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Morcego infectado pelo vírus da raiva é
identificado pela Vigilância Ambiental
A confirmação de um morcego silvestre infectado pelo vírus da raiva 
em Umuarama chama a atenção para cuidados aos quais a popula-
ção precisa estar atenta. Há cerca de 10 dias a Diretoria de Vigilância 
em Saúde foi informada sobre uma pessoa que foi acidentalmente 
mordida por um morcego, supostamente tentando alimentá-lo. 

Pouco tempo depois o animal foi encontrado morto. O morcego foi 
recolhido e enviado para análise no Laboratório Central do Estado, 
onde exames revelaram que ele estava infectado pela raiva. A pes-
soa foi medicada, recebeu a sorologia e está sendo acompanhada 
pela Secretaria de Saúde.
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Funcionários de uma empresa de telefonia móvel localizada no entorno da Praça Arthur Thomas, centro de Umuarama, 
tiveram um susto na tarde de ontem, depois que a fiação de um relógio de energia começou a incendiar. Equipes 
da Brigada de Combate a Incêndios do Corpo de Bombeiros foram acionados e rapidamente descobriram a origem 
do fogo. O tráfego, que era intenso, foi controlado por equipes da Sestram. Não houve registro de feridos.

Policias rodoviários 
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do Paraná durante o 
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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 +0,41% 26,85 
Vale ON +0,21% 89,19 
ItauUnibanco PN +0,75% 26,97 
Bradesco PN +1,89% 14,02 
CVC Brasil ON +7,23% 3,71 
Minerva ON -5,72% 12,37

IBOVESPA: +0,31% 109.941 pontos

Iene 134,21
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 192,80

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,2110 5,2120 +2,7%

PTAX  (BC) +0,4% 5,2426 5,2432 +2,8%

PARALELO 0,0% 5,1200 5,5300 +2,8%

TURISMO 0,0% 5,1200 5,5100 +2,8%

EURO +0,3% 5,5944 5,5971 +1,1%

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 16/02

Iene R$ 0,0391
Libra est. R$ 6,30
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.390,43 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/02 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 1.526,50 0,75 -0,9%
FARELO mar/23 491,40 0,30 2,1%
MILHO mar/23 676,00 -0,25 -1,3%
TRIGO mar/23 765,00 -4,25 1,8%

SOJA 159,21 -0,1% -2,1% 158,00
MILHO 75,64 0,0% -2,5% 75,00
TRIGO 89,48 0,0% -3,1% 92,00
BOI GORDO 270,65 0,3% -3,5% 270,00
SUINO 6,96 0,3% 3,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 16/02 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 16/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 16/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 -0,6% 0,0%
SOJA Paranaguá 176,00 0,0% -0,8%
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
O trabalho vai estar entre as suas prioridades 
e você vai se mostrar muito prestativa (o) com 
os colegas. Seu empenho pode garantir algum 
dinheiro a mais para o bolso, seja ao faturar 
uma comissão mais gordinha, ao trabalhar 
algumas horas a mais ou mesmo por fazer 
um serviço extra nas horas vagas. Se usar com 
sabedoria, pode até quitar uma dívida.

TOURO  21/4 a 205
Você vai conseguir tudo que quiser com 
charme, simpatia e uma boa dose de criati-
vidade. Seu entusiasmo vai contagiar os cole-
gas e deve deixar o clima muito mais leve e 
descontraído no emprego. Aposte no trabalho 
em equipe e na troca de ideias para encontrar 
soluções criativas e agilizar as tarefas.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Hoje você vai ter que dividir sua atenção 
entre a família e o trabalho. O coração está 
em casa, principalmente se tiver coisas 
importantes para resolver, mas a mente 
estará na carreira e nos objetivos que você 
deseja alcançar. Pode usar a sua experiên-
cia em empregos anteriores para ganhar 
alguns pontos extras com os chefes.

CÂNCER 21/6 a 21/7
O período da manhã será perfeito para você 
fazer contatos de trabalho e trocar ideias 
com pessoas que tenham muito a ensinar. 
Os estudos também estão favorecidos, 
assim como o contato com pessoas que 
estão distantes e à tarde, você pode fazer 
parcerias e acordos bem vantajosos. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Lua, Júpiter e Urano indicam um momento 
muito promissor para as suas finan-
ças! Você pode ganhar um bom dinheiro 
com negócios, heranças, gratificações ou 
mesmo com uma promoção no emprego. 
Mas saiba aplicar a grana nas coisas certas, 
cuidado para não torrar tudo em extrava-
gâncias nem perder dinheiro em apostas.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Se juntar com outras pessoas e somar forças 
para alcançar metas em comum pode ser 
uma ótima opção para você. Pense assim: 
cada um tem seu talento, e podem se com-
plementar para garantir bons resultados a 
todos. Então, aposte nas parcerias ou mesmo 
numa sociedade com alguém de confiança.

LIBRA  23/9 a 22/10
Você atravessa uma fase de muito trabalho 
e agitação, mas a Lua na Casa 12 pode fazer 
você se sentir um pouco mais desanimada 
(o) hoje. Procure respeitar seus limites e seu 
desejo de ficar mais quieta no seu canto. 
Pode enfrentar alguns desafios, mas tudo 
indica que você terá uma boa oportunidade 
de mudar as coisas e resolver um problema.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A Lua na Casa das Associações indica que 
você pode atrair bons aliados para alcan-
çar seus objetivos. Estimule a cooperação 
e se junte aos colegas para ter um dia mais 
produtivo no trabalho. Agir em equipe pode 
garantir resultados melhores e mais rápi-
dos para todos, e vocês terão motivos em 
dobro para celebrar as conquistas.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você vai mostrar muita disposição e facili-
dade para aprender, portanto aproveite o 
bom estímulo dos astros para investir na 
troca de ideias com colegas mais experien-
tes e com pessoas que já chegaram aonde 
você quer chegar, e também é um ótimo 
momento para iniciar cursos e aprender um 
novo idioma.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Com a Lua na Casa 9, você deve sentir uma 
vontade enorme de evoluir como pessoa e 
como profissional. Investir no aprendizado é 
uma ótima forma de progredir, por isso, faça 
cursos e treinamentos para melhorar seu cur-
rículo. Você também vai querer interagir mais 
com as pessoas sábias e inteligentes.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O céu dá sinal verde para você promover 
algumas mudanças que deseja para a sua 
vida. Você pode, inclusive, mudar de casa, 
de emprego ou iniciar algumas reformas 
muito desejadas no seu lar. E com o mozão, 
o clima vai ferver na intimidade.

PEIXES 20/2 a 20/3
Você vai ter muita facilidade para se enten-
der com os colegas, e pode fazer parcerias 
muito vantajosas nesta sexta-feira. Se já 
tem algum tipo de sociedade, é um bom 
dia para conversar e definir algumas metas 
para o negócio. Você também pode ser cha-
mada para fazer uma parceria, que também 
tem tudo para dar bom.

Os nascidos a 17 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Capri-
córnio. São trabalhadores e esforçados e não medem sacrifícios para atingir suas 
metas e seus objetivos e projetos. Gostam de ser úteis e de ajudar aos que precisam. 
Seu número principal, do dia do nascimento é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. 
São dois símbolos ligados à vida reservada, de preferência no campo, lidando com 
plantas, flores e animais. Juntos formam o 10 e o 1, do Sol, que lhes dá liderança, 
poder nas mãos, autoridade e mando, mas que induz também à solidão.

Horóscopo nascidos em 17 de fevereiro

    

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 17/2/2023
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Paranaguá
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min 25

max 25
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Foz do Iguaçu
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FASES 
DA LUA

Sábado 18/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Domingo 19/2/2023
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Minguante
13/02 - 13h03
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BANCO 5

CPF
PASARGADA

COSANOSTRA
CALOPSITA

PARFEGIL
HIPERBOLE
OOLIOX

ANSIEDADE
TALAVISAR

CANDIDIASE
STMESE

IDATNZ
GAGGLAUCO
ROMEUSAIA

DESAMARRAR

"Itinerário
de (?)",

de Manuel
Bandeira

(?) Atala,
chef de
cozinha

brasileiro 

(?)
Palmas,

município
espanhol 

Medida e-
quivalente
a 100 m 

quadrados

Infecção 
ginecológi-
ca causada
por fungos

Caçoar
(gíria)

(?) do
Oriente,
postal de
Lisboa 

De tom
verde-
azulado

(?) justa:
situação 
constran-

gedora

Atração de cidades
históricas (pl.)

Heroína indígena de
desenho da Disney

A máfia
siciliana
Ave aus-
traliana

Período de ascensão
financeira

Mosquito trans-
missor da malária

Sensação 
que agrava
a obesidade
Análogo

Fruto da
tamareiraMatuto; caipira (bras.)

Pode ser retirado pelo traba-
lhador para aquisição da casa

própria (sigla)

Tipo de
lâmpada
halógena 
Figura de
linguagem
presente 

em "rios de
lágrimas" 

Preta (?),
cantora 

Capital de
Roraima

Conceito que
constitui a própria

identidade do objeto
(Filos.)

Alertar pa-
ra o perigo
É refletida 
no espelho

Desatar
os nós de

Persona-
gem de
tragédia

de Shake-
speare

Tirada
cômica 
no texto
teatral

551, em
romanos
"Doctor",
em PhD

Ajuda, em
inglês

Empregar;
aplicar

(?)-sal,
diz-se da
pessoa 

sem graça
Somei

Astro que
influencia
as marés 

Molho;
feixe

El. comp.:
ovo

3/aid — gag. 5/arigó — datil. 6/glauco. 10/pocahontas.
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BANCO4

P M
G L E N N C L O S E
R A D I O A T I V O

J A N I O P E R I
N T B E L O N A
D A L I L A G I B

G E N I O S E N A
D A R A A I N D A

V E R A N S I O U
P C P I T A R

P R O M E T I E B
S E T A N O S O
S I O N A T L

O Ã C L A B A N Ã
O A T R E N T O

Protagonis-
ta de "A
Esposa"
(Cinema)
O lixo des-
cartado no
recipiente 
de cor roxa

Lagoa do
(?), atra-

ção de Flo-
rianópolis

Luta pela
liberdade
de impren-

sa (BR)
O 1º presi-
dente em-
possado 

em Brasília
Cortesã
que traiu
Sansão
(Bíblia)

Canto
fúnebre

(?) data, 
ferramenta
de coleta
de dados

(?) Leocá-
dia, filha
de Olga e
Prestes

Planta a-
mazônica
cultivada
em vasos

Proibição
no jogo 

da cabra-
cega

Tipo de
aposta ofe-
recida por
lotéricas

Aliança
militar

liderada
pelos EUA

Mesa para
exibição

de merca-
dorias

Nota do
Tradutor
(abrev.)

Estrela de
pequeno
volume
(Astr.)

Interjei-
ção que 
para a

montaria

Concílio
de (?):

reação à
Reforma

Coca (Bot.) Pano de
fundo histórico do

romance "As Vinhas
da Ira", de  Steinbeck

A guerra
(poét.)

Instrumen-
to do aedo

Determinei a altura
Metal utilizado 

para inibir a corrosão
do aço  

Medida de
capacidade

Local de realização
do conclave que ele-
geu o Papa
Francisco

Série de filmes que
reúne super-heróis
do universo Marvel

Banha
Paris

Advérbio
de tempo

Almejou

Fumar
(bras.)

Designação
aplicada a
Einstein

Outorgará

Garanti
que faço

Nome
judaico de
Jerusalém

Divide-se
em games,
no tênis 

Velho

Yves (?), pianista
francês

3/apé — big — nat. 4/sion. 5/nênia. 6/belona.
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Alimentação e combustível são
41% do orçamento dos brasileiros

Pesquisa sobre os Hábitos 
de Consumo no Brasil, feita 
pela Elo, uma das principais 
empresas de tecnologia de 
pagamentos do país, gerida 
pelo Banco do Brasil, Caixa 
Econômica e Bradesco, revela 
que os brasileiros destinam 
até 46% da renda doméstica 
para as contas de alimenta-
ção e combustível. A pesquisa 
reúne fontes de dados de 
2020 até o final de 2022, con-
siderando mais de 43 milhões 
de cartões ativos da marca e 
a média anual de mais de 4,5 
bilhões de transações financei-
ras gerenciadas pela empresa, 
em todos os estados do país.

Em relação aos gastos 
essenciais, por exemplo, ali-
mentação e combustível mos-
traram peso de 41% no orça-
mento doméstico, para todas 
as faixas de renda, nos últimos 
12 meses, em comparação 
aos 12 meses anteriores. Para 
os brasileiros de baixa renda 
a margem sobe para 46% no 
período, sendo que as com-
pras presenciais, nessa faixa 
de renda, atingem quase 98%. 
Entre os mais ricos, alimenta-
ção e combustível têm peso de 
26% no orçamento.

Em relação às compras fei-
tas no comércio eletrônico, a 
sondagem apurou que houve 
expansão de 44% nos gastos 

pelo público de maior renda 
após a pandemia do novo 
coronavírus. Enquanto os mais 
ricos e a classe média gasta-
ram pelo menos R$ 199 por 
compra, na classe de menor 
poder aquisitivo, o valor caiu 
para R$ 59 por compra. O valor 
médio desse tipo de transa-
ções evoluiu 23% no período 
pesquisado. De acordo com a 
pesquisa, a opção por compras 
online é a favorita dos brasilei-
ros de qualquer classe econô-
mica, revelando que 91% das 
compras no comércio digital 
são feitas no crédito.

“A digitalização se tornou 
protagonista na vida dos bra-
sileiros, abrangendo os hábitos 
de consumo, trabalho, sociali-
zação, alimentação, transporte 
e entretenimento. Nossa pes-
quisa mostra que a transição 
para pagamentos não presen-
ciais ou digitais tem se propa-
gado rapidamente para novos 
setores e categorias, incluindo 
onde o consumo sempre foi 
historicamente presencial”, 
afirmou o presidente-execu-
tivo da Elo, Giancarlo Greco.

EXPANSÃO
Os gastos com reformas e 

melhorias residenciais, englo-
bando construção, reformas, 
eletrodomésticos, móveis 
e decoração, cresceram na 

opção de compra dos brasilei-
ros durante a pandemia, cons-
tatou o levantamento. Pessoas 
com maior renda gastaram 
até 33% a mais em itens, pro-
dutos e serviços nesse setor, 
com média de gastos de R$ 
504. Na renda mais baixa, o 
gasto médio foi de até 18%, em 
compras no valor de R$ 141. Os 
pagamentos digitais respon-
deram por 45% do total, o que 
significa que quase a metade do 
valor investido pelos brasileiros 
no segmento migrou para o 
formato online. Destaque para 
o crédito parcelado para paga-
mentos, que foi a modalidade 
mais comum nessa opção, res-
pondendo por 30%.

De acordo com a sonda-
gem, o setor de turismo e via-
gens mostrou forte retomada 
no consumo, com alta de 
48% em compras efetivadas e 
aumento de até 45% no valor 
médio dos gastos. Segundo 
os pesquisadores, isso sig-
nifica que os consumidores 
estão gastando para viajar 
mais. O crescimento do setor 
foi liderado pelo público de 
maior poder aquisitivo: 91%. 
“São pessoas que puderam 
arcar com a alta nos preços 
das passagens e pacotes de 
viagens após o período de 
restrições da pandemia”, 
constata a pesquisa.
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Confirmado aumento
do salário mínimo
para R$ 1.320 em maio

O presidente Lula confir-
mou ontem (16) que o governo 
vai aumentar o salário mínimo 
para R$ 1.320 em maio. Na 
mesma ocasião, segundo 
Lula, deve ser divulgada a nova 
faixa de isenção do Imposto 
de Renda, que passará de R$ 
1.903,98 para R$ 2.640.

Atualmente, o salário 
mínimo está em R$ 1.302, 
conforme medida provisó-
ria editada em meados de 
dezembro pelo governo de 
Jair Bolsonaro. Esse valor con-
sidera a variação da inflação 
medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), acrescido de ganho real 
de aproximadamente 1,4%.

E n t r e t a n t o ,  o  v a l o r 
aprovado pelo Congresso 
Nacional  no Orçamento 
Geral da União de 2023 é de 
R$ 1.320, mas para entrar 
em vigor, depende de uma 
nova medida provisória do 
Executivo. A preocupação do 
governo é com a insuficiên-
cia de recursos para bancar 
o novo valor e uma proposta 
está sendo negociada pela 
equipe econômica.

Apesar  de a  Emenda 
Constitucional da Transição 
ter assegurado R$ 6,8 bilhões 
para o salário mínimo de R$ 
1.320, a forte liberação de 
aposentadorias e pensões do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) nos últimos 
meses do ano passado resul-
tou em um impacto fiscal 
maior que o previsto. Vários 
benefícios sociais e trabalhis-
tas, como o seguro-desem-
prego, abono do PIS/Pasep, 

Frequência escolar e vacinação
são exigências do Bolsa Família

O Governo Federal anunciou 
a retomada de contrapartidas 
das famílias beneficiárias, como 
a manutenção da frequência 
escolar das crianças e a atualiza-
ção da caderneta de vacinação.

Durante o governo de Jair 
Bolsonaro, o programa foi subs-
tituído pelo Auxílio Brasil, que 

De volta à PF
O delegado Fernando 
Francischini, ex-deputado 
cassado, não anda nada 
satisfeito com o vai-e-vem 
dentro do governador 
estadual. Ele, que está 
inelegível até 2026, ganhou 
um cargo na Secretaria 
de Justiça, depois foi 
remanejado para a 
Secretaria da Mulher e 
Igualdade Racial e voltou 
a ser deslocado para a 
Justiça. Francischini já 
decidiu que vai pedir para sair do governo, devendo voltar a 
assumir suas funções como delegado da Polícia Federal. Ele 
deve disputar as eleições de 2026, quando já terá cumprido os 
oito anos de inelegibilidade. Mesmo punido, Francischini deve 
continuar a usar as redes sociais para se comunicar com seus 
apoiadores mais próximos da extrema direita.

Fraude nas cotas
O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) reconheceu, ontem (16), 
que houve fraude na cota 
de gênero na eleição para 
as câmaras municipais de 
Araruama, no Rio de Janeiro, e 
de Elias Fausto, em São Paulo, 
em 2020. Pela legislação 
eleitoral, cada partido ou 
coligação deve preencher o 
mínimo de 30% e o máximo 
de 70% para candidaturas 
de cada sexo. Nos dois 
casos julgados ontem, com 
relatoria do ministro Benedito 
Gonçalves, o resultado foi 
unânime e determinou a 
recontagem de votos, além de 
reconhecer “a inelegibilidade 
das candidatas envolvidas em 
candidaturas fictícias”.

Investigação negada
A ministra do STF Rosa Weber negou um pedido apresentado 
pelo deputado federal Evair de Melo (PP-ES) para abrir uma 
investigação contra Lula (PT) pelo fato de o presidente ter 
chamado o impeachment de Dilma Rousseff (PT) de “golpe”. 
O parlamentar alegou na representação encaminhada 
ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República que as 
declarações do petista são de “extrema gravidade e incorrem 
em ação criminosa, mentirosa, falaciosa, leviana, uma 
verdadeira fake news” e pediu uma investigação para apurar 
se o presidente cometeu crime de responsabilidade. Weber 
lembrou que o STF não tem competência para analisar 
crimes de responsabilidade. Para isso, existe o Congresso, 
onde o próprio Evair de Melo atua.

Pressão
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aceitou 
participar de uma sessão da Comissão de Assuntos Econômicos 
do Senado, em março, para falar sobre a atual taxa de juros de 
13,75%. A definição ocorreu durante jantar com empresários, 
em Brasília. A audiência será agendada pelo presidente da 
CAE, o senador Vandelan Cardoso (PSD-GO). Nas últimas 
duas semanas, Campos Neto tem sido pressionado pelo 
presidente Lula a se explicar publicamente sobre a metodologia 
de estabelecimento da taxa de juros. Na prática, Lula quer 
emparedar o executivo para forçá-lo a reduzir a Selic atual. 
Campos Neto, porém, tem reafirmado que qualquer medida 
nesse sentido somente será possível se a economia brasileira 
voltar a crescer. Com a definição da audiência, Campos Neto e 
Cardoso esperam reduzir a pressão do presidente da República.

o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e outros, 
também são atrelados ao 
piso nacional, devendo ser 
corrigidos.

“Estamos aumentando o 
salário mínimo para R$ 1.320 
em maio e vamos recuperar a 
regra em que o salário, além da 
reposição inflacionária, terá o 
crescimento do PIB, porque é 
a forma mais justa de distribuir 
o crescimento da economia”, 
escreveu, em publicação nas 
redes sociais.

Para o presidente o salá-
rio mínimo precisa subir de 
acordo com o crescimento 
d a  e co n o m i a ,  e m  e q u i -
valência ao aumento do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de bens e serviços 
produzidos no país). Para 
isso, em janeiro, instituiu 
um grupo de trabalho para 
a elaboração de uma pro-
posta que trata da Política 
de Valorização do Salário 
Mínimo, que trará uma fór-
mula de cálculo permanente 
para o piso nacional.

Em 2007, durante o pri-
meiro governo, foi pactuada 
uma política de valorização, 
que foi abandonada em 2019. 
Ela previa o reajuste do salá-
rio mínimo contemplando o 
INPC do ano anterior mais o 
PIB de 2 anos antes.

Segundo o Departamento 
Intersindical de Estatísticas 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), em janeiro de 2023 
o salário mínimo necessá-
rio para satisfazer as neces-
sidades básicas (alimen-
tação, moradia, vestuário, 

educação, higiene, trans-
porte, lazer e previdência) de 
uma família com quatro pessoas 
deveria ser de R$ 6.641,58.

IMPOSTO DE RENDA
Também pelas  redes 

sociais, o presidente con-
firmou o reajuste da tabela 
do Imposto de Renda (IR). 
Segundo o presidente, a faixa 
de isenção passará de R$ 
1.903,98 para R$ 2.640 e pro-
gredirá até chegar a R$ 5 mil.

A falta de correção da 
tabela nos últimos anos vai 
fazer com que, em 2023, pes-
soas que recebem um salário 
mínimo e meio tenham de 
pagar imposto pela primeira 
vez. A última atualização foi 
feita em 2015. Com o valor do 
mínimo em R$ 1.302, quem 
ganha um salário e meio ganha 
R$ 1.953, acima, portanto, da 
faixa de isenção.

A correção da tabela do 
imposto de renda é um dos 
pontos centrais na agenda 
econômica do novo governo 
e promessa de campanha. 
Nesta semana, o ministro da 
Fazenda, Fernando Haddad, 
informou que a pasta já fina-
lizou a proposta para o rea-
juste do IR.

“E vamos começar a isen-
tar o imposto de renda a 
partir de R$ 2.640. E vamos ir 
progredindo até chegar aos 
R$ 5 mil. Quando a gente vai 
discutir imposto de renda, 
a gente percebe que quem 
ganha R$ 6 mil paga mais 
proporcionalmente do que 
quem recebe mais”, escreveu 
o presidente.

não exigia as contrapartidas. 
O novo Bolsa Família também 
deve ter o foco na atualização 
do Cadastro Único e integra-
ção com o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), com 
a busca ativa para incluir quem 
está fora do programa e a revi-
são de benefícios com indícios 

de irregularidades. O minis-
tro do Desenvolvimento e 
Assistência Social, Família e 
Combate à Fome, Wellington 
Dias, já havia antecipado que 
o governo trabalha na edição 
de uma MP que vai estabele-
cer as diretrizes do novo Bolsa 
Família.

DIVULGAÇÃO

Abstinência
O ministro Kássio Nunes 
Marques, do STF, deu prazo 
de 15 dias para o deputado 
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se 
manifestar sobre queixa-crime 
apresentada pela cantora 
Daniela Mercury contra ele. A 
decisão é de segunda (13), e 
foi publicada na quarta (15). 
Na ação, protocolada em 
julho passado, Daniela acusa 
o deputado de difamação 
por ter publicado, no 
Twitter, um vídeo da cantora 
supostamente chamando 
Jesus de gay. Na publicação, 
Eduardo afirma que a cantora 
estaria sofrendo “efeitos 
colaterais da abstinência da 
Lei Rouanet”. Daniela sustenta 
que o vídeo foi editado.
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Projeto prevê multa para
quem participa de brigas em 
estádios de futebol no PR

Fiscalizar e impor sanções 
para pessoas que participarem 
de brigas em eventos esporti-
vos dentro ou fora de estádios, 
ginásios ou locais utilizados para 
essa atividade. Esse é o obje-
tivo da proposta apresentada 
pelo deputado Delegado Tito 
Barrichello (União), na Alep.

O projeto de lei prevê san-
ção de multa “não inferior a 25 
UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal 
do Paraná) e não superior a 250 
UPF/PR”. O valor da UPF/PR para 
o mês de fevereiro está em R$ 
129,13. Dentro dos indicativos 
constantes no projeto, se já 
estivesse em vigor, a multa apli-
cada seria algo em torno de R$ 
3.228,25 até R$ 32.282,50.

“A intenção é inequívoca: 
identificar, aplicar a multa, 
inserir em dívida ativa se não 
pagar e até, se possível for, tem 
que estudar isso, a inscrição no 
próprio Serasa para trazer uma 
consequência imediata ao bri-
gão”, explica o deputado.

A proposta ressalta, em sua 
justificativa, “que são necessá-
rias leis mais rigorosas e mul-
tas pesadas para os clubes 
negligentes e para os torcedo-
res violentos”. A matéria des-
taca, ainda, que as forças de 
segurança que atendem even-
tos precisam de melhor capa-
citação, além de “tornar obri-
gatório o cadastramento dos 
torcedores associados ou não 
às torcidas organizadas, equi-
par com leitores biométricos 
e mais câmeras nos estádios e 
no entorno, pois somente um 
trabalho integrado e contínuo 
poderá mudar esse cenário 

A intenção do autor da proposta é responsabilizar a pessoa física identificada no momento 
da briga através de câmeras de vigilância

AEN

Responsabilização
A intenção é responsabilizar a pessoa física identificada no mo-

mento da briga através de câmeras de vigilância. “A solução seria a 
multa administrativa, porque ela é mais rápida e não se prende aos 
trâmites de um processo judicial que é mais demorado e burocrá-
tico. Na multa, o valor vai para o CPF, temos que mexer no bolso 

desses brigões”, afirma. Perguntado como garantir que os brigões 
sejam efetivamente identificados, o deputado aponta que a solução 
é simples. “As brigas acontecem aonde? Nos estádios, ginásios e ao 

redor deles. E o que nós temos sobrando ao redor dos estádios? 
Câmaras de alta resolução, em Full HD. Todos têm, estádio do Cori-
tiba tem, do Athletico também e todos os outros onde acontecem 

competições tem. Então podemos, em momento posterior, verificar 
as câmaras, identificar os envolvidos, multá-los, e quem não gostar 

que vá buscar seus direitos na justiça”, sentencia o parlamentar.

CPI
Por fim, o deputado informou que o projeto já foi protocolado, 

está em trâmite e seguirá os ritos normais da Casa. “Em momento 
posterior quero propor uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) das torcidas organizadas e das brigas nos estádios. Qual é o 
objetivo de uma CPI? Ela tem poder de polícia para apurar o que 

está acontecendo, investigar a situação, porque hoje está havendo 
muita hipocrisia, as torcidas estão sendo punidas quando não são 
responsáveis pelas brigas e aí se tapa o sol com a peneira, porque 

ao invés de se enfrentar o problema, simplesmente se pune as 
torcidas organizadas”, conclui o autor do projeto.

A Assembleia aprovou um projeto de reso-
lução da Comissão Executiva, propondo a 
criação de três novas comissões permanentes na 
estrutura do Legislativo, alterando o Regi-
mento Interno da Casa. O projeto institui as 
comissões de Igualdade Racial, de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa e a de Minas, Energia 
e Água. A proposta também autoriza a instala-
ção de até sete blocos parlamentares temáticos 
destinados a tratar de assuntos de interesse da 
sociedade paranaense. A matéria foi aprovada 
em primeira discussão em sessão ordinária e em 
segunda discussão em sessão extraordinária. Os 
deputados também aprovaram requerimento do 

presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSD), solicitando a dispensa de votação em terceiro turno. Dessa 
forma, o projeto de resolução está apto para ser promulgado pelo chefe do Legislativo.

absurdo de violência. ”
O parlamentar explica que 

“a violência nos estádios aflige 
não só os torcedores, mas 
toda sociedade paranaense. O 

futebol, os esportes de forma 
geral dependem de investi-
mentos e as brigas acabam 
com os investimentos e preju-
dicam os times e o espetáculo”.

DÁLIE FELBERG/ALEP

Porto Guará
O Ministério Público Federal 
(MPF) e o Ministério Público 
do Estado do Paraná (MPPR) 
expediram recomendação ao 
Ibama para que suspenda a 
realização da audiência pública 
agendada para apresentação do 
Estudo de Impacto Ambiental do 
Terminal de Uso Privado Porto 
Guará. A audiência está marcada 
para o dia 1º de março, às 19h, 
em Paranaguá, no Litoral do 
Estado.

Recado
O líder do governo Ratinho 
Júnior (PSD) deu um recado 
duro nesta semana para o 
Tribunal de Contas. Disse 
que não vai mais aceitar 
interferências dos conselheiros 
do TCE na Assembleia e 
conclamou os outros deputados 
a entrar numa briga com ele 
em defesa do Legislativo, O 
deputado Hussein não citou 
nomes e só mencionou o caso 
dos gravames do Detran.

Feriadão
O Parque Nacional do Iguaçu 
abrirá uma hora mais cedo 
de sábado a terça-feira (18 
a 21 de fevereiro de 2023), 
das 8h às 16h, no feriadão 
de carnaval. A ampliação do 
funcionamento busca garantir 
mais qualidade, proteção 
e segurança para todos os 
visitantes que desejam fugir da 
agitação e da folia.

Turismo Itaipu
O Complexo Turístico Itaipu 
preparou uma operação 
especial para o carnaval em 
Foz do Iguaçu. O turista que 
passar pelas atrações da 
usina entre os dias 18 e 21 de 
fevereiro será recebido por 
uma banda tocando músicas 
carnavalescas e poderá fazer 
vídeos animados em uma 
plataforma 360º.

Usina fotovoltaica
O horário escolhido para 
a inauguração da usina 
fotovoltaica das cooperativas 
Sicoob Integrado (sede em 
Pato Branco) e Vale Sul (sede 
em Francisco Beltrão) não 

Obras
O Palácio Iguaçu vai passar por obras de reparo em 2023. 

Serão executadas melhorias na cobertura do prédio, vedação 
de esquadrias, pintura externa e substituição das luminárias 

externas. A informação foi confirmada pela equipe da Casa Civil.

poderia ser melhor, às 11h, 
quando a incidência solar se 
aproxima do auge e, portanto, 
pico da geração de energia. O 
local escolhido foi às margens 
da rodovia PR-182, que liga 
Francisco Beltrão e Ampére. 
A usina fotovoltaica já está 
em amplo funcionamento e é 
composta por 1.100 módulos.

Agro é motor
 “O agro é o motor econômico 
do Brasil e o que acontece 
com ele reverbera em todo o 
país. As mudanças sugeridas e 
aplicadas pelo governo dentro 
do Ministério da Agricultura 
enfraquecem o setor e, por isso, 
estamos prontos para dialogar 
pela volta da estrutura anterior. 
A reorganização é necessária 
para preservar as conquistas até 
aqui”. A frase é do presidente 
da Frente Parlamentar da 
Agropecuária, deputado 
federal Pedro Lupion (PP-PR), 
ao destacar a necessidade de 
revisão das recentes mudanças 
no Ministério da Agricultura e 
Pecuária durante reunião da 
bancada nesta semana.

Transparaná
As estradas do Paraná recebem 
na próxima semana a 29ª edição 
do Rally Transparaná, com um 
roteiro passando por mais de 
173 municípios. Cruzando o 
Estado da Costa Oeste à Costa 
Leste, a competição tem 
como objetivo mostrar as 
belezas naturais e fomentar o 
esporte de aventura por meio 
do turismo,o rally tem início 
na segunda-feira (20) em Foz 
do Iguaçu.

Itaipu Binacional
Futuro presidente da Itaipu 
Binacional, Enio Verri renunciará 
ao mandato de deputado 
federal eleito pelo PT 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.
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Curitiba - Em um encontro 
com cerca de 2 mil diretores 
escolares de todo o Paraná 
em Foz do Iguaçu, ontem (16), 
o governador Ratinho Junior 
anunciou um pacote de cerca 
de R$ 100 milhões em inves-
timentos para a revitalização 
das escolas da rede estadual 
de ensino. O montante faz 
parte do programa Escola 
Bonita, cujos recursos podem 
ser utilizados pelas gestões 
escolares para a execução de 
reformas ou aquisição de equi-
pamentos e mobiliários.

O objetivo é garantir que os 
estudantes e os profissionais 
da Educação tenham espa-
ços adequados e propícios à 
aprendizagem e ao convívio 
da comunidade escolar. Este é 
o terceiro lote de investimen-
tos liberados pelo Governo 
do Estado no âmbito do pro-
grama. Em 2020, ocorreu o 
primeiro aporte, de R$ 19,2 
milhões, valor que aumentou 
para R$ 25 milhões em 2022 e 
que, com o novo investimento 
anunciado agora, totaliza R$ 
144,2 milhões para melhoria 
dos colégios.

“Estamos lançando a nova 
etapa do programa Escola 
Bonita, que terá um inves-
timento próximo de R$ 100 
milhões, para que todas as 
escolas possam fazer refor-
mas, melhorar os seus refei-
tórios, quadras esportivas e 
ampliar as salas de aula con-
forme necessário. Isso deixa o 
ambiente escolar mais saudá-
vel e adequado para receber 
os nossos alunos e professo-
res para mais um ano letivo”, 
informou o governador.

Ele também destacou 
a avanço da Educação no 
Paraná. “Assumimos o Estado 
como sétimo lugar no Ideb 
(Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica) e hoje 
o Paraná é reconhecido 
como a melhor educação do 
País. Isso é fruto do traba-
lho de união do Governo do 
Estado, professores, educa-
dores, pedagogos, diretores 
e pais, que entenderam esse 
modelo ousado que estamos 
implementando na educa-
ção, preparando os filhos dos 
paranaenses para o futuro”, 
concluiu Ratinho Junior.

Programa Escola Bonita
somará R$ 100 milhões 
na educação do Estado

OUTRAS INICIATIVAS
O Escola Bonita não é o único programa focado na melhoria da 

infraestrutura escolar da rede estadual em andamento. Em 2022, o 
Estado também repassou R$ 33,2 milhões do Fundo Rotativo para os 
colégios estaduais de maneira descentralizada. O dinheiro foi usado 
para a compra de materiais de expediente, de limpeza e pedagógicos 
e para pequenos reparos na infraestrutura.

Por meio do Instituto Fundepar, o Governo também está investindo 
outros R$ 100 milhões para a substituição das últimas 400 salas de 
aula de madeira existentes no Paraná, que serão substituídas por novas 
estruturas em alvenaria. A medida garante a melhoria do conforto tér-
mico e acústico, além de mais segurança para estudantes, professores 
e outros funcionários escolares.

As novas salas são feitas em um sistema sustentável. A construção 
modular é considerada ecológica, uma vez que reduz o desperdício 
de material, economiza tempo de construção e proporciona espaços 
padronizados em relação a medidas e formatos. Nesse momento, há 
obras em andamento em sete escolas de Piraquara, Almirante Taman-
daré, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, Londrina, Apucarana e Rio 
Branco do Ivaí, cujos serviços deverão ser concluídos até o fim de abril.

AUTONOMIA
Cada diretor pode definir 

como utilizar os recursos de 
acordo com as necessidades 
prioritárias específicas das 
unidades escolares que geren-
ciam. As intervenções incluem 
pinturas, reparos estruturais, 
melhorias nos espaços comuns, 
bibliotecas, laboratórios, qua-
dras esportivas e pátios, além 
de serviços especializados de 
jardinagem e limpeza.

O investimento é feito pela 
Secretaria de Estado da Educa-
ção com recursos provenien-
tes do Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional 
- Fundepar, órgão vinculado à 
pasta. O trabalho integrado do 
Governo do Estado conta ainda 
com a participação de equipes 
de engenharia da Cohapar 
(Companhia de Habitação do 
Paraná) e da Paraná Edifica-
ções, responsáveis pela fisca-
lização das obras.

Segundo o secretário de 

Estado da Educação, Roni 
Miranda, a meta do Escola 
Bonita é abranger toda a rede 
estadual de ensino. “Nesta 
nova etapa, o Escola Bonita vai 
ter uma capilaridade em que 
praticamente 100% das esco-
las que ainda não receberam 
obras serão reformadas. Foi 
um pedido que recebi dos dire-
tores e que já tratamos com o 
governador para poder aten-
der”, garantiu.

 “Essa verba é basicamente 
para serviços de engenharia, 
como reformas de parede, 
pisos e telhados, além de ser-
viços hidráulicos e elétricos. As 
escolas paranaenses têm em 
média 50 anos, então elas pre-
cisam de reformas a cada três 
ou quatro anos e fazia muitos 
anos que não recebiam recur-
sos para obras, o que gerou 
um desgaste maior pela falta 
de manutenção”, completou o 
diretor-presidente da Funde-
par, Marcelo Bueno. 

Mão dupla
Lula da Silva viaja para a China dia 27 de fevereiro. Trata-se 

do maior parceiro comercial do Brasil – e levará uma 
comitiva de quase cem empresários de diferentes setores 
exportadores. Todos os ministros palacianos estão com 

prioridade na agenda organizando a missão oficial. Após o 
aperto de mão ao norte-americano Joe Biden, o presidente 

brasileiro quer 
mostrar a Xi 

Jinping que o País 
não tem lado, ao 

contrário do governo 
anterior. Na balança 
comercial, o Brasil 
importa milhares 

de produtos 
manufaturados da 
China. Mas manda 
para lá muito mais, 
bilhões de reais por 
mês em minérios e 
proteínas animais, 

especialmente. 

Plano polêmico
A bucólica e turística 
Pirenópolis (GO) assiste 
a uma guerra política que 
envolve a especulação 
imobiliária: o lançamento 
de resorts com centenas 
de suítes dentro da cidade. 
Na quarta, a vereadora 
Ynaê Curado (UB) conseguiu 
derrubar na Justiça a votação 
do novo plano diretor que 
permitiria os hotéis, e saiu 
escoltada da sessão pela 
PM, por tantas ameaças. 
A vereadora aponta que há 
falhas banais no Plano, que 
falta estudo de impacto de 
trânsito e ambiental, e não 
houve audiências públicas. 

Pai do PAC 2 
O Governo de Lula da Silva 
já descobriu nada menos 
que 14 mil obras federais 
paralisadas – por diferentes 
motivos. Há uma força-tarefa 
da gestão em interface com 
os governadores e prefeitos 
com as perguntas: “Tem 
projeto? O que falta? Não 
tem? Então corre para fazer” 
Porque agora vai andar. Lula 
quer retomar o PAC, mas 
com novo nome. Fala-se 
internamente a priori em 
“Plano de Crescimento”. 

Crédito na praça
O Indicador de Demanda 
das Empresas da Serasa 
Experian mostra que a 
busca por crédito fechou 
2022 com retração de 0,2% 
no acumulado do ano. O 
levantamento não indicava 
queda anual desde 2020, 
em que foi registrado - 4,1%. 

A queda mais acentuada foi 
na demanda por crédito das 
médias empresas (- 8,1%), 
seguida pelas grandes 
(-4,9%). Todos os setores 
com exceção de Serviços 
encerraram 2022 em 
declínio. 

Mãos ao alto (e 
atadas)
Vejam como o cidadão está 
de mãos atadas nos crimes 
cibernéticos. Um empresário 
teve o celular clonado, e 
o bandido passou a pedir 
dinheiro em seu nome. A 
irmã da vítima foi contatada, 
mas não pagou. Ambos foram 
às delegacias, em cidades 
distintas, para denunciar. 
Ninguém pôde fazer o 
registro do B.O. porque, para 
a Polícia, não houve o crime 
de fato – apenas a tentativa 
de estelionato. Crime seria 
se alguém desse dinheiro 
para o ladrão. E como então 
os contatos vazaram? A 
Polícia não quer saber.

Game$
O bilionário mercado de 
games do Brasil espera 
ansioso a aprovação 
do PL nº 2.796/21 que 
cria o Marco Legal para 
a indústria dos jogos 
eletrônicos e para os jogos 
de fantasia. O projeto está 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado. 
No ano passado, o texto 
aprovado pela Câmara prevê 
que será livre a fabricação, 
importação, comercialização 
e desenvolvimento dos jogos 
eletrônicos no Brasil.  

PR é o segundo maior
produtor de soja, com
14% da safra brasileira

Feijão e Hortícolas
A colheita da primeira safra de feijão alcançou cerca de 86%. As 

condições climáticas estão favorecendo o trabalho e o produto obti-
do é de excelente qualidade, ainda que as lavouras implantadas no 
início da safra não tenham a produtividade desejada. O documento 
produzido no Deral apresenta, ainda, análise sobre a movimenta-

ção financeira de cinco produtos nas Centrais de Abastecimento do 
Estado do Paraná (Ceasa/PR) durante 2022: cebola, laranja, manga, 

alho nacional e abacaxi. Juntos, representam 18,4% dos volumes 
comercializados e 16,6% do equivalente monetário naquele ano.

Aves e Bovinocultura
Os primeiros resultados da pesquisa trimestral de abate de animais, 

realizada pelo IBGE, mostra que foram abatidas 1,56 bilhão de 
cabeças de frangos no Brasil no quarto trimestre de 2022, aumento 
de 2,1% em relação ao trimestre equivalente de 2021. Sobre a bo-
vinocultura de corte, o registro é de que, no Paraná, o valor médio 

de negociação da arroba está em torno de R$ 269,85, valor que 
tem mostrado estável, ainda que abaixo do registrado há um ano, 

quando a arroba estava cotada a R$ 313,00.

Mel e ovos
Em 2022, as empresas nacionais exportaram 36.886 toneladas de 
mel in natura, com faturamento de US$ 137,9 milhões. O Paraná é 

o quarto colocado, com 4.466 toneladas e faturamento de US$ 16,7 
milhões. As informações divulgadas no Agrostat Brasil, em relação 
à exportação do produto, são analisadas no Boletim de Conjuntura 

Agropecuária. Os dados preliminares da Estatística da Produção 
Pecuária, do IBGE, apontam que a produção de ovos de galinha 
ultrapassou 1 bilhão de dúzias no quarto trimestre de 2022, um 

aumento de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Paraná é o segundo maior 
produtor de soja no País, 
com previsão de colher 20,7 
milhões de toneladas na atual 
safra. Isso representa 14% da 
produção nacional que, por 
sua vez, responde por quase 
40% do que é produzido da 
oleaginosa no mundo.

A análise faz parte do Boletim 
de Conjuntura Agropecuária 
referente à semana de 10 a 16 
de fevereiro. O documento é 
preparado pelos técnicos do 
Departamento de Economia 
Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab).

A expectativa para a atual 
safra é que sejam produzidos 
383 milhões de toneladas de 
soja no mundo. Como princi-
pal produtor, o Brasil deve con-
tribuir com 152,8 milhões de 
toneladas. Os Estados Unidos 
ocupam a segunda colocação, 
com 116 milhões de toneladas, 
seguidos da Argentina, com 40 
milhões de toneladas. Os três 
países são responsáveis por 
mais de 80% da oleaginosa 
produzida no mundo.

Além de liderar a corrida 
produtiva, o Brasil é também o 
maior exportador. Para este ano, 
o volume do produto enviado 
ao exterior deve ultrapassar 90 
milhões de toneladas.

A produção paranaense, 
projetada até agora em 20,7 
milhões de toneladas, já 
começou a ser colhida. Nesta 

semana, houve um avanço nos 
trabalhos. Estima-se que apro-
ximadamente 7% da área de 
5,7 milhões de hectares já foi 
colhida, o que equivale a 287 
mil hectares.

MILHO E SOJA
Na última semana, mais de 

210 mil hectares de terras foram 
semeados com milho no Paraná. 
Isso representa 12% dos 2,6 
milhões de hectares esperados. 

As condições de campo até 
agora são favoráveis, o que deve 
ajudar na evolução do plantio.

O boletim registra ainda que, 
prestes a completar um ano, a 
guerra na Ucrânia tem provo-
cado grande volatilidade nos 
preços internacionais do trigo. 
Tanto a produção na região do 
conflito quanto os desdobra-
mentos dos acordos de expor-
tação de grãos devem continuar 
a impactar os preços em 2023.

A expectativa para a atual safra é que sejam produzidos 383 milhões de toneladas de soja no mundo
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Regulamento e Informações

    (44) 9 9164-2212       

  Inscrições até
  18 de Fevereiro     

Rodovias do Paraná terão intenso  
policiamento durante o Carnaval

O Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv) inicia hoje 
(sexta-feira, 17) a Operação 
Carnaval, que tem como 
objetivo garantir a segurança 
dos usuários das rodovias 
estaduais de todo o Paraná 
durante esse período. A ope-
ração começou à zero desta 
sexta e segue até as 23h59 de 
quarta (22).

O comandante da 1ª 
C o m p a n h i a  d a  P o l í c i a 
Rodoviária, capitão Márcio 
Rodrigues, explica que o 
foco principal é combater 
o excesso de velocidade e a 
embriaguez ao volante, que 
são os maiores causadores de 
acidentes nas rodovias esta-
duais. “A Polícia Militar está 
preparada para promover a 
segurança nas estradas, mas 

é papel também dos usuários 
respeitarem as leis de trân-
sito para que todos tenham 
um feriado sem preocupa-
ções”, afirma.

A operação terá policia-
mento preventivo e repres-
sivo, a fim de evitar acidentes 
e coibir infrações e crimes de 
trânsito. Para isso, as equi-
pes policiais estarão equipa-
das com radares portáteis e 
etilômetros (bafômetros) que 
serão utilizados nos patrulha-
mentos móveis e pontos-base 
onde estiverem posicionadas.

Além disso, o BPRv conta 
com equipes com cães fareja-
dores para a fiscalização rápida 
nos veículos e a localização 
de drogas e armas irregulares 
que, porventura, os motoristas 
estejam transportando.

RECOMENDAÇÕES
O BPRv orienta que os 

motoristas verifiquem a manu-
tenção do veículo antes de via-
jar. Freios, pneus, suspensão e 
faróis precisam estar em boas 
condições. É importante que 
o condutor observe se o carro 
está com estepe, macaco e a 
chave de roda, pois são neces-
sários em caso de troca de 
pneu durante a viagem.

“O trânsito de veículos já 
estará mais lento por conta das 
últimas situações envolvendo 
os deslizamentos, por isso, sair 
antes de casa, sem pressa, com 
a manutenção do veículo em dia 
é fundamental para que a via-
gem seja tranquila para todos”, 
frisou o capitão Rodrigues.

Outras orientações impor-
tantes são ter cuidado durante 

a direção, não manusear celu-
lar ou outros dispositivos, não 
ultrapassar pela faixa contí-
nua, usar cadeirinhas adequa-
das para transporte de crian-
ças e dispositivos corretos 
para o transporte de animais 

de estimação.
C a s o  s e  d e pa re  co m 

alguma situação de crime ou 
sofra um acidente de trân-
sito, o usuário deve acionar 
a Polícia Militar pelo telefone 
190 ou o BPRv pelo 198.PRF também intensificará

ações no feriado prolongado
Operação Carnaval da PRF 

é parte integrante da Operação 
Rodovida 2022/2023, execu-
tada em todo o Brasil com o 
objetivo de promover a segu-
rança viária nos deslocamen-
tos dos usuários pelas rodovias 
federais. A operação começa 
hoje (17) e termina na quarta-
-feira de cinzas.

No Paraná, a fiscalização e o 
policiamento nas rodovias serão 
intensificados com o aumento 
das rondas ostensivas e com o 
posicionamento das equipes 
em locais estratégicos. Os poli-
ciais se revezarão ao longo das 
rodovias federais nos trechos 
mais movimentados e também 
nos considerados críticos pelo 
alto índice de acidentes ou 
pelo elevado número de infra-
ções de trânsito.

Um dos principais focos 
será o combate à mistura 

álcool e direção, uma das 
maiores causas de acidentes 
de trânsito com vítimas grave-
mente feridas e ultrapassagem 
em locais proibidos. As equipes 
da PRF estarão equipadas com 
etilômetros e qualquer moto-
rista, independentemente da 
situação, será convidado a 
passar pelo equipamento.

Com a missão de proteger 
vidas, a PRF combate casos de 

embriaguez ao volante com 
ações educativas e uma fisca-
lização eficiente. É importante 
lembrar que dirigir sob o efeito 
do álcool reduz a capacidade 
de reação do motorista, colo-
cando em risco a segurança 
de todos os usuários das 
rodovias. É preciso que toda a 
sociedade se conscientize de 
que beber e dirigir são ativida-
des incompatíveis.

A operação terá policiamento preventivo e repressivo, a fim de evitar acidentes e coibir 
infrações e crimes de trânsito, entre eles o de embriaguez ao volante

NO Paraná, o policiamento nas rodovias será intensificado com o aumento de rondas osten-
sivas e com o posicionamento das equipes em locais estratégicos
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O Corpo de Bombeiros de Umuarama foi acionado na tarde de ontem 
(16) para conter um princípio de incêndio em uma revenda de celu-
lares localizada na Praça Artur Thomas, no centro da cidade. O fogo 
teria sido iniciado na fiação do relógio de energia no lado de fora da 
empresa. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Esta é segunda vez, em 
poucos meses, que a empresa registra uma situação assim. Em dezembro, 
o Corpo de Bombeiros também atendeu a um chamado para controlar 
um princípio de incêndio dentro da loja.
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Vândalos invadem CMEI e
desenham símbolos nazistas

Vândalos invadiram o 
Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) Dom Bosco na 
cidade de Tapejara (município 
localizado a 52 quilômetros de 
Umuarama) e causaram des-
truição, além de desenhar 
símbolos nazistas. A situação 
foi descoberta na manhã de 
ontem (quinta-feira, 16).

A Polícia Civil do Paraná, por 
meio da Delegacia Regional de 
Polícia de Cruzeiro do Oeste, 
está investigando o caso. Várias 
suásticas foram desenhadas 
nas paredes de uma sala de 
aula e em uma mesa. Materiais 

didáticos foram desperdiçados, 
tinta geralmente usada pelos 
alunos e professores, foi espa-
lhada em vários locais, colcho-
netes foram estragados, além de 
outros tipos de destruição.

A delegada de Cruzeiro do 
Oeste, Karoline Bischoff, revelou 
que a Polícia Civil está realizando 
diligências a fim de esclarecer 
os fatos. “A investigação está 
em fase inicial, sendo assim, 
mais detalhes não serão 
repassados no momento, 
para não atrapalhar o anda-
mento das investigações”, 

disse a delegada.
Ela pede a ajuda da comu-

nidade para esclarecer o crime. 
“Qualquer informação a res-
peito sobre tal episódio de van-
dalismo poderá ser repassada 
através do canal de denúncias 
da Delegacia de Polícia Civil 
da comarca, pelo número (44) 
99899-6689. É possível man-
ter contato por ligação ou por 
mensagem”, reforça e ressalta: 
“As informações permanece-
rão em absoluto sigilo, inclu-
sive podendo serem feitas de 
forma anônima”. SÍMBOLOS nazistas foram pichados nas paredes da escola e material foi destruído

DIVULGAÇÃO

Traficante é preso vendendo maconha em frente a tabacaria
Um homem de 21 anos 

de idade foi preso na madru-
gada de ontem (quinta-feira, 
16), por policiais militares de 
Umuarama que atenderam a 
uma denúncia de que um sus-
peito estaria traficando dro-
gas em frente a uma tabacaria 
situada na região da Zona II. 

No momento da abordagem, o 
suspeito portava três porções 
de maconha fracionadas em 
embalagens plásticas.

A prisão foi registrada por 
volta das 1h, após um rápido 
patrulhamento feito nas ime-
diações, depois que os poli-
ciais receberam a denúncia 

feita por um segurança do 
estabelecimento. Ele revelou 
ter recebido vários relatos de 
que o suspeito estaria trafi-
cando naquele local.

Quando os policiais loca-
lizaram o homem, realizaram 
a abordagem. Com ele, os 
policias encontraram as três 

porções de maconha envolta 
em plásticos verde e azul, tota-
lizando 0,56 gramas.

Questionado, o abordado 
confirmou que a droga era de 
sua propriedade. Recebeu voz 
de prisão e foi encaminhado 
para a 7ª Subdivisão Policial 
de Umuarama.
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Morcego infectado pelo vírus da raiva
identificado pela Vigilância Ambiental

A confirmação de um mor-
cego silvestre infectado pelo 
vírus da raiva em Umuarama 
chama a atenção para alguns 
cuidados aos quais a popula-
ção precisa estar atenta, para 
evitar incidentes e contami-
nação. Há cerca de 10 dias 
a Diretoria de Vigilância em 
Saúde foi informada sobre 
uma pessoa que foi aciden-
talmente mordida por um 
morcego, supostamente ten-
tando alimentá-lo. Pouco 
tempo depois o animal foi 
encontrado morto.

A Vigilância em Saúde 
Ambiental foi comunicada, 
recolheu o animal e o enviou 
para análise no Laboratório 
Central do Estado (Lacen), 
onde exames revelaram que 
ele estava infectado pela raiva. 
O incidente aconteceu há cerca 
de 10 dias. A pessoa foi medi-
cada, recebeu a sorologia 
para a doença e está sendo 
acompanhada pela Secretaria 
Municipal de Saúde. Seu 

Números da Covid
O Boletim Covid de ontem 
(quinta-feira, 16) informou 
que sete novos casos foram 
confirmados – são seis mulheres 
(86%), um homem (14%) e 
nenhuma criança. Existem hoje 
58 pessoas em isolamento 
domiciliar, sendo que são 43 
casos ativos e mais 15 suspeitos, 
quando o paciente aguarda pelos 
resultados dos exames.
Desde o início da pandemia, em 
março de 2020, 41.829 pessoas 
foram diagnosticadas com 
covid-19 e deste total 41.426 se 
recuperam. Neste período de 35 
meses, 360 pessoas faleceram 
por complicações da doença. 
Segundo relatórios emitidos 
pelas instituições hospitalares 
conveniadas ao SUS (Sistema 
Único de Saúde) e que 
disponibilizam leitos exclusivos 
para tratamento da covid-19 
na cidade, há 24 dias nenhuma 
pessoa de Umuarama tem a 
necessidade de ser internada, 
nem em enfermarias e nem em 
UTIs. Neste mês, 91 pessoas 
foram diagnosticadas com 
covid-19 – são 51 mulheres, 39 
homens e uma criança, o que 
dá uma média de 5,6 casos por 
dia. Diante desses números, a 
Sesa (Secretaria de Estado da 
Saúde) classifica Umuarama 
com bandeira verde, quando 
o risco de contaminação é 
considerado baixo.

Integração Comunitária inicia oficina
de zumba e promove folia nesta sexta

A Secretaria Municipal de 
Integração Comunitária reali-
zou na noite da última quarta-
-feira, 15, a aula inaugural da ofi-
cina de Zumba & Ritmos com o 
professor Neko Quebradera, no 
Ginásio de Esportes Professor 
Reginaldo Gomes da Cruz, no 
Conjunto Habitacional Sonho 
Meu. Esta é mais uma das ativi-
dades que o município oferecerá 
gratuitamente aos moradores 
daquela região, para promover 
a integração, a convivência e a 
atividade física visando melho-
rar a qualidade de vida.

O prefeito Hermes Pimentel 
esteve pessoalmente pres-
tigiando a aula inaugural. 
“Ele parabenizou a todos os 
moradores que participaram 
ou se fizeram presentes para 
acompanhar a atividade e 
reforçou que a secretaria foi 
instalada no ginásio de espor-
tes do bairro para atuar junto 
à comunidade, movimen-
tando crianças, jovens e adul-
tos com atividades de lazer, 
entretenimento, capacitação e 

quadro é estável e ela também 
aguarda resultados de exames.

A raiva é transmitida às 
pessoas pela saliva de ani-
mais infectados, geralmente 
por meio de mordidas. Gatos 
e cães são os principais trans-
missores, porém o contágio 
também pode acontecer em 
contato com morcegos, maca-
cos e outros animais silvestres. 
Os sintomas incluem febre, dor 
de cabeça, salivação excessiva, 
espasmos musculares, parali-
sia e confusão mental.

“Os casos de raiva humana 
são muito raros, porém não 
devemos relaxar nos cuida-
dos. Recomendamos que a 
população mantenha em dia a 
vacinação antirrábica dos seus 
animais de estimação, não ali-
mente e evite o contato com 
animais silvestres e se encon-
trar morcegos ou macacos 
mortos, que avise a Vigilância 
Ambiental pelo telefone (44) 
3639-1930”, orienta a dire-
tora da Vigilância em Saúde, 

Sandra Pinheiro.
Em caso de mordidas de 

animais, a vítima deve procu-
rar a unidade de saúde mais 
próxima o mais rápido possí-
vel e comunicar o incidente. 
“Procure atendimento médico 
imediatamente após uma mor-
dida ou suspeita de mordida”, 
reforça a diretora. Embora não 
haja tratamento específico 
para a raiva humana, os cui-
dados adequados melhoram 
as chances de recuperação 
do paciente.

A raiva é uma doença infec-
ciosa viral aguda, que aco-
mete mamíferos, inclusive o 
homem, e caracteriza-se como 
uma encefalite progressiva 
e aguda com letalidade pró-
xima de 100%. É causada pelo 
vírus Lyssavirus e transmitida 
ao homem pela saliva de ani-
mais infectados, por meio da 
mordedura e também pela 
arranhadura ou lambedura 
desses animais. O vírus infecta 
o sistema nervoso central 

causando doenças no cérebro 
e morte.

Quase todos os animais que 
contraem raiva não foram vaci-
nados ou não estavam com a 
vacinação em dia, o que evi-
dencia a relevância das cam-
panhas de vacinação. Nos 

integração”, informou o secre-
tário responsável pela pasta, 
Thiago Torres do Nascimento.

“Com o apoio do prefeito 
e a participação das lideran-
ças comunitárias, estaremos 
trabalhando para trazer cada 
vez mais entretenimentos, 
que também beneficiam a 
saúde, para os bairros e dis-
tritos de Umuarama”, acres-
centou. Thiago Caju, como é 

mais conhecido, agradeceu 
à presidente da associação 
de moradores do Sonho Meu, 
Jacineide Aparecida Moreira, 
popular Neide, que ajudou na 
divulgação do evento. “Este 
sucesso foi uma somatória de 
esforços”, completou.

CARNAVAL
Hoje (17), a animação vai 

continuar no ritmo de carnaval 

no ginásio de esportes do 
Sonho Meu, com o aulão de 
dança Zumba Folia, que con-
tará com o mesmo professor 
Neko Quebradera. “Nossa 
expectativa é reunir o dobro 
de participantes e levar muita 
alegria e diversão. As comuni-
dades do entorno do ginásio 
estão todas convidadas para 
a festa e a participação é gra-
tuita”, encerrou Thiago Caju.

últimos 30 anos o país regis-
trou significativa redução na 
ocorrência de raiva em ani-
mais e, por consequência, nas 
taxas de mortalidade por raiva 
humana. Porém os incidentes 
ainda são comuns em pratica-
mente todo o país.

UMA pessoa foi acidentalmente mordida por um morcego, supostamente tentando alimen-
tá-lo. Pouco tempo depois o animal foi encontrado morto

ASSESSORIA/SECOM

A animação vai continuar hoje no ritmo de carnaval no ginásio de esportes do Sonho Meu, com o aulão de dança Zumba Folia
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Palavras cruzadas

Solução anterior

8 VARIEDADES   Sexta-feira 17 de fevereiro de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
O trabalho vai estar entre as suas prioridades 
e você vai se mostrar muito prestativa (o) com 
os colegas. Seu empenho pode garantir algum 
dinheiro a mais para o bolso, seja ao faturar 
uma comissão mais gordinha, ao trabalhar 
algumas horas a mais ou mesmo por fazer 
um serviço extra nas horas vagas. Se usar com 
sabedoria, pode até quitar uma dívida.

TOURO  21/4 a 205
Você vai conseguir tudo que quiser com 
charme, simpatia e uma boa dose de criati-
vidade. Seu entusiasmo vai contagiar os cole-
gas e deve deixar o clima muito mais leve e 
descontraído no emprego. Aposte no trabalho 
em equipe e na troca de ideias para encontrar 
soluções criativas e agilizar as tarefas.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Hoje você vai ter que dividir sua atenção 
entre a família e o trabalho. O coração está 
em casa, principalmente se tiver coisas 
importantes para resolver, mas a mente 
estará na carreira e nos objetivos que você 
deseja alcançar. Pode usar a sua experiên-
cia em empregos anteriores para ganhar 
alguns pontos extras com os chefes.

CÂNCER 21/6 a 21/7
O período da manhã será perfeito para você 
fazer contatos de trabalho e trocar ideias 
com pessoas que tenham muito a ensinar. 
Os estudos também estão favorecidos, 
assim como o contato com pessoas que 
estão distantes e à tarde, você pode fazer 
parcerias e acordos bem vantajosos. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Lua, Júpiter e Urano indicam um momento 
muito promissor para as suas finan-
ças! Você pode ganhar um bom dinheiro 
com negócios, heranças, gratificações ou 
mesmo com uma promoção no emprego. 
Mas saiba aplicar a grana nas coisas certas, 
cuidado para não torrar tudo em extrava-
gâncias nem perder dinheiro em apostas.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Se juntar com outras pessoas e somar forças 
para alcançar metas em comum pode ser 
uma ótima opção para você. Pense assim: 
cada um tem seu talento, e podem se com-
plementar para garantir bons resultados a 
todos. Então, aposte nas parcerias ou mesmo 
numa sociedade com alguém de confiança.

LIBRA  23/9 a 22/10
Você atravessa uma fase de muito trabalho 
e agitação, mas a Lua na Casa 12 pode fazer 
você se sentir um pouco mais desanimada 
(o) hoje. Procure respeitar seus limites e seu 
desejo de ficar mais quieta no seu canto. 
Pode enfrentar alguns desafios, mas tudo 
indica que você terá uma boa oportunidade 
de mudar as coisas e resolver um problema.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
A Lua na Casa das Associações indica que 
você pode atrair bons aliados para alcan-
çar seus objetivos. Estimule a cooperação 
e se junte aos colegas para ter um dia mais 
produtivo no trabalho. Agir em equipe pode 
garantir resultados melhores e mais rápi-
dos para todos, e vocês terão motivos em 
dobro para celebrar as conquistas.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você vai mostrar muita disposição e facili-
dade para aprender, portanto aproveite o 
bom estímulo dos astros para investir na 
troca de ideias com colegas mais experien-
tes e com pessoas que já chegaram aonde 
você quer chegar, e também é um ótimo 
momento para iniciar cursos e aprender um 
novo idioma.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Com a Lua na Casa 9, você deve sentir uma 
vontade enorme de evoluir como pessoa e 
como profissional. Investir no aprendizado é 
uma ótima forma de progredir, por isso, faça 
cursos e treinamentos para melhorar seu cur-
rículo. Você também vai querer interagir mais 
com as pessoas sábias e inteligentes.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O céu dá sinal verde para você promover 
algumas mudanças que deseja para a sua 
vida. Você pode, inclusive, mudar de casa, 
de emprego ou iniciar algumas reformas 
muito desejadas no seu lar. E com o mozão, 
o clima vai ferver na intimidade.

PEIXES 20/2 a 20/3
Você vai ter muita facilidade para se enten-
der com os colegas, e pode fazer parcerias 
muito vantajosas nesta sexta-feira. Se já 
tem algum tipo de sociedade, é um bom 
dia para conversar e definir algumas metas 
para o negócio. Você também pode ser cha-
mada para fazer uma parceria, que também 
tem tudo para dar bom.

Os nascidos a 17 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Capri-
córnio. São trabalhadores e esforçados e não medem sacrifícios para atingir suas 
metas e seus objetivos e projetos. Gostam de ser úteis e de ajudar aos que precisam. 
Seu número principal, do dia do nascimento é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. 
São dois símbolos ligados à vida reservada, de preferência no campo, lidando com 
plantas, flores e animais. Juntos formam o 10 e o 1, do Sol, que lhes dá liderança, 
poder nas mãos, autoridade e mando, mas que induz também à solidão.

Horóscopo nascidos em 17 de fevereiro

    

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 17/2/2023
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Paranaguá
max 31
min 25

max 25
min 21

Cascavel
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min 20

Foz do Iguaçu
max 26
min 21
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Curitiba
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min 19
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concurso: 6078

07 08 14 19 32 45

05 06 11 12 13 14 16 20 34 46 
52 61 62 66 80 82 83 89 91 98

concurso: 2741Lotofácil
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BANCO 5

CPF
PASARGADA

COSANOSTRA
CALOPSITA

PARFEGIL
HIPERBOLE
OOLIOX

ANSIEDADE
TALAVISAR

CANDIDIASE
STMESE

IDATNZ
GAGGLAUCO
ROMEUSAIA

DESAMARRAR

"Itinerário
de (?)",

de Manuel
Bandeira

(?) Atala,
chef de
cozinha

brasileiro 

(?)
Palmas,

município
espanhol 

Medida e-
quivalente
a 100 m 

quadrados

Infecção 
ginecológi-
ca causada
por fungos

Caçoar
(gíria)

(?) do
Oriente,
postal de
Lisboa 

De tom
verde-
azulado

(?) justa:
situação 
constran-

gedora

Atração de cidades
históricas (pl.)

Heroína indígena de
desenho da Disney

A máfia
siciliana
Ave aus-
traliana

Período de ascensão
financeira

Mosquito trans-
missor da malária

Sensação 
que agrava
a obesidade
Análogo

Fruto da
tamareiraMatuto; caipira (bras.)

Pode ser retirado pelo traba-
lhador para aquisição da casa

própria (sigla)

Tipo de
lâmpada
halógena 
Figura de
linguagem
presente 

em "rios de
lágrimas" 

Preta (?),
cantora 

Capital de
Roraima

Conceito que
constitui a própria

identidade do objeto
(Filos.)

Alertar pa-
ra o perigo
É refletida 
no espelho

Desatar
os nós de

Persona-
gem de
tragédia

de Shake-
speare

Tirada
cômica 
no texto
teatral

551, em
romanos
"Doctor",
em PhD

Ajuda, em
inglês

Empregar;
aplicar

(?)-sal,
diz-se da
pessoa 

sem graça
Somei

Astro que
influencia
as marés 

Molho;
feixe

El. comp.:
ovo

3/aid — gag. 5/arigó — datil. 6/glauco. 10/pocahontas.
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BANCO4

P M
G L E N N C L O S E
R A D I O A T I V O

J A N I O P E R I
N T B E L O N A
D A L I L A G I B

G E N I O S E N A
D A R A A I N D A

V E R A N S I O U
P C P I T A R

P R O M E T I E B
S E T A N O S O
S I O N A T L

O Ã C L A B A N Ã
O A T R E N T O

Protagonis-
ta de "A
Esposa"
(Cinema)
O lixo des-
cartado no
recipiente 
de cor roxa

Lagoa do
(?), atra-

ção de Flo-
rianópolis

Luta pela
liberdade
de impren-

sa (BR)
O 1º presi-
dente em-
possado 

em Brasília
Cortesã
que traiu
Sansão
(Bíblia)

Canto
fúnebre

(?) data, 
ferramenta
de coleta
de dados

(?) Leocá-
dia, filha
de Olga e
Prestes

Planta a-
mazônica
cultivada
em vasos

Proibição
no jogo 

da cabra-
cega

Tipo de
aposta ofe-
recida por
lotéricas

Aliança
militar

liderada
pelos EUA

Mesa para
exibição

de merca-
dorias

Nota do
Tradutor
(abrev.)

Estrela de
pequeno
volume
(Astr.)

Interjei-
ção que 
para a

montaria

Concílio
de (?):

reação à
Reforma

Coca (Bot.) Pano de
fundo histórico do

romance "As Vinhas
da Ira", de  Steinbeck

A guerra
(poét.)

Instrumen-
to do aedo

Determinei a altura
Metal utilizado 

para inibir a corrosão
do aço  

Medida de
capacidade

Local de realização
do conclave que ele-
geu o Papa
Francisco

Série de filmes que
reúne super-heróis
do universo Marvel

Banha
Paris

Advérbio
de tempo

Almejou

Fumar
(bras.)

Designação
aplicada a
Einstein

Outorgará

Garanti
que faço

Nome
judaico de
Jerusalém

Divide-se
em games,
no tênis 

Velho

Yves (?), pianista
francês

3/apé — big — nat. 4/sion. 5/nênia. 6/belona.

Seguranças flagrados com drogas na Prainha de Xambrê
Policiais ambientais de 

Umuarama se deslocavam 
para uma operação de rotina 
na região de São Jorge do 
Patrocínio, mas quando passa-
vam pela Prainha de Xambrê, 
notaram que havia um carro 
de escolta armada parado às 
margens da pista, com dois 
homens trajando bermuda e 
camiseta coloridas. O fato de 
ainda estarem usando ape-
nas chinelos, gerou suspeita 
aos policiais, principalmente 
pelo veículo estar plotado com 

símbolo de uma empresa de 
segurança privada.

Os  pol ic ia is  resolve -
ram abordar os suspeitos e, 
durante busca pessoal, encon-
traram no bolso de um dos 
abordados, uma porção de 
cocaína de aproximadamente 
que pesou aproximadamente 
uma grama.

O homem disse ter adqui-
rido a droga após pagar R$ 50 a 
um desconhecido. O abordado 
ainda tinha uma tatuagem de 
palhaço em uma das pernas. 

Geralmente o significado do 
desenho é de que ele seria 
“matador de policiais”.

Na busca dentro do veículo 
foi encontrada uma garrafa com 
folhas de maconha submersas 
em álcool. A dupla disse que 
retornava à Umuarama, pois a 
empresa de segurança para a 
qual trabalham seria respon-
sável pela segurança de um 
evento e pararam por ali para 
fumar maconha. Os aborda-
dos responderão a um Termo 
Circunstanciado.

Droga foi 
encontrada 
com dupla 
que estava 
com um car-
ro de uma 
empresa de 
segurança 
privada
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Chevrolet Onix 
1.0 - 0km

1º

Honda CG -160cc 
START 0km

2º

Honda CG -160cc 
START 0km

3º

Televisor
42 polegadas

5º

Celular
Smartphone

4º

Imagens meramente 
ilustrativas

    O Complexo Hospitalar Uopeccan é referência no diagnóstico e 
tratamento contra o câncer, oferecendo quimioterapia e um dos 
mais modernos centros de radioterapia do país. Além de ser 
credenciado a realizar o transplante de fígado e medula óssea. 
 Somente no ano passado, foram realizados 392.587 atendimentos 
em Cascavel e Umuarama! Sua contribuição é muito importante 
para mantermos a qualidade nos atendimentos oferecidos, 
possibilitando que os pacientes recebam um tratamento moderno, 
com mais chances de cura e conforto.

Ação Entre Amigos
Unindo forças em prol de vidas!

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0743 | (44) 99116-7662 (WhatsApp).

Adquira o cupom no 
valor de R$250,00

F-150: Ford inicia pré-venda 
da nova picape no Brasil

A Ford inicia ontem (16) a 
pré-venda da F-150, ícone glo-
bal que traz para o mercado 
brasileiro o que há de mais 
avançado e inovador no seg-
mento de picapes. O modelo 
foi oferecido inicialmente ape-
nas para clientes da Ford que 
tenham comprado um veículo 
novo da marca nos últimos 10 
anos e, a partir de agora, estará 
disponível também para todo 
o público.

A F-150 2023 chega em duas 
versões, com os seguintes pre-
ços de lançamento: a espor-
tiva Lariat, por R$ 470.000, 
e luxuosa Platinum, por R$ 
490.000. As reservas devem 
ser feitas pelo site da marca 
– www.ford.com.br – com o 
pagamento de uma entrada 
equivalente a 10% do preço 
do modelo.

Ao se inscrever, o cliente 
escolhe a versão, a cor, a 

Siga seis dicas para viajar com segurança no carnaval

Seu seguro está em dia?
Apesar de estar com a documentação em mãos, o carro revisado 
e a condução ser o mais cuidadosa possível, imprevistos podem 

sempre acontecer. Por isso, é importante ter um contrato com uma 
seguradora. A empresa irá ajudar em muitos desses perrengues que 
possam acontecer durante a viagem como carro quebrado, aciden-

tes e falta de gasolina. 

Após dois anos sem a tra-
dicional folia, os brasileiros 
finalmente poderão aprovei-
tar o que promete ser o maior 
Carnaval de todos os tempos. 
Enquanto a festa é garantida 
pelas prefeituras e sambistas 
de todo o país, o aumento 
do número de acidentes nas 
estradas dá ao feriado o título 
de “o mais perigoso do ano”. 

Isso porque muitas pessoas 
aproveitam a folga prolongada 
para viajar para o litoral ou 
interior e, com a empolgação, 
acabam se descuidando no 
trânsito. Até nos últimos anos, 
que os tradicionais desfiles 
foram adiados, foi registrado 
um aumento nas infrações 
cometidas pelos motoristas. 
Segundo a Polícia Rodoviária 
Federal, o número de mortes 
durante o período cresceu 18% 
de 2021 a 2022. 

Com grandes expectativas 
dos foliões para o Carnaval 
2023, a tendência é que esse 
número aumente ainda mais. 
Para evitar que isso aconteça, 
a 123Seguro, plataforma digi-
tal de seguros, separou algu-
mas dicas de segurança para 
os motoristas que irão pegar 

estrada durante o feriado. Veja:
 

REVISÃO DO CARRO 
Não é só porque você usa o 

seu veículo em sua cidade que 
ele está 100% apto para pegar a 
estrada. É responsabilidade do 
motorista garantir a segurança 
de todos que estão no carro. Por 
isso, faça uma revisão completa 
do automóvel antes de ir viajar, 
incluindo a avaliação das rodas, 
pneus, freios, motor, cintos de 
segurança, sistema elétrico, 
suspensão, óleos, filtros, ilumi-
nação e sinalização. 

HORÁRIO DA VIAGEM 
Com a empolgação para a 

festa, muitos motoristas aca-
bam pegando a estrada de 

madrugada ou evitando para-
das para chegar mais rápido 
ao destino. Se você for dirigir 
mais de quatro horas, que tal 
dividir a direção com outro 
motorista? Ou mesmo parar 
um pouco para esticar as per-
nas e ir ao banheiro. Para a 
segurança de todos que estão 
no carro, a pessoa que está no 
volante precisa estar disposta. 

 
PASSAGEIROS E BAGAGENS

Todos os veículos precisam 
estar de acordo com a capaci-
dade máxima de passageiros e 
as bagagens devem estar aco-
modadas. É responsabilidade 
do motorista que todos este-
jam com cinto de segurança, 
ou, em caso de crianças e/ou 

animais, que estejam devida-
mente transportados. 

SINALIZAÇÃO
Para evitar acidentes ou mul-

tas que possam interromper 
seu feriado, fique atento à sina-
lização das estradas. Radares e 
limite de velocidade são colo-
cados para manter a segurança 
dos motoristas e passageiros. 
Outro ponto de atenção é que 
os acostamentos não são vias 

e devem ser utilizados apenas 
para necessidades. 

REDOBRE A ATENÇÃO
Fevereiro é uma época 

de chuvas intensas, então, 
é  muito comum chover 
enquanto os foliões percorrem 
até seu destino. Se isso acon-
tecer durante o trajeto, dimi-
nua a velocidade, mantenha 
os faróis acesos e aumente a 
distância entre os veículos. 

concessionária para entrega 
do veículo e preenche algu-
mas informações. O próprio 
site gera o boleto para o paga-
mento da reserva, que conta 
com um prazo de sete dias 
para confirmação. Será aceita 
apenas uma inscrição por CPF, 
com entrega das primeiras uni-
dades entre 90 e 120 dias.

DESEMPENHO
A F-150 é uma picape impo-

nente, espaçosa e requintada, 
reconhecida mundialmente 
pelo desempenho e alta qua-
lidade. Ela vem equipada, em 
ambos os modelos, com motor 
V8 5.0 de 405 cv e transmissão 
automática de 10 marchas. 
Esse conjunto é o mesmo do 
Mustang, com calibração espe-
cífica para a picape, e acelera de 
0 a 100 km/h em 7,1 segundos.

O desempenho off-road 
é garantido pela tração 4x4, 

com opções High, Low ou sob 
demanda, bloqueio eletrônico 
do diferencial e pacote FX4, 
além de oito modos de condu-
ção. Entre outras exclusividades, 
a F-150 é a única do segmento 
com carroceria feita em liga de 
alumínio leve e ultrarresistente, 
que favorece a performance, o 
consumo de combustível e a 
capacidade de carga.

Painel digital de 12 pole-
gadas, teto solar panorâmico, 
oito airbags e ajuste elétrico 
com memória dos bancos, 
volante e pedais são alguns 
itens de série. Suas tecnologias 
de assistência incluem piloto 
automático adaptativo com 
stop & go, frenagem autônoma 
com detecção de pedestres, 
câmera traseira com detecção 
de objetos e assistência em 
descidas, manobras evasivas e 
cruzamentos, entre outras. Ela 
também é a primeira no Brasil 

a trazer o sistema multimídia 
e de conectividade SYNC 4 de 
nova geração, com conexão 
sem fio para Apple CarPlay e 
Android Auto. 

A F-150 tem caçamba de 
1.370 litros com tampa de acio-
namento elétrico, escada de 
acesso, tomada de 110 V, ilumi-
nação em LED e revestimento 

protetor do tipo “spray-in”. 
Além disso, vem com prepa-
ração para engate de rebo-
que de até 3.515 kg, com con-
trole de freio e de oscilação e 
um assistente exclusivo com 
câmera que facilita as mano-
bras. Os sistemas de ilumina-
ção e câmeras externas 360º 
são outros diferenciais.

A F-150 2023 é oferecida em duas versões: a esportiva Lariat, com preço de R$ 470.000, e a 
luxuosa Platinum, por R$ 490.000

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
L. S. LAVA RÁPIDO E AUTO 
CENTER LTDA - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 15.484.490/0001-
16, estabelecido na Avenida 
Ipirangá,3912, Zona I, CEP 
87501-310, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
30.681/2012. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni Hoje em dia se discute muito sobre a 
dificuldade de separar o real do virtual. 

Alan Kay

NEWS
De acordo com o levantamento do 

QuintoAndar ( imóveis), encomenda-
do pela plataforma com a Offerwise, 
o sonho do brasileiro não é rodeado 

de luxo, mas sim de espaço. Para 
os entrevistados, uma casa com 

três dormitórios (sendo uma suíte), 
dois banheiros, um escritório e mais 
espaços de lazer, seria o suficiente. A 
maioria dos brasileiros quer mais es-
paço, mas não precisa de luxo. 73% 
dos participantes dizem que o seu 
imóvel ideal deveria custar menos 

de R$ 500 mil, enquanto apenas 7% 
almejam desembolsar mais de R$ 1 
milhão em sua moradia dos sonhos. 
A pesquisa reforça que a maioria da 
população não quer nada suntuoso. 
Almeja uma casa maior e mais como-
didade, algo que atenda suas princi-

pais necessidades.

 ***

O ex-jogador de basquete Michael 
Jordan doou US$ 10 milhões (R$ 
52,30 milhões) para a fundação 

Make-A-Wish, ONG que realiza dese-
jos de crianças com doenças graves. 
Em comunicado a ONG afirmou que a 
contribuição do bilionário, uma das 
maiores lendas da NBA. Foi a maior 
feita por uma pessoa na história 

da instituição. Em um comunicado, 
Jordan disse que sua doação foi feita 
para homenagear seu aniversário de 

60 anos, que será celebrado hoje 
(17). O relacionamento de Jordan 

com a Make-A-Wish remonta a 1989, 
no início de sua carreira de jogador 
no Chicago Bulls. Ele já tinha doado 

mais de US$ 5 milhões (R$ 26,14 
milhões) para a instituição.

***

O Metaverso terá um salto nas 
receitas que movimentará até 2025. 
No entanto, ele ainda representa um 
grande desafio para se concretizar. 
De acordo com a pesquisa “Geração 

Z pelas lentes latinas”, realizada 
pelo Grupo Consumoteca, o meta-
verso ainda não é uma realidade 

tão próxima. Mesmo entre os que já 
estão inteirados sobre esse universo 
virtual, ainda não imaginam o que 

essa tecnologia trará de impacto nos 
próximos cinco anos.

REFLITA!
Não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Porque viu na internet. Não 
acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em 

algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em 
algo só porque seus professores e mestres dizem que é verdade. Não acredite em 
tradições só porque foram passadas de geração em geração. Mas, depois de muita 
análise e observação, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao 

bem e benefício de todos, aceite-o e viva-o. *** (autor desconhecido)

MATINÊ
O Harmonia 

Clube de Campo 
convida os 

associados para 
a sua tarde 
de carnaval 

exclusiva para 
associados, dia 
19, domingo 
das 16h às 

20h. Uma boa 
oportunidade 
de fantasiar a 

criançada e cair 
na folia. Com 
DJ Rafa Pitol 
& Marcelinho. 

À beira da 
piscina. 

5 DICAS, NO CARNAVAL!
1- Maratona de séries e filmes: 
Nada melhor do que se jogar no 
sofá e garantir uma maratona 
de filmes e séries nos serviços 
de streaming. 2- Preparar a sua 

receita preferida: Com um tempi-
nho extra em casa, preparar sua 

receita preferida também pode ser 
uma ótima opção de programação 
para os dias de Carnaval. 3- Reunir 
os amigos: Sempre temos aqueles 

amigos que curtem as mesmas 
programações que as nossas então 

reunir as pessoas em casa pode 
ser uma ótima opção. É possível 
preparar partidas de baralho, por 

exemplo. 4- Organizar a casa: 
Também é possível separar um 
dia para organizar a desordem 

que acabamos deixando na casa 
ou se dedicar a limpeza de um 
determinado cômodo, como o 

closet. 5- Ler livros: Aquela leitura 
que sempre acabamos deixando 
de lado por falta de tempo pode 
ser garantida nos dias livres do 

feriado prolongado no conforto da 
sua poltrona preferida. Agora é só 

escolher e mãos à obra.

ZOOM
GEOVANNA SERAFIM DAS NEVES, 1ª Princesa do concurso Rainha da Expo 2023, 
também fez bonito na passarela do evento de lançamento da feira agropecuária 

que vai movimentar o mês de março, em Umuarama.

SECOM PMU
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