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Preços da cesta básica têm diferença
de até 200% entre os supermercados
O Procon Umuarama divulgou pesquisa de preços dos produtos que com-
põem a cesta básica. Novamente chama a atenção a diferença encontrada 
de um mesmo produto entre um e outro supermercado pesquisado. A varia-
ção chega a 200,2%. O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 14. 

Os produtos que mais aumentaram de preço nos últimos 30 dias foram a 
batata, o desodorante, o tomate, o sabão em pó, a mussarela, a salsicha e 
o óleo de soja. Já os produtos que registraram maior queda nos preços no 
último mês foram o creme dental, a margarina e a linguiça.
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Por meio do decreto, a Prefeitura de Umuarama regulamentou nesta semana as vagas de pontos de táxi 
no município. A publicação determina os pontos fixos, livres e provisórios para a parada dos táxis e suas 
respectivas vagas, ajustando as características do serviço à demanda atual dos usuários. 

Proprietários de imóveis 
em Umuarama começam 
hoje a receber o impresso 
para pagamento do IPTU 
de 2023. A Secretaria 
de Fazenda não vai 
enviar um carnê para 
os que optarem pelo 
pagamento parcelado. 
O boleto será entregue 
pelos correios, mas pode 
ser adquirido pelo Portal 
do Contribuinte, no site 
oficial da Prefeitura. 
O vencimento da primeira 
parcela será em 15 
de março.

IPTU
l 8

Pontos de taxi
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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

14/1 a 14/2 0,6795 0,6795 0,1786
15/1 a 15/2 0,7073 0,7073 0,2063
16/1 a 16/2 0,7450 0,7450 0,2438
17/1 a 17/2 0,7426 0,7426 0,2414
18/1 a 18/2 0,7438  0,7438  0,2426

Ações % R$
Petrobras PN -0,37% 26,70 
Vale ON +0,45% 87,10 
ItauUnibanco PN -1,24% 26,38 
Magazine Luiza ON -1,69% 4,06 
Banco do Brasil ON +2,34% 41,55 
BRF ON -6,51% 6,46 

IBOVESPA: -0,91% 107.848 pontos

Iene 132,83
Libra est. 0,82
Euro 0,93
Peso arg. 192,03

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,4% 5,1970 5,1980 +2,4%

PTAX  (BC) -0,6% 5,1501 5,1507 +1,0%

PARALELO +0,4% 5,0800 5,4900 +2,0%

TURISMO +0,4% 5,0800 5,4700 +2,1%

EURO -0,7% 5,5178 5,5205 -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 14/02

Iene R$ 0,0388
Libra est. R$ 6,26
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.412,03 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/02 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 1.537,50 -5,25 0,6%
FARELO mar/23 501,00 -3,00 5,2%
MILHO mar/23 682,25 -2,75 1,1%
TRIGO mar/23 786,00 -6,00 5,7%

SOJA 160,39 -0,9% -1,4% 159,00
MILHO 75,75 0,0% -2,3% 75,00
TRIGO 89,38 -0,1% -3,3% 92,00
BOI GORDO 269,24 1,2% -4,0% 270,00
SUINO 6,90 1,9% -1,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 14/02 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 14/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 14/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 0,0% 0,0%
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
Com a Lua no seu paraíso astral, você con-
tará com sorte, criatividade e entusiasmo 
em tudo que fizer. Vai ser fácil para cativar 
as pessoas, o que deve ajudar bastante o 
seu trabalho. O céu só pede cuidado para 
não se empolgar demais na hora das com-
pras, pois pode cometer extravagâncias.

TOURO  21/4 a 205
Assuntos de casa e família devem exigir 
mais tempo e atenção de você nesta quar-
ta-feira. Algumas divergências com paren-
tes podem ocorrer no início do dia, por isso, 
procure controlar as suas reações e mostrar 
mais jogo de cintura para não brigar.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você vai conseguir tudo que quiser com seu 
jeito comunicativo e com sua habilidade 
de convencer as pessoas, mas deve ter cui-
dado para não se abrir demais com quem 
não merece confiança. Evite comentar seus 
planos, não acredite em tudo que ouvir e 
fique bem longe de fofocas!

CÂNCER 21/6 a 21/7
O desejo de ganhar dinheiro, melhorar de 
vida e ter um futuro mais tranquilo será 
maior e te incentiva a investir toda sua 
energia no trabalho e nas possibilidades de 
conseguir uma renda extra. Só não convém 
misturar grana com amizade, pois os astros 
alertam que pode ter problemas.

LEÃO 22/7 a 22/8
Algumas coisas podem não sair exatamente 
como você planejou no início do dia, mas 
não deixe isso afetar o seu astral. Com a 
Lua em Leão, você vai se sentir confiante e 
ainda mais determinada (o) a correr atrás 
dos seus objetivos, ainda que precise pular 
sobre uma ou outra pedra no caminho. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
A Lua na Casa 12 pode te deixar ainda mais 
reservada (o) do que você já é. No traba-
lho e nos estudos, é bem provável que pre-
cise de mais silêncio e tranquilidade para 
se concentrar e dar conta das tarefas. Mas 
desânimo não combina com seu signo! 
Você vai encarar qualquer desafio, mesmo 
que precise fazer alguns sacrifícios. 

Os nascidos no dia 15 de fevereiro são do signo de Aquário e têm a personalidade de 
Escorpião. Suas paixões e seus conflitos íntimos começam cedo, através de situações 
dramáticas na própria família de origem. Seu número principal, do dia do nascimento 
é o 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus, dois astros de natureza feminina, que os tor-
nam passivos, dependentes. Mas a soma dá o 8, de Saturno, que os fazem cheios de 
responsabilidades e um espírito sério e meditativo, maduro e experiente. Tendência 
ao conservadorismo e apego às tradições. Indica vida longa e bens de herança.

Horóscopo nascidos em 15 de fevereiro

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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4/iota — mari — nuit. 8/bocelino — sam smith. 9/adamítico.     

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 15/2/2023

Chuva

Paranaguá
max 31
min 25

max 30
min 21

Cascavel
max 23
min 21

Foz do Iguaçu
max 26
min 23

max 28
min 20

Curitiba
max 26
min 19

FASES 
DA LUA

Quinta 16/2/2023

Chuva
Sexta 17/2/2023

Chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03

concurso: 719
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 08 04 08 01 03 00 09

Super Sete concurso: 358C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

NOVEMBRO

01 08 10 17 26 29 31 

Loterias
Megasena

01 02 03 04 05 06 07 11 
13 15 16 18 22 23 25 concurso: 2563Megasena
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Timemania
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Lotomania
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5º prêmio
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MÊS DA SORTE:
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59.186
77.123
44.821
34.002
89.085
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SPORT-PE

04 21 33 45 46 
concurso: 6076

05 09 14 30 38 50

02 03 04 05 12 18 30 33 35 39
42 50 53 55 73 78 84 87 95 97

concurso: 2739Lotofácil

LIBRA  23/9 a 22/10
Tensões poderão rondar suas amizades e suas 
parcerias de trabalho no início do dia, mas pode 
até ser bom para você identificar as relações 
que são mais fortes e devem ser mantidas, e 
aquelas que são muito frágeis e devem ser rom-
pidas. Quem está livre pode ter boas oportuni-
dades de conhecer gente nova.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A Lua desperta o lado mais ambicioso do seu 
signo, e você não vai medir esforços no tra-
balho para se destacar. Você também mostra 
o seu lado mais competitivo, principalmente 
se surgir uma chance de promoção. Por mais 
que goste dos colegas, você vai entrar nessa 
disputa determinada a vencer.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
A Lua na Casa 9 desperta um desejo enorme 
de aprender e experimentar coisas novas. 
Mas você deve ter cuidado para não assu-
mir tarefas demais e acabar se enrolando 
para dar conta de tudo: é bom lembrar que 
todo aprendizado tem seus desafios e, às 
vezes, pode demorar um pouco mais para 
entender algo novo. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Os astros indicam que você pode se preo-
cupar mais com grana nesta fase. Saturno 
na Casa 2 lembra que o caminho mais cer-
teiro para ganhar dinheiro é trabalhar duro 
e economizar. É claro que a sorte sempre 
pode dar uma mão. A grana também pode 
chegar por meio de uma gratificação.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
A Lua ocupa sua Casa das Alianças e esti-
mula a cooperação. Procure se unir aos 
colegas e lutem juntos para cumprir as 
tarefas e alcançar as metas em comum. 
Se você tem uma parceria com parentes, é 
possível que enfrente alguns conflitos de 
ideias e vontades. 

PEIXES 20/2 a 20/3
A Lua na Casa 6 te mantém com foco no tra-
balho. Vai encarar as tarefas com responsabili-
dade e vai se realizar com a sensação de dever 
cumprido no fim do dia. O céu só recomenda 
cuidado para não perder tempo com conversas 
inúteis e não se envolver em fofocas. 

PREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPOPREVISÃO DO TEMPO
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Volkswagen suspende a produção
até março por falta de componentes

A montadora Volkswagen 
decidiu suspender as atividades 
em três fábricas do Brasil por 
causa da falta de componentes. 
Nas unidades de São Bernardo 
do Campo, no ABC Paulista, e 
São José dos Pinhais, no Paraná, 
a interrupção da produção será 
dos dias 22 de fevereiro a 3 de 
março. Os trabalhadores entram 
em férias coletivas.

Segundo a empresa, a parali-
sação já estava planejada desde 
o ano passado e faz parte da 

Desaceleração inflacionária
para classes de baixa renda

O Indicador Ipea de Inflação 
por Faixa de Renda referente 
a janeiro de 2023 registrou, na 
comparação com dezembro de 
2022, desaceleração para quase 
todos os grupos, exceto para os 
dois de maior poder aquisitivo 
(renda alta e média-alta).

Os dados, divulgados 
ontem (14) pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), mostram que a menor 
taxa foi observada entre as 
famílias de renda muita baixa 
e baixa (0,47%), enquanto a 
maior ficou com as famílias de 
renda média-alta (0,59%).

No acumulado em 12 
meses, até janeiro, as famílias 
de renda alta tiveram a taxa 
mais elevada (7,05%). Por sua 

“estratégia da montadora de 
flexibilização nos processos pro-
dutivos devido ao fornecimento 
de componentes”.

Os trabalhadores da fábrica 
de motores em São Carlos, no 
interior paulista, estarão em 
férias coletivas dos dias 20 de 
fevereiro a 1º de março.

As atividades da fábrica 
de automóveis em Taubaté 
seguem normalmente em 
fevereiro, com dois turnos de 
produção, segundo informou 

a montadora. Segundo infor-
mações do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC, esta 
unidade produz o Polo Track, 
substituto do modelo Gol.

A indústria automotiva 
mundial enfrenta a falta de 
semicondutores desde 2021. 
Não é a primeira vez que a 
montadora paralisa a pro-
dução por falta de compo-
nentes. Em 2022, foram, pelo 
menos, duas interrupções, 
em maio e junho.

vez, a menor taxa inflacioná-
ria foi do segmento de renda 
média-baixa (5,53%).

“Na desagregação por gru-
pos, alimentos e bebidas, trans-
portes e comunicação seguem 
como os de maior pressão infla-
cionária para praticamente 
todas as faixas de renda. Cabe 
observar que, em janeiro, as 
deflações das roupas (-0,7%) e 
dos artigos de higiene pessoal 
(-1,3%) amenizaram a alta da 
inflação para todas as classes 
de renda”, diz o Ipea.

No caso dos alimentos, 
apesar da queda de preços 
das carnes (-0,47%) e de aves 
e ovos (-1,2%), a alta dos 
cereais (3,5%), das hortaliças 
(6,4%), das frutas (3,7%) e dos 

produtos da cadeia do trigo – 
farináceos (0,98%) e panifica-
dos (0,55%) – explica o impacto 
deste grupo para a inflação no 
primeiro mês do ano.

Quanto aos transportes, em 
janeiro, os aumentos das tari-
fas dos ônibus urbano (0,91%) 
e interestadual (2,1%), além da 
gasolina (0,8%), foram os prin-
cipais focos inflacionários. 

Para as famílias de renda 
mais alta, o que ajudou a 
reduzir o impacto provocado 
pela alta dos combustíveis e 
das despesas com emplaca-
mento, seguro e manutenção 
veicular foi a queda no preço 
das passagens aéreas (-0,51%) 
e dos transportes por aplica-
tivo (-17%).
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Vereadores aprovam
projeto que amplia
vagas na Prefeitura

Em sessão extraordinária 
realizada na última semana, 
vereadores de Umuarama 
receberam do Poder Executivo, 
entre outros, um projeto de 
lei que autoriza o prefeito a 
contratar psicólogos, médi-
cos veterinários, assisten-
tes sociais, nutricionistas e 
motoristas.

A proposta foi aprovada pela 
maioria do plenário e seguiu de 
volta ao executivo que poderá 
sancionar a lei a qualquer 
momento. A ação passa a valer 
assim que for publicada em 
Diário Oficial do Município.

Na mensagem anexa ao 
projeto enviada à Câmara, o 
prefeito ressalta que a fina-
lidade é criar 17 novos car-
gos de provimento efetivo 
na estrutura administrativa 
do município. Todos regidos 
pelo Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais, visando 
atender as demandas da 

Aprovada a proibição de fogo em
Unidades de Conservação no PR

Deputados estaduais para-
naenses aprovaram, na ses-
são plenária da última segun-
da-feira (13), uma proposta 
que proíbe a utilização de 
fogo dentro das Unidades de 
Conservação do Paraná, salvo 
em Planos de Manejo. O pro-
jeto de 199/2021, do deputado 
Goura (PDT), que foi aprovado 
em primeira discussão, veda a 
utilização de fogueiras e o uso 
indiscriminado do fogo e mate-
riais inflamáveis nas Unidades 
de Conservação de Proteção 
Integral do Estado. A proposta 
tramita na forma de um subs-
titutivo geral aprovado na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ).

A proposta também proíbe 
o uso de troncos, tocos, 
galhos, folhas ou outros mate-
riais orgânicos retirados das 
Unidades de Conservação, 
ainda que mortos, para pro-
duzir fogo, salvo as exceções 
determinadas no projeto. O 
descumprimento da Lei sujeita 

Secretaria Municipal  de 
Educação, Secretaria Municipal 
de Agricultura, Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
e da Secretaria Municipal de 
Administração.

“Tais demandas se fazem 
necessárias, uma vez que 
Umuarama carece de servi-
dores no desempenho destas 
funções, sendo oportuna a 
sua criação especificamente 
ao atendimento das necessi-
dades de adequação de áreas 
irregulares, bem como na solu-
ção de demandas da adminis-
tração, que muitas vezes se vê 
obrigada a licitar tais serviços 
em razão da insuficiência de 
servidores efetivos”, consta no 
texto da mensagem.

Entre os 17 novos cargos, 
estarão cinco vagas para moto-
rista, com carga horária de 40 
horas semanais e remuneração 
mensal de R$ 2.130,32. Outras 
três vagas, serão destinadas 

a contratação de psicólogos, 
com remuneração mensal: R$ 
4.237,95, também com carga 
horária de 40 horas semanais. 
Outras quatro vagas, serão 
para assistentes sociais, com 
remuneração mensal de R$ 
2.863,01 e carga horária de 
20 horas semanais. Entre as 
demais, duas vagas ficam des-
tinadas para contratação de 
nutricionistas, com remune-
ração mensal no valor de R$ 
4.237,95 e as três restantes, 
para contratação de médicos 
veterinários, com remunera-
ção mensal de R$ 6.524,13, 
ambos os cargos com carga 
horária de 40 horas semanais.

O prefeito salienta que: con-
forme estimativa de Impacto 
Orçamentário e Financeiro a 
efetivação dos cargos somente 
será realizada mediante pre-
visão no orçamento munici-
pal e atendimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

os infratores às sanções civis, 
penais e administrativas. 
Em casos de reincidência, a 
sanção será a suspensão do 
direito de visitar Unidades 
de Conservação de Proteção 
Integral no Paraná por um ano.

O projeto determina ainda 
que, caso aprovada, a Lei será 
divulgada por materiais e cam-
panhas nos acessos e demais 
pontos estratégicos do entorno 
das Unidades de Conservação. 

A divulgação também se dará 
por meios digitais e físicos, 
especialmente em épocas de 
seca e em locais com maior 
risco de incêndio. “É essencial 
a criação dessa legislação pio-
neira, que trará mais um sub-
sídio legal para atuação das 
autoridades paranaenses e 
reforçará a mensagem de cui-
dado com a natureza no nosso 
Estado”, argumento o autor, na 
Justificativa da matéria.

PROPOSTA veda a utilização de fogueiras e o uso indiscriminado do fogo e materiais 
inflamáveis nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado

D
Á

LI
E

 F
E

LB
E

R
G

/A
LE

P

Comissão de Finanças
O deputado estadual 
Marcio Pacheco 
(Republicanos) assume a 
presidência da Comissão 
de Finanças e Tributação 
(CFT), a segunda mais 
importante da Alep. 
Pacheco agrega à 
comissão sua experiência 
como parlamentar no 
exercício de seu terceiro 
mandato como deputado 
estadual, quatro anos 
como vice-presidente 
da CCJ, a presidência 
da Comissão de Defesa 
do Consumidor e a 
presidência da Câmara 
Municipal de Cascavel. 
“Agradeço aos demais deputados pela confiança a mim 
depositada. É uma imensa honra ser presidente da segunda 
comissão mais importante da ALEP. Aos paranaenses, afirmo 
que podem contar com toda minha dedicação, ética e retidão 
no exercício dessa função. Sigo com os mesmos propósitos e 
com os mesmos princípios que sempre nortearam a minha vida 
pública e pessoal”, enfatiza Pacheco.

Minuta
O TSE decide se mantém a 
minuta de decreto golpista 
na ação que pode tornar o 
ex-presidente Jair Bolsonaro 
(PL) inelegível. O documento 
foi apreendido pela Polícia 
Federal (PF) na casa do ex-
ministro da Justiça Anderson 
Torres na investigação 
sobre a invasão aos prédios 
públicos na Praça dos Três 
Poderes. O rascunho previa 
uma intervenção no TSE, o 
chamado “estado de defesa”, 
para anular o resultado da 
eleição. O pedido para incluir 
a minuta no processo foi feito 
pelo PDT, que também é o 
autor da ação de investigação 
eleitoral. O partido acusa 
Bolsonaro de abuso de 
poder e uso indevido dos 
meios de comunicação por 
convocar uma reunião com 
embaixadores estrangeiros 
para espalhar suspeitas 
infundadas sobre as urnas 
eletrônicas.

Fortalecimento
O PT realizou ontem (14), um jantar de arrecadação de 
fundos para marcar o fim das comemorações dos 43 anos 
do partido. Lula participou do evento, cujo valor arrecadado 
com a venda de convites de até R$ 20 mil será investido no 
“fortalecimento” da sigla. “É um jantar por adesão, dentro 
da nossa política de arrecadar fundos para que o partido seja 
autossustentável financeiramente”, diz a tesoureira do PT, 
Gleide Andrade, em uma das peças de divulgação do jantar 
publicadas pela legenda.

Recursos
Foram disponibilizados 300 convites em cinco faixas de preço: 
R$ 500, R$ 1 mil, R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil. O jantar, foi 
realizado no Espaço Porto Real – Beira Lago, uma casa de shows 
em Brasília, ainda deve contar com a presença de ministros, 
governadores, prefeitos e parlamentares petistas.

DÁLIE FELBERG/ALEP

“Apócrifo?”
Relator do caso, corregedor 
da Justiça Eleitoral, Benedito 
Gonçalves, atendeu ao 
pedido do PDT e requisitou 
cópia da minuta para anexar 
ao processo. A defesa de 
Bolsonaro alegou que o 
documento é “apócrifo”, 
mas o ministro submeteu a 
decisão ao plenário do TSE. 
Os ministros vão decidir 
se referendam ou não a 
manutenção da minuta nos 
autos. A tendência é que o 
plenário do TSE confirme 
a decisão individual do 
corregedor. Participam do 
julgamento os ministros 
Alexandre de Moraes, Ricardo 
Lewandowski, Cármen Lúcia, 
Carlos Horbach, Raúl Araújo 
e Sérgio Banhos. Se o ex-
presidente for condenado, 
ele pode perder os direitos 
políticos pelo prazo de 
oito anos, o que o deixaria 
impedido de disputar novas 
eleições no período.
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Saúde investiga se 
paciente foi morto 
pelo Fungo Negro

Conhecida como Fungo 
Negro, a mucormicose é uma 
infecção fúngica oportunista, 
altamente invasiva e não trans-
missível. Pode ter sido uma 
das causas da morte de um 
homem de 66 anos de idade 
que estava internado em um 
hospital de Umuarama.

Segundo parentes, médicos 
relataram que se tratava desta 
doença e por conta disso, a 
orientação é de que o velório 
teria que ser realizado com o 
caixão fechado.

A morte aconteceu no último 
domingo (12) e, naquele mesmo 
dia, foi sepultado. O velório 
aconteceu durante cerca de 3 
horas, se acordo com parentes.

Depois que a notícia veio à 
tona, autoridades de saúde do 
município passaram a investi-
gar o caso.

egundo a coordenadora do 
departamento de Vigilância 
Epidemiológica de Umuarama, 
Rafaela Guedes, a doença não 
é transmissível. “A doença 
é produzida por um fungo 

oportunista, então nada con-
tagioso de pessoa para pessoa. 
A infecção pode ser em pes-
soas com quadro de diabete 
descompensada ou pode estar 
associada à Covid, o que não é o 
caso que está sendo investigado 
em Umuarama”, salienta.

Ainda de acordo com Rafaela, 
a investigação está sendo rea-
lizada pelas equipes que anali-
sam documentação médica e 

resultados dos exames que ainda 
estão sendo aguardados.

Se acaso houver a confirma-
ção de que morte foi causada 
pelo Fundo Negro, o registro 
será repassado à Secretaria de 
Saúde Municipal, que por sua 
vez encaminha o documento 
à 12ª Regional de Saúde que 
consequentemente entrega à 
Secretaria Estadual de Saúde 
do Paraná.

Mais 72 mil vacinas bivalentes
contra a Covid chegam ao Estado

O Ministério da Saúde 
enviou à Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) mais um lote 
de vacinas bivalentes da Pfizer 
contra a Covid-19, com 72 mil 
doses. Os imunizantes fazem 
parte da Campanha Nacional 
de Vacinação 2023, com início 
em 27 de fevereiro e oferece 
proteção contra a variante ori-
ginal do coronavírus e as cepas 
que surgiram posteriormente.

As doses são específicas 
para os grupos prioritários, 
com o esquema vacinal pri-
mário completo das vacinas 
monovalentes (primeira e 
segunda doses). De acordo 
com o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), 2.416.155 
de pessoas fazem parte deste 
público alvo no Estado.

Primeiramente,  serão 
vacinadas as pessoas de 70 
anos ou mais, além daquelas 
vivendo em instituições de 

longa permanência (ILP), a 
partir de 12 anos, abrigados e 
trabalhadores dessas institui-
ções; imunocomprometidos; 
comunidades indígenas, ribei-
rinhas e quilombolas.

Após essa fase, outros gru-
pos devem ser contemplados 
com o reforço bivalente, como 
as pessoas de 60 a 69 anos, 
gestantes e puérperas, traba-
lhadores de saúde e pessoas 
com deficiência permanente. 
A orientação é do PNI.

“Aguardamos ainda outras 
remessas que devem chegar 
nos próximos dias, para ini-
ciarmos a descentralização 
dos imunizantes às Regionais 
de Saúde. Esse reforço é mais 
uma proteção contra o vírus, 
que frequentemente sofre 
algum tipo de mutação”, refor-
çou o secretário de Estado da 
Saúde, César Neves.  

Na semana passada a Sesa 

recebeu as primeiras doses 
bivalentes (32.400). Elas estão 
armazenadas no Centro de 
Medicamentos do Paraná 
(Cemepar). As cerca de 100 mil 
vacinas devem ser descentra-
lizadas para os 399 municípios 
do Estado na semana que vem, 
perto do início da campanha. 

EXAMES estão sendo analisados em busca de identificar se a causa da morte do paciente 
foi realmente o Fungo Negro
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AS doses são específicas para os grupos 
prioritários, com o esquema vacinal primá-
rio completo das vacinas monovalentes
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Sisu
Inscrição no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) inicia 
nesta quinta-feira (16), no 
Portal de Acesso Único ao 
Ensino Superior do Ministério 
da Educação. O Sisu oferece 
vagas em instituições públicas 
de ensino superior de todo o 
país a estudantes que fizeram 
as provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). O 
prazo para inscrições vai até 24 
de fevereiro. A participação no 
Sisu é gratuita.

Direito do idoso
A deputada estadual Márcia 
Huçulak (PSD) apresentou 
seu primeiro projeto de lei 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná. A proposta reforça 
os direitos de consumidor 
para os idosos nos casos de 
contratação de empréstimos 
financeiros consignados. 
O projeto estabelece a 
necessidade de assinatura física 
para fechamento dos contratos, 
restringindo a possibilidade de 
serem firmados inteiramente 
por telefone com pessoas 
acima de 60 anos.

Portos do Paraná
A Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários 
(ANTAQ) aprovou, nesta 
segunda-feira, 13, as revisões 
extraordinárias de tarifas 
dos portos de Paranaguá 
e Antonina.  Os valores só 
poderão ser homologados após 
a ausência de manifestação 
contrária do poder concedente, 
que tem até 15 dias úteis após 
a comunicação da decisão da 
autarquia.

Novas tarifas
A decisão do reajuste veio após 
o pedido feito pela Portos do 
Paraná (administradora dos 
portos) alegando desequilíbrio 
econômico-financeiro. Para 
o porto de Paranaguá foi 
autorizada uma receita tarifária 
anual projetada em R$ 390,022 

RenovaPR
O RenovaPR, programa do Governo do Paraná que facilita a 

instalação de sistemas de energia fotovoltaica e biogás/biometano 
para produtores rurais, já conta com 5.251 projetos acatados 

pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR). O 
investimento em andamento ultrapassa R$ 1 bilhão, mobilizados 

com o apoio do Banco do Agricultor Paranaense. O Paraná é 
referência nacional em capacidade e potência instalada de 

geração própria de energia.

milhões, o que equivale a 
um IRT (Índice de Reajuste 
Tarifário) de 19,59% e um efeito 
médio tarifário de 24,2%. Para 
o porto de Antonina, o IRT ficou 
definido em 26,11%, e o efeito 
médio tarifário em 35,7%.

Turismo religioso
A 5ª edição do Fórum 
Paranaense de Turismo 
Religioso vai ser realizado 
no formato presencial em 
Paranaguá, nos dias 15,16 
e 17 de março. O Complexo 
Turístico do Mega Rocio, com 
capacidade para mais de 200 
pessoas, vai contar com a Feira 
de Produtos Religiosos das 19 
Regiões Turísticas do Estado. 
O evento tem como objetivo 
contribuir para qualificação do 
Turismo Religioso no Paraná, 
valorizando o patrimônio 
histórico-cultural.

Marca Coletiva
O Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI) 
concedeu ao Queijo do Sudoeste 
o status de Marca Coletiva. A 
marca coletiva conquistada é 
para o queijo colonial artesanal 
maturado. Para a consultora do 
Sebrae/PR, Alyne Chicocki, esse é 
um reconhecimento ao trabalho 
desenvolvido pelos agricultores 
vinculados à Associação dos 
Produtores de Queijo Artesanal 
do Sudoeste do Paraná (Apro 
Sud). Afirma que a conquista 
agregará valor à produção local.

Universidade aberta
As universidades estaduais de 
Londrina (UEL), de Maringá 
(UEM), de Ponta Grossa (UEPG), 
do Oeste do Paraná (Unioeste), 
do Centro-Oeste (Unicentro) 
e do Norte do Paraná (UENP) 
estão com inscrições abertas 
até 1º de março para um 
vestibular unificado pelo 
programa Universidade Aberta 
do Brasil (UAB). Serão ofertadas 
2.292 vagas na modalidade de 
educação a distância (EAD). A 
inscrição é exclusivamente pela 
internet e a taxa custa R$ 92.
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Umuarama inserida
pela Alep dentro
da Rota da Lavanda

Os deputados estaduais 
aprovaram na última semana, 
em segunda votação, o pro-
jeto lei para instituir a Rota 
Turística da Lavanda no Estado 
do Paraná. A proposta foi 
apresentada pelos deputados 
estaduais Maria Victoria (PP) e 
Tercílio Turini (PSD).

Pelo projeto a Rota Turística 
da Lavanda vai abranger os 
municípios de Palmeira e 

Carambeí nos Campos Gerais, 
Toledo no Oeste, Londrina na 
região Norte e Umuarama no 
Noroeste.

“A Rota vai incentivar o 
turismo rural no Estado, além de 
ser mais uma oportunidade de 
renda para os agricultores das 
regiões”, afirma Maria Victoria.

De acordo com a parlamen-
tar, além de valorizar a cultura 
estadual, a Rota irá promover 

a divulgação dos municípios, 
expandir a produção arte-
sanal, estimular os produ-
tos locais, bem como a sua 
comercialização.

“Os turistas terão a oportu-
nidade de conhecer o método 
de extração dos óleos essen-
ciais da Lavanda, a chance de 
experimentar geleia, sorvete e 
chocolate, produzidos com a 
planta”, destaca a deputada.

Paraná implanta novo sistema de
transparência das contas públicas

Com o objetivo de promo-
ver o aprimoramento da ges-
tão contábil, orçamentária, 
financeira e patrimonial, a 
Secretaria da Fazenda imple-
mentou na última semana 
o Sistema Único e Integrado 
de Execução Orçamentária, 
Administração Financeira 
e Controle (SIAFIC). Ele é 
administrado simultanea-
mente entre as diretorias de 
Contabilidade Geral (DCG), 
Orçamento Estadual (DOE) e 
Tesouro Estadual (DTE) e está 
sendo operado em conjunto ao 
novo SIAF com alguns Poderes, 
como o Tribunal de Justiça. 

O SIAFIC faz parte do 
Projeto de Modernização da 
Gestão Fiscal (Profisco II) e 
atuará como uma ferramenta 
complementar de transparên-
cia, aprimorando a qualidade 
da aplicação do recurso com 
foco na integração dos siste-
mas da administração pública 
com os demais sistemas finan-
ceiros, adicionando novas fun-
cionalidades para avaliação do 
uso dos recursos públicos ou 
implantando certificação digi-
tal. O sistema será testado ao 
longo do exercício 2023.

Atualmente o SIAF disponi-
biliza as informações da gestão 
financeira do Estado, mas não 
em tempo real, e o SIAFIC vai 
melhorar a disposição dessas 
informações. Em breve será 
possível acompanhar toda a 
movimentação financeira em 
tempo real, como atualiza-
ção de demonstrativos fiscais 
(receita e despesa), execução 
de qualquer tipo de convênios 
e contratos, além da aplicação 

EM breve será possível acompanhar toda a movimentação financeira em tempo real, possi-
bilitando maior controle dos gastos públicos por parte da população
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dos recursos, linhas que vão 
possibilitar maior controle 
dos gastos públicos por parte 
da população.

Com ele será possível ter 
um dashboard mais persona-
lizado do Estado, o que vai 
agilizar a tomada de deci-
sões, além de impactar na 
modernização da gestão do 
patrimônio público.

“Este é um produto ino-
vador que busca modernizar 
e integrar todos os registros 
orçamentários do Paraná, 
composto por um sistema tec-
nológico que irá atender e dar 
mais transparência aos dados 
contábeis e financeiros do 
Estado”, afirma o secretário da 
Fazenda, Renê Garcia Júnior. 

O SIAFIC foi criado pelo 
governo federal por meio do 
Decreto Nº 10.540, de 5 de 
novembro de 2020, com o 
objetivo de incentivar a trans-
parência da gestão fiscal de 
todos os entes federativos.

CONTINUIDADE
Essas políticas se somam a 

uma melhoria contínua na dis-
posição das informações, traba-
lho realizado em parceria com a 
Controladoria-Geral do Estado. 
O Paraná foi o primeiro estado 
avaliado com Transparência 
Diamante pelo Programa 
Nacional de Transparência 
Pública, encampado pela 
Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas (Atricon) 
e pelos Tribunais de Contas 
estaduais. O índice no Radar 
da Transparência Pública che-
gou a 98,51% no ano passado. 
A média nacional entre os 
poderes executivos estaduais 
foi de 82,53%. 

Os critérios avaliados têm 
como base as regras de trans-
parência estabelecidas na Lei 
de Responsabilidade Fiscal e 
na Lei de Acesso à Informação 
e direcionam o olhar para o 
atendimento ao cidadão, com 
enfoque na qualidade da infor-
mação e acesso aos dados. 
Outro ponto de destaque na 
avaliação e apresentação de 
dados sobre execução orça-
mentária e financeira.
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Que gópi o quê?!
As festas do Partido dos 
Trabalhadores pelos seus 43 
anos, que começaram no fim 
de semana, num cronograma 
de diferentes eventos, culmi-
naram no jantar em Brasília 
na noite desta terça-feira 
com ingressos a preços milio-
nários – mas todas elas com 
um cardápio amargo para os 
aliados. Até petistas, aliás, 
não estão aceitando a ordem 
do presidente Lula da Silva 
em falar tratar como “golpe” 
o impeachment da ex-presi-
dente Dilma Rousseff. Apon-
tam que é um desrespeito à 
Constituição, ao Congresso e 
ao STF. 

“Nova” Itaipu

Enio Verri renunciará ao 
mandato de deputado 
federal eleito pelo PT 
de Maringá (PR) após o 
Carnaval. É apontado como 
o apadrinhado da presidente 
do PT e conterrânea Gleisi 
Hoffmann para o cargo de 
diretor-geral da Usina de 
Itaipu. E contam os mais 
próximos que pode levar 
junto, como assessor 
especial, o ex-deputado 
André Vargas, condenado 
e preso na operação Lava 
Jato, hoje em liberdade. A 
ordem prioritária do PT é dar 
um jeito de tirar os militares 
das diretorias e gerências 
da estatal.

A vida voa 
Uma preocupação latente na Aeronáutica foi o aumento do 

número de ministros da Esplanada – mais de 10 em relação 
ao Governo anterior – que poderão recorrer toda semana a 

jatinhos da Força Aérea para viajar a trabalho ou por motivos 
de segurança. A preocupação em especial no que concerne 
ao transporte de órgãos, tão importante para salvar vidas. A 
Coluna procurou a FAB para saber se a operação será preju-
dicada. “A FAB mantém permanentemente disponíveis aero-
naves para o Transporte de Órgãos, Tecidos e equipes para 

atender às solicitações do Ministério da Saúde. As tripulações 
encontram-se de sobreaviso em tempo integral e em todo o 
País”, avisa a Aeronáutica. Desde 2016, a FAB transportou  

1.729 órgãos, em 1.539 missões até mês passado. “Fígado e 
coração são os órgãos mais transportados”. Há duas semanas, 
após a Coluna revelar a farra de voos com jatinhos para cinco 
ministros irem para casa no fim de semana, os inquilinos das 
pastas deram um freio na luxúria respaldada pelos cargos. 

Sinal redefinido 
Após quatro anos usada 
como cabide de empregos 
para blogueiros e apoiado-
res bolsonaristas, além de 
alguns militares no comando, 
a Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC) volta para as 
mãos de um jornalista. Foi 
nomeado ontem Hélio Doyle, 
ex-TV Globo, que chega com o 
desafio de redefinir o papel da 
emissora estatal. Os pedidos 
de empregos chegaram às 
centenas – e aí outra missão, 
não politizar as escolhas. A 
EBC tem 1.700 empregados 
em três capitais, e 128 vaga 
serão para comissionados.  

Calmaria 
Amigos próximos do Almirante 
Almir Garnier enviaram men-
sagens à Coluna, afirmando 
que ele dorme tranquilo após a 
saída do comando da Marinha, 
com uma trajetória de mais de 
40 anos na Força. “Ele sempre 
agiu dentro da legalidade, e 
com muito mais atenção ainda 
no período em que exerceu o 
Comando”. Hoje na reserva, 
tem a certeza do dever cum-
prido. A despeito do descanso 
pós-Esplanada, ele em breve 
pode assumir outra função de 
destaque nas Forças Armadas. 

Bambu na pauta
A Legislatura promete novi-
dades. Deputado Giovani 
Cherini (PL-RS) quer lançar a 
Frente do Bambu; Maria Rosas 
(Republicanos-SP) luta pela 
Frente da Beleza e do Bem-Es-
tar; Arnaldo Jardim (CDD-SP) 
propôs a Sessão Solene 
do Carro Flex. A deputada 
Tábata Amaral (PSB-SP) apre-
sentou um PL (1396/22) que 
institui o 28 de maio como 
o Dia Nacional da Dignidade 
Menstrual. A relatora Rejane 
Dias (PT-PI) foi favorável.  

Brasília - O presidente do BC 
(Banco Central), Roberto Cam-
pos Neto, disse ontem (14), em 
São Paulo, que o mercado finan-
ceiro precisa ter “um pouco 
mais de boa vontade” com o 
governo do presidente Lula 
Para ele, com uma priorização 
de gastos, é possível fazer uma 
política de combate aos proble-
mas sociais aliada a uma polí-
tica fiscal responsável.

“Dá pra fazer [uma política] 
fiscal responsável com uma 
parte social. O Brasil já tinha 
problemas sociais, a pandemia 
agravou muito, gerou muita 
desigualdade. Acho que dá 
pra casar as duas coisas. Tem 
que ter uma priorização de 
gastos, conversei com a minis-
tra Simone [Tebet, do Planeja-
mento] e ela falou muito sobre 
isso, sobre melhorar a qualidade 
de gastos com uma avaliação 
de programas existentes”, disse 
durante evento com investido-
res promovido pelo banco BTG 
Pactual, em São Paulo.

PROGRAMAS SOCIAIS
Ainda durante o governo de 

transição, o mercado financeiro 
mostrou “nervosismo” diante 
da intenção do governo Lula de 
aumentar os gastos com progra-
mas sociais, o que poderia preju-
dicar ainda mais a estabilidade 
fiscal do país, já prejudicada 
com os gastos do governo com 
a pandemia. Campos Neto ava-
liou positivamente o pacote de 
medidas já apresentadas pelo 
governo e tem boas expectativas 
em relação ao novo arcabouço 
fiscal que será apresentado pelo 
Ministério da Fazenda, em subs-
tituição ao teto de gastos, que 
limita as despesas do governo 
à inflação do ano anterior.

“O investidor é muito apres-
sado, muito afoito. A gente tem 
que ter um pouco mais de boa 
vontade com o governo, 45 dias 
é pouco tempo. Acho que tem 
tido uma boa vontade enorme 
do ministro Haddad de falar: 
‘temos aqui um princípio de 
seguir um plano fiscal com dis-
ciplina, tem um arcabouço que 
está sendo trabalhado, já foram 
elaborados alguns objetivos”, 
declarou Campos Neto.

Em abril, o ministro da 
Fazenda, Fernando Haddad, 
deve enviar ao Legislativo pro-
posta de lei complementar que 

Meta de inflação
A taxa básica de juros, a Selic, é o principal instrumento uti-

lizado pelo BC para alcançar a meta de inflação. Na ata da última 
reunião, o Copom apresentou projeções de inflação de 5,6% para 
2023 e 3,4% para 2024 e indicou piora das expectativas. A previsão 
para 2023 está acima do teto da meta que deve ser perseguida pelo 
BC. Definida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional), a meta é 
de 3,25% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para baixo. Uma das saídas que estão 
sendo discutidas para colocar a inflação nos rumos é a elevação da 
meta pelo CMN. O colegiado é composto pelo ministro da Fazenda, 
pela ministra do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. 
A próxima reunião do grupo é nesta quinta-feira (16). 
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Roberto Campos Neto:
“Temos que ter mais boa 
vontade com o governo” 

estabelece um novo marco fis-
cal para o país. O governo acre-
dita que isso ajudará a criar um 
ambiente de atração de investi-
mentos, da mesma forma que 
o debate da reforma tributária 
e outros esforços do governo 
em equilibrar as contas públi-
cas. O presidente do BC avalia 
que a recuperação da econo-
mia no pós-pandemia deve ser 
inclusiva e sustentável e que 
a eleição de Lula para a Presi-
dência da República tirou dois 
impeditivos para investimen-
tos globais no país, que era a 
agenda ambiental, deteriorada 
no exterior no governo de Jair 
Bolsonaro, e o questionamento 
institucional das eleições.

“Levantei muito essa ban-
deira em 2019 [sobre a questão 
ambiental], que era um tema 
que definiria se o dinheiro vai 
voltar ou não. Depois o ângulo 
institucional teve uma percep-
ção e incerteza em relação a 
isso. Mas tem a boa vontade, o 
Brasil fez várias reformas que, 
no efeito cumulativo, vão trazer 
capital e acho que precisamos 
entender que o papel do mer-
cado é muito importante”, disse.

JUROS ALTOS 
E AUTONOMIA

Na semana passada, o pre-
sidente Lula voltou a criticar o 
nível da taxa Selic, juros bási-
cos da economia, definida pelo 
Copo (Comitê de Política Mone-
tária) do BC. Na sua última reu-
nião, o Copom manteve a taxa 
em 13,75% ao ano, o maior 
nível desde janeiro de 2017, 
quando também estava nesse 
patamar. Para Campos Neto, 
é justo e legítimo o questiona-
mento sobre juros altos e “é 
importante ter alguém que faça 
esse papel no governo sempre, 
faz parte do jogo do equilíbrio 
natural”. Ele entende que é tra-
balho do Banco Central esclare-
cer e melhorar a comunicação 
sobre a política monetária e 
que isso poderia ser feito com 
mais frequência e de forma 
mais didática.

Pensar em uma política 
monetária e uma política fiscal 
de longo prazo é importante 
para ter um crescimento eco-
nômico sustentável, explicou o 
presidente do BC. “Acho que o 
governo está na direção certa, 
tem tido um debate bom, a 
gente precisa ter boa vontade, 
falar de juros e ter a crítica 
[isso] é natural. Quanto mais 
fortes são as instituições, mais 
esse debate pode ser intenso 
sem afetar preços de mercado 
e expectativas porque as pes-
soas entendem que esse é um 
debate natural”, argumentou, 
defendendo a autonomia do 
Banco Central.

Segundo ele, o BC quer ser 
colaborativo, entendendo que 
é uma instituição de estado, 
mas que serve como auxiliar 
em vários tipos de políticas, 
inclusive prestando opiniões 
técnicas.
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Expo Umuarama terá 4 dias
de rodeio com entrada gratuita

Os amantes do rodeio não 
têm do que reclamar. Dos cinco 
dias de montarias em touros 
e cavalos na Expo Umuarama 
2023, quatro (13/3, 14/3, 15/3 e 
16/3) serão de acesso gratuito 
para o público, tanto no parque 
quanto na arena. Só haverá 
cobrança de ingresso na grande 
final, domingo, 19 de março, e 
ainda com preço popular, con-
forme definiu o presidente da 
Sociedade Rural, Milton Gaiari.

Na segunda-feira (13/3) e na 
terça-feira (14/3) acontecerá a 
primeira fase da competição, 
com montarias somente em 
touros – 25 por dia. O primeiro 

Bebê vítima de agressões segue
internado na UTI em estado grave

O bebê recém-nascido que 
está internado em Umuarama 
após ter sido possivelmente 
vítima de agressão teve uma 
piora no seu quadro de saúde 
no último domingo (12). A 
criança precisou passar por 
uma cirurgia complexa e o 
estado de saúde era conside-
rado crítico.

A criança segue internada 
no Hospital Cemil desde o 7 de 
fevereiro. Ele estava se recu-
perando bem, mas teve uma 
piora. No dia em que o caso 
veio à tona, o menino tinha 
apenas 17 dias de vida.

A situação está sendo inves-
tigada pela delegada Karoline 
Bischoff, responsável pela 17ª 

Membros do 
Conselho Municipal 
de Saneamento  se 

reúnem na Prefeitura
Continuando com seu 

objetivo de analisar e dis-
cutir as demandas da socie-
dade na questão do sanea-
mento, o Conselho Municipal 
de Saneamento Básico 
e Ambiental (CMSBA) de 
Umuarama se reuniu ontem 
(terça-feira, 14) à tarde para 
discutir, entre outros temas, 
a realização de reuniões nos 
bairros da cidade. O encon-
tro aconteceu na Casa dos 
Conselhos às 14h30.

Segundo o presidente do 
CMSBA, Deybson Bitencourt, a 
proposta de descentralização 
das reuniões bimestrais para os 
bairros é uma forma de envol-
ver o cidadão nas discussões 
sobre o funcionamento do sis-
tema de saneamento básico 
na cidade. “Os membros 
do Conselho devem visitar 
a Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE) da Sanepar, 
além de discutir a criação de 
um site para o CMSBA, onde 
as pessoas poderão acompa-
nhar os trabalhos realizados”, 
detalha.

Delegacia Regional de Cruzeiro 
do Oeste. No decorrer da 
semana, a delegada resolveu 
ouvir mais testemunhas, inclu-
sive a equipe médica que está 
cuidando do bebê, antes de 
concluir o inquérito.

Os pais da criança seguem 
presos de forma preventiva 
como suspeitos das agres-
sões. O outro filho do casal, 
de 2 anos de idade, está sob 
guarda dos avós.

O bebê de 17 dias deu 
entrada no Cemil de Umuarama 
na madrugada da terça-feira (7), 
tendo em vista que a unidade é o 
hospital de referência na região. 
A criança apresentava feri-
mentos graves supostamente 

causados por agressões físicas. 
Os principais suspeitos seriam 
os próprios pais da criança, de 
23 e 22 anos.

A situação aconteceu por 
volta da 1h da madrugada, 
quando a PM foi acionada 
pela equipe médica pediá-
trica do hospital em Cruzeiro 
do Oeste, onde a família 
reside. Em seguida o Samu 
foi informado, bem como o 
conselho Tutelar de Cruzeiro 
do Oeste.

Com a transferência para 
Umuarama, os policiais do 
25º BPM passaram a acom-
panhar o caso e ouviram da 
equipe médica, houve o relato 
de que a criança apresentava 

hematoma em tórax, múltiplas 
fraturas em costelas, hemato-
mas nas pálpebras, corte na 
região do calcanhar, instabi-
lidade respiratória e desidra-
tação, tendo seu estado de 
saúde considerado grave e 
sendo necessário que ele fosse 
sedado e intubado.

O Ministério Público e o 
Poder Judiciário concordaram 
com o pedido de prisão feito 
pela delegada, e na mesma 
noite em que os fatos foram 
constatados, os investigado-
res da PC de Cruzeiro do Oeste 
cumpriram os mandados con-
tra o casal, que atualmente 
está detido. O caso ainda 
segue sob investigação.

e segundo colocados passa-
rão para a segunda etapa do 
rodeio, que começará na quar-
ta-feira (13/3) e avançará na 
quinta (14/3). A narração será 
de Luizinho Mirante e Adriano 
Paranaense.

Diferente da primeira, a 
segunda etapa concentrará mon-
tarias em touros e cavalos, e a nar-
ração vem embalada nas vozes de 
Almir Cambra e Umberto Junior. 
Nas duas fases, os comentá-
rios estarão a cargo de Tiago 
Arantes, com voz padrão de 
Fabão Potência. Os juízes esca-
lados são Fabrício Rodrigues 
(pista), Helton Barbosa (pista) e 
Rafael Jacomeli (bretes).

O rodeio em cavalos volta 
à programação da Expo 
Umuarama depois de 15 anos 
de ausência. Será uma emoção 
a mais para quem gosta de ver 
o bicho pegar e a arena tremer. 
A Sociedade Rural caprichou na 
seleção das boiadas e tropas. O 
que há de melhor no Paraná 
estará em solo umuaramense, 
segundo o coordenador da 

competição, Claisson Celestino.
As estrelas da festa vêm da 

Associação dos Campeões de 
Rodeio (ACR), na modalidade 
touros, e da Seleção Brasileira 
do Cutiano, nos cavalos. As 
duas agremiações reúnem a 

nata dos grandes nomes desta 
paixão nacional elevada a 
manifestação cultura e esporte 
por lei federal.

Ainda na programação do 
rodeio da Expo Umuarama 
2023 constam as provas de 

tambor (quarta, 13; quinta, 
14; e domingo, 19), a terceira 
etapa do Campeonato Let’s Go 
Coup e o Ranch Sorting, moda-
lidade de esporte equestre que 
se baseia na prática pecuária 
da apartação de gado.

ESTE ano o rodeio em touros volta a dividir a arena com as montarias em cavalos
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Bia Haddad bate ex-número dois
Paula Badosa em estreia em Doha

A brasileira Beatriz Haddad, 
recém-promovida a número 12 
no ranking da WTA, bateu na 
estreia a ex-número 2 Paula 
Badosa (Espanha), atual 20ª 
do mundo. Semifinalista em 
Abu Dhabi na última semana, 
Haddad triunfou por 2 sets a 0 
– parciais de 7/6 (8-6) e 6/3 – 
e avançou às oitavas de final 
que ocorrerão hoje (quarta-
-feira, 15).

A adversária será a vence-
dora do embate desta tarde 
entre a russa Daria Kasatkina 
(9ª), vice-campeã do Aberto 

da Austrália, contra a cana-
dense Rebecca Marino (75º), 
que entrou no torneio após o 
qualificatório.

DUPLA DE STEFANI  
CAI NA ESTREIA

A nova parceria da campi-
nense Luisa Stefani com a caza-
que Anna Danilina deu adeus 
precoce ao torneio de Doha ao 
ser superada na estreia pela 
chinesa Shuai Zhang ao lado 
da mexicana Giuliana Olmos, 
por 2 sets a 1 (7/5, 4/6 e 10/7). 
Hoje adversárias, Stefani e 

Guardiola se desculpas oficialmente com
Gerrard pelos comentários “estúpidos”

Liverpool exalta relatório sobre caos
no fim da Liga dos Campeões 2022

CLASSIFICADA às oitavas, paulistana 
volta a competir nesta quarta (15)

DIVULGAÇÃO

O Liverpool saudou uma 
revisão da situação da final 
da Liga dos Campeões de 2022, 
segundo a qual organizadores 
da Uefa foram os responsá-
veis pelo caos antes do jogo, 
pedindo ao órgão regulador 
do futebol europeu que “tome 
ações positivas e transparen-
tes” para garantir a segurança 
dos torcedores.

A Uefa pediu desculpas ao 
Liverpool por inicialmente 
culpar os torcedores do clube 
pela confusão, após a divulga-
ção da análise independente 

na segunda-feira. A final foi 
adiada por 36 minutos depois 
que milhares de torcedores 
do Liverpool não conseguiram 
entrar no Stade de France, em 
Paris, para a partida de 28 de 
maio, que o Real venceu por 1 
x 0, enquanto a polícia francesa 
foi filmada usando gás lacri-
mogêneo contra torcedores, 
incluindo mulheres e crianças.

“[O relatório] sustenta 
totalmente os torcedores do 
Liverpool, ao mesmo tempo 
em que considera a Uefa a prin-
cipal responsável por falhas 

organizacionais, ausência de 
controle geral ou supervisão 
de segurança e proteção, pla-
nejamento deficiente e falta de 
planos de contingência”, disse 
o Liverpool em um comuni-
cado ontem (terça-feira, 14). 
“O relatório do painel baseado 
em evidências também mos-
trou que havia ‘um perigo claro 
e imediato de um acidente 
fatal’ e que a ação dos torcedo-
res do Liverpool salvou vidas”.

A revisão de 220 páginas 
seguiu uma investigação pre-
sidida por Tiago Brandão 

UEFA foi responsabilizada por tumulto na entrada do Stade de France

DIVULGAÇÃO

Rodrigues, deputado de 
Portugal, e contou com um 
painel que incluía consultores 
jurídicos, policiais e de gestão 

de eventos, bem como repre-
sentantes de grupos de tor-
cedores, que delinearam 21 
recomendações.

O técnico do Manchester 
City, Pep Guardiola, emi-
tiu um pedido público de 

desculpas ao ex-capitão do 
Liverpool e atual treinador 
Steven Gerrard, ontem (14), 

após uma explosão em uma 
entrevista coletiva na semana 
passada. Guardiola foi duro 
em sua defesa do City em 
meio a mais de 100 acusações 
de suposta má conduta finan-
ceira da Premier League, e fez 
referência ao erro de Gerrard 
em 2014 contra o Chelsea que 
ajudou o Manchester City a 
superar o Liverpool na dis-
puta pelo título. Ele afirmou: 
“Alguns momentos nos per-
tencem – eles absolutamente 
nos pertencem, independen-
temente da sentença”.

“O gol [do título] de [Sergio] 
Aguero,  quando [Mario] 
Balotelli escorregou [em 
2012]? Não sei se somos res-
ponsáveis pelo escorregão de 
Steven Gerrard em Anfield. Foi 

culpa nossa? Tenho respeito 
por Steven Gerrard – mas esse 
momento pertence a nós”.

Mas, antes da partida con-
tra o Arsenal, Guardiola come-
çou a coletiva de imprensa 
expressando sua vergonha por 
seus comentários “estúpidos”.

“Peço desculpas a Steven 
Gerrard por meus comentá-
rios desnecessários e estú-
pidos que fiz da última vez 
sobre ele. Ele sabe como o 
admiro e sua carreira, o que 
ele fez por este país em que 
vivo e treino”, disse o espa-
nhol. “Tenho vergonha de 
mim mesmo, porque ele 
não merece. Eu realmente 
acredito que meus comen-
tários na minha coletiva de 
imprensa anterior eram para 

defender meu clube, mas não 
representei bem meu clube 
colocando o nome dele nes-
ses comentários estúpidos”, 
acrescentou. “Peço desculpas 
e disse a ele pessoalmente, 
mas tenho que fazer isso aqui 
também. Sinto muito por ele, 
por Alex, sua esposa, filhos e 
família porque foi estúpido”, 
completou.

AO defender o Manchester City, técnico afrontou o ex-capitão do Reds
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Zhang formaram dupla exitosa 
semana passada, quando con-
quistaram o título no torneio 
de Abu Dhabi. 

A brasileira começou o ano 
com o título de duplas mistas 
do Aberto da Austrália – ao 
lado do gaúcho Rafael Matos 
– e levantou a taça do torneio 
de duplas femininas do WTA 
500 de Adelaide, em parceria 
com a norte-americana Taylor 
Towsend.
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Decreto regulamenta a localização
e as vagas nos pontos dos taxistas

Por meio do decreto 
046/2023 a Prefeitura de 
Umuarama regulamentou 
nesta semana as vagas de 
pontos de táxi no município. 
A publicação determina os 
pontos fixos, livres e provisó-
rios para a parada dos táxis e 
suas respectivas vagas, ajus-
tando as características do 
serviço à demanda atual dos 
usuários.

Conforme o decreto, fica 
instituído o “Ponto 1” na 
Praça Arthur Thomas, com 
cinco vagas. O “Ponto 3” 
foi criado no novo Terminal 
Rodoviário de Umuarama 
com 10 vagas. O “Ponto 
6” foi definido na avenida 
Paraná, com cinco vagas ocu-
pando o canteiro central na 
altura da Panificadora Real. 
Já o “Ponto 9” foi fixado no 
Aeroporto Regional Orlando 
de Carvalho, com duas vagas. 
O “Ponto 10” também fun-
cionará no novo Terminal 
Rodoviário, com 10 vagas, e 
o “Ponto 12” foi estabelecido 
na Praça Santos Dumont, 
com um total de cinco vagas.

Além dos pontos priva-
dos para táxi enumerados, o 
decreto abre a possibilidade 
de exploração, pelos taxistas 

Contribuintes notificados 
sobre taxas e tributos 

do exercício 2023
A Prefeitura de Umuarama 

publicou no diário oficial 
ontem (14), edital de notifi-
cação de lançamento da taxa 
de funcionamento regular e 
Vigilância Sanitária, para 
estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviço de 
pessoas físicas e jurídicas 
para o exercício de 2023.

A notificação dos contri-
buintes sobre o lançamento 
do tributo é uma determi-
nação do Código Tributário 
Nacional, prevista no Código 
Tributário Municipal, após a 
atualização da base de cálcu-
los dos tributos municipais.

“Considerando a impos-
sibilidade financeira e ope-
racional de proceder a noti-
ficação individual a cada 
contribuinte e a ineficácia do 
lançamento por carta, visto 
que somente o sujeito passí-
vel do imposto poderia rece-
bê-la, a notificação ocorre 
por edital”, explicou a secre-
tária da Fazenda, Gislaine 

credenciados no município, 
de um ponto de livre parada 
(regulamentado pelo decreto 
082/2022) ao lado da Praça da 
Bíblia, com seis vagas, e cria 
um ponto de livre parada e 
estacionamento na avenida 
Paraná, em frente ao Hospital 
Uopeccan, constituído por 
quatro vagas.

Outra novidade é a cria-
ção de um ponto de táxi pro-
visório na rodovia PR-323, em 
frente ao Parque de Exposições 
Dario Pimenta da Nóbrega, 
constituído por cinco vagas. 
O decreto também extingue 
as vagas e pontos de táxi que 
não estejam relacionadas no 
seu rol descritivo, conforme 
a secretária municipal de 
Administração, Sara Urbano, 
e tem validade a partir desta 
terça-feira, 14, conforme publi-
cação no diário oficial do 
município.

PONTOS DE TÁXIS REGULAMENTADOS
PONTO 1 – Praça Arthur Thomas, com 5 vagas
PONTO 3 – Novo Terminal Rodoviário, com 10 vagas
PONTO 6 – Av. Paraná (altura da Panificadora Real), com 5 vagas
PONTO 9 – Aeroporto Orlando de Carvalho, com 2 vagas
PONTO 10 – Novo Terminal Rodoviário, com 10 vagas
PONTO 12 – Praça Santos Dumont, com 05 vagas
LIVRE PARADA – Praça da Bíblia, com 6 vagas
LIVRE PARADA – Av. Paraná (Hospital Uopeccan), com 4 vagas
PONTO PROVISÓRIO – PR-323, Parque de Exposições Dario Pimenta da 
Nobrega, 5 vagas

Alves Vieira de Marins.
Ficam notificados todos os 

contribuintes do cadastro eco-
nômico do município a res-
peito do lançamento da Taxa 
de Licença para Localização 
de Estabelecimentos de 
P r o d u ç ã o ,  C o m é r c i o , 
Indústria, Serviços e Outras 
Atividades (TF), da Taxa de 
Vigilância Sanitária (TV) e 
da Taxa de Licenciamento 
Ambiental (AMB), incidente 
sobre os estabelecimen-
tos, referentes ao exercício 
de 2023. O edital também 
estabelece os prazos para o 
pagamento.

A ausência de pagamento 
acarretará incidência de 
penalidades tr ibutárias 
cabíveis, além das medidas 
administrativas de cobrança. 
A situação de inadimplência 
resultará na inscrição em 
Dívida Ativa para posterior 
cobrança judicial, acrescida 
de custas judiciais e honorá-
rios advocatícios.

A folia carnavalesca da terceira idade está de volta em Umuarama. Depois de uma pausa de dois anos em razão da 
pandemia, o tradicional Carnaval da Saudade volta a ser realizado hoje (15), a partir das 9h no Ginásio de Es-
portes Mário Oncken, ao lado do Ginásio Amário Vieira da Costa. “Nossa intenção é reunir as pessoas da terceira 
idade de todas as regiões da cidade para uma grande confraternização com tema carnavalesco. Vamos retomar esta 
festa tradicional que leva muita diversão aos participantes e relembrar as marchinhas que embalaram a juventude deles”, 
afirmou Jefinho, secretário da Smel. O público são os integrantes do Projeto Vida Ativa Melhor Idade, que conta 
com vários núcleos em bairros da cidade e distritos e movimenta cerca de 800 pessoas acima dos 60 anos.

OS pontos fixos, livres e provisórios para a parada dos táxis e suas respectivas vagas 
foram ajustados às características do serviço à demanda atual dos usuários

JOSÉ A. SABINO/SECOM

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Com a Lua no seu paraíso astral, você con-
tará com sorte, criatividade e entusiasmo 
em tudo que fizer. Vai ser fácil para cativar 
as pessoas, o que deve ajudar bastante o 
seu trabalho. O céu só pede cuidado para 
não se empolgar demais na hora das com-
pras, pois pode cometer extravagâncias.

TOURO  21/4 a 205
Assuntos de casa e família devem exigir 
mais tempo e atenção de você nesta quar-
ta-feira. Algumas divergências com paren-
tes podem ocorrer no início do dia, por isso, 
procure controlar as suas reações e mostrar 
mais jogo de cintura para não brigar.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Você vai conseguir tudo que quiser com seu 
jeito comunicativo e com sua habilidade 
de convencer as pessoas, mas deve ter cui-
dado para não se abrir demais com quem 
não merece confiança. Evite comentar seus 
planos, não acredite em tudo que ouvir e 
fique bem longe de fofocas!

CÂNCER 21/6 a 21/7
O desejo de ganhar dinheiro, melhorar de 
vida e ter um futuro mais tranquilo será 
maior e te incentiva a investir toda sua 
energia no trabalho e nas possibilidades de 
conseguir uma renda extra. Só não convém 
misturar grana com amizade, pois os astros 
alertam que pode ter problemas.

LEÃO 22/7 a 22/8
Algumas coisas podem não sair exatamente 
como você planejou no início do dia, mas 
não deixe isso afetar o seu astral. Com a 
Lua em Leão, você vai se sentir confiante e 
ainda mais determinada (o) a correr atrás 
dos seus objetivos, ainda que precise pular 
sobre uma ou outra pedra no caminho. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
A Lua na Casa 12 pode te deixar ainda mais 
reservada (o) do que você já é. No traba-
lho e nos estudos, é bem provável que pre-
cise de mais silêncio e tranquilidade para 
se concentrar e dar conta das tarefas. Mas 
desânimo não combina com seu signo! 
Você vai encarar qualquer desafio, mesmo 
que precise fazer alguns sacrifícios. 

Os nascidos no dia 15 de fevereiro são do signo de Aquário e têm a personalidade de 
Escorpião. Suas paixões e seus conflitos íntimos começam cedo, através de situações 
dramáticas na própria família de origem. Seu número principal, do dia do nascimento 
é o 26, formado de 2, Lua e de 6, Vênus, dois astros de natureza feminina, que os tor-
nam passivos, dependentes. Mas a soma dá o 8, de Saturno, que os fazem cheios de 
responsabilidades e um espírito sério e meditativo, maduro e experiente. Tendência 
ao conservadorismo e apego às tradições. Indica vida longa e bens de herança.

Horóscopo nascidos em 15 de fevereiro
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4/iota — mari — nuit. 8/bocelino — sam smith. 9/adamítico.     

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 15/2/2023

Chuva

Paranaguá
max 31
min 25

max 30
min 21

Cascavel
max 23
min 21

Foz do Iguaçu
max 26
min 23

max 28
min 20

Curitiba
max 26
min 19

FASES 
DA LUA

Quinta 16/2/2023

Chuva
Sexta 17/2/2023

Chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
13/02 - 13h03
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LIBRA  23/9 a 22/10
Tensões poderão rondar suas amizades e suas 
parcerias de trabalho no início do dia, mas pode 
até ser bom para você identificar as relações 
que são mais fortes e devem ser mantidas, e 
aquelas que são muito frágeis e devem ser rom-
pidas. Quem está livre pode ter boas oportuni-
dades de conhecer gente nova.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A Lua desperta o lado mais ambicioso do seu 
signo, e você não vai medir esforços no tra-
balho para se destacar. Você também mostra 
o seu lado mais competitivo, principalmente 
se surgir uma chance de promoção. Por mais 
que goste dos colegas, você vai entrar nessa 
disputa determinada a vencer.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
A Lua na Casa 9 desperta um desejo enorme 
de aprender e experimentar coisas novas. 
Mas você deve ter cuidado para não assu-
mir tarefas demais e acabar se enrolando 
para dar conta de tudo: é bom lembrar que 
todo aprendizado tem seus desafios e, às 
vezes, pode demorar um pouco mais para 
entender algo novo. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Os astros indicam que você pode se preo-
cupar mais com grana nesta fase. Saturno 
na Casa 2 lembra que o caminho mais cer-
teiro para ganhar dinheiro é trabalhar duro 
e economizar. É claro que a sorte sempre 
pode dar uma mão. A grana também pode 
chegar por meio de uma gratificação.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
A Lua ocupa sua Casa das Alianças e esti-
mula a cooperação. Procure se unir aos 
colegas e lutem juntos para cumprir as 
tarefas e alcançar as metas em comum. 
Se você tem uma parceria com parentes, é 
possível que enfrente alguns conflitos de 
ideias e vontades. 

PEIXES 20/2 a 20/3
A Lua na Casa 6 te mantém com foco no tra-
balho. Vai encarar as tarefas com responsabili-
dade e vai se realizar com a sensação de dever 
cumprido no fim do dia. O céu só recomenda 
cuidado para não perder tempo com conversas 
inúteis e não se envolver em fofocas. 

O Procon Umuarama divul-
gou ontem pesquisa de preços 
dos produtos que compõem a 
cesta básica. Novamente chama 
a atenção a diferença encon-
trada entre um mesmo produto 
em supermercado e outro, como 
o café, pacote com 500 gramas, 
que tanto foi encontrado a R$ 
4,99 quanto a R$ 14,98, uma 
variação de 200,2%.

Outros produtos com gran-
des diferenças entre os preços 

Diferença de 200% no preço dos produtos da cesta básica
– apesar de serem de marcas 
iguais ou semelhantes – são o 
sabão em pó, encontrado a R$ 
4,75 e a R$ 13,99 (diferença de 
194,5%), o extrato de tomate, que 
tanto pode custar R$ 2,09 quanto 
R$ 5,89 (diferença de 181,8%), a 
cebola, encontrada a R$ 2,99 e 
a R$ 7,99 (diferença de 167,2%), 
o alho, encontrado a R$ 9,90 e a 
R$ 25,90 (diferença de 161,6%), 
além da banana, que foi encon-
trada a R$ 1,99 e a R$ 4,99 (uma 

diferença de 150,7%).
Segundo o levantamento, 

realizado entre os dias 13 e 14 
de fevereiro, os produtos que 
mais aumentaram de preço 
nos últimos 30 dias foram a 
batata (41%), o desodorante 
(29%), o tomate (20%), o 
sabão em pó (19%), a mussa-
rela (14%), a salsicha (13%) e 
o óleo de soja (11%. Já os pro-
dutos que registraram maior 
queda nos preços no último 

mês foram o creme dental 
(que ficou 13% mais barato), a 
margarina (10%) e a linguiça, o 
óleo de soja e o alho, que tive-
ram 5% de redução.

A cesta básica para uma 
família de quatro pessoas, com 
produtos mais populares, teve 
uma alta de 3,74% – custava R$ 
833,27 em janeiro e custa hoje 
R$ 864,42. Já aquela contendo 
produtos de marcas líderes de 
mercado registrou uma queda 

de 2,04% – custava R$ 1.093,81 
no mês passado e agora custa 
R$ 1.071,48. “É sempre bom 
destacar que os profissionais da 
equipe de pesquisas do Procon 
solicitam aos supermercados 
participantes os preços de pro-
dutos com marcas iguais ou 
semelhantes. São 24 itens de 
alimentação, quatro com produ-
tos de limpeza e mais cinco de 
higiene pessoal”, disse o secre-
tário, Deybson Bitencourt.
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Nova Montana estreia em 
quatro versões de acabamento

A Nova Montana começa 
a chegar às concessionárias 
Chevrolet de todo país a partir 
da terceira semana deste mês. 
Considerada o lançamento 
comercial mais esperado de 
2023, a picape será ofertada 
em quatro opções de acaba-
mento. A novidade fica por 
conta da revelação das versões 
de entrada, a 1.2 Turbo MT e 
a LT, já que apenas as versões 
LTZ e Premier, as mais sofisti-
cadas, haviam sido apresenta-
das até então.

O grande diferencial da 
Nova Montana é que ela une 
o conforto e a dirigibilidade 
de um SUV, com a robustez e 
a versatilidade de uma verda-
deira picape. Tudo isso com a 
proposta inédita da caçamba 
inteligente Multi-Flex, pro-
jetada para funcionar como 
uma espécie de porta-malas 
gigante. O veículo conta ainda 
com uma extensa linha de 
acessórios customizados, que 
permitem centenas de solu-
ções inclusive para o trans-
porte de carga, numa combi-
nação que nenhum outro tipo 
de carro oferece.

Um dos diferenciais estraté-
gicos da Nova Montana é que 
ela entrega desde a versão de 
entrada seu mais avançado 
pacote de tecnologias: motor 
1.2 turbo de alto rendimento e 

Psicóloga dá dicas de como evitar acidentes no carnaval
Estamos em fevereiro e se 

aproxima o feriado de Carnaval, 
neste período as pessoas e famí-
lias começam a planejar viagens 
para aproveitar ou a planejar os 
roteiros dos blocos. De acordo 
com dados da Polícia Rodoviária 
Federal, neste período aumen-
tam os acidentes nas estradas 
devido à maior circulação de 
veículos de passeio com muitos 
ocupantes.  

Já um levantamento feito 
pela Organização Mundial da 
Saúde indicou que 90% dos aci-
dentes de trânsito no Brasil são 
causados por fator humano. 
Ainda segundo o órgão, cerca 
de 40 mil brasileiros morrem 
todos os anos em desastres 
automobilísticos, transfor-
mando o tráfego do país no 5º 

Dicas importantes
• Planeje a sua viagem com antecedência;  
• Pense em locais de parada e em tempos de descanso;  
• Caso possível, evite dirigir no período noturno, em que são exigi-
dos maiores níveis de atenção;  
• Evite alimentos muito pesados, que podem tornar a digestão mais 
lenta, causando sonolência;  
• Tenha cuidado com medicamentos que podem impactar em seu 
sono ou gerar cansaço;  
• Caso se sinta cansado, faça paradas adicionais para descansar, se 
alongar e reduzir a tensão física e psicológica;  
• Evite distrações, como mexer no celular;  
• Respeite as normas, limites e a vida.  

mais violento do mundo.  
De acordo com a Doutora 

Ingrid Luiza Neto, profes-
sora do curso de Psicologia 
do Centro Universitário do 
Distrito Federal (UDF), neste 
período em que muitas pes-
soas se deslocam nas rodo-
vias, é comum a ocorrência de 
inúmeras infrações de trânsito. 
As principais delas, segundo o 
anuário da Polícia Rodoviária 
Federal (2021), são excesso 
de velocidade, ultrapassagem 
incorreta, falta do cinto de 
segurança e capacete e o pior 
deles, alcoolemia.  

“Para evitar sinistros 
de trânsito, especialmente 
durante o Carnaval, é essen-
cial respeitar as normas de 
trânsito, não excedendo a 

velocidade permitida na via, 
não realizando ultrapassa-
gens perigosas, não ingerindo 
bebida alcóolica quando 
for dirigir, além de sempre 
usar o cinto de segurança ou 
capacete. Mas, é importante 
lembrar que, mesmo com o 
comportamento seguro e ade-
quado durante o percurso, há 
pessoas que infelizmente 
não fazem o mesmo. Então, 
é necessário enxergar este 
ambiente como potencial-
mente perigoso, identificando 
possíveis riscos e comportan-
do-se de maneira defensiva,” 
alerta a docente.  

Além do perigo de aciden-
tes, há também a possibili-
dade de ser multado, devido 
ao cometimento de infrações. 

Ótimos exemplos que englo-
bam estes dois prejuízos 
são usar o celular enquanto 
dirige (infração gravíssima), 
locomover-se sem o cinto de 
segurança (infração grave) ou 
transportar mais pessoas no 
veículo do que o permitido 
(infração gravíssima). “Dirigir 

com excesso de passageiros é 
muito perigoso e pode gerar a 
apreensão do veículo. Quando 
um veículo transporta mais pes-
soas do que o permitido, inva-
riavelmente alguma delas ficará 
sem o cinto, que é um equipa-
mento de segurança indispen-
sável”, completa a doutora.  

eficiência energética, 6 airbags 
(frontais, laterais e de cortina), 
acendimento automático dos 
faróis, além de conectividade 
total. Aqui, o destaque fica por 
conta do MyLink de 8 polega-
das com projeção sem fio para 
Android Auto e Apple Car Play, 
Wi-Fi nativo, OnStar, atuali-
zações remotas de sistemas 
eletrônicos e aplicativo para 

comandar funções do veículo 
à distância.

A Nova Montana foi desen-
volvida com base em pesqui-
sas de opinião e de tendências 
de mercado, o que permitiu 
a concepção de um produto 
muito mais conectado com as 
necessidades e desejos do con-
sumidor moderno, que busca 
não apenas uma picape para o 

trabalho ou lazer, mas também 
para servir como o carro do dia 
a dia da família, mesmo aquela 
que vive em grandes centros 
urbanos.

A Nova Montana também é 
a picape com a maior econo-
mia de combustível da cate-
goria, associada a uma exce-
lente performance. De acordo 
com os dados do Inmetro, o 

modelo manual de 6 marchas 
percorre com gasolina 13,6 
km/l na estrada e 12 km/l na 
cidade, enquanto com etanol 
os números são 9,6 km/l e 8,3 
km/l, respectivamente. Por 
isso é nota A em eficiência 
energética pelo Conpet. Já a 
aceleração de 0 a 100 km/h é 
feita em 11,7s, e a retomada 
80-120 km/h, em 12,2s.

A Nova Montana une o conforto e a dirigibilidade de um SUV, com a robustez e a versatilidade de uma verdadeira picape

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 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.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ROMAGNOLI BECK E BECK 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
10.597.145/0001-75, estabele-
cido na Avenida Apucarana,3923, 
Zona I, CEP 87501-230, na cidade 
de Umuarama, Estado do 
Paraná, comunica para devidos 
fins o extravio de seu alvará nº 
27.966/2009. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.   
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Elegância é a arte de não se fazer notar, 
aliada ao cuidado sutil de se deixar 

distinguir. Paul Valéry
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EXPO
A praticamente 20 dias do início da 
48a Expo Umuarama/21a Feira Inter-
nacional, o Shopping Palladium entra 
ainda mais no clima do evento e dá 
início neste final de semana, ao 1o 
Campeonato de Touro Mecânico do 

empreendimento. A competição, que 
tem a parceria da Sociedade Rural, será 
ao lado da loja da Expo, no acesso da 

praça de alimentação.

 ***

 As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas na hora, no próprio local, com a 
equipe organizadora. Os melhores colo-
cados ganharão ingressos para curtir os 

shows da Exposição, que este ano traz os 
maiores nomes de destaque do sertanejo 
universitário, como Henrique e Juliano 

(10/3), Clayton e Romário e Guilherme e 
Benuto (11/3), Bruno e Marrone e Hugo 

e Guilherme (17/3) e Jorge e Mateus 
(18/3). O campeonato de Touro Mecânico 
do Palladium seguirá em todos os finais 

de semana, até o início da Expo 2023, que 
acontecerá de 9 a 19 de março, no Parque 

Dario Pimenta da Nóbrega.

DESCE
A Meta — dona do Facebook, Insta-
gram e Whatsapp — está preparando 
uma segunda rodada de demissões, 

pois a primeira não teria sido o 
suficiente para atingir os planos de 
economia estipulados pela empre-
sa, que ainda precisaria cortar mais 
custos. A companhia estaria, inten-
cionalmente, deixando de finalizar 
vários orçamentos e planejamentos 

de diversos times, já pensando nessa 
possível nova leva de desligamentos. 

(TecMundo)

SOBE
ChatGPT é o novo metaverso? Se no 
ano passado o assunto predominante 
na inovação foi metaverso, em 2023, 
o ChatGPT tem alçado a inteligência 
artificial ao topo das buscas. o ano 

passado, várias pesquisas apontaram 
o metaverso como uma das principais 

possibilidades de receitas para os 
próximos anos. 

 HOME
Nas entrevistas de emprego, o modelo 
de trabalho é um dos primeiros e prin-
cipais questionamentos feitos pelos 
candidatos. Depois da pandemia, a 

flexibilidade de trabalhar de casa ou de 
qualquer outro lugar virou prioridade, 
e muitos candidatos deixam de parti-
cipar de processos quando as vagas 
são para trabalho 100% presencial. 
Segundo o Índice de Confiança da 

consultoria Robert Half, 71% dos re-
crutadores de empresas avaliam que 
a flexibilidade é determinante para 
a atração e retenção de talentos – e 

71% dos empregados concordam.

DIA DA MULHER
A 4° edição de Mulheres que se Supe-
ram já tem data marcada. Adquira já 
seu convite, dia 8 de março ás 19h30 
no Ximbas Lounge. Um mega evento 
feito especialmente para comemorar 
com mulheres e para as mulheres. Em 
pauta: -Coquetel. Open bar de chopp e 
caipirinha, Show ao vivo com: Jhully 

Diniz, e Fabinho e Maciel  e Sorteio de 
brindes . Convites já a venda.

SIGNIFICADO!
“A palavra aliança tem origem no latim alligare, que remete para uma relação de 
proximidade, de união. Fazer uma aliança com alguém é fazer um acordo, assim, 

o anel com nome de “aliança” é uma lembrança do pacto de amor entre os casais. 
Este símbolo segue carregando histórias de amor.  Cerca de 3.000 anos antes 
de Cristo, os anéis no Egito já simbolizavam a aliança entre duas pessoas que 
se amam. Um círculo que até hoje representa o amor contínuo, a fidelidade e a 

cumplicidade. Com o tempo, a aliança foi parar no quarto dedo da mão esquerda, 
porque os gregos chegaram à conclusão que ali estava uma veia que leva sangue 
diretamente ao coração. Na acupuntura, a posição do meridiano do coração passa 

pelo anelar esquerdo.”

ZOOM
No concurso Rainha da Expo, 

as lentes da coluna destacaram 
SUELLEN CHRISRIRO e CRISTIANE 
REVESSO, que conduziram o evento 
na última sexta-feira com maestria 

e elegantérrimas.

S
E

S
O

M
 P

M
U


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

