. E o 
destaque vai para Onix Plus -, o sedã da Chevrolet. Os demais modelos da Chevrolet no mercado também 
se destacam pelo baixo consumo de combustível e elevada eficiência energética. A meta da GM é ser uma 
empresa neutra em carbono até 2040. “Estamos conseguindo reduzir drasticamente a emissão dos nossos 
veículos a combustão e investimos forte no desenvolvimento e na ampliação do nosso portfólio de elétri-

cos, que terá novidades em breve”, ressalta Ricardo Fanucchi.

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET.

CHEVROLET ONIX PLUS / DIVULGAÇÃO

E MAIS...
Mas o que mais impacta a performance de um automóvel? Potência, 

torque, peso, aerodinâmica? De acordo com Ricardo Fanucchi, diretor-
-geral 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 en-

tre motor de baixo consumo, pneus e rolamentos de atrito reduzido, 
carroceria aerodinâmica, direção com assistência elétrica, sistema de 
gerenciamento de cargas elétricas, além de uma calibração otimizada 

do sistema de propulsão bem como a aplicação de materiais de alta re-
sistência para redução de massa são o que garantem um funcionamento 

muito mais eficiente do conjunto”, explica o executivo.
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