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Prefeito apresenta o projeto da ZPE
para indústria de couro de Umuarama
Pimentel e secretários de Indústria e Comércio e Gabinete, visitaram o 
Curtume Panorama onde apresentaram o projeto da ZPE (Zona de Pro-
cessamento de Exportações). Conheceram as instalações e os processos 
industriais realizados na empresa que tem quase 30 anos de história em 
Umuarama. O curtume emprega cerca de 160 colaboradores, alguns 

deles oriundos do sistema prisional num programa de ressocialização 
em conjunto com o Depen. Além da produção de couro em seu primeiro 
estágio de tratamento, a indústria produz insumos para fabricação de 
cola, gelatina, colágeno e gordura animal, que pode ser empregada na 
fabricação de biodiesel e sabão.
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Uma das mais tradicionais competições da bola pesada do Paraná, o Campeonato Citadino de Futsal 2023 
de Umuarama vai receber inscrições online a partir de hoje (14). Serão 16 times na Chave Ouro, a elite da 
competição, e 32 vagas para a Chave Prata. As disputas devem movimentar em torno de 750 pessoas entre 
atletas e dirigentes. No ano passado foram 200 jogos disputados, com uma verdadeira chuva de gols: 598 
na divisão de acesso e 812 na elite, totalizando 1.410 gols marcados, um show a cada partida. As inscrições 
podem ser feitas no portal da Prefeitura de Umuarama. 

Citadino

O deputado estadual 
Tiago Amaral, 

representante de 
Umuarama junto 

ao governo do 
Estado, foi eleito 

ontem, presidente 
da CCJ (Comissão 
de Constituição e 

Justiça), considerada 
a mais importante da 

Assembleia Legislativa 
do Paraná. l 3

Representante
JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Umuarama

REPRESENTANTE NACIONAL

Merconet
(41) 3079-4666

@tribunahojenewsumuarama

Autônomo e Facultativo 
Valor mínimo R$ 1.302,00 20% R$ 260,40
Valor máximo R$ 7.507,49 20% R$ 1.501,49
O AUTÔNOMO que prestar serviços só a pessoas físi-
cas e o FA CULTATIVO podem contribuir com 11%
sobre o salário mínimo. Donas de casa de baixa renda
podem recolher sobre 5% do salário mínimo.

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 +0,30% 26,80 
Vale ON -0,10% 86,71 
ItauUnibanco PN +3,53% 26,71 
Bradesco PN +3,55% 13,12 
Magazine Luiza ON +3,51% 4,13 
Via ON +5,37% 2,16 

IBOVESPA: +0,70% 108.836 pontos

Iene 132,80
Libra est. 0,82
Euro 0,93
Peso arg. 191,69

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,9% 5,1760 5,1770 +2,0%

PTAX  (BC) -1,3% 5,1828 5,1824 +1,6%

PARALELO -1,1% 5,0600 5,4700 +1,7%

TURISMO -1,1% 5,0600 5,4500 +1,7%

EURO -0,9% 5,5554 5,5571 +0,3%

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

DÓLAR 13/02

Iene R$ 0,0390
Libra est. R$ 6,29
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.404,30 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/02 TABELA DO IR PREVIDÊNCIA COMP. JANEIRO

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

INDICADORES  ECONÔMICOS MERC. RURAL

I R$ 1731,02 
II R$ 1798,60 

III R$ 1859,19 
IV R$ 1999,02

Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/23 a dez/23)

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 1.542,75 0,25 1,0%
FARELO mar/23 504,00 4,60 5,8%
MILHO mar/23 685,00 4,50 1,5%
TRIGO mar/23 792,00 6,00 6,5%

SOJA 161,82 0,5% -0,5% 161,00
MILHO 75,72 0,0% -2,4% 75,00
TRIGO 89,46 0,0% -3,2% 92,00
BOI GORDO 266,09 -0,1% -5,1% 265,00
SUINO 6,77 0,1% -2,9% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 13/02 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 13/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 13/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 172,00 0,6% 1,2%
SOJA Paranaguá 176,00 0,0% -0,6%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% 1,2%

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

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Assalariado
Até um salário mínimo (R$ 1.302,00) 7,5%
De R$ 1.302,01 a R$ 2.571,29 9%
De R$ 2.571,30 a R$ 3.856,94 12%
De R$ 3.856,95 a R$ 7.507,49 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//0022  ffííssiiccaass  1155//0022  ddoommééssttiiccooss  0066//0022

MEI - Microempreendedor Individual 
Valor mínimo R$ 1.302,00 5% R$ 65,10
Valor máximo R$ 7.507,49 20%R$ 1.501,49

Segurados Especiais
Recolherão com 1,3% em cima do valor de suas
receitas brutas das produções rurais

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Áries, não se arrisque em negócio especu-
lativo e nem se deixe vencer por pessoas 
que falam demais e prometem muito. Nas 
finanças e questões materiais, guarde seus 
pertences e seu dinheiro e não se deixe 
explorar pelos outros. No setor amoroso é 
preciso cuidar melhor de quem ama: pre-
venir é melhor do que remediar.

TOURO  21/4 a 205
Lembre-se da lei do retorno e não faça aos 
outros o que não quer que lhe façam. O tra-
balho exigirá maior versatilidade e jogo de 
cintura. Na saúde, observe mais sua coluna. 
No amor, saiba aguardar e esperar a poeira 
baixar após alguns desgastes.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você terá mais força e mais coragem para 
enfrentar os adversários à tarde, mas em 
vez de brigar procure dialogar, fazer acordos 
e assinar documentos que garantam os pro-
cedimentos futuros. Nas finanças, programe 
seus gastos com cuidado. Saúde em alta. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Para esta terça os astros prometem um 
reencontro com quem não via há tempo. 
No campo familiar, algumas discussões 
podem marcar o ambiente. No amor, 
reforce os laços existentes, aposte no diá-
logo e invista na sensualidade.

LEÃO 22/7 a 22/8
Na vida profissional os caminhos estão se 
abrindo e o dia deve oferecer oportunida-
des de crescimento. Não deixe suas respon-
sabilidades em mãos de terceiros. Já a vida 
financeira deve enfrentar alguns desafios. 
No campo familiar, a saúde de alguém pode 
exigir mais cuidado e atenção de sua parte.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Alguém vai facilitar o seu trabalho, inclu-
sive as tarefas mais difíceis. O dia pede para 
fazer uma avaliação de suas decisões. Na 
família podem rolar algumas preocupações 
passageiras. No amor, reencontro progra-
mado ou não, com boas surpresas. Sexua-
lidade latente.

LIBRA  23/9 a 22/10
A Lua transitando em seu signo pede aten-
ção especial com acordos, assinatura de 
contratos e de documentos. No trabalho, o 
melhor é não comentar sobre decisões pro-
fissionais com terceiros. Na saúde, cuide da 
vista. No amor, domine a sua insegurança: 
a incerteza vai passar.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Seja mais maleável com os mais velhos e com 
as crianças e não fique criando problemas 
por qualquer motivo. Aproveite seu tempo 
livre. Os astros mandam um recado especial 
para o período da tarde: cuide da saúde, que 
vai ficar mais vulnerável. No amor, o astral 
está incerto, procure se resguardar.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Tenha calma e paciência e deixe que as 
horas possam levar as energias negativas e 
trazer energias positivas para substituí-las. 
Procure descontrair no final do dia e não 
leve tudo tão a sério. No setor amoroso, 
tudo continua bem.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Seus projetos e seu trabalho estão cami-
nhando muito bem. Defina suas estratégias 
e procure se organizar quanto à hora de 
comer e dormir. O amor exalta suas quali-
dades, mas a desconfiança pode atrapalhar 
um pouco.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
No trabalho, falar de menos é melhor do que 
falar demais e se complicar ou se compro-
meter com superiores e patrões. No campo 
familiar, clima de boa relação em casa, ape-
sar da possibilidade de manter uma questão 
familiar em suspenso. No amor, pense melhor 
antes de qualquer decisão.

PEIXES 20/2 a 20/3
Lute por aquilo que for justo, pelo que você 
tem direito e insista. Muitas mudanças vão 
ocorrer na sua vida. Na saúde, astral de ins-
tabilidade: faça exercícios regulares e evite o 
sedentarismo. Em casa, poderá receber visi-
tas inesperadas. No amor, reflita sobre a sua 
relação e, se está só, deixe o novo chegar.

Os nascidos a 14 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Libra. 
São inteligentes, carismáticos e originais, com capacidade criativa e com gosto pelo 
exótico. Estão sempre inventando alguma coisa e fugindo da rotina, pois não gostam 
de ficar parados ou estacionados. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua 
e de 5, Mercúrio. Astros que provocam instabilidade emocional e comportamental. 
Juntos formam o 7, de Netuno, que causa insegurança, timidez, pessimismo, incer-
tezas e medo. Precisam lutar contra os complexos de inferioridade, que podem lhes 
atrapalhar na realização de seus projetos de vida.

Horóscopo nascidos em 14 de fevereiro

    

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 14/2/2023

Chuva

Paranaguá
max 29
min 24

max 28
min 21

Cascavel
max 26
min 20

Foz do Iguaçu
max 28
min 24

max 27
min 20

Curitiba
max 26
min 18

FASES 
DA LUA

Quarta 15/2/2023

Chuva
Quinta 16/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 719
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08 26 37 57 70 
concurso: 6075
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concurso: 2738Lotofácil
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4/iota — mari — nuit. 8/bocelino — sam smith. 9/adamítico.
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E C
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L U Z E S S T

A L M A N A Q U E
I N C A L I D O

M I A M I A A A

Bee (?), 
a banda 
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Gibb
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colidiu com
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Filósofo e
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alemão

O réu 
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cócoras
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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.
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Petrobras abre edital de R$ 432 milhões
destinados a projetos socioambientais

A Petrobras lançou edital 
que vai destinar R$ 432 milhões 
para projetos socioambientais, 
com inscrições até o dia 11 de 
abril. A Seleção Pública do 
Programa Petrobras de 2023 
será dividida em duas etapas.

No total, serão quase 50 
projetos, que receberão valo-
res superiores aos que já foram 
investidos em seleções públi-
cas anteriores da estatal.

PRIMEIRA FASE
Na primeira etapa da sele-

ção, serão contempladas 
as regiões Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e Sul. A compa-
nhia investirá R$ 162 milhões 
em iniciativas socioambientais, 
e a estimativa é contratar cerca 
de 20 projetos que serão desen-
volvidos por um período de três 
anos. No segundo semestre, 
será divulgada a segunda etapa, 

Agenda 2030
Os projetos também devem apresentar contribuições para o alcan-
ce de metas estabelecidas nos seguintes Objetivos do Desenvolvi-

mento Sustentável da ONU (ODS): educação de qualidade, trabalho 
decente e crescimento econômico, vida na água e vida terrestre, 

que integram a Agenda 2030. A finalidade é combater a pobreza e a 
desigualdade, assegurar o respeito aos direitos humanos, contribuir 
para a conservação do meio ambiente, o aumento da biodiversida-

de e o enfrentamento e a adaptação às mudanças climáticas.

Edital
O edital é voltado para instituições sem fins lucrativos e as inscri-
ções ficam abertas até o dia 11 de abril. Mais detalhes podem ser 
conhecidos no site da empresa. Para os projetos incentivados, o 

prazo vai até 30 de junho. Os projetos serão submetidos a etapas de 
triagem administrativa, técnica e a avaliação por uma comissão de 
seleção, formada por especialistas nas temáticas socioambientais, 

Poder Público e sociedade civil.

que contemplará também a 
região Sudeste.

MARGEM EQUATORIAL
No Norte e Nordeste, o 

edital inclui as áreas vizinhas 
das operações da chamada 
Margem Equatorial, nova fron-
teira de exploração e produ-
ção de petróleo e gás do país, 
localizada entre os estados do 
Amapá e Rio Grande do Norte.

COMPROMETIMENTO
O presidente da Petrobras, 

Jean Paul Prates, afirmou em 
vídeo, divulgado junto com 
o lançamento do edital, que 
a empresa está comprome-
tida em transformar os seus 
resultados em retorno para 
a sociedade. Para ele, o cres-
cimento da companhia deve 
andar junto com o desenvol-
vimento das comunidades e 

com a conservação do meio 
ambiente. Prates disse que 
esta é a maior seleção pública 
de projetos socioambientais 
da história da empresa.

ABRANGÊNCIA
Todas as linhas de atua-

ção do Programa Petrobras 
Socioambiental, ou seja, flores-
tas, oceano, educação e desen-
volvimento econômico-susten-
tável, estão incluídas no edital, 
com prioridade para povos indí-
genas, comunidades tradicio-
nais, pescadores, mulheres, 
negros, crianças, pessoas com 
deficiência e LGBTQIA+. Na linha 
de educação, também podem 
se inscrever projetos apoiados 
pela Lei Federal de Incentivo ao 
Esporte, incluindo temas trans-
versais como Primeira Infância, 
Direitos Humanos e Inovação.

Bolsa família
A Caixa Econômica Federal 
começou a pagar ontem (13) a 
parcela de fevereiro do Bolsa 
Família. O valor médio recebido 
por família equivale a R$ 614,21. 
Recebem nesta segunda-feira os 
beneficiários com Número de 
Inscrição Social (NIS) de final 1. O 
pagamento do adicional de R$ 150 
para famílias com crianças de até 6 
anos ainda não começou. A previsão 
do Ministério do Desenvolvimento 
e Assistência Social, Família e 
Combate à Fome é que o valor extra 
só começará a ser pago em março, 
após o governo fazer um pente-fino 
no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), para eliminar fraudes.



3Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023  POLÍTICA@tribunahojenewsumuarama

Governo edita medidas
para dar protagonismo a
catadores de recicláveis

Decretos presidenciais 
instituem o Programa Diogo 
Sant’ana Pró-Catadoras e 
Catadores para a Reciclagem 
Popular, uma atualização do 
antigo Programa Pró-Catador, 
extinto em 2020. O objetivo é 
colocar novamente os cata-
dores como atores centrais na 
cadeia de reaproveitamento de 
materiais recicláveis e reutili-
záveis no Brasil e realizar uma 
mudança no modelo atual de 
economia circular e logística 
reversa do país.

Lula também assinou 
decreto que revê conceitos da 
logística reversa, que revoga 
o programa Recicla+, lan-
çado no ano passado, e insti-
tui três novos instrumentos: 
o Certificado de Crédito de 
Reciclagem; o Certificado de 
Estruturação e Reciclagem 
de Embalagens em Geral; e o 
Crédito de Massa Futura.

Os dois decretos trazem 
instrumentos que possibili-
tarão aos catadores receber 
um adicional à renda. “E que 
esse pagamento possa ser feito 
de forma a que o catador não 
tenha que ficar dependendo 
apenas daquele que vai com-
prar o seu material, porque 
antecipadamente ele já tem 
esse direito como se fosse 
espécie de crédito pelo traba-
lho que presta”, explicou, sem 
detalhar a medida.

Apoio financeiro
Os decretos foram elabo-

rados por um grupo técnico 

Monitoramento
Os decretos também instituem o Comitê Interministerial para 

Inclusão Socioeconômica das Catadoras e dos Catadores de 
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis. O órgão terá como obje-
tivo a coordenação, a execução e realização do acompanha-
mento, do monitoramento e da avaliação do programa. Ele 

será formado por representantes de 15 pastas. Da Presidên-
cia, integram a Secretaria-Geral, a Casa Civil e a Secretaria de 
Relações Institucionais, e os ministérios da Justiça e Seguran-
ça Pública; Educação; Saúde; Trabalho e Emprego; Meio Am-
biente e Mudança do Clima; Desenvolvimento e Assistência 
Social, Família e Combate à Fome; Cidades; Planejamento e 

Orçamento; Gestão e Inovação em Serviços Públicos; Direitos 
Humanos e Cidadania; Mulheres e Igualdade Racial.

TCE-PR averigua se vereadores
tiveram reajustes fora do permitido

O Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PR) está fazendo 
um levantamento junto às 399 
câmaras municipais do Paraná 
para averiguar possível repo-
sição inflacionária nos sub-
sídios dos vereadores acima 
dos índices oficiais de corre-
ção monetária acumulados em 
2022. O parâmetro utilizado é 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), que no 
ano passado foi de 5,93%.

de trabalho coordenado pela 
Secretaria-Geral da Presidência 
da República. O grupo contou, 
ao longo de 12 reuniões, com a 
participação de representantes 
das cooperativas de catadores 
de materiais reutilizáveis e reci-
cláveis e do setor empresarial 
que atua na política de logís-
tica reversa, além de mem-
bros convidados de oito órgãos 
governamentais.

Pa r a  o  m i n i s t r o  d a 
Secretaria-Geral,  Marcio 
Macêdo, os catadores rea-
lizam um serviço de utili-
dade pública de preserva-
ção ambiental e não podem 
estar no mesmo patamar que 
empresas e cooperativas de 
catadores na cadeia da logís-
tica reversa, que tem tecnolo-
gia para processar os mate-
riais. Ainda assim, segundo 
ele, é preciso “reconhecer 
o papel das empresas na 
medida correta da sua con-
tribuição, da importância da 
reciclagem para alavancar a 
economia”.

“O novo decreto reco-
nhece o papel das empresas, 
recoloca os atores centrais 
do processo de reciclagem 
no seu devido lugar, ajusta 
os mecanismos da logística 
reversa para que catadores, 
individualmente ou em coo-
perativas, possam continuar 
exercendo sua profissão com 
dignidade”, disse.

Segundo Macêdo, as insti-
tuições financeiras – BNDES, 
CEF e Banco do Brasil – se 
colocaram à disposição para 
criarem medidas indutoras e 
linhas de financiamento para 
execução dos projetos do 
Programa Pró-Catador para 
reciclagem popular, para dar 
iguais condições de se tor-
narem empreendedores nas 
mesmas condições que a 
indústria. Entre os projetos, 
ele citou construção e amplia-
ção de unidades de recupera-
ção de recicláveis, aquisição 
de equipamentos e de veícu-
los para coleta e transporte de 
materiais.

A  C o o r d e n a d o r i a  d e 
Acompanhamento de Atos 
de Gestão (CAGE) do Tribunal 
está comparando as folhas de 
pagamento das câmaras muni-
cipais de dezembro de 2022 e 
janeiro de 2023. A base desse 
levantamento é um relatório 
elaborado pela Coordenadoria 
de Sistemas e Informações da 
Fiscalização (COSIF) da Corte. 
Se forem apurados indícios de 
irregularidade, o TCE-PR enviará 

Apontamentos Preliminares 
de Acompanhamento (APAs) 
cobrando esclarecimentos dos 
gestores.

“Caso as irregularida-
des sejam confirmadas, o 
Tribunal tomará as medi-
das administrativas cabíveis 
para punir os responsáveis e 
ressarcir os cofres públicos”, 
afirma o coordenador-ge-
ral de Fiscalização, Djalma 
Riesemberg Junior.

Presidente da CCJ
O deputado Tiago Amaral 
(PSD) será o novo presidente 
Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Alep. O 
anuncio foi feito no início 
da tarde de ontem (13) pelo 
presidente do Legislativo, 
deputado Ademar Traiano 
(PSD). Romanelli ficou 
com a presidência da 
Comissão de Orçamento. 
A primeira reunião da 
CCJ está marcada para 
hoje (14), às 13h30, no 
Auditório Legislativo. A 
instalação será comanda 
pelo vice-presidente da 
Alep, deputado Marcel 
Micheletto (PL).

Passo a passo
Sobre o trabalho à frente da CCJ, Tiago Amaral afirmou 
que pretende atuar no refinamento e qualidade 
da legislação. “Precisamos qualificar o processo 
legislativo. Sempre falei como o excesso de leis 
atrapalha a vida da população. Temos de ter garantia 
que elas sejam de fato aplicadas. A presidência da CCJ 
dá uma força maior para trazer esta compreensão”. Na 
visão do deputado Romanelli, a decisão é resultado 
da busca do consenso. “Havia um debate interno 
dentro da bancada do PSD, com 16 parlamentares, que 
buscava construir a unidade”.

Composição
Considerada a mais importante da Casa, a CCJ é composta 
por 13 membros e 13 suplentes. Nesta legislatura, os 
partidos e blocos partidários indicaram para participar 
da Comissão os deputados Tiago Amaral (PSD), Romanelli 
(PSD), Gugu Bueno (PSD), Hussein Bakri (PSD), Flavia 
Francischini (União Brasil), Luiz Fernando Guerra (UB), 
Delegado Jacovós (PL), Arilson Chiorato (PT), Luciana 
Rafagnin (PT), Marcio Pacheco (Republicanos), Paulo 
Gomes (PP), Mabel Canto (PSDB) e Alisson Wandscheer 
(PROS). Os suplentes são Cobra Repórter (PSD), Márcia 
Huçulak (PSD), Adão Litro (PSD), Tercílio Turini (PSD), Do 
Carmo (UB), Nelson Justus (UB), Gilson de Souza (PL), Ana 
Julia (PT), Renato Freitas (PT), Marli Paulino (SD), Fabio 
Oliveira (PODE), Soldado Adriano José (PP) e Cantora 
Mara Lima (Republicanos).

Disputa
Almejada por tanto por 
Amaral quanto Romanelli, 
a presidência da CCJ foi 
definida após um consenso 
entre os parlamentares, 
explicou Traiano. “Houve 
um entendimento pela a 
unidade do PSD. Além disso, 
este é um entendimento 
importante para a Assembleia 
Legislativa. A disputa na 
Casa é permanente. É um 
direito de o deputado fazer 
estes movimentos. Mas 
procuramos conversar e ambos 
concordaram. O acordo foi 
validado, mas sem interferência 
do governo. Ganha o Poder 
Legislativo e ganham os 
deputados”, disse Traiano.

ASSESSORIA

Acordo
Traiano informou ainda que, 
segundo o acordo selado, 
Amaral assume a CCJ nos 
dois primeiros anos da atual 
legislatura. Já Romanelli será 
o presidente nos dois anos 
seguintes. Tiago Amaral 
substitui o ex-presidente 
do grupo, deputado Nelson 
Justus (União Brasil), que 
conduzia a Comissão. Tiago 
Amaral elogiou a postura 
de Romanelli e explicou que 
o consenso final fortalece 
o processo legislativo. 
“O deputado Romanelli 
é uma grande referência. 
Chegamos ao entendimento, 
que foi muito bem feito para 
solidificar a posição do PSD”.
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Lei de acesso a remédios
à base de canabidiol
é promulgada na Alep

“Essa é uma vitória da 
população paranaense e, 
principalmente, das famílias 
que lutam pela regulamen-
tação desses medicamentos 
que, comprovadamente, têm 
melhorado a vida dos pacien-
tes”, afirmou o presidente da 
Assembleia, Ademar Traiano 
(PSD), assim que assinou a 
promulgação da lei que des-
burocratiza o acesso a medi-
camentos e produtos à base 
de canabidiol (CBD) e tetrahi-
drocanabinol (THC) para trata-
mento de doenças, síndromes 
e transtornos de saúde, no iní-
cio da tarde de ontem (13).

“Para nós, esse é um 
momento histórico para que 
familiares dos pacientes pos-
sam ter acesso facilitado 
à medicação e a um custo 
menor. Isso graças à sensibi-
lidade do presidente Ademar 
Traiano e da grande maioria 
dos parlamentares, que enten-
deram o clamor da sociedade, 
porque estamos falando aqui 
de saúde pública, de qualidade 
de vida”, reforçou o deputado 
Goura (PDT), um dos autores 
da proposta, ao lado do ex-de-
putado Michele Caputo (PSDB) 
e de Paulo Litro (PSD), hoje 
deputado federal.

Em tramitação desde dezem-
bro de 2019, o projeto de lei 
recebeu o nome de Lei Pétala, 
em referência a uma menina de 
cinco anos que foi diagnosticada 
com uma doença rara que afeta 
o desenvolvimento neurológico. 
Pétala representa milhares de 

Cooperação técnica
O diretor de Tecnologia e Inovação do Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar), Carlos Pessoa, acompanhou a assinatura da pro-

mulgação. Ele comemorou a iniciativa da Assembleia e lembrou que 
o Instituto possui acordos de cooperação técnica com empresas 

selecionadas pelo edital de chamamento público para viabilizar a 
transferência de tecnologia para a produção e comercialização de 
medicamentos e produtos à base de cannabis para fins medicinais 

de uso humano com a finalidade de pesquisa e de oferecer alterna-
tivas ao mercado nacional de novas terapias com o princípio ativo.

Ademar Traiano (PSD), e o primeiro 
secretário, deputado Alexandre Curi 
(PSD), apresentaram a representantes de 
veículos de comunicação do Estado o 
novo plano de mídia do Legislativo. A 
Mesa Executiva pretender reforçar a comu-
nicação da Casa, tornando-a mais célere, 
informativa e objetiva. Durante a reunião 
realizada ontem (13), Traiano e Curi 
mostraram ideias, investimentos e campa-
nhas para um relacionamento transparente 
e próximo com os veículos da mídia para-
naense. Por outro lado, a Mesa Executiva 

ouviu sugestões dos representantes dos meios de comunicação. A finalidade do encontro é estreitar a relação 
entre a Alep e os veículos de comunicação. Entre as novidades está a divulgação do trabalho da Assembleia 
nos veículos de comunicação, mostrando o impacto das decisões tomadas no Legislativo na vida da população. 
Também entre as propostas está a realização de campanhas de divulgação e a confecção de programas especiais.  
“Queremos valorizar o trabalho da Assembleia”, reforçou Traiano.

pacientes paranaenses que, por 
meios judiciais, fazem uso dos 
medicamentos, mas têm difi-
culdade no acesso, devido espe-
cialmente, ao alto custo. “Foi 
uma luta de muitos anos, até 
descobrir e utilizar a medicação 
que trouxe qualidade de vida ao 
nosso filho, a partir de 2016. É 
uma alegria hoje estar aqui pre-
senciando esse momento de 
pioneirismo do nosso estado 
nessa questão”, disse Maria 
Aline Gonçalves, mãe de Victor, 
de 17 anos, que tem paralisia 
cerebral e epilepsia.

Para Raoni Molin, pre-
s i d e n t e  d a  A s s o c i a ç ã o 
Canábica Norte Paranaense, 
uma das pioneiras no estado 

na orientação sobre o medi-
camento a familiares de 
pacientes, a promulgação da 
lei traz esperança a essas e 
outras famílias que poderão 
ser beneficiadas a partir de 
agora. “Estar hoje aqui acom-
panhando essa assinatura 
para mim, é um momento de 
grande alegria e realização. 
Aqui no Paraná, temos mais 
de dez associações específi-
cas de canabidiol, fora as mais 
de cem no Brasil. São muitos 
os trabalhos científicos que 
atestam a eficácia dos produ-
tos. Não tem motivo para que 
esse trabalho não vá pra frente 
e agora, tenho certeza, que vai 
ser impulsionado”, ressaltou.

PROPOSTA foi aprovada em dezembro pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa

NANI GÓIS/ALEP
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Serra do mar
As restrições de tráfego para 
veículos pesados de carga na 
BR-277 em fevereiro, na Serra 
do Mar, foram estendidas 
também para a BR-376, durante 
a Operação Carnaval. A rodovia 
é a principal ligação do Paraná a 
Santa Catarina. Segundo a PRF, 
as restrições da BR-277 serão na 
antiga praça de pedágio em São 
José dos Pinhais, no km 60, e no 
viaduto de acesso a Morretes, 
no km 30.

Faturamento
A Cooperativa Agroindustrial de 
Cascavel (Coopavel) registrou 
faturamento 10% maior em 
2022 em comparação com o ano 
anterior, afirmou a diretoria. 
O faturamento da Coopavel 
em 2022 foi de R$ 5,43 bilhões 
contra R$ 4,94 bilhões do 
exercício anterior. “Apesar das 
dificuldades, destinamos R$ 
367,3 milhões a investimentos, 
isso representa mais de R$ 1 
milhão por dia ao longo do ano 
passado”, afirmou o presidente 
da cooperativa, Dilvo Grolli.

Semana de carnaval
A semana do Carnaval abre com 
14.260 vagas de emprego com 
carteira assinada nas Agências 
do Trabalhador e postos 
avançados de todo o Paraná. 
Há oportunidades em todos 
os segmentos da economia: 
indústria, comércio, serviços e 
agropecuária.Os interessados 
em ocupar as vagas devem 
buscar orientações entrando 
em contato com a unidade da 
Agência do Trabalhador de seu 
município. O agendamento deve 
ser feito pelo site : https://www.
justica.pr.gov.br/Trabalho

Show rural
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 
(financiamentos, contratos, 
parcerias e compras) para 
modernização do campo e 
dos sistemas de produção. Os 
resultados foram apresentados 

Portos Paranaguá
Governador Ratinho Junior anunciará nos próximos dias o 
investimento de 592 milhões de reais numa nova estrutura 

ferroviária para ampliar a capacidade de recebimento de cargas 
no Porto de Paranaguá. A estrutura terá quase 600.000 metros 

quadrados, o suficiente para o descarregamento simultâneo de 180 
vagões em três linhas independentes.

na última sexta-feira (10) pelo 
presidente da Coopavel, Dilvo 
Grolli, em coletiva de imprensa.
Comando da FPF
Hélio Cury Filho foi eleito o 
novo presidente da Federação 
Paranaense de Futebol (FPF). A 
eleição marca um fato inédito 
na história do futebol do Paraná, 
pela primeira vez a presidência 
foi passada de pai para filho. 
Cury Filho, da chapa “Confiança 
e Renovação”, assumirá o cargo 
ocupado pelo pai, Hélio Cury, 
desde 2007 no dia 23 de abril 
de 2023 e ficará no cargo pelos 
próximos quatro anos.

Itaipu Binacional
O governador Ratinho Júnior 
reforçou a importância da Itaipu 
Binacional no desenvolvimento 
do Brasil e do Paraguai e, em 
especial, do estado do Paraná. 
“Além da sua missão de produzir 
energia para os dois países, 
Itaipu tem buscado cada vez 
mais uma participação ativa no 
desenvolvimento econômico e 
social de nosso estado”, afirmou.

Desenvolvimento 
regional
O assistente do diretor de 
Coordenação da Itaipu, Márcio 
Bortolini, disse que em 20 anos, a 
empresa investiu R$ 223 milhões 
em uma série de iniciativas na 
região. Entre elas, a construção 
de cisternas e abastecedores 
comunitários; a adequação de 
estradas com cascalhamento, 
calçamento poliédrico e 
pavimentação asfáltica; a 
construção de unidades de 
reciclagem de dejetos de 
animais e de resíduos urbanos; 
e a proteção de nascentes e 
conservação do solo.

Inadimplência
Levantamento mensal extraído 
do banco de dados do SPC 
Brasil aponta que o número 
de inadimplentes do Paraná 
cresceu 10,55% em janeiro de 
2023, em relação a janeiro de 
2022. O dado ficou acima da 
média da região Sul (8,73%) 
e acima da média nacional 
(7,74%). Na passagem de 
dezembro/2022 para janeiro, o 
total de devedores do Paraná 
cresceu 3,08%.
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Aeronave do Governo
busca órgão em SC para
transplante no Paraná

Sesa doa 2 mil veículos já
em uso para os municípios

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa), por meio de sua 
Assessoria de Transportes, 
iniciou um novo processo de 
doação definitiva de cerca de 
2 mil veículos que já estão em 
uso pelos 399 municípios. São 
carros, vans, micro-ônibus e 
ambulâncias da frota própria do 
Governo. Eles auxiliam no aten-
dimento à população e deslo-
camento das equipes de saúde.

Esta é a maior doação efe-
tivada nos últimos anos. Em 
2021 a transferência foi de 
489 veículos. Para que ela seja 
efetivada, o município deve 
procurar a Regional de Saúde 
à qual pertence e protocolar o 
pedido de doação.

“Além de desonerar o setor 
administrativo da Sesa, a doa-
ção desses veículos já em uso 
há alguns anos pelos municípios 

A Divisão de Transporte 
Aéreo da Casa Militar, do 
Governo do Paraná, buscou um 
fígado na cidade de Joaçaba 
(Santa Catarina) para atender 
um paciente da fila de trans-
plantes de Curitiba no último 
sábado (11). A utilização das 
aeronaves do Estado permite a 
captação de órgãos em outros 
entes federativos, ajudando 
a atender com celeridade os 
paranaenses.

Essa é a segunda missão para 
Santa Catarina apenas neste 
ano. Na primeira, em janeiro, 
a captação de um outro fígado 
aconteceu em um hospital do 
litoral catarinense. Antes disso, 
o Estado já havia buscado um 
órgão em Ponta Porã, no Mato 
Grosso do Sul, e dois órgãos em 
Belo Horizonte, Minas Gerais.

Foram, ao todo, 12 voos 
e 29 órgãos transportados 
apenas em 2023. Nos últimos 
quatro anos foram quase 400 
missões.

A rapidez em deslocamen-
tos é fundamental para garan-
tir o sucesso dos transplan-
tes devido à conservação dos 
órgãos. Via de regra, a maioria 
dos entes federativos depende 

possibilita que os serviços pres-
tados em prol da população 
continuem acontecendo, agora 
como patrimônio próprio da 
prefeitura”, disse o secretário 
estadual da Saúde, César Neves.

Para o chefe da Assessoria de 
Transportes, Amâncio Martinez 
Miltos Neto, o processo é muito 
positivo. “Deixamos de cuidar 
de documentação de muitos 
veículos que já estão sendo usa-
dos nos municípios para investir 
no gerenciamento da frota efe-
tiva da Sesa”, explicou.

Além dos veículos que estão 
sendo doados definitivamente, 
os municípios ampliaram as fro-
tas da saúde com recursos da 
Sesa. Em 2021, a Secretaria da 
Saúde investiu R$ 51,7 milhões 
do Tesouro do Estado para a 
compra de 1,5 mil novos veícu-
los, que foram repassados aos 

municípios. O objetivo foi refor-
çar a Estratégia da Saúde da 
Família (ESF), que leva o aten-
dimento médico para dentro 
da casa dos paranaenses.

No final de 2022, um novo 
investimento de cerca de R$ 70 
milhões foi autorizado. Neste 
caso, o recurso é repassado aos 
municípios para que eles adqui-
ram os veículos. A previsão é que 
sejam comprados, pelo menos, 
mais mil automóveis.

“São mais 2,5 mil novos veí-
culos para todas as Equipes 
de Saúde da Família dos 399 
municípios. Esse repasse for-
talece a política do governador 
Ratinho Junior que é descen-
tralizar os serviços de saúde 
e levar atendimento de quali-
dade a todos os paranaenses”, 
disse Neves. Essas novas uni-
dades são dos municípios.

A rapidez em deslocamentos é fundamental para garantir o sucesso dos transplantes devido 
à conservação dos órgãos
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da Força Aérea Brasileira para 
a realização desta logística, o 
que por vezes acaba a inviabi-
lizando. O Estado do Paraná, 
com a disponibilidade das 
aeronaves do Governo, tem a 
Central de Transplantes mais 
organizada do país.

Atualmente, o Sistema 
Estadual de Transplantes 
conta com nove veículos 
exclusivos e um veículo em 
cada Organização de Procura 
de Órgãos (OPO): Cascavel, 
Curitiba, Londrina e Maringá. 
Soma-se a isso uma equipe 
de motoristas em Curitiba e o 
apoio da rede de transporte das 
Regionais de Saúde no Interior 
do Estado, além das aeronaves.

Cada órgão tem um prazo 

máximo de sobrevivência fora 
do corpo, que é o chamado 
tempo de isquemia. Coração 
(4 horas) e pulmões (4 a 6 
horas) são os que apresentam 
menos tempo de sobrevivên-
cia. Fígado (12 horas) e pân-
creas (20 horas) duram um 
pouco mais, enquanto os rins 
podem ser transplantados em, 
no máximo, 36 horas. 

O Paraná é o segundo colo-
cado do Brasil em números 
gerais de doações de órgãos. 
O Estado realiza 40,3 doa-
ções por milhão de popula-
ção (pmp), contra uma média 
nacional de apenas 16,4 
pmp, segundo a Associação 
Brasileira de Transplantes de 
Órgãos (ABTO). 

Hermanos, aqui vamos!
A oposição ao presidente Lula da Silva não tira da cabeça que 
a pauta yanomami é o primeiro passo para o plano de ajuda 

financeira à Venezuela comandada pelo amigo Nicolás Maduro. 
A fronteira é um caminho. Há outros países na fila para a 

retomada do dinheiro do BNDES. De acordo com o próprio 
banco de fomento do Governo, a dívida da inadimplência de 
países hermanos desde a Era PT hoje está em mais de R$ 5 
bilhões (sem contar os juros) – e há mais R$ 2,97 bilhões a 

vencer. A própria União é fiadora dos empréstimos e a conta cai 
para o brasileiro. “Surgiram inadimplementos nos pagamentos 

de Venezuela (US$ 681 milhões), Moçambique (US$ 122 
milhões) e Cuba (US$ 238 milhões), em um valor total de US$ 

1,04 bilhão acumulados até dezembro de 2022. Outros US$ 569 
milhões estão por vencer desses países”, avisa o BNDES.

Menino prodígio
Filho do ministro do Superior 
Tribunal de Justiça Humberto 
Martins, o jovem advogado 
Eduardo Martins, tido como 
promissor e abre portas 
em Brasília, e com grandes 
clientes no portfólio, colocou-
se nas rodas como candidato 
a desembargador do TRF da 
1ª Região, pela vaga da OAB. 
A disputa pela toga pega fogo 
entre bancas e padrinhos.

Fogo no parquinho
Com mensalidade a R$ 6.500, 
a Escola Eleva da Barra da 
Tijuca, no Rio de Janeiro, 
enfrenta crise com um grupo 
de pais. O Grupo Inspired, 
que comprou a escola de 
Jorge Paulo Lemann, demitiu 
dezenas de professores 
qualificados e reviu 
programas. Os pais souberam 
só na véspera das aulas. Uma 
petição online dos insatisfeitos 
circula na praça. A escola 
acompanha com atenção 
o movimento e terá uma 
reunião com os pais amanhã.

Cara no outdoor 

Após o sucesso na Câmara, 
com votos da base e oposição 
pela aprovação, na ânsia 
de conquistar os senadores 
para a vaga de ministro no 
TCU, o deputado Jhonatan 
de Jesus gastou mais de R$ 
200 mil com publicidade 

em outdoors eletrônicos 
em prédios da capital. Ele é 
bolsonarista apadrinhado pelo 
presidente da Casa, Arthur 
Lira. Mas como passa, nesta 
era Lula III? É que seu partido, 
o Republicanos, deve virar 
governista.

Amnésia geral
Apesar de perder a eleição 
para deputada distrital, a 
advogada Milena Câmara 
foi nomeada Subsecretária 
de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher 
do GDF. Ela é ré em ação de 
improbidade, movida pelo 
MPF, que vai a julgamento. 
A mãe, deputada federal, é 
acusada de pagar funcionário 
da rádio administrada pela 
filha no Acre com dinheiro 
da Câmara. A subsecretária 
não viu impedimentos 
para a nomeação, por não 
haver trânsito em julgado, 
e Milena, questionada, 
avisou que... não sabia 
do processo. Mas já havia 
apresentado há meses sua 
defesa ao juiz da 2ª Vara 
Federal de Rio Branco.

Patrulha elétrica 
A REVO do Brasil e a chinesa 
Jac Motors vão fabricar 
um protótipo de viaturas 
elétricas para oferecer às 
polícias dos Estados e ao 
mercado de segurança 
privada. A tendência é que 
a demanda por este modelo 
aumente por conta da 
economia proporcionada 
e pelos efeitos no meio 
ambiente. Carros elétricos 
também são mais velozes no 
arranque e desempenho, um 
diferencial que conta para a 
PM. O Estado de São Paulo já 
tem estudo para atender 
a sua frota. 
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Ação policial desencadeada no
Noroeste termina com três presos

Policiais da 15ª Delegacia 
Regional de Iporã com apoio 
de agentes da Força Nacional 
cumpriram durante a manhã 
e tarde de ontem (segunda-
-feira, 13), mandados judiciais 
que tiraram de circulação três 
pessoas envolvidas com o trá-
fico de drogas.

A primeira delas foi durante 
o cumprimento de um man-
dado de busca e apreensão em 
uma residência no município de 
Francisco Alves. Na ocasião, foi 
preso em flagrante, um homem, 
de 28 anos, que mantinha no 
imóvel, uma determinada 
quantidade de cocaína, além de 
materiais para venda de drogas.

“Esse homem foi preso em 
flagrante e trazido para à dele-
gacia, onde foi lavrado o auto 
de prisão em flagrante delito 
e, logo em seguida, colocado 
à disposição para audiência de 
custódia, estando atualmente 
na cadeia pública de Iporã”, afir-
mou o delegado Felipe Martins.

Durante a tarde, logo no 
início, os policiais deram 
sequência aos trabalhos, tam-
bém com o apoio de equipes 
da Força Nacional, quando 
cumpriram dois mandados 
de prisão em desfavor de dois 
homens, desta vez, no municí-
pio de Iporã.

O primeiro a ser preso, tem 
22 anos de idade. Sua identi-
dade não foi revelada, mas o 
detido foi notificado de que 
não poderia se aproximar da 
vítima em razão das medidas 
protetivas em vigor, foi ao 
encontro da ex-mulher vindo 
a ameaçá-la de morte, além de 
invadir o domicílio.

Desta forma, feita a repre-
sentação por prisão preven-
tiva pela autoridade policial, 
foi deferido o pleito pelo juízo, 
sendo o respectivo mandado 
de prisão cumprido.

Na segunda diligência, foi 
cumprida outra ordem judicial 
de prisão, desta vez contra um 

homem, de 30 anos de idade. 
Este, que também não teve sua 
identidade revelada, possuía 
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Estado reforça combate à
chikungunya na fronteira

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Saúde 
(Sesa), reforça ações de moni-
toramento e enfrentamento à 
febre chikungunya na região 
de fronteira com o Paraguai. 
Ontem (13), foi realizada uma 
videoconferência com a 9ª 
Regional de Saúde de Foz do 
Iguaçu, iniciativa que fez parte 
das ações estratégicas para o 
controle da doença, após o 
país vizinho anunciar um surto, 
no início deste mês.

Compõem a 9ª Regional, 
além de Foz do do Iguaçu, 
Itaipulândia, Matelândia, 
Medianeira, Missal, Ramilândia, 
Santa Terezinha de Itaipu, São 
Miguel do Iguaçu e Serranópolis 
do Iguaçu. No evento virtual, o 
secretário estadual da Saúde, 
César Neves, enfatizou que, 
como medida preventiva, o 
Estado reforçará o envio de 
medicamentos e insumos para 
o tratamento da doença nos 
hospitais municipais. Ele tam-
bém destacou que os municí-
pios devem se manter atentos 
ao aumento de casos e informar 
a Secretaria da Saúde sobre 

Casos
A chikungunya é transmitida pelo Aedes aegypti, o mesmo mos-

quito da dengue e da zika. O boletim de arboviroses publicado pela 
Sesa na última terça-feira, (7) registrava dez casos confirmados de 
chikungunya no Paraná, sendo seis importados, três autóctones e 
um que se mantinha em investigação quanto ao local provável de 
infecção. Os casos autóctones foram registrados nos municípios 

de Pato Branco, Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu. O boletim 
trouxe, ainda, 107 casos notificados e 41 em investigação.

Um homem de 30 anos foi preso ontem (13) pelo BPFron transportando 
quase 1.300 pacotes de cigarros paraguaios na rodovia PR-323, em Umu-
arama. A equipe avistou um GM Astra de cor preta em atitude suspeita. 
Foi emitida voz de abordagem ao condutor, que parou e foi descoberto. 
Foram contabilizados 1.250 pacotes de cigarros, que foram encaminhados 
junto com o veículo para a sede da Receita Federal, em Guaíra. Já o condu-
tor foi encaminhado para a sede da Polícia Federal, na mesma cidade.

qualquer alteração no cenário.
De acordo com Neves, 

as várias medidas tomadas 
estão sendo eficazes no blo-
queio da transmissibilidade 
da chikungunya na fronteira 
entre os dois países. “Estamos 
dando suporte aos municípios 
e monitorando caso a caso. O 
manejo da doença e reconhe-
cimento dos sintomas é de 
grande valia neste momento. 
Desta forma, conseguimos 
acompanhar não só o paciente 
confirmado ou suspeito da 
doença, mas também as pes-
soas que frequentam o mesmo 
ambiente”, explicou.

Ele lembrou que no último 
dia 3 de fevereiro, a Sesa enviou 
ao Ministério da Saúde o pedido 
de um quantitativo maior de 
testes sorológicos e também 

de inseticida para o controle 
químico do mosquito trans-
missor, da doença. “Existe um 
alinhamento das ações federal, 
estadual e municipal para a vigi-
lância, mas para o combate ao 
transmissor da chikungunya, 
é essencial a sensibilização e 
cuidado da população, para os 
possíveis criadouros do mos-
quito”, reforçou.

Participaram da reunião a 
diretora da 9ª Regional, Ielita 
Santos da Silva; a diretora 
de Atenção e Vigilância em 
Saúde da Sesa, Maria Goretti 
David Lopes; a coordenadora 
da Vigilância Ambiental, Ivana 
Belmonte; Jessica Oliveira, repre-
sentante da Coordenadoria de 
Atenção à Saúde; e Célia Cruz, 
diretora Laboratório Central do 
Estado (Lacen).

INVESTIGADORES da Delegacia de Polícia de Iporã e Equipes da Força Nacional deram cumprimento às ordens judiciais de prisão e de busca

um mandado de prisão cível 
por inadimplemento de pen-
são alimentícia.

Ambos foram levados para 
a Cadeia Pública de Iporã e 
estão à disposição da Justiça.

DIVULGAÇÃO
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Brasil volta a conquistar o sub-20
Sul-Americano sub-20 após 12 anos

Após um hiato de 12 anos, o Brasil 
voltou a conquistar o título do Sul-
Americano sub-20 de futebol. O feito 
foi alcançado com vitória de 2 a 0 sobre 
o Uruguai, no final da noite do último 
domingo (12) no estádio El Campín, em 
Bogotá.

Este foi o 12º título brasileiro na 
competição, que teve início em 1954. 
A conquista atual foi alcançada de 
forma invicta, com sete vitórias e 
dois empates. Além do título, o Brasil 
garantiu, com duas rodadas de ante-
cedência, a classificação para a Copa 
do Mundo sub-20, que será disputada 
na Indonésia entre 20 de maio e 11 de 
junho de 2023.

A vitória sobre o Uruguai foi cons-
truída com gols do volante Andrey, de 
cabeça aos 38 minutos do segundo 
tempo, e do atacante Pedrinho, já 
nos acréscimos. Com o gol que abriu 

o triunfo brasileiro, o meio-campista, 
que acaba de assinar com o Chelsea 
(Inglaterra), garantiu a artilharia da 
competição ao lado de Vitor Roque, 
centroavante do Athletico-PR.

Após o título, Andrey, que foi o 
capitão da equipe canarinho, cele-
brou o feito com uma postagem em 
uma rede social na qual afirmou: 
“Campeão. Em jogo decisivo, seja deci-
sivo. Simplesmente Deus. Feliz pelo 
título e por terminar como artilheiro 
da competição”.

A conquista também teve um signi-
ficado especial para o técnico Ramon 
Menezes, que já havia levantado o 
caneco da competição em 1991, mas 
na condição de atleta. Ele foi o segundo 
brasileiro a alcançar tal feito na histó-
ria. O primeiro foi Rogério Lourenço, 
campeão sul-americano como atleta 
em 1988 e como treinador em 2009.

Kylian Mbappé foi incluído no plantel do Paris Saint-Germain para o jogo de ida das oitavas de 
final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique no Parque dos Príncipes – que aconte-
ce hoje (14) às 17h –, depois de participar das duas últimas sessões de treinamento da equipe. 
O atacante francês, que inicialmente desfalcaria a equipe por três semanas com uma lesão no 
tendão do joelho que sofreu no dia 1º de fevereiro, estava em campo com seus companheiros de 
equipe no domingo (12) e ontem (segunda-feira, 13). O treinador Christophe Galtier disse no 
sábado (11) que correria “risco zero” com Mbappé. Lionel Messi e o influente meio-campista 
Marco Verratti também estão de volta de contusão. O PSG tem estado em má forma recente-
mente, perdendo por 3 a 1 fora de casa contra o Monaco no Campeonato Francês no sábado 
(11) em sua quarta derrota do ano em todas as competições.

FEITO foi alcançado com vitória de 2 a 0 sobre o Uruguai

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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ZPE é apresentado a indústria de couro
bovino que atua na cidade há 29 anos

O prefeito Hermes Pimentel 
e os secretários municipais 
de Indústria e Comércio, 
Marcelo Adriano Lopes da 
Silva, e de Gabinete e Gestão 
Integrada, André Rodrigues 
dos Santos, estiveram no 
Curtume Panorama na manhã 
de ontem (13), onde apre-
sentaram o projeto da ZPE 
(Zona de Processamento de 
Exportações).

Conduzidos pelo diretor 
Paulo Camargo, eles visita-
ram as instalações e conhece-
ram os processos industriais 
realizados na empresa, que 
tem 29 anos de história em 
Umuarama.

Localizado na Estrada 
Juvenal, com acesso pela 
rodovia PR-323, o curtume 
emprega cerca de 160 cola-
boradores,  alguns deles 
oriundos do sistema prisio-
nal num programa de resso-
cialização em conjunto com o 
Departamento Penitenciário 
do Estado (Depen). Além da 
produção de couro do tipo 
wet blue (primeiro estágio de 
tratamento), a indústria pro-
duz insumos para fabricação 
de cola, gelatina, colágeno e 
gordura animal, que pode ser 
empregada na fabricação de 
biodiesel e sabão.

“Nós produzimos maté-
ria-prima para a indústria do 
couro que realiza tratamentos 
mais apurados para a fabri-
cação de calçados, roupas, 
tapeçaria automotiva (bancos 
e volantes de carros), estofa-
dos e selaria, entre outras apli-
cações”, explicou Camargo. O 

 No dia em que as Nações 
Unidas comemoram o Dia 
Mundial do Rádio (13 de 
fevereiro), a Prefeitura de 
Umuarama lança oficialmente 
sua Rádio Web, integrada ao 
site umuarama.pr.gov.br. As 
matérias e conteúdos jorna-
lísticos já estão sendo produ-
zidos pela Secretaria Municipal 
de Comunicação (Secom) e, 
dentro de mais alguns dias, 
diversos programas especiais 
também já devem entrar no ar.

A realização da Rádio Web 
Prefeitura de Umuarama é 
uma resposta ao desejo do 

Assistência em 
Saúde assina
convênio com 

entidades
 Fundamentais para garan-

tir um atendimento amplo e 
completo no tratamento de 
pacientes do SUS (Sistema 
Único de Saúde), o sistema 
de saúde complementar em 
Umuarama é realizado por 
cinco entidades sem fins lucra-
tivos. A cerimônia de assina-
tura dos convênios foi oficiali-
zada na manhã de ontem (13).

O secretário Herison Cleik 
explica que determinados 
procedimentos clínicos são 
realizados por instituições de 
privadas saúde, porém são 
considerados ações do setor 
de saúde pública, devido à 
existência de contratos ou 
convênios entre ambas as par-
tes. “A Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio do setor de 
Assistência em Saúde, selecio-
nou em um processo de cha-
mamento público, entidades 
sem fins lucrativos para a exe-
cução de serviços complemen-
tares à saúde”, relatou.

A coordenadora e assis-
tente social Caroline Oliveira 
Bagli, conta que os serviços 
complementares à saúde 
desenvolvidos por essas enti-
dades conveniadas atendem 
a cerca de 700 pacientes, 
todos do SUS, devidamente 
cadastrados na Assistência 
em Saúde. “Esses serviços são 
de grande relevância, cola-
borando para a autonomia, 
o bem-estar e a qualidade de 
vida dos cidadãos. E estamos 
muito felizes com os resulta-
dos que temos alcançado, pois 
realmente essas entidades que 
acabamos de ajustar a parceria 
são reconhecidamente expe-
rientes e modelos de profissio-
nalismo”, indicou.

Carolina relatou que as 
cinco entidades sem fins lucra-
tivos que assinaram os contra-
tos com a Secretaria de Saúde 
foram o Grupo União Pela Vida, 
o Adejoc (Associação Desafio 
Jovem Canaã), o Projeto 
Restauração, o Crevid (Centro 
de Recuperação Viva com 
Deus) e a Associação de Clubes 
de Mães.

Rádio Web da Prefeitura de Umuarama já está no ar

diretor Landyr Marucci falou 
sobre a situação atual do 
mercado, as exportações da 
empresa – boa parte da produ-
ção vai para o exterior – e pla-
nos de expansão, ao lado do 
também diretor Zélio Gusmão.

O prefeito Pimentel ficou 
surpreso com as dimensões da 
empresa e disse os empresá-
rios podem contar com o apoio 
do município para expandir e 
diversificar a produção, dentro 
dos programas de incentivos à 
atividade industrial.

“A Prefeitura é parceira da 
atividade econômica e valo-
rizamos as empresas que 
sonham em crescer, ampliar 

seus negócios e empregar mais 
trabalhadores. Voltaremos a 
conversar sobre os planos para 
atendê-los, na medida do pos-
sível”, afirmou. “Temos o maior 
rebanho bovino do Estado em 
Umuarama e podemos avan-
çar bastante neste segmento”, 
completou o prefeito.

O secretário Marcelo 
Adriano levou ao conheci-
mento dos empresários as 
perspectivas de expansão que 
podem ser vislumbradas com a 
ZPE, em fase de instalação em 
Umuarama. “Já temos algu-
mas empresas praticamente 
certas para instalar plantas 
industriais na ZPE e, por já ter 

histórico de exportações, o 
curtume tem grande potencial 
para aproveitar essa oportuni-
dade”, disse.

Uma equipe da Secretaria 
de Indústria e Comércio reali-
zará em breve uma visita téc-
nica ao curtume, para apre-
sentar o projeto da ZPE, os 
incentivos fiscais previstos e as 
perspectivas. “Queremos atrair 
grandes indústrias voltadas 
às exportações, mas também 
apoiar as indústrias locais, 
para que vislumbrem essa pos-
sibilidade de crescimento atra-
vés das exportações, valori-
zando os nossos empresários”, 
completou Marcelo Adriano.

prefeito Hermes Pimentel 
ter um veículo para apresen-
tar as obras, projetos, ações, 
agendas e informativos de 
interesse da população. “O 
rádio é veículo de comunica-
ção de massa, que transmite 
confiança e que permite atin-
gir um número muito grande 
de pessoas. E a nossa rádio, 
transmitida pela internet, já 
está sendo acessada e ouvida 
mundo afora. É um momento 
muito importante para todos 
nós”, declarou o prefeito.

Para acessar a Rádio Web 
basta clicar no player, que 

fica em destaque na abertura 
do site da Prefeitura. “Existe 
ainda a possibilidade de com-
partilhar o endereço da rádio 
em várias redes sociais, como 
Facebook, Twitter, WhatsApp 
e Reddit. Também é possí-
vel enviar o endereço por 
e-mail e copiar automatica-
mente o endereço e colar em 
outros locais”, detalha Valdir 
Miranda de Souza, secretário 
de Comunicação.

Ele comenta que a intera-
ção com a população será um 
dos pontos altos da Rádio Web, 
tanto por meio de mensagens 

que podem ser enviadas dire-
tamente para o e-mail da 
Secom, quanto em progra-
mas que responderão às per-
guntas e questionamentos dos 
cidadãos. “Nosso objetivo é a 
transmissão da informação de 
forma instantânea, criando um 
vínculo direto com o ouvinte. O 
rádio, nesses tempos de alta 
tecnologia, pode estar ainda 
mais perto do ouvinte, com a 
transmissão de áudio digital 
diretamente em computadores, 
celulares, smartphones e outros 
meios de transmissão de dados 
pela internet”, pontua.

O curtume emprega cerca de 160 colaboradores, alguns deles do sistema prisional num programa de ressocialização em conjunto 
com o Depen

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Áries, não se arrisque em negócio especu-
lativo e nem se deixe vencer por pessoas 
que falam demais e prometem muito. Nas 
finanças e questões materiais, guarde seus 
pertences e seu dinheiro e não se deixe 
explorar pelos outros. No setor amoroso é 
preciso cuidar melhor de quem ama: pre-
venir é melhor do que remediar.

TOURO  21/4 a 205
Lembre-se da lei do retorno e não faça aos 
outros o que não quer que lhe façam. O tra-
balho exigirá maior versatilidade e jogo de 
cintura. Na saúde, observe mais sua coluna. 
No amor, saiba aguardar e esperar a poeira 
baixar após alguns desgastes.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você terá mais força e mais coragem para 
enfrentar os adversários à tarde, mas em 
vez de brigar procure dialogar, fazer acordos 
e assinar documentos que garantam os pro-
cedimentos futuros. Nas finanças, programe 
seus gastos com cuidado. Saúde em alta. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Para esta terça os astros prometem um 
reencontro com quem não via há tempo. 
No campo familiar, algumas discussões 
podem marcar o ambiente. No amor, 
reforce os laços existentes, aposte no diá-
logo e invista na sensualidade.

LEÃO 22/7 a 22/8
Na vida profissional os caminhos estão se 
abrindo e o dia deve oferecer oportunida-
des de crescimento. Não deixe suas respon-
sabilidades em mãos de terceiros. Já a vida 
financeira deve enfrentar alguns desafios. 
No campo familiar, a saúde de alguém pode 
exigir mais cuidado e atenção de sua parte.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Alguém vai facilitar o seu trabalho, inclu-
sive as tarefas mais difíceis. O dia pede para 
fazer uma avaliação de suas decisões. Na 
família podem rolar algumas preocupações 
passageiras. No amor, reencontro progra-
mado ou não, com boas surpresas. Sexua-
lidade latente.

LIBRA  23/9 a 22/10
A Lua transitando em seu signo pede aten-
ção especial com acordos, assinatura de 
contratos e de documentos. No trabalho, o 
melhor é não comentar sobre decisões pro-
fissionais com terceiros. Na saúde, cuide da 
vista. No amor, domine a sua insegurança: 
a incerteza vai passar.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Seja mais maleável com os mais velhos e com 
as crianças e não fique criando problemas 
por qualquer motivo. Aproveite seu tempo 
livre. Os astros mandam um recado especial 
para o período da tarde: cuide da saúde, que 
vai ficar mais vulnerável. No amor, o astral 
está incerto, procure se resguardar.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Tenha calma e paciência e deixe que as 
horas possam levar as energias negativas e 
trazer energias positivas para substituí-las. 
Procure descontrair no final do dia e não 
leve tudo tão a sério. No setor amoroso, 
tudo continua bem.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Seus projetos e seu trabalho estão cami-
nhando muito bem. Defina suas estratégias 
e procure se organizar quanto à hora de 
comer e dormir. O amor exalta suas quali-
dades, mas a desconfiança pode atrapalhar 
um pouco.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
No trabalho, falar de menos é melhor do que 
falar demais e se complicar ou se compro-
meter com superiores e patrões. No campo 
familiar, clima de boa relação em casa, ape-
sar da possibilidade de manter uma questão 
familiar em suspenso. No amor, pense melhor 
antes de qualquer decisão.

PEIXES 20/2 a 20/3
Lute por aquilo que for justo, pelo que você 
tem direito e insista. Muitas mudanças vão 
ocorrer na sua vida. Na saúde, astral de ins-
tabilidade: faça exercícios regulares e evite o 
sedentarismo. Em casa, poderá receber visi-
tas inesperadas. No amor, reflita sobre a sua 
relação e, se está só, deixe o novo chegar.

Os nascidos a 14 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Libra. 
São inteligentes, carismáticos e originais, com capacidade criativa e com gosto pelo 
exótico. Estão sempre inventando alguma coisa e fugindo da rotina, pois não gostam 
de ficar parados ou estacionados. Seu número principal é o 25, formado de 2, Lua 
e de 5, Mercúrio. Astros que provocam instabilidade emocional e comportamental. 
Juntos formam o 7, de Netuno, que causa insegurança, timidez, pessimismo, incer-
tezas e medo. Precisam lutar contra os complexos de inferioridade, que podem lhes 
atrapalhar na realização de seus projetos de vida.

Horóscopo nascidos em 14 de fevereiro

    

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 14/2/2023

Chuva
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max 29
min 24

max 28
min 21

Cascavel
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min 20

Foz do Iguaçu
max 28
min 24
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min 20

Curitiba
max 26
min 18
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Quarta 15/2/2023

Chuva
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Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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Minguante
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TIME DO ♥

concurso: 2429Lotomania

59.186
77.123
44.821
34.002
89.085

03 20 40 43 46 52 79
SPORT-PE

08 26 37 57 70 
concurso: 6075

05 09 14 30 38 50

02 11 14 17 24 32 34 45 54 59 
60 63 67 68 71 77 79 83 86 93
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BANCO 25

DGP
CAMARADA
ADAMITICO
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LENDAAMEM

ROCHOSASAO
GOAMARI
RNSCORA

IOTAMILANI
ESMALTE

AIVHERMES

ELCIDNUIT
OHOSLAICA

OSMOSEROR

Droga cujo
uso medi-
cinal gera
polêmica

Atrofia
Muscular
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Aficcio-
nado do

rock sen-
timental

Louco;
maluco

História
como a da
mula sem

cabeça
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que

encerra a
ave-maria

Lançou o
álbum "Lo-
ve Goes"
em 2020

Diálogo
socrático
de Platão

Montanhas
(?), cordi-
lheira dos

EUA

Estatal
italiana

de Rádio e
Televisão

Mostra
sinais de
inibição

nas faces
Francisco
(?), ator e
humorista
brasileiro

O risco do
edifício

mal cons-
truído

"Pedro
(?)", peça 
de Antônio

Callado

Mal-(?):
doença de

pouca
gravidade

Herói es-
panhol que
derrotou

os mouros 

Bairro de 
galerias de
arte em No-
va Iorque

Fase da 
dessalini-

zação

Informes que
animam ou derrubam
as Bolsas mundiais

Amigo
fraternal

Causa preocupação
à mulher
vaidosa

Relativo 
aos tempos
primitivos

Categoria
do MMA

Parte mais
estreita

da coluna 

(?)
turístico,

serviço de
agências

de
viagens

A pátria 
dos vikings

Dispara
(pistola)

Inseto saltador que
emite som irritante

Aditivo de
drinques
Antiga

cidade do
médio

Eufrates
Reaparição
em  descen-
dente de caracteres de
ascendente remoto

Estado
indiano

Substância
protetora 
dos dentes

Letra
grega

Fiscaliza
o setor
elétrico
Multidão

Noite, em
francês

Não ecle-
siástica

Mensagei-
ro dos deu-
ses gregos
Caminho

4/iota — mari — nuit. 8/bocelino — sam smith. 9/adamítico.
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E C
M A G I A D O C A O S

N E C R O P O L E
D E S E N C A L H A
R B O A A R O

R E V E L N A
A L A R D E P U C
B A G G A G E A

D O C E I N P C
C O C H O N I L H A

E M I L A N A R
L U Z E S S T

A L M A N A Q U E
I N C A L I D O

M I A M I A A A

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.

O governo de Nova Olímpia 
vai entregar nos próximos dias 
a piscina semiolímpica cons-
truída para os alunos da Escola 
Municipal Maria Rodrigues 
Travaglia. Com isso, o estabe-
lecimento de ensino passa a 
ser o primeiro da região com 

Nova Olímpia tem a primeira escola
com piscina semiolímpica da região

este tipo de estrutura, para 
aulas de natação.

Serão beneficiadas todas as 
crianças da escola, incluindo 
as de educação especial. “A 
educação é nossa prioridade 
máxima e proporcionar aulas 
de natação é um importante 

incentivo à prática de ativida-
des esportivas, que só trazem 
benefícios. Mas nosso objetivo 
também é revelar talentos na 
modalidade”, disse o prefeito 
Luiz Sorvos.

A obra custou R$ 377.613,52 
e é fruto da parceria com o 

Ministério do Esporte. Deste 
montante, R$ 124.113,52 
foram de recursos próprios do 
município.

“Iniciamos a construção 
em 15 de junho de 2016, mas 
não avançou no mandato 
que nos sucedeu. Agora, 

conseguimos concluir e esta-
mos felizes por mais esta con-
quista”, reforçou Sorvos.

A piscina, no formato semi 
olímpico, tem 13,5 metros de 
largura por 25 metros de com-
primento e capacidade para 
450 mil litros de água.



10 Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023 AutomóveisAutomóveis esportes@cascavelnews.com.brpor Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS

Vai para a praia no Carnaval? Tenha
cuidados com o carro após a viagem

O carnaval é sinônimo de 
alegria e, além dos desfiles 
das escolas de samba e dos 
blocos de rua, a praia é um dos 
destinos mais conhecidos dos 
brasileiros nesse período de 
calor e festas. Para quem viaja 
com o próprio veículo, é impor-
tante considerar os impactos 
que a região litorânea e todos 
os seus elementos, como sol e 
seus raios UVs, maresia e areia, 
trazem e saber o que pode ser 
feito para minimizá-las.

Marcelo Xavier, gerente 
Operacional da Wash Me - star-
tup especializada em gestão 
de lavagem ecológica, higieni-
zação e estética automotiva - 
explica que os cuidados come-
çam antes mesmo de descer a 
serra. “O ideal seria fazer uma 
lavagem ecológica e aplicar 
um selante de vitrificação, o 
que ajudaria a evitar riscos 
ocasionados pela areia, além 
de impedir que as seivas de 
árvores danifiquem a pintura 
(já que é comum que os carros 
sejam estacionados embaixo 
de árvores)”. 

“Realizar uma lavagem téc-
nica de motor e aplicar uma 
proteção, tanto no motor 
como no chassi, para impedir 
que a corrosão provocada pela 
maresia danifique fios, cabos 
de bateria, também é impor-
tante. Hidratar pneus também 
devem ser considerados”, com-
pleta o especialista. 

O gerente operacional tam-
bém ressalta que a prevenção 
é parte fundamental do pla-
nejamento de viagem para 
a praia. “Por mais que todas 
essas dicas ajudem a manter 
o veículo em bom estado, os 
cuidados durante a viagem 
são muito importantes, como 
o uso de combustíveis de boa 
procedência ou estacionar em 
locais fechados e com som-
bra. Com o combo de antes, 
durante e depois, o carro cer-
tamente estará bem cuidado 
para o dia a dia e para ser com-
panheiro de muitos outros car-
navais futuramente”, conclui.

Na volta do litoral, outros 
cuidados devem ser tomados 
visando a preservação do seu 

veículo. Confira as dicas.  

LAVE O VEÍCULO O 
QUANTO ANTES

Idealmente o automóvel 
deve ser lavado nos primei-
ros dias após o retorno e, no 
máximo, em duas semanas. 

“A maresia provoca estra-
gos a diversos componentes 
veiculares”, informa Xavier. 
“Isso porque os sais do mar 
potencializam a corrosão em 
todo tipo de metal, diminuindo 
a vida útil dos equipamentos 
e até afetando sua funcio-
nalidade, em alguns casos. 
Portanto, uma lavagem ade-
quada é necessária rapida-
mente, para evitar que os efei-
tos se prolonguem”.

REALIZE UMA LAVAGEM 
COM PRODUTOS 
APROPRIADOS

“Não é qualquer produto 
que vai livrar o carro inteira-
mente dos resíduos do mar 
e da areia”, afirma o gerente 
operacional. “E nem é acon-
selhável usar os mesmos pro-
dutos para diferentes partes do 
veículo. Os profissionais que 
realizam esse tipo de limpeza 
devem conhecer as particulari-
dades de cada elemento”.

A maresia, bem como a 
areia, estará em todos os luga-
res possíveis, seja dentro, na 
lataria ou na parte de baixo do 
veículo. A areia, inclusive, pode 
riscar a lataria até mesmo 

durante o enxágue. Por isso, 
os cuidados de especialistas 
são altamente recomendados.

HIGIENIZE O MOTOR
Sim, até mesmo o motor 

deve ser limpo atenciosa-
mente. Isso é especialmente 
indicado em carros antigos, 
que estão mais suscetíveis à 
oxidação.

“É perigoso subestimar o 
alcance dos danos, principal-
mente nas áreas mais impor-
tantes para o funcionamento 
correto do automóvel. Assim 
como as pessoas que moram 

no litoral precisam lavar seus 
carros com maior frequência — 
uma vez por semana é o ideal 
—, os turistas devem averiguar 
o status geral ao voltar para 
casa”, Xavier explica.

OBSERVE OS EFEITOS 
DO SOL E CONSIDERE 

POLIMENTO
Polir o carro não é sempre 

uma necessidade, mas pode ser 
uma solução adequada no caso 
de muito sol. Se não foi possível 
estacionar o carro sempre na 
sombra, é essencial verificar se 
a pintura foi comprometida, ou 
mesmo o acabamento interno, 
como o painel ou os bancos.

“O polimento tem como 
objetivo restaurar a pintura 
e eliminar pequenos riscos, 
o que também é positivo 
caso a areia tenha causado 
arranhões. Posteriormente, 

é possível manter o aspecto 
renovado por mais tempo 
com um enceramento”, indica 
o especialista.

FAÇA UM CHECK-UP
Para ter certeza que tudo 

está funcionando apropriada-
mente, um check-up é deter-
minante. Principalmente nas 
seguintes áreas: Sistema elé-
trico (note que fios e conecto-
res podem ser oxidados pela 
maresia); Filtros de ar e de 
cabine; Freios e suspensão; 
Radiador (em especial o nível 
e coloração da água); Pneus e 
rodas (no caso de viagens lon-
gas); Sistema de alimentação.

“Um bom check-up é sem-
pre recomendado de tempos 
em tempos, e o retorno da 
viagem pode ser o momento 
mais oportuno para realizá-lo”, 
indica Xavier.
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
EQUINOX PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 175.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 73.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 74.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 75.900,00
ONIX 1.0 LT 22/23 BRANCO COMPLETO R$ 82.900,00
ONIX 1.4 AT ACTIV 18/19 LARANJA COMPLETO, AUT R$ 76.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO AT LTZ 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 92.900,00
POLO MF 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
PRISMA 1.4 LT 19/19 PRETO COMPLETO R$ 69.900,00
PRISMA 1.4 LTZ 18/18 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 102.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 134.900,00
TRACKER 1.2 TURBO PREMIER 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 144.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 329.900,00 
VW UP TRACK 16/17 BRANCO COMPLETO R$ 54.900,00

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

COMUNICADO
Sr. SAMUEL DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Tácio Costa Borges, 2622, Jardim São Francisco, CEP 87505-626, 
na cidade de UMUARAMA-PR, favor entrar em contato com a empresa 
U.F.C. LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 14.315.648/0001-61, com sede 
na Avenida Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-PR, telefone: 
(44) 3622-5221, referente assuntos de vosso interesse.

COMUNICADO 
Sr. LOIAN AVIDA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado 
na Rua Avenida Padre José Germano Neto Jr, 3657, fundos, Zona I, CEP 
87503-650, na cidade de UMUARAMA-PR, favor entrar em contato com a 
empresa U.F.C. LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 14.315.648/0001-61, 
com sede na Avenida Brasil, n° 4337, CEP: 87.501-000, em Umuarama-PR, 
telefone: (44) 3622-5221, referente assuntos de vosso interesse.

O Boletim Covid de ontem 
(13) trouxe a informação de 
que sete novos casos foram 
confirmados, sendo três 
mulheres, quatro homens e 
nenhuma criança e os dados 
são referentes ao final de 
semana. Neste mês, exata-
mente 60 pessoas foram diag-
nosticadas com covid-19 – são 
32 mulheres, 27 homens e uma 
criança, o que dá uma média 
de 4,6 casos por dia.

A Secretaria de Saúde indica 
ainda que a semana começa sem 
o registro de nenhuma pessoa de 
Umuarama internada para trata-
mento da Covid, nem em enfer-
marias e nem em UTIs. Já são 21 
dias sem nenhum leito ocupado, 
conforme relatório emitido pelas 
próprias instituições hospitalares 
credenciadas ao SUS.

Boletim Covid informa sete novos casos
Desde o início da pande-

mia até agora, 41.798 pessoas 
foram diagnosticadas com a 
doença e deste total 41.404 se 
recuperaram. Existem hoje 47 
pessoas em isolamento domi-
ciliar, considerando que são 
34 casos ativos e outros 13 

suspeitos. No período de 35 
meses, 360 pessoas faleceram 
por complicações da covid-
19. Diante desses números, a 
Sesa continua classificando 
Umuarama com bandeira 
verde, quando o risco de con-
tágio é considerado baixo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Lute com determinação, abrace a vida 
com paixão, perca com classe e vença com 
ousadia, porque o mundo pertence a quem 

se atreve e a vida é muito para ser insignifi-
cante.” Augusto Branco

DETALHES!
Todas as 10 candidatas podem se con-

siderar vencedoras. Há cerca de um mês 
elas participaram de uma seletiva com 
outras 42 meninas. Além da faixa e ou-

tros presentes e mimos, a rainha recebeu 
uma caderneta de poupança da Sicredi 

no valor de R$ 2 mil. Primeira e segunda 
princesas levaram R$ 1.500 e R$ 1.000, 

respectivamente.

***

Cristiane Revesso, coordenadora do con-
curso, que também é a assessora geral 

da Expo Umuarama, destacou o papel dos 
jurados, rendendo-lhes um agradecimento 
especial por aceitarem o convite da Socie-

dade Rural para a nobre missão. 

***

Compuseram o júri técnico: Beto Brumas-
sio (Status Cabeleireiro), Charlene Esbízero 

(Sicredi), Daniela Fantim (influencer), 
Fabiano Salvador (cirurgião plástico), 
Ivandro Almeida (maquiador), Juliana 

Lucas (consultora e styling de moda/Luá 
Concept), Leila Faria Martim (Chapéus 

Mundial), Lucas Araújo (artista) e Marcela 
Souza (apresentadora do Meio Dia Paraná, 

da TV Imagem/RPC).

Madalena e Milton Gaiari (Presidente da Sociedade Rural de Umuarama) 
com a Rainha da Expo 2023 -, Mayara Nayane Sacoman, após o concurso no 

Parque de Exposições.

SECOM PMU

Estudante de Medicina Veterinária, Mayara Sacoman
é a nova rainha da Expo Umuarama

A estudante de Medicina Veterinária 
Mayara Nayane Sacoman, 21 anos, é a 
nova rainha da Expo Umuarama. Ela 
foi eleita na noite da  última sexta-feira 
(10), no concurso realizado após o lan-
çamento da edição, no recinto de lei-
lões e eventos do Parque Dario Pimenta 
da Nóbrega. A vencedora concorreu 
com outras nove beldades. Geovanna 
Serafim das Neves, 20 anos, técnica em 
Agropecuária, ficou com a faixa de pri-
meira princesa. Rafaela Formicoli Luzia, 
18 anos, estudante de Odontologia, 

SECOM PMU

conquistou a terceira colocação e se 
tornou a segunda princesa da Expo 
2023, que será realizada de 9 a 19 de 
março próximo. Para os jurados não foi 
uma tarefa fácil. O carisma e a desen-
voltura de Mayara foram fundamentais 

para que ela levasse o tão almejado 
título. A jovem, que se define como uma 
pessoa que dá o seu máximo naquilo a 
que se compromete, nominou a música 
“Vivendo Aqui no Mato”, do Trio Parada 
Dura, como a sua favorita.
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