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Operação policial Cronos IV elucidou
homicídios em Umuarama e Douradina
A operação deflagrada na manhã de ontem, envolvendo policiais civis e 
militares, culminou na elucidação de um homicídio em Douradina, outro 
em Umuarama e de um atentado a facadas contra um homem no Parque 

Dom Pedro I. O objetivo da ação desencadeada durante as primeiras horas 
da manhã, foi dar cumprimento aos mandados de prisão e de busca e apre-
ensão, expedidos pela Justiça. Três pessoas foram presas na ocasião.
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O Programa realizou sua segunda etapa em Umuarama, esterilizando 246 animais, entre cães e gatos, machos 
e fêmeas. No ciclo anterior foram realizadas 457 cirurgias, o que totaliza 703 pets atendidos pelo programa. O 
programa relaciona a saúde ambiental, animal e humana, conscientizando a população sobre a importância da 
castração na saúde dos animais, na prevenção de abandono e quanto à importância da vacinação, desvermifugação 
e visitas periódicas ao veterinário, bem como dicas de guarda responsável.

Castrapet
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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

17/1 a 17/2 0,7426 0,7426 0,2414
18/1 a 18/2 0,7438  0,7438  0,2426
19/1 a 19/2 0,7154 0,7154 0,2143
20/1 a 20/2 0,6772 0,6772 0,1763
21/1 a 21/2 0,6495 0,6495 0,1488

Ações % R$
Petrobras PN -1,53% 26,44 
Vale ON -1,30% 88,03 
ItauUnibanco PN -0,33% 26,88 
Bradesco PN -0,57% 13,94 
Petrorio ON -5,07% 38,21 
Hypera ON -4,90% 44,06

IBOVESPA: -0,70% 109.176 pontos

Iene 134,35
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 193,21

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,0% 5,1610 5,1620 +1,7%

PTAX  (BC) -0,8% 5,2006 5,2012 +2,0%

PARALELO -0,9% 5,0700 5,4800 +1,9%

TURISMO -0,9% 5,0700 5,4600 +1,9%

EURO -0,9% 5,5438 5,5466 +0,1%

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 17/02

Iene R$ 0,0387
Libra est. R$ 6,24
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.409,05 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/02 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 1.527,25 0,75 -0,8%
FARELO mar/23 491,10 -0,30 2,1%
MILHO mar/23 677,75 1,75 -1,1%
TRIGO mar/23 765,50 0,50 1,8%

SOJA 160,20 0,6% -1,3% 159,00
MILHO 76,18 0,7% -1,8% 76,00
TRIGO 89,20 -0,3% -3,5% 90,00
BOI GORDO 270,72 0,0% -2,3% 270,00
SUINO 6,99 0,4% 5,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 17/02 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 17/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 17/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 170,00 -1,2% 0,0%
SOJA Paranaguá 175,00 -0,6% -1,4%
MILHO Cascavel 84,00 1,2% 2,4%

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
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Se depender dos astros, a semana começa 
redondinha e seus planos vão ficar protegidos. 
Os frutos da sua dedicação profissional vão apa-
recer e uma grana a mais pode entrar. Isso se 
você não bancar a (o) doida (o) e resolver torrar 
tudo, né? Juízo aí.

TOURO  21/4 a 205
Prudência é seu lema e você desconfia até da som-
bra quando as coisas chegam fáceis demais. Essa 
semana Mercúrio se estranha com Urano e con-
vém ir devagar com os planos. Na saúde, é hora 
de desacelerar o ritmo e fugir de extravagâncias.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Coisas bacanas vão rolar, mas chateações tam-
bém podem pintar, docinho! A Lua míngua no 
céu e o dinheiro na carteira, então bora redu-
zir as pizzas, as breja e controlar os gastos! 
Por outro lado, os interesses de profissionais 
ganham impulso e você pode fazer aquelas 
transformações com as quais vem sonhando. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
O clima fica animado com os parentes e com o 
mozão. A semaninha será perfeita para curtir a 
família, se destacar na carreira e embolsar uma 
grana. Notícia boa pode chegar e ter relação 
assuntos diferentes ou pessoas de outra cidade.

LEÃO 22/7 a 22/8
Olho aberto para não entrar no vermelho nem 
arranjar encrenca com as pessoas queridas, 
inclusive o par. Os astros garantem que tem 
muita coisa boa rolando nessa semana, o tra-
balho tá on, a saúde fica ok e não vai faltar opor-
tunidade para realizar as mudanças que tanto 
quer na sua vida. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Qual notícia você quer primeiro, as boas ou as 
bads? Trabalho, dinheiro e saúde devem estar 
no foco na sua atenção e vão exigir muita cau-
tela. Numa dessa, nem pense em fazer mudan-
ças radicais ou gastos impensados nesses dias. 
Mas na paixão a história é outra e você vai nadar 
de braçadas! 

LIBRA  23/9 a 22/10
Se depender dos astros, o que rola nessa 
semana é trabalho. Mas não reclama de barriga 
cheia, não, primeiro porque é pecado e segundo 
porque a sua estrela fica abençoada no serviço. 
Vitalidade em alta na saúde também vai ajudar, 
só não convém pirar com grana e queimar tudo 
na diversão a partir de sexta. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Fevereiro está por um fio, mas você ainda tem 
tempo para fechar o mês com conquistas e saldo 
positivo em quase todos os setores. Com as vibes 
astrais agindo no seu paraíso, garanto que as coi-
sas vão fluir do jeito que você espera na saúde, nas 
paqueras, no trabalho e nos contatos em geral. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
O trabalho está abastecido de good vibes e com a 
Lua Minguante no seu signo, a semana será ideal 
para curtir um pouco de sossego. Mas já aviso que 
tensões podem rolar em parcerias, conversas e 
negociações a partir do dia 21. Isso sem falar que 
vontade de enfiar o pé na jaca pode aumentar. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Sua estrela segue brilhando nessa semana, e seus 
interesses contam com um baita incentivo do céu. 
É hora de tirar proveito da sua imaginação e das 
boas ideias para progredir e realizar seus planos. 
Nas relações pessoais, tudo indica que você vai 
curtir dias pontuados por sintonia e criatividade.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Dinheiro na mão é vendaval, mas o astral aqua-
riano anda tão sortudo com grana que nem um 
furacão categoria cinco vai abalar. Suas finan-
ças ficam no modo turbo e a chance de encher 
o bolso nessa semana é real oficial. Você terá 
criatividade e soluções brilhantes para ampliar 
seus ganhos essa semana.

PEIXES 20/2 a 20/3
A semana promete sucesso nas finanças, surpre-
sas positivas com amigos, pessoas mais velhas e 
que podem te ajudar a realizar suas esperanças. 
Aproveite para ir atrás dos seus objetivos porque 
você tem tudo para alcançar o que sempre desejou. 

Os nascidos a 18 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Aquário – Áries. 
São meio indecisos, vagarosos e lhes falta a necessária confiança em si. São obedientes e sub-
missos aos pais e aos avós e vivem inteiramente para a família de origem. De um modo geral 
são conservadores e têm dificuldades para se atualizarem e se inovarem, o que pode atrapalhar 
a realização de seus ideais, de seus sonhos e projetos de vida pessoal. 

Horóscopo nascidos em 18 de fevereiro
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3/aid — gag. 5/arigó — datil. 6/glauco. 10/pocahontas.

Os nascidos no dia 19 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Gêmeos. 
São inteligentes, lúcidos, versáteis e ativos, criativos joviais e otimistas. Em geral têm muitos 
amigos e se tornam populares. Nasceram para liderar e têm grande capacidade para isso. 
Podem ter boa intuição e sorte para jogos e Loterias, para concurso e sorteios, assim como 
para competições esportivas e outras. 

Horóscopo nascidos em 19 de fevereiro

Os nascidos em 20 de fevereiro são receptivos e por isso têm recordações vividas conseguindo 
repetir com precisão o que viram ou ouviram. Desejam ser levados a sério e se dedicam intei-
ramente em negócios, responsabilidades e familiares.

Horóscopo nascidos em 19 de fevereiro
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PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 18/2/2023
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Governo Federal oferece reajuste
salarial de 7,9% para os servidores

O governo federal apre-
sentou aos servidores públi-
cos proposta de reajuste de 
7,9% nos salários e de 43,6% 
no auxílio-alimentação. O 
aumento, linear para cada 
categoria, foi apresentado 
durante a primeira reunião da 
Mesa Nacional de Negociação 
Permanente (MNPN). A reunião 
foi no Ministério da Gestão 
e da Inovação em Serviços 
Públicos, em Brasília.

Desde 2016 não havia reu-
niões dessa mesa de negocia-
ções entre governo e servi-
dores. A MNPN foi criada em 
2003. Segundo o ministério, 

Receita abre consulta a lote
residual de restituição do IR

Cerca de 179 mil contribuin-
tes que haviam caído na malha 
fina e acertaram as contas com o 
Fisco receberão R$ 250 milhões. 
A Receita Federal abre hoje (17) 
consulta ao lote residual do 
Imposto de Renda Pessoa Física.

A consulta já pode ser feita 
na página da Receita na internet. 
Basta o contribuinte clicar em 
“Meu Imposto de Renda” e, em 
seguida, no botão “Consultar a 
Restituição”. Também é possível 
fazer a consulta no aplicativo da 
Receita Federal para tablets e 
smartphones.

O pagamento será feito 
em 28 de fevereiro, na conta 

sua retomada demonstra, 
o “compromisso do novo 
governo com os servidores 
públicos federais”.

Mais de 30 entidades repre-
sentativa compõem a bancada 
sindical desta mesa. O governo 
foi representado pelo secre-
tário de Gestão de Pessoas e 
Relações de Trabalho do MGI, 
Sérgio Mendonça (e sua adjunta, 
Meri Lucas), e o pelo diretor 
substituto do Departamento 
de Relações de Trabalho, José 
Borges de Carvalho Filho.

Durante  o  en con tro, 
Mendonça lembrou a condi-
cionante de limitação da lei 

orçamentária de 2023, que prevê 
R$ 11,2 bilhões para “reajustes 
salariais e outros benefícios com 
impacto orçamentário”.

Segundo o ministério, a pro-
posta será agora formalizada 
e enviada às entidades repre-
sentativas, para ser debatida 
em assembleias. “Estão sendo 
conciliadas agendas para que a 
segunda reunião da MNNP acon-
teça ainda em fevereiro, quando 
as entidades representativas 
manifestarão concordância com 
a proposta em discussão ou, em 
sentido diverso, apresentarão 
contraproposta”, informou em 
nota a pasta.

informada na declaração do 
Imposto de Renda. Ao todo, 
179.065 contribuintes que 
declararam em anos anterio-
res foram contemplados. Desse 
total, 4.256 têm mais de 80 anos, 
30.651 têm entre 60 e 79 anos, 
2.977 têm alguma deficiên-
cia física ou mental ou doença 
grave e 10.146 têm o magistério 
como principal fonte de renda.

Caso o contribuinte não 
esteja na lista, deverá entrar no 
Centro Virtual de Atendimento 
ao Contribuinte (e-CAC) e tirar 
o extrato. Se verificar pendên-
cia, pode enviar uma declara-
ção retificadora e esperar os 

próximos lotes da malha fina.
Se, por algum motivo, a res-

tituição não for depositada na 
conta informada na declaração, 
como no caso de conta desati-
vada, os valores ficarão disponí-
veis para resgate por até um ano 
no Banco do Brasil. Nesse caso, 
o cidadão poderá agendar o 
crédito em qualquer conta ban-
cária em seu nome, por meio 
do Portal BB, ou ligando para 
a Central de Relacionamento 
do banco, nos telefones 4004-
0001 (capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclusivo 
para deficientes auditivos).
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Aporte dos EUA ao
Fundo Amazônia será
definido em semanas

A embaixadora dos Estados 
Unidos no Brasil, Elizabeth 
Frawley Bagley, afirmou, 
durante coletiva de imprensa, 
em Brasília, que a Casa Branca 
e o Congresso dos Estados 
Unidos vão definir nas próxi-
mas semanas o valor que será 
aportado ao Fundo Amazônia. 

“O Fundo Amazônia, que 
ficamos muito felizes agora de 
fazermos parte, o Congresso 
dos EUA vai tomar decisões 
e eles farão a determinação 
dos valores exatos autoriza-
dos. Primeiro, a Casa Branca, 
seguida pelo Senado, vão tra-
balhar juntos para estabelecer 
esses valores exatos. Nas pró-
ximas semanas, esse valor será 
divulgado”, disse.

Na última semana, o pre-
sidente Lula se reuniu em 
Washington, com o presidente 
dos EUA, Joe Biden. Após o encon-
tro, o governo norte-americano 

Observatório de combate à
violência contra jornalistas

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) publi-
cou ontem (17) portaria que 
cria o Observatório Nacional da 
Violência contra Jornalistas e 
Comunicadores Sociais.

A criação do grupo já tinha 
sido anunciada pelo minis-
tro da Justiça, Flávio Dino, 
logo após as manifestações 
golpistas de 8 de janeiro, em 
atenção à proposta levada 

pela Federação Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj).

O grupo será permanente e 
formado por representantes de 
organizações da sociedade civil.

Entre as competências do 
observatório está o monitora-
mento de casos relacionados 
a condutas violentas contra 
jornalistas e comunicadores 
sociais; apoiar às investiga-
ções que tratem de violências 

contra jornalistas e comunica-
dores sociais; e criar e manter 
banco de dados com indica-
dores sobre atos de violência 
contra esses profissionais.

A coordenação do observa-
tório ficará a cargo Secretaria 
Nacional de Justiça (Senajus). 
A portaria diz ainda que a 
participação dos membros 
do observatório não será 
remunerada.

A deputada estadual Márcia 
Huçulak (PSD) solicitou ao 
Ministério da Saúde a renovação 
da frota de ambulâncias do Samu 
do Paraná. O pedido foi feito ao 
secretário de Atenção Especializa-
da em Saúde, Helvécio Miranda 
Magalhães Júnior, em audiência 
na sede do ministério da Saúde, 
em Brasília. Trata-se de um reforço 
ao trabalho de renovação da frota 
que vem sendo feito pelo governo 

do Estado – que em janeiro entregou 13 novas ambulâncias para cidades paranaenses, juntamente com o MS. Todos 
os 399 municípios do Paraná são atendidos pelo Samu, cuja frota soma cerca de 350 veículos. “A renovação da frota 
precisa se constante, principalmente porque as ambulâncias prestam um serviço que em muitos casos pode significar vida 
ou morte para quem está sendo atendido”, disse a parlamentar.

INFORMAÇÃO é da embaixadora do 
país no Brasil, Elizabeth Bagley

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Nomeado
O ex-presidente da 
Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro 
André Ceciliano (PT) foi 
nomeado para o cargo 
de secretário Especial 
de Assuntos Federativos 
da Secretaria de 
Relações Institucionais 
da Presidência da 
República. A nomeação 
foi publicada ontem 
(17). Ceciliano integrou 
o grupo técnico 
sobre Pequenas 
Empresas no grupo de 
transição do governo e é considerado um petista moderado, 
com interlocução com grupos que vão do PSD ao PL, do 
ex-presidente Jair Bolsonaro. No Rio, Ceciliano foi um dos 
responsáveis por aproximar Lula ao prefeito Eduardo Paes (PSD) 
e por manter diálogos com o atual governador Cláudio Castro 
(PL), que fez campanha por Jair Bolsonaro na última campanha.

Sem acordo
Emperrou a definição sobre 
quem vai comandar as 
comissões temáticas da 
Câmara dos Deputados, 
colegiados por onde passam 
os projetos de lei e que tratam 
de áreas de interesse tanto do 
governo quanto da oposição. 
O presidente da Casa, Arthur 
Lira (PP-AL), tentou acertar 
com os líderes a divisão de 
cargos entre os partidos, mas 
não houve acordo. O principal 
entrave está na Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), 
colegiado que define o 
destino de parte dos gastos 
do governo federal e na qual 
o PL do ex-presidente Jair 
Bolsonaro, partido com a 
maior bancada na Câmara, 
quer dar as cartas.

Longe de casa
Michelle disse que Bolsonaro não deve voltar ao Brasil por 
enquanto, declarando que o marido “precisa descansar 
mais”. “Acho que ele precisa descansar mais, continuar 
por lá. Estou com ele há 15 anos e nunca o vi descansar”, 
disse. Questionada sobre ter o nome cogitado para ser 
sua sucessora política, caso ele fique inelegível, ela sorriu 
envaidecida, mas voltou a desmentir. “Não tenho pretensão 
alguma. Falam muita coisa, mas nem sempre é assim”, 
afirmou. Bolsonaro disse que deve voltar ao Brasil em março 
para liderar a direita, que “não está morta”, em oposição ao 
governo Lula.

Liberdade de expressão
O deputado Kim Kataguiri (União-SP) apresentou um Projeto 
de Lei que visa regulamentar a liberdade de expressão. A 
norma traz alterações no Marco Civil da Internet e ainda veda o 
“anonimato”. “Altera o marco civil da internet para que as redes 
sociais, ao fazerem a moderação, informem de forma específica 
o motivo da exclusão de conteúdo, indicando precisamente 
qual política da rede social foi violada pelo usuário”, pontua 
o projeto apresentado. O texto propõe que nenhum órgão 
administrativo julgue o acerto “ou desacerto de críticas ou 
pensamento”. Ainda, cita como possibilidade de exclusão das 
redes apenas conteúdos de pornografia infantil, na regra geral, 
e nudez ou sexo, quando as regras da plataforma proibirem.

anunciou a intenção de contribuir 
com o fundo.

O fundo conta atualmente 
com recursos de R$ 5,4 bilhões. 
Desses, R$ 1,8 bilhão foram 
contratados e há 14 projetos 
do Edital de 2018 qualificados 
para serem aprovados.

O Fundo Amazônia tem o 
objetivo de financiar projetos 
de redução do desmatamento 
e fiscalização do bioma. O meca-
nismo de financiamento havia 
sido desativado no governo 
passado e foi reativado agora 
após determinação do Supremo 
Tribunal Federal (STF). 

Criado em 2008, o fundo 
recebe doações de instituições 
e governos internacionais para 
financiar ações de prevenção 
e combate ao desmatamento 
na Amazônia Legal. Em 2019, 
a Alemanha e a Noruega sus-
penderam os repasses para 
novos projetos após o governo 

brasileiro, na gestão de Jair 
Bolsonaro, apresentar suges-
tões de mudança na aplicação 
dos recursos e extinguir cole-
giados de gestão do fundo.

Ontem (15) uma reunião no 
Rio de Janeiro marcou a reins-
talação do Comitê Orientador 
do Fundo Amazônia (Cofa), pre-
sidido pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). O comitê estava 
parado desde 2018.

Negociações
Lira deve se reunir com 
representantes das legendas 
após o carnaval. O comando 
da CMO é dividido entre o 
Senado e a Câmara. Uma 
Casa fica com a presidência 
e a outra, com a relatoria-
geral – função que, na vigência 
do orçamento secreto, tinha 
poderes na indicação de 
verbas bilionárias para redutos 
eleitorais de parlamentares. 
O UB, terceira maior força, 
pleiteia a relatoria-geral 
alegando já ter negociado com 
Lira, mas o PL não abre mão 
do posto. Se UB conseguir, 
pode ocupar a presidência 
da Comissão de Finanças 
e Tributação, colegiado 
estratégico para discussões 
sobre a reforma tributária.

DIVULGAÇÃO
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Da Redação ADI-PR Curitiba  
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e por-
tais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br

Projeto proíbe o bloqueio
hormonal em crianças
e adolescentes no Paraná

Começou a tramitar na 
Assembleia Legislativa do 
Paraná a proposta que visa 
proibir o tratamento com a 
utilização de bloqueadores 
hormonais, bem como, cirur-
gias de redesignação sexual 
em crianças e adolescentes 
na rede de saúde pública e pri-
vada. De autoria do deputado 
Ricardo Arruda (PL), o texto 
veda a realização de hormo-
nioterapia e demais tratamen-
tos de transição de gênero em 
menores de 18 anos de idade, 
ainda que o tratamento seja 
requisitado ou consentido 
pelos pais ou responsáveis 
legais pelo menor de idade.

Ainda segundo proposição, 
a vedação deverá ser respei-
tada por médicos, psicólogos, 
profissionais de saúde, clínicas 
e demais instituições médico-
-hospitalares tanto da rede de 
saúde pública quanto privada. 
O texto também determina que 
a proibição não se aplica aos 
tratamentos de doenças, sín-
dromes e condições especiais 
de saúde ocasionadas por ano-
malias sexuais cromossômicas 
devidamente diagnosticadas.

De acordo com o autor, 
o projeto foi apresentado 
após matérias publicadas 
na imprensa sobre o Dia da 
Visibilidade Trans. Dados 
apresentados pelo gabinete 
do parlamentar apontam que 
só no primeiro mês de 2023 
existem 380 pessoas identifica-
das como trans que se encon-
tram no processo de transição 
de gênero gratuitamente no 
Hospital das Clínicas (HC), em 
São Paulo (USP). Desse total, 
100 são crianças de 4 a 12 anos 
de idade, 180 são adolescentes 
de 13 a 17 anos, e apenas 100 
são adultos.

O autor justifica a apre-
sentação deste projeto de lei 
sustentando que é assustador 
saber que pais estão subme-
tendo seus próprios filhos a 
tratamentos hormonais que 
causam problemas irreversí-
veis à saúde das crianças.

HORMONIOTERAPIA
O Conselho Federal de 

Medicina estabelece que a 

Paralisação do atendimento do SUS
De acordo com as notícias publicadas em diversos veículos de 

imprensa sobre o tema, a procura pelo atendimento na rede pú-
blica de saúde de SP é tão grande que o Ambulatório Transdisci-
plinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto 
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, se viu obrigado a suspender as 
triagens desde novembro de 2022, por não conseguir atender a 
demanda. Devido a paralização necessária, 160 famílias que tem 
crianças e/ou adolescentes auto identificados como transgêne-

ros continuam à espera da triagem.

Procedimento
Antes de qualquer cirurgia, se faz necessário um processo de hor-

monização, que consiste na utilização de hormônio do sexo oposto 
no paciente (estrogênio ou testosterona). As crianças e os adoles-
centes atendidos na USP recebem um bloqueador hormonal para 

não entrarem na puberdade e desenvolverem características físicas, 
com as quais não se identificam. Nos garotos trans, o bloqueio 

impedirá a menstruação e o crescimento das mamas. Nas meninas 
trans, os pelos do rosto deixarão de crescer, e a voz não engrossará.

Palavra da OMS
Em 2018, a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a transe-
xualidade da lista de transtornos mentais da Classificação Interna-

cional de Doenças (CID) e passou a ser considerada uma “condição”. 
Apesar disso ela continua no CID, mas numa categoria chamada de 
“saúde sexual”. A nomenclatura “transgênero” é um termo guarda-
-chuva que se refere a qualquer variedade de gênero, sejam tran-
sexuais, travestis, gênero não binário, agênero, gênero fluído, etc. 
Oficialmente, a transexualidade é citada com o termo “incongru-
ência de gênero” na CID-11, e descrita como “uma incongruência 

marcada e persistente entre o gênero que um indivíduo experimen-
ta e o sexo ao qual ele foi designado”. A CID-11 é a décima primeira 
revisão da Classificação Internacional de Doenças, feitas pela OMS.

SEGUNDO proposição, a vedação deverá ser respeitada por médicos, psicólogos, profissio-
nais de saúde, clínicas e instituições da rede pública e privada

O
R

LA
N

D
O

 K
IS

S
N

E
R

/A
LE

P
hormonioterapia cruzada seja 
realizada a partir de 16 anos. 
A falta de regulamentação 
desta prática acaba desrespei-
tando a portaria do Ministério 
da Saúde, que prevê que tra-
tamentos de medicamentos 
hormonais sejam feitos a partir 
dos 18 e 21 anos para cirurgias 
de redesignação sexual.

“Eu achei importante fazer 
esta lei aqui no estado do 
Paraná, para que aqui fique proi-
bido isso. A criança, quando ela 
tiver maturidade, ela escolhe o 
caminho que vai tomar. Nem 
a mãe, nem o pai, nem amigo 
tem o direito de influenciar uma 
criança a mudar de gênero”, 
concluiu o deputado.

Comunicação
A deputada Luísa Canziani 
(PSD) é favorita para 
presidir a nova Comissão 
de Comunicação, criada a 
partir do desmembramento 
da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Comunicação 
e Informática da Câmara 
dos Deputados. Luísa será 
indicada pelo PSD.

Pedágio
O governador Ratinho Júnior 
(PSD) mantém a expectativa 
de leiloar os primeiros dois 
lotes das concessões de 
pedágio no Paraná ainda 
em 2023. Ao participar de 
encontro com empresários, 
em São Paulo, o governador 
reafirmou a intenção de que 
sejam realizadas as licitações 
para a concessão dos lotes 1 
e 2, já liberadas pelo Tribunal 
de Contas da União este 
ano, no modelo elaborado 
ainda no governo Bolsonaro, 
com leilão por menor tarifa 
e pagamento de um aporte 
financeiro proporcional ao 
desconto para a garantia das 
obras.

PP e União Brasil
PP e União Brasil seguem em 
conversas para a formação 
de uma federação, que 
nas palavras do presidente 
nacional do PP, Ciro Nogueira, 
teria potencial para ser “o 
maior partido do Brasil”. 
Caso se concretize, a fusão 
entre os dois partidos 
colocaria lado a lado dois 
antigos desafetos políticos, 
pelo Paraná: o senador pelo 
Paraná, Sérgio Moro (União 
Brasil), e o secretário estadual 
de Indústria e Comércio, o 
deputado Ricardo Barros (PP).

Carnaval no litoral
O Carnaval 2023 promete 
agitar o litoral do Paraná 
em 2023. Depois de dois 
anos parada devido à 

Confiantes
A Pesquisa Fecomércio/Sebrae mostra que 36,1% dos 

empresários paranaenses possuem expectativas favoráveis em 
relação ao faturamento deste primeiro semestre. “No Paraná o 

governo estadual vai manter os incentivos para que os números 
do comércio paranaense cresçam ainda mais do que em 2022, 

comprovando, mais uma vez, a importância do nosso setor 
na consolidação do Paraná como a quarta economia do país”, 
disse presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-

governador do Paraná, Darci Piana

pandemia da Covid-19, a 
programação carnavalesca 
volta às cidades litorâneas 
com trios elétricos, bandas 
locais e desfiles de blocos 
carnavalescos. Serão cinco 
dias de folia, entre hoje 17 e 
21 de fevereiro.

Produção de sementes
O Ministério da Agricultura 
publicou portaria que 
regula, dentre outros temas, 
a produção e a utilização de 
sementes. A medida atualiza 
normas para o uso próprio 
de sementes salvas e mudas 
a partir de 1º de março 
deste ano. A declaração de 
uso próprio é obrigatória, 
garantindo o bom 
funcionamento do Sistema 
Nacional de Sementes
 e Mudas.

Mega sena
Uma aposta feita em 
Paranaguá, acertou as seis 
dezenas da Mega-Sena e 
faturou um prêmio de R$ 
17.626.625,69 no sorteio 
de quinta-feira (16). O jogo 
foi feito presencialmente 
na Lotérica Epaminondas 
Paranaguá.

Reunião
O Plano Estadual de 
Hidrogênio Renovável foi 
tema de uma reunião nesta 
semana na Secretaria de 
Planejamento que teve a 
participação do secretário 
da pasta, Guto Silva,e de 
representantes da Copel, 
Sanepar, Parque Tecnológico 
Itaipu, Compagás, Invest 
Paraná e da Secretaria 
da Fazenda. “Estamos 
sempre acompanhando o 
que acontece nesta área, 
sobretudo na Europa, que 
pela grande dependência do 
gás da Rússia tem levado a 
grandes investimentos em 
hidrogênio renovável”, disse 
Guto Silva.
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Queima de estoque
Se na Feira Ponta de Estoque as 
lojas levam suas mercadorias 
para serem vendidas em um 
dos pavilhões do Parque de 
Exposições, na Umuarama 
Liquida os empresários fazem 
suas ‘queimas de estoque’ nas 
próprias lojas, organizando 
promoções e preparando 
condições especiais para atrair o 
público consumidor. Não perca 
a oportunidade.

Aciu na Sua Empresa
Está no ar, nas nossas redes 
sociais, o quadro ‘Aciu na 
Sua Empresa’. O objetivo 
é aproximar ainda mais a 
entidade dos mais de 1,4 mil 
filiados. Faremos divulgações 
dos diversos serviços e produtos 
disponibilizados, dando ênfase 
às empresas locais para que 
os consumidores tenham um 
panorama representativo da 
diversidade umuaramense.

Mês da Mulher
Outro destaque da agenda é 
a programação especialmente 
preparada pelo Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva 
da Aciu para celebrar o Dia 
Internacional da Mulher - 8 de 
março. A bem da verdade, para 
reverenciar o mês da mulher. 
A Semana Mulheres que se 
Superam é imperdível.

Programação
Anote na agenda: Dia 1/3 (quarta) 
– Fernanda Ribelato e Adriana 
Peteno; 2/3 (quinta) – Josiane 
Rahal; 3/3 (sexta) – Cristiane 
Frasquette Chaves e Débora 
Furlan; 6/3 (segunda) – Thaylini 
Corrales e Drª Larissa e 7/3 (terça) 
– Jane Panaro Queiroz e Sirley 
Fátima de Souza. A programação 
será desenvolvida no auditório 
da Aciu das 8h às 9h30. No Dia 
da Mulher (8), no encerramento, 
super festa no  no Ximbas Lounge.

Novos conselheiros
O Conselho do Jovem 
Empresário (Conjove) da Aciu 
abriu processo de seleção 
para novos conselheiros. 
Oportunidade ímpar para 
integrar uma equipe atuante e 
dinâmica, envolvida em projetos 
que fazem a diferença. Os 
interessados devem participar 
das reuniões abertas no 
auditório da Aciu nos dias 16/2, 
23/2 e 2/3, a partir das 7h45.

Umuarama Liquida
Programe-se: a primeira grande promoção de descontos do 

ano vem aí. A campanha Umuarama Liquida será realizada na 
próxima quinta (23), sexta (24) e sábado (25). Segundo associados 
consultados, os descontos podem chegar a 70%. No último dia, o 

horário de atendimento será das 9h às 17h.

Faciap Jovem
A presidente do Conselho do 
Jovem Empresário (Conjove), 
Ana Flávia Miquelante, assumiu 
a diretoria de eventos da Faciap 
Jovem. Um dos destaques do 
cronograma será a organização 
dos Encontros Paranaenses de 
Jovens Empreendedores, em 
quatro cidades. Parabéns.

Fomento
Importante braço de atuação 
da Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais do 
Paraná, a Faciap Jovem traz em 
seu DNA a missão de fomentar 
a participação dos jovens 
empreendedores no cenário dos 
negócios e no associativismo.

Carnaval
O comércio local funcionará 
normalmente durante o 
Carnaval em Umuarama. Ou 
seja, estabelecimentos do varejo 
abrirão nos horários habituais na 
segunda (20) e na terça-feira (21). 
A administração municipal, por 
sua vez, seguirá os horários de 
funcionamento indicados pelos 
órgãos da administração pública 
estadual e federal.

Empresa inovadora
O Prêmio Empresa Inovadora 2023 
traz o tema Vida Digital, Inovação e 
Empreendedorismo. O objetivo é 
identificar, reconhecer e contribuir 
com os processos inovativos 
dentro de empresas estabelecidas 
no Paraná, visando sempre a 
excelência, competitividade e 
eficiência. A premiação é dividida 
em quatro frentes: Cooperativas, 
Indústria, Varejo e Serviços.

Inscrições abertas
As inscrições para o Prêmio 
Empresa Inovadora estão abertas 
até 10 de março. O processo 
de seleção começa a partir 
das inscrições e contempla 
entrevistas e avaliações 
realizadas por um comitê 
de especialistas que serão 
responsáveis por elencar as 
melhores empresas no ranking. 
Você pode inscrever sua empresa 
acessando http://inscricoes.
premioempresainovadora.com.
br/autocadastro-empresa.

 “A verdadeira maneira de não 
saber nada é aprender tudo de 
uma vez” - George Sand

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Paraná recebe terceira
remessa de vacinas
bivalentes contra Covid

A Secretaria de Estado 
da Saúde (Sesa) recebeu na 
manhã de ontem (17) um 
novo lote de vacinas bivalen-
tes da Pfizer. A remessa, com 
97.200 doses, é para o iní-
cio da Campanha Nacional 
de Vacinação 2023 contra a 
Covid-19, com início em 27 
de fevereiro. Os imunizantes 
desembarcaram no Aeroporto 
Internacional, em São José 
dos Pinhais e foram enca-
minhados para o Centro de 
Medicamentos do Paraná 
(Cemepar).

A vacina bivalente é uma 
versão atualizada para a pro-
teção contra cepas do coro-
navírus, incluindo a variante 
Ômicron. Para receber essa 
dose, a pessoa deve ter o 
esquema de vacinação com-
pleto contra a doença, com 
as duas primeiras doses ou 
uma única dose da vacina 
monovalente.

Desde o início do mês, até 

Alerta no PR para prevenção às
infecções sexuais no Carnaval

A prevenção contra as 
I n f e cçõ e s  S e x u a l m e n t e 
Transmissíveis (ISTs) deve ser 
rotina durante todo o ano, 
mas nesta época de Carnaval 
os cuidados precisam ser 
redobrados. Nesse sentido, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) faz um alerta para que 
os foliões aproveitem os dias 
de festa com responsabilidade 
e segurança, com uso de pre-
servativos para prevenir e evi-
tar a disseminação de doenças 
transmitidas por meio da rela-
ção sexual.

A Sesa realiza de forma 
regular a distribuição de 
insumos preventivos aos 399 
municípios do Estado, para 
que realizem ações de preven-
ção, orientação e distribuição 
durante o ano inteiro. Somente 
para o período de verão e 
Carnaval, já foram disponibi-
lizados aproximadamente 2 
milhões de preservativos inter-
nos e externos, 15 mil testes 
rápidos (HIV/Sífilis, Hepatite B 
e Hepatite C) e três mil auto-
testes para diagnóstico do HIV.

Números
De acordo com a OMS, mais de 38 milhões de pessoas no mundo 
convivem com o HIV. No Brasil, estimativas apontam que sejam 
aproximadamente 936 mil pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHI-
VA). No Paraná, de 2015 a 2022 foram notificados 9.641 casos de 
Aids em adultos e 19.040 de HIV. A maior concentração de casos 

está na faixa etária de 20 a 39 anos (65,7% do total de casos). 
Em 2022 o número de adultos diagnosticados com sífilis no Para-

ná foi de 10.738.

“Se houver a necessidade 
de reforçar o envio de insumos 
para a prevenção dessas doen-
ças, o município deve solicitar 
junto a Sesa. Estamos prontos 
para atender a demanda de 
forma que o usuário não fique 
desassistido e receba todo 
suporte necessário”, disse o 
secretário de Estado da Saúde, 
César Neves.

A pasta destaca ainda a 
importância da prevenção 
combinada, uma estraté-
gia unificada de cuidados. 
“Nenhum método de pre-
venção isolado é suficiente. 
É preciso que seja uma pre-
venção combinada que 
abrange o uso de preserva-
tivos, testagem para HIV/
Sífilis e HPV, Profilaxia Pré 

Exposição (PrEP), Profilaxia 
Pós Exposição (PEP), imuni-
zação para HPV e Hepatite 
B, adesão da terapia antirre-
troviral e redução de danos”, 
explica a diretora de Atenção 
e Vigilância em Saúde da Sesa, 
Maria Goretti Lopes.

As infecções sexualmente 
transmissíveis são causadas pre-
dominantemente pelo contato 
sexual com uma pessoa infec-
tada. As mais conhecidas são: 
HIV, sífilis, gonorréia, clamídia e 
HPV. Uma pessoa pode contrair 
mais do que uma IST ao mesmo 
tempo e mesmo curada, exceto 
no caso do HIV que ainda não 
tem cura, pode adquirir nova-
mente se entrar em contato com 
uma pessoa infectada, sem o 
uso de preservativos.

agora, o Paraná recebeu mais 
de 200 mil vacinas bivalentes. 
De acordo com o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), 
as doses são específicas para 
grupos prioritários. Nessa pri-
meira fase, estão incluídas as 
pessoas idosas acima de 70 
anos, além daquelas vivendo 
em instituições de longa per-
manência (ILP), a partir de 12 
anos, abrigados e trabalhado-
res dessas instituições; imu-
nocomprometidos; comuni-
dades indígenas, ribeirinhas e 
quilombolas.

“As vacinas bivalentes são 
destinadas para os grupos 
estabelecidos pelo programa 
nacional, o PNI. Reforçamos 
que as pessoas não inclusas 
nesses grupos, devem se vaci-
nar com as doses monovalen-
tes. Até final do mês o Estado 
irá receber ainda outras doses”, 
disse o secretário de Estado da 
Saúde, César Neves.

Os imunizantes serão 

enviados para os 399 muni-
cípios do Paraná na próxima 
quinta-feira (23), perto do iní-
cio da campanha.

A vacina bivalente é uma versão atualizada 
para a proteção contra cepas do coronaví-
rus, incluindo a variante Ômicron
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Operação policial Cronos IV elucidou
homicídios em Umuarama e Douradina

A operação deflagrada na 
manhã de ontem (sexta-feira, 
17), culminou na elucidação de 
um homicídio em Douradina, 
outro em Umuarama e um 
atentado a facadas contra um 
homem no Parque Dom Pedro 
I. O objetivo da ação desenca-
deada durante as primeiras 
horas da manhã foi dar cum-
primento à mandados de pri-
são e busca e apreensão, expe-
didos pela Justiça. 

O primeiro fato investigado 
foi um homicídio praticado no 
dia 16 de fevereiro de 2022, na 
Estrada Água de Peroba, em 
Douradina, onde um homem de 
63 anos foi morto à tiros. Foram 
coletados projéteis que atin-
giram a vítima. O celular dele 
também foi subtraído durante 
a ação e, conforme foi apurado 
na investigação, a execução 
teria sido encomendada.

“Informações da Polícia 
Civil davam conta que a vítima 
teria se envolvido com furto de 
gados. Em retaliação ao fato, um 
proprietário rural prejudicado 
contratou o pistoleiro E.G.A (47 
anos) para cometer o crime”, 
explica o delegado Gabriel 
Menezes, chefe da 7ª SDP. 

PISTOLEIRO
O suspeito, segundo a polícia, 

possui passagens por falsa identi-
dade, porte de arma, roubo, furto, 
homicídio, drogas para consumo, 
ameaça e danos. “Estava foragido 
da Justiça, escondendo-se na 
região de Umuarama na época 
do crime”, salienta.

Ainda conforme Menezes, 
antes de praticar o homicídio, 
o suspeito praticou uma série 
de roubos a residência e camio-
netas que foram levadas para o 
Paraguai. 

Tempos depois do homicí-
dio, no dia 28 de março, foi preso 
em Alto Piquiri com um revólver 
calibre 38. Na ocasião, foram 
cumpridos diversos mandados 

EXECUÇÃO NO PARQUE DOM PEDRO I
As investigações foram iniciadas ao final da tarde de 22 de 

dezembro último, quando um homem de 29 anos foi morto a tiros 
de pistola calibre 9 milímetros, na rua Miguel de Melo, Parque Dom 
Pedro I. O crime foi praticado por cinco suspeitos. Segundo apu-
rado, a vítima estava em sua residência quando foi chamada por 
dois homens, tendo saído de casa e acompanhado esses indiví-
duos. Em seguida, após caminhar aproximadamente três quadras, 
a vítima foi alvejada com disparos de arma de fogo por outros 
dois elementos em uma motocicleta, que fugiram logo após os 
tiros. No local do crime foram encontrados 15 (quinze) estojos 
de munição calibre 9mm. O quinto suspeito seria o homem que 
cedeu a motocicleta para a prática do crime.

PRIMEIRO ENVOLVIDO
O primeiro suspeito é um homem de 20 anos, com passagens 

pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de 
drogas, ocultação de cadáver, homicídio qualificado, ameaça 
de resistência, desacato e posse de drogas para consumo. 
Existe em seu desfavor, ao todo, 14 (quatorze) procedimen-
tos policiais. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão 
preventiva pelo homicídio e mandados de busca e apreensão 
domiciliar em dois endereços, ambos localizados no Bairro 
Parque Dom Pedro I, Umuarama. Durante as buscas foi locali-
zada uma pequena porção de maconha e o suspeito também 
responderá por posse de drogas para consumo pessoal.  Ele foi 
encaminhado à cadeia pública de Umuarama.

SEGUNDO ENVOLVIDO
O segundo suspeito é um menor, atualmente com 17 anos de 

idade, com registros policiais pelos crimes de maus tratos, tráfico 
de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automo-
tor, drogas para consumo pessoal, receptação, homicídio, roubo 
majorado e porte ilegal de arma de fogo. Contra ele existe um man-
dado de internação e um mandado de busca e apreensão domi-
ciliar em sua residência, localizada no Bairro Parque Dom Pedro 
II, Umuarama. No local nada de ilícito foi encontrado. O garoto foi 
localizado à tarde por policiais militares, no decorrer da Operação.

de prisão que estavam em 
aberto contra o suspeito.

PERÍCIA
Como as investigações do 

homicídio em Douradina já 
apontavam que E.G.A (47 anos) 
era o autor. A PC solicitou a arma 
encontra com ele, a fim de reali-
zar o confronto balístico com os 
projéteis recolhidos na cena do 
crime. Alguns meses depois, o 
laudo pericial confirmou que a 
arma encontrada com o suspeito 
foi a mesma usada no homicídio.

Ainda, o Núcleo de Inteligência 
apurou que o acusado esteve em 
Douradina no dia e horário do 

crime, o que confirma a autoria. 
O suspeito está preso na 

Peco e agora será interrogado 
pela prática deste homicídio.

CASAL ENVOLVIDO
Em relação a esse caso, a 

operação cumpriu mandado 
de busca em uma residência 
Umuarama, a fim de recuperar 
o celular subtraído da vítima 
no dia da ação. As investiga-
ções apontavam que o apa-
relho era usado por um casal. 
Uma mulher de 22 anos e um 
homem de 26 anos. O telefone 
foi encontrado no local. 

“Agora, busca-se identificar 

se esse casal possui envolvi-
mento com os fatos ou apenas 
adquiriram o aparelho celular 
sem conhecimento. O outro 

objetivo é identificar o proprie-
tário rural que encomendou o 
crime de homicídio”, concluiu 
o delegado.

TERCEIRO ENVOLVIDO
O terceiro suspeito é um homem de 21 anos, com passagens 

pelos crimes de tráfico de drogas e furto. Contra ele foi dado 
cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar 
em uma residência no Bairro Dom Pedro, Umuarama. No local 
nada de ilícito foi encontrado.

QUARTO ENVOLVIDO
O quarto suspeito é um homem de 20 anos, com passagens 

pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio qualificado, recep-
tação, desobediência, desacato, resistência e ameaça. Ao todo, 
existem 15 (quinze) procedimentos policiais em seu desfavor. 
Contra esse suspeito foram cumpridos mandados de busca 
e apreensão em dois endereços, sendo um no Bairro Jardim 
das Garças, Umuarama, e outro no Bairro Parque Dom Pedro 
I, Umuarama. Nos locais nada de ilícito foi encontrado.

QUINTO ENVOLVIDO
O quinto suspeito é um homem de 23 anos, com passa-

gens pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e corrupção de 
menores. Contra esse suspeito foi cumprido um mandado de 
busca e apreensão, em uma residência no Bairro Dom Pedro, 
Umuarama. No local nada de ilícito foi encontrado.

CONCLUSÃO
“Conforme apurado durante as investigações, o primeiro 

suspeito é quem efetuou os disparos, enquanto o segundo con-
duziu a motocicleta. O terceiro e quarto suspeitos atraíram a 
vítima até o local do crime. Por sua vez, o quinto suspeito cedeu 
a motocicleta usada na ação criminosa”, ressalta Menezes.

Esfaqueado
Trata-se de uma tentativa de latrocínio praticada contra um ho-

mem de 47 anos, em 16 de janeiro, por volta das 16h30, no Dom 
Pedro I, em Umuarama. A vítima foi violentamente agredida 

com golpes de faca, desferidos por dois homens que tentaram 
roubar sua moto. O veículo possuía um dispositivo de segurança 
que impediu a partida.  O homem esfaqueado revelou ter ficado 

internado por oito dias no hospital, com 12 perfurações pelo 
corpo, inclusive com lesão no pulmão e outro golpe que quase 
perfurou seu rim.  Após investigações, os suspeitos foram iden-
tificados. “Tratam-se do primeiro e quarto suspeitos descritos 

no “fato anterior” acima narrado. Ou seja, esses dois indivíduos 
identificados como autores dessa tentativa de latrocínio são os 

mesmos envolvidos com o homicídio qualificado do dia 22 de de-
zembro, também objeto da operação desta sexta-feira”, explicou 
o delegado. Assim, além dos mandados cumpridos pelo homicí-
dio, a Polícia Civil também deu cumprimento a dois mandados 
de prisão preventiva contra eles (um para cada suspeito) pelo 

latrocínio tentado e cumpriu buscas domiciliares nos endereços 
já indicados acima, onde nada de ilícito foi encontrado

POLICIAIS civis e militares cumpriram mandados de busca e apreensão em residências 
de Umuarama e de Douradina
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Palmeiras e Corinthians ficaram
no empate no Derby em Itaquera

Em um Derby movimentado, 
Corinthians e Palmeiras empata-
ram em 2 a 2, na noite da quin-
ta-feira (16) em Itaquera. Com 
este resultado o Verdão chega 
aos 21 pontos e mantém a lide-
rança do Grupo D e geral da pri-
meira fase da competição. Já o 
Timão passa a somar 15 pontos, 
na ponta do Grupo C.

Apoiado por sua apaixonada 
torcida, e apostando em uma 
marcação alta, o Corinthians ini-
ciou o clássico melhor, criando 
boas chances diante de um 
Palmeiras que esperava pelas 
oportunidades de sair em velo-
cidade no contra-ataque.

E a aposta do técnico 
Fernando Lázaro deu certo, 
pois logo aos oito minutos 
Renato Augusto encontrou 
Róger Guedes, que dentro da 
área bateu de três dedos para 
marcar um belo gol. O Timão 

Juíza diz haver indícios de estupro
A juíza Maria Concepción Canton Martín decretou a prisão de Daniel 
Alves no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao dar depoimento sobre o 
caso de agressão sexual, que teria ocorrido na madrugada do dia 30 

de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta 
de 39 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 
de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção. A magistrada 
argumentou na decisão de prender o jogador que existia o risco de 

fuga, uma vez que o atleta não mora mais na Espanha e tem recursos 
financeiros para sair do país a qualquer momento. Além disso, a Espa-
nha não tem acordo de extradição com o Brasil.Na semana passada, 
os advogados entraram com o recurso pedindo que o jogador seja 
solto. A defesa e o atleta negam as acusações da jovem. Os advo-
gados do jogador afirmaram em recurso que a Unidade Central de 
Agressões Sexuais (UCAS) da Mossos d’Esquadra, a polícia catalã, 

responsável pela investigação, foi tendenciosa. A juíza do caso, 
Anna Martín, também foi criticada pela defesa. Na opinião dos 

representantes do brasileiro, ela foi “acrítica” e “pouco cuidadosa”. 
A magistrada, no entanto, afirmou em documento “indícios muito 

mais do que suficientes” para comprovar o estupro. 

Defesa muda versão e diz que 
houve penetração consensual

A defesa de Daniel Alves, 
preso na Espanha acusado de 
abuso sexual e estupro, mudou 
a versão durante uma audiên-
cia realizada, para analisar o 
recurso que pede a liberdade 
do jogador. Pela primeira vez, 
o advogado do lateral-direito, 
Cristóbal Martell, afirmou que 
houve penetração na relação 
entre o brasileiro e a jovem 
de 23 anos. Apesar disso, ele 
segue alegando que o ato foi 
consensual.

Daniel Alves está preso pre-
ventivamente desde 20 de 

janeiro em Barcelona acusado de 
agredir sexualmente a jovem em 
uma boate. O jogador já mudou 
sua versão três vezes durante as 
investigações do caso e até então 
a defesa sustentava que a mulher 
apenas praticou sexo oral nele. 
Porém, a perícia apontou que 
restos de sêmen coletados das 
amostras intravaginais da vítima 
são do jogador, desmentido o 
que alegava a defesa.

Durante a audiência, a 
defesa e a acusação apresenta-
ram os argumentos que tinham 
a favor e contra a liberação do 

jogador.  Ao rebater a versão da 
vítima, o advogado de Daniel 
Alves alegou que “embora 
tenha havido penetração, teria 
sido consentido, porque caso 
contrário teria ferimentos na 
região genital”. A mudança 
na versão de Cristóbal Martell 
ocorre cerca de uma semana 
após o resultado da divulgação 
do teste de DNA.

Um companheiro de cela de 

continuou no ataque, tentando 
ampliar sua vantagem. Porém, 
o Palmeiras mostrou eficiência 
aos 42 minutos. Raphael Veiga, 
ainda da intermediária, cruzou 
para Rony, que mergulhou de 
cabeça para superar Weverton.

Animado com o empate, o 
Verdão iniciou a segunda etapa 
atacando, e voltou a contar com 
a dupla Raphael Veiga e Rony 
para virar. O meia cobrou escan-
teio e o atacante se antecipou a 
Gil para conferir de cabeça.

Com a vantagem no pla-
car o Palmeiras passou a ado-
tar uma postura mais con-
servadora, recuando suas 
linhas e dando campo para o 
Corinthians jogar. E a falta de 
ousadia do Timão foi punida aos 
32 minutos, quando Giuliano 
levantou a bola na área para 
Gil bater de primeira para dar 
números finais ao confronto. 

PEIXE EMPATA
Em partida disputada 

mais cedo, o Santos arran-
cou um empate com o Santo 

André e permaneceu na lan-
terna do Grupo A da com-
petição, mas com chances 
reais de classificação para as 

quartas de final. Pablo abriu 
o placar para o Ramalhão, 
mas Mendoza deixou tudo 
igual no final.

Guedes abre o placar, Rony 
marca dois para virar, mas 
Gil iguala
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O jogador já mudou sua versão três vezes durante as investigações do caso
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Alves garantiu que o jogador 
está confiante em sua soltura. 

“Ele acredita que vai continuar 
aqui dentro”.

Nas últimas semanas começa-
ram a circular alguns rumores na 
F1 sobre uma possível saída 
de Charles Leclerc da Ferrari e 
sua mudança para a Mercedes 
em um futuro próximo. Se o 
SF-23 correr tão bem quanto 
todos na equipe esperam, 
então este poderia muito bem 
ser o carro para ajudar Leclerc 
a conquistar seu primeiro título 
na F1, o que também acabaria 
com a seca de títulos da 
Ferrari, que se estende desde 
2008. Mas antes mesmo da 
temporada 2023 começar, já 
havia rumores de que Leclerc 
seria um alvo da Mercedes, 
para quando seu piloto sete 
vezes campeão de F1, Lewis 
Hamilton decidir se aposentar.

DIVULGAÇÃO
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Segunda etapa do Castrapet em Umuarama esteriliza 246 animais
O Programa Permanente 

de Esterilização de Cães e 
Gatos (CastraPet Paraná), 
promovido pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Sustentável (Sedest), com 
apoio da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, realizou sua 
segunda etapa em Umuarama 
durante a quinta (17), traba-
lhando no controle populacio-
nal de cães e gatos e preven-
ção de zoonoses.

É a segunda vez que o 
município é contemplado 
com o Castrapet e 246 ani-
mais – cães e gatos, machos e 
fêmeas – foram esterilizados. 
“No ciclo anterior foram reali-
zadas 457 cirurgias, o que nos 
leva a um total de 703 animais. 
O programa está no contexto 
da Saúde Única, que relaciona 
a saúde ambiental, animal 
e humana, conscientizando 
a população sobre a impor-
tância da castração na saúde 
dos animais, na prevenção de 
abandono (evitando ninhadas 

Reajuste de quase 6 por cento no valor da
terra nua é baseado no índice da inflação

Representantes de oito ins-
tituições do setor agropecuá-
rio se reuniram na Prefeitura 
de Umuarama, para discutir 
com a Secretaria Municipal 
de Agricultura a correção do 
valor da terra nua (VTN), que 
impacta sobre a arrecadação 
do Imposto Territorial Rural 
(ITR) para o exercício de 2023.

Anualmente os dirigentes 
de entidades de classe, órgãos 
públicos e da sociedade civil 
definem o reajuste em con-
junto e na reunião desta quin-
ta-feira foi proposta a correção 
pelo índice da inflação acumu-
lada nos últimos 12 meses, 
conforme o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
que ficou em 5,79%.

Com isso, o valor médio da 
terra nua em Umuarama subiu 
de R$ 27.248 para R$ 28.825 
por hectare, para efeitos de cál-
culo do ITR. Já o valor de mer-
cado, conforme a Secretaria 
de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (Seab), por hec-
tare, é de R$ 45 mil em média. 
A diferença se justifica pelo des-
conto de benfeitorias que não 
são consideradas no cálculo 
de preço com base no VTN, que 
considera apenas a terra.

“O ITR tem uma fração 
destinada à saúde e à edu-
cação, mas a maior parte vai 
para investimentos na agricul-
tura, incentivos aos produto-
res e manutenção da malha 
rural”, explicou o secretário 
da Agricultura de Umuarama, 
Murilo Teixeira, que condu-
ziu a reunião. Ele acrescen-
tou que o ITR é recolhido pelo 
governo federal anualmente, 
em setembro, e depois é repas-
sado por cotas proporcionais 
aos municípios.

Presenças
Além do secretário e da diretora de Agricultura, Luanna Paula Lopes, 

participaram da reunião representantes da Seab, Senar/PR, Sindi-
cato Rural Patronal, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria 
Municipal de Indústria e Comércio, Conselho de Desenvolvimento 

de Umuarama (CDU), Associação de Produtores da Estrada Jaboran-
di e setor de arrecadação de tributos da Prefeitura.

indesejáveis) e quanto à impor-
tância da vacinação, desvermi-
fugação e visitas periódicas ao 
veterinário, bem como dicas 
de guarda responsável”, frisa 
o secretário Rubens Sampaio.

O prefeito Hermes Pimentel 
acompanhou a ação, rea-
lizada na Escola Municipal 
Souza Naves. As fortes chu-
vas que caíram sobre a cidade 
no período da manhã fizeram 
atrasar um pouco o início dos 
trabalhos, que se estendeu 
até às 19h. “Todo o processo 
de esterilização é realizado 
dentro de padrões rigorosos 
de higiene e as equipes de 
veterinários e assessores da 
Sedest fazem um trabalho de 
conscientização da população 
sobre a importância de visi-
tas periódicas ao veterinário, 
guarda responsável e orienta-
ções de pré e pós-operatório 
para que as cirurgias sejam 
sempre seguras”, comenta 
Pimentel.

Já a chefe da Divisão de 

Controle Ambiental, Fernanda 
Periard Mantovani, acres-
centa que após a castração 
as famílias recebem gratui-
tamente a medicação pós-
-operatória e aplicação de 

microchip eletrônico de iden-
tificação animal. “Além de evi-
tar doenças como o câncer, a 
castração evita a procriação 
desses animais, que termi-
nam vítimas de abandono e, 

consequentemente, de maus-
-tratos nas ruas”, analisa, indi-
cando que o Castrapet come-
çou em 2019, porém veio para 
Umuarama em 2022 e agora, 
em 2023.

RECURSOS
No ano passado, Umuarama 

recebeu R$ 2 milhões 314 mil da 
União, referente à arrecadação 
com o tributo. “Durante as duas 
últimas gestões, a Prefeitura 
não corrigiu o VTN e com isso 
aumentou o deficit em relação 
ao valor de mercado. Por isso a 
administração municipal deci-
diu se antecipar às recomenda-
ções do Ministério Público, sob a 
possibilidade de renúncia fiscal, 
e desde o ano passado voltamos 
a aplicar a correção com base na 

É a segunda vez que o município é contemplado com o Castrapet e 246 animais – cães e gatos, machos e fêmeas – foram esterilizados
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O valor médio da terra nua em Umuarama subiu de R$ 27.248 para R$ 28.825 por hectare, para efeitos de cálculo do ITR
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inflação”, acrescentou. A título de 
informação, o secretário apre-
sentou alguns números sobre as 
principais culturas praticadas no 
município. A soja, por exemplo, 
ocupa hoje uma área de 4.095 
ha, enquanto a cana-de-açúcar 

responde atualmente por 15.870 
ha. A área plantada com man-
dioca soma 11.380 ha e as pasta-
gens representam a maior área – 
cerca de 64.230 ha –, do total de 
95.575 ha ocupados pelas cultu-
ras mais expressivas.
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Se depender dos astros, a semana começa 
redondinha e seus planos vão ficar protegidos. 
Os frutos da sua dedicação profissional vão apa-
recer e uma grana a mais pode entrar. Isso se 
você não bancar a (o) doida (o) e resolver torrar 
tudo, né? Juízo aí.

TOURO  21/4 a 205
Prudência é seu lema e você desconfia até da som-
bra quando as coisas chegam fáceis demais. Essa 
semana Mercúrio se estranha com Urano e con-
vém ir devagar com os planos. Na saúde, é hora 
de desacelerar o ritmo e fugir de extravagâncias.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Coisas bacanas vão rolar, mas chateações tam-
bém podem pintar, docinho! A Lua míngua no 
céu e o dinheiro na carteira, então bora redu-
zir as pizzas, as breja e controlar os gastos! 
Por outro lado, os interesses de profissionais 
ganham impulso e você pode fazer aquelas 
transformações com as quais vem sonhando. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
O clima fica animado com os parentes e com o 
mozão. A semaninha será perfeita para curtir a 
família, se destacar na carreira e embolsar uma 
grana. Notícia boa pode chegar e ter relação 
assuntos diferentes ou pessoas de outra cidade.

LEÃO 22/7 a 22/8
Olho aberto para não entrar no vermelho nem 
arranjar encrenca com as pessoas queridas, 
inclusive o par. Os astros garantem que tem 
muita coisa boa rolando nessa semana, o tra-
balho tá on, a saúde fica ok e não vai faltar opor-
tunidade para realizar as mudanças que tanto 
quer na sua vida. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Qual notícia você quer primeiro, as boas ou as 
bads? Trabalho, dinheiro e saúde devem estar 
no foco na sua atenção e vão exigir muita cau-
tela. Numa dessa, nem pense em fazer mudan-
ças radicais ou gastos impensados nesses dias. 
Mas na paixão a história é outra e você vai nadar 
de braçadas! 

LIBRA  23/9 a 22/10
Se depender dos astros, o que rola nessa 
semana é trabalho. Mas não reclama de barriga 
cheia, não, primeiro porque é pecado e segundo 
porque a sua estrela fica abençoada no serviço. 
Vitalidade em alta na saúde também vai ajudar, 
só não convém pirar com grana e queimar tudo 
na diversão a partir de sexta. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Fevereiro está por um fio, mas você ainda tem 
tempo para fechar o mês com conquistas e saldo 
positivo em quase todos os setores. Com as vibes 
astrais agindo no seu paraíso, garanto que as coi-
sas vão fluir do jeito que você espera na saúde, nas 
paqueras, no trabalho e nos contatos em geral. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
O trabalho está abastecido de good vibes e com a 
Lua Minguante no seu signo, a semana será ideal 
para curtir um pouco de sossego. Mas já aviso que 
tensões podem rolar em parcerias, conversas e 
negociações a partir do dia 21. Isso sem falar que 
vontade de enfiar o pé na jaca pode aumentar. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Sua estrela segue brilhando nessa semana, e seus 
interesses contam com um baita incentivo do céu. 
É hora de tirar proveito da sua imaginação e das 
boas ideias para progredir e realizar seus planos. 
Nas relações pessoais, tudo indica que você vai 
curtir dias pontuados por sintonia e criatividade.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Dinheiro na mão é vendaval, mas o astral aqua-
riano anda tão sortudo com grana que nem um 
furacão categoria cinco vai abalar. Suas finan-
ças ficam no modo turbo e a chance de encher 
o bolso nessa semana é real oficial. Você terá 
criatividade e soluções brilhantes para ampliar 
seus ganhos essa semana.

PEIXES 20/2 a 20/3
A semana promete sucesso nas finanças, surpre-
sas positivas com amigos, pessoas mais velhas e 
que podem te ajudar a realizar suas esperanças. 
Aproveite para ir atrás dos seus objetivos porque 
você tem tudo para alcançar o que sempre desejou. 

Os nascidos a 18 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Aquário – Áries. 
São meio indecisos, vagarosos e lhes falta a necessária confiança em si. São obedientes e sub-
missos aos pais e aos avós e vivem inteiramente para a família de origem. De um modo geral 
são conservadores e têm dificuldades para se atualizarem e se inovarem, o que pode atrapalhar 
a realização de seus ideais, de seus sonhos e projetos de vida pessoal. 

Horóscopo nascidos em 18 de fevereiro
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MM
VENEZUELA

VELOCISTA
NETACARURU

TIÇÃOIRA
NOÇÃOTOCO

SÃOBASCO
NEOGOLEMA

CDROMSR
HIROSHIMA

OURPUCAROS

VELEMRMN
CATALOGOU
USARROTINA

VARDOZE

Conjunto de 
sinais da
partitura
musical

Logradou-
ro urbano
mostrado
no GPS

A Princesa
Isabel, em
relação a 
Pedro I

Um dos
recheios
do acara-
jé (Cul.)

Mesquita
localizada

em
Jerusalém

Filho, em
inglês

Resso-
nância

Magnética
Nuclear

Alex
Escobar,
jornalista
esportivo

Fator de
desgaste
no casa-
mento

Exercer
as prerro-
gativas de

dono 

O Galinho
de Quinti-
no (fut.)

United
States of
America

Órgão da Educação Próprios da
versificação

Autor da novela "O
Salvador da Pátria"

Atleta co-
mo Paulo

André

Agentes
de erosão

A primeira realizada no Brasil
pós-ditadura foi

vencida
por Collor

País sul-
americano
membro
da Opep

Pedaço de
carvão
aceso
Ideia

Raiva; in-
dignação

Análogo

Jogada do
basquete
Alegria; 

jovialidade
Vasconço

(Ling.)
A meta do

hóquei
Balada (?),
evento e-
vangélico
Quantidade

Título do 
canonizado
Herói de
"Matrix"

Antecedeu
o pen drive

Nosso,
em inglês

Vasos para
líquidos

O inseto ao
sair do ovo

Número
de meses
Cão, em
inglês

Recurso que auxilia
o árbitro nos lances

duvidosos (fut.)

Cuidem;
protejam

Inven-
tariou

Cidade ar-
rasada pe-
la bomba 
"Little Boy"

"Garoto (?)", sucesso
de Alcione

Ave que
habita os
jardins do

Palácio
da Alvorada (BR)

3/dog — neo — our — son. 5/basco. 7/notação — púcaros.
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C P F
P A S A R G A D A

C O S A N O S T R A
C A L O P S I T A

P A R F E G I L
H I P E R B O L E
O O L I O X

A N S I E D A D E
T A L A V I S A R

C A N D I D I A S E
S T M E S E

I D A T N Z
G A G G L A U C O
R O M E U S A I A

D E S A M A R R A R

"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
tamareira Matuto; 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.

Os nascidos no dia 19 de fevereiro são do signo de Aquário com a personalidade de Gêmeos. 
São inteligentes, lúcidos, versáteis e ativos, criativos joviais e otimistas. Em geral têm muitos 
amigos e se tornam populares. Nasceram para liderar e têm grande capacidade para isso. 
Podem ter boa intuição e sorte para jogos e Loterias, para concurso e sorteios, assim como 
para competições esportivas e outras. 

Horóscopo nascidos em 19 de fevereiro

Os nascidos em 20 de fevereiro são receptivos e por isso têm recordações vividas conseguindo 
repetir com precisão o que viram ou ouviram. Desejam ser levados a sério e se dedicam intei-
ramente em negócios, responsabilidades e familiares.

Horóscopo nascidos em 19 de fevereiro

    

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 18/2/2023
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Dengue soma 88 casos positivos, após mais 3 confirmados
Mais três casos de den-

gue foram confirmados em 
Umuarama, na última semana. 
Embora o avanço da doença 
pareça lento, a cidade já tem 
88 casos positivos acumula-
dos desde agosto do ano pas-
sado e outros 78 pacientes 
aguardam resultados de exa-
mes que podem comprovar 
ou descartar a contaminação. 
A dengue já foi confirmada 
em 49 localidades da cidade, 

incluindo os distritos de Serra 
dos Dourados, Lovat e Roberto 
Silveira. No mesmo período 
foram registradas 1.038 noti-
ficações e descartados 872 
casos suspeitos.

O mais recente boletim, 
divulgado ontem (sexta-feira, 
17), pelo Serviço de Vigilância 
em Saúde Ambiental indica 
que cinco regiões atendi-
das por unidades básicas de 
saúde seguem em situação 

de alerta – as UBS Centro de 
Saúde Escola (CSE), Posto de 
Saúde Central, Ouro Branco, 
Vitória Régia e São Cristóvão. 
As demais registram baixa 
incidência de casos e a UBS 
Primeiro de Maio não teve 
nenhum positivo.

As maiores incidências estão 
nas unidades Ouro Branco e 
Vitória Régia, com nove casos 
cada; Centro de Saúde Escola 
(8), Posto de Saúde Central e 

Jardim Panorama (7 cada). 
Entre as regionais de saúde do 
Noroeste do Estado, Paranavaí 
lidera com 523 casos positi-
vos, seguida pela região de 
Umuarama (392), Cianorte 
(73) e Campo Mourão (37), 
enquanto Maringá soma 592 
casos confirmados. Em todo 
o Paraná, conforme o último 
boletim da Secretaria de 
Saúde, já foram confirmados 
3.638 casos e cinco mortes.

NO boletim divulgado ontem, cinco regiões 
atendidas por unidades básicas de saúde 
seguem em situação de alerta

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
GILMAR JOSÉ DE SOUZA E 
CIA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.558.207/0001-
37 estabelecida na Estrada 
Dias,  KM 2,7 Chácara 
J  S,  Cep:  87515-899, 
Umuarama/PR, comunica 
extravio do Alvará de fun-
cionamento e com essa 
publicação o mesmo tor-
na-se sem valor.

Renault Kwid se mantém como o 
carro flex mais econômico do país

O Renault Kwid se man-
teve no primeiro lugar do 
pódio como o carro flex mais 
econômico do Brasil em 
2023, segundo a lista atuali-
zada de eficiência energética 
do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem Veicular (PBEV) 
divulgada pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro).

O Kwid faz 15,7 km/l na 
estrada e 15,3 km/l na cidade 
com gasolina no tanque e 11 
km/l na estrada e 10,8 km/l 
com etanol, de acordo com a 
lista do Inmetro, que traz infor-
mações de consumo de 747 
modelos e versões.

No início de 2022, o modelo 
teve o design renovado, tra-
zendo mais tecnologia e 
melhorias no eficiente motor 
1.0, como a adoção do sistema 
Start&Stop. Outras tecnologias 

Dirigir sob efeito 
de álcool gera 

multa  de R$ 3 mil
O Carnaval está aí e muitos 

motoristas já começaram a 
pegar a estrada. Para celebrar, 
é comum acabar tomando uma 
cervejinha, uma caipirinha, 
drinks ou outra bebida alcoó-
lica. O problema, no entanto, 
está em dirigir após ingerir 
álcool. Além dos perigos que a 
combinação bebida e direção 
acarretam para motoristas, 
acompanhantes e pedestres, 
a multa para quem é flagrado 
embriagado ao volante é con-
siderada gravíssima e a pena-
lidade é 10 vezes o valor de 
uma infração desta categoria, 
totalizando R$ 2.934,70, além 
de ter a CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) suspensa por 
12 meses. Em caso de reinci-
dência, esse valor dobra. 

Se o motorista for parado 
em uma blitz, e o teste do bafô-
metro constatar concentração 
igual ou superior a 6 decigra-
mas de álcool por litro de san-
gue ou mais de 0,3 miligrama 
de álcool por litro de ar alveo-
lar, além da medida adminis-
trativa já mencionada, a ação 
pode ser enquadrada como 
crime de trânsito. Neste caso, a 
pena é detenção de seis meses 
a três anos, multa e suspensão 
ou proibição de se obter a per-
missão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor.

Vale lembrar que a legis-
lação não prevê a obrigato-
riedade de fazer o teste do 
bafômetro. Neste caso, se o 
motorista apresentar sinais de 
embriaguez, ele terá que pagar 
a multa e poderá ter o direito 
de dirigir suspenso, sem a pos-
sibilidade de ser autuado por 
ter cometido crime de trânsito.

“Independente de multa ou 
processo criminal, os motoris-
tas nunca devem ingerir bebi-
das alcoólicas se forem dirigir. 
Não se trata apenas de pena-
lidades impostas pela lei, mas 
sim de manter a segurança 
de toda a população”, afirma 
André Brunetta, co-fundador 
do app Zul+, da Estapar, e 
Diretor de Inovação e Digital 
da Estapar.

Citroën C5 X é eleito como o melhor carro para a família
O Prêmio Women’s World 

Car of the Year divulgou os 
modelos vencedores das 
seis categorias contempla-
das: Modelo Urbano, SUV 
Familiar, Carro Familiar, SUV 
Grande, Carro Esportivo e 4x4 
& Pick-up. Todos esses veícu-
los representam excelência 
em seus segmentos por segu-
rança, direção, tecnologia, 
conforto, eficiência, impacto 
ambiental e custo-benefício.

O Citroën C5 X foi eleito o 
Melhor Carro Familiar 2023 e, 
entre todos os atributos do 
carro, os jornalistas do júri 
destacaram que o modelo ofe-
rece um conforto excepcional, 
bom espaço interno e design 
atraente. Além disso, destaca-
ram a importância de motores 
eletrificados no catálogo do 
modelo.

aliadas ao consumo de com-
bustível foram a adoção do 
sistema ESM (Energy Smart 
Management) de regenera-
ção de energia, do sistema de 
monitoramento da pressão 
dos pneus (TPMS), além de 
pneus verdes, que têm 20% a 
menos de resistência de rola-
gem, reduzindo o consumo de 
combustível e, consequente-
mente, a emissão de CO2.

O  m o d e r n o  p r o p u l -
sor 1.0 SCe (Smart Control 
Efficiency), com três cilindros, 
12 válvulas, duplo comando 
de válvulas (DOHC) e bloco 
em alumínio, rende 71 cv de 
potência com etanol no tan-
que e 68 cv com gasolina. O 
torque é de 10,0 kgfm com 
etanol e 9,4 kgfm com gaso-
lina, garantindo boas acele-
rações e retomadas.

Desde o lançamento do 
Kwid, em 2017, já foram 

emplacadas mais de 300 mil 
unidades. No ano passado, o 
veículo foi o mais vendido no 
varejo entre todos os mode-
los 1.0 aspirado, totalizando 
38.292 unidades.

“O Kwid se destaca no mer-
cado brasileiro desde o seu 
lançamento pelo seu design, 
maior porta-malas do seg-
mento e pelos quatro airbags, 

único no segmento. E sabendo 
da importância do consumo de 
combustível para os nossos 
clientes, renovamos o produto 
há um ano trazendo ainda 
mais tecnologia para manter 
o Kwid na posição de veícu-
los flex mais econômico do 
país”, afirma Bruno Hohmann, 
vice-presidente comercial da 
Renault do Brasil.

No total, 59 candidatos con-
correram aos prêmios atribuí-
dos pela WWCOTY. Todos eles 
devem atender ao requisito 
de terem sido lançados no 
mercado em pelo menos dois 
continentes entre 1º de janeiro 
e 31 de dezembro de 2022.

Esta é a décima terceira edi-
ção dos prêmios concedidos 
pela WWCOTY, através de uma 
equipe formada por 63 mulhe-
res jornalistas do mundo auto-
mobilístico de 45 países dos 
cinco continentes. É o único 
júri da indústria automotiva 
composto exclusivamente por 
mulheres.

A atuação dos jurados nesta 
edição tem sido marcada por 
um mercado em contínua evo-
lução para modelos mais efi-
cientes e sustentáveis. O desa-
fio tem sido ainda maior do 
que em outros anos devido ao 
excelente nível de qualidade 

de todos os modelos concor-
rentes. Nenhum voto foi dado 
aleatoriamente. Todos respon-
deram a exigentes test drives, 
análises detalhadas e estudos 
de competição.

Como nos anos anterio-
res, o processo de votação foi 
verificado pelo auditor Grant 
Thornton, que colaborou na 
contagem dos votos desde o 
início do Women’s World Car 
of the Year. O resultado são 

seis modelos imbatíveis, que 
representam a excelência de 
suas categorias.

Os seis vencedores anun-
ciados irão agora para a final 
que determina o vencedor 
do maior prêmio WWCOTY, o 
de Melhor Carro do Ano, que 
será anunciado no canal do 
YouTube do Women’s World 
Car of the Year no dia 8 de 
março, Dia Internacional da 
Mulher.

O Kwid faz 15,7 km/l na estrada e 15,3 km/l na cidade com gasolina no tanque e 11 km/l na 
estrada e 10,8 km/l na cidade com etanol

DIVULGAÇÃO

O Citroën C5 X superou outros 58 concorrentes
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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

 

 
UNIMED NOROESTE DO PARANÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

 
CNPJ.  M.F.  -  81.710.865/0001-43 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Diretor Presidente da UNIMED Noroeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico, 
Dr. Ronaldo Borges Pereira, em conformidade ao Art. 23 do Estatuto Social, convoca os 
médicos cooperados da UNIMED Noroeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico, 
cujo número nesta data é 242 ( duzentos e quarenta e dois ), para Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada dia 22 de março de dois mil e vinte e três, na sede da Unimed 
Noroeste do Paraná – Cooperativa de Trabalho Médico, sito a Rua Jussara, 3691 - 
Centro, nesta cidade, às 18 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados; às 19 horas em segunda convocação com a presença de metade 
mais um dos cooperados e às 20 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) dos 
cooperados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

 
1) Prestação de contas do Conselho de Administração compreendendo: 

a. Relatório de Gestão; 
b. Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022; 
c. Demonstrativo de Resultado Apurado – exercício de 2022; 
d. Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Externa. 

2) Destinação do Resultado do exercício; 
3) Destinação dos Fundos; 
4) Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal; 
5) Fixação dos valores dos honorários para Diretoria Executiva e Cédula de Presença 

dos Membros dos Conselhos de Administração, Técnico e Fiscal; 
 

 
Umuarama, 16 de fevereiro de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ 

Dr. Ronaldo Borges Pereira 
Diretor Presidente 

  Unimed Noroeste do Paraná 
 

 

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
Pilates com Aparelhos

Vaga nº  048/2023  para Umuarama

Pré-requisitos: ensino superior completo 
bacharelado em Educação física, curso 

reconhecido e concluído em instituição de ensino 
superior credenciada pelo MEC. 

Carteira de Habilitação Profissional: registro ativo 
no CREF/PR.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se .

Inscrições até  28/02/2023.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
RICARDO FELIPE GENOFRE, 
devidamente inscrita no 
CPF sob o nº 264.679.748-
67 situada à Praça de Bíblia, 
3336, Zona I, Cep: 87501-
055, Umuarama/PR, comu-
nica extravio do Alvará de 
funcionamento e com essa 
publicação o mesmo torna-
-se sem valor.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Alguns têm coragem nos prazeres; outros, 
nas dores; alguns, no desejo; outros, nos 

medos; e alguns são covardes sob as mesmas 
condições.” Sócrates
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ABRE & FECHA
Apesar de não ser considerado feriado 

nacional, o Carnaval em Umuarama seguirá 
os horários de funcionamento indicados 

pelos órgãos da administração pública es-
tadual e federal. Os horários de expediente 
da Prefeitura entre os dias 18 e 22 de fe-
vereiro, considerados pontos facultativos. 
O destaque e a garantia é que os serviços 

essenciais que, por sua natureza, não 
sofrerão paralisação. O prefeito Hermes 

Pimentel tranquiliza a população com re-
lação principalmente aos atendimentos em 
saúde, porque o Pronto Atendimento (PA) 
nunca fecha as portas e, da mesma forma, 
nunca fica sem ao menos dois médicos – 

fora toda a estrutura de enfermeiros, aten-
dentes etc – para os casos de urgências e 
emergências. “Vale destacar que há ainda 
os hospitais que ficam de plantão para 

todos os casos graves”, pontua o prefeito.

***

O secretário municipal de Saúde relata que 
as Unidades Básicas de Saúde (UBS) não vão 
abrir para atendimento nesses dias. O Paço 
Municipal não vai abrir na segunda-feira 

(20) e nem na terça-feira (21), voltando ao 
atendimento normal na quarta-feira (22) 
com expediente entre 13h3O e 17h3O. A 
Secretaria de Educação também comunica 

que não haverá aulas entre nos dias 20 e 21 
de fevereiro, porém o expediente em todas 

as unidades educacionais – escolas e CMEIs – 
voltam ao normal na quarta-feira (22).

***

A secretária municipal de Administração, 
Sara Borges Urbano, reforça que os órgãos da 
administração direta e indireta (com exceção 
dos serviços essenciais) também seguem os 
mesmos horários do Paço. O horário espe-
cial de expediente de trabalho vale para os 
órgãos da administração pública direta (se-
cretarias e diretorias) e indireta. “Os respon-
sáveis por esses órgãos podem estabelecer 
esquema de plantão, caso tenham estrutura 
para tal, porém vale ressaltar que o Decreto 
não se aplica aos serviços funerários, aos de 
varrição, aos de coleta de lixo, aos da Guarda 
Municipal e a outros serviços essenciais, que 

não podem sofrer paralisação”, detalha.

DESCE
A Pathmatics informou que 625 

dos 1.000 principais anunciantes 
do Twitter pararam de veicular 

anúncios em janeiro. Com isso, a 
receita mensal relacionada a esse 
segmento caiu mais de 60% de 
outubro de 2022 a 25 de janeiro 
deste ano, de cerca de US$ 127 
milhões para pouco mais de US$ 

48 milhões. (Olhar Digital)

DIA DO GATO
Celebrado em 20 de fevereiro, o Dia Internacional do Gato chama atenção para uma das 
espécies de estimação mais populares do mundo. Segundo levantamento do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 20 milhões de gatos habitam lares e cora-
ções dos brasileiros. Com habilidades incríveis, incluindo visão noturna aguçada, caça e 
agilidade surpreendentes, os “Felis Catus”, são popularmente reconhecidos pela indepen-
dência, mas os tutores devem se atentar aos cuidados especiais com os companheiros. 

Afinal, os gatos são amados no Brasil ... e no Instagram.....

ZOOM
É Carnaval -, e a coluna dá dicas de fantasias para os pequenos aproveitarem a 

festa. E a tendência que não para de crescer são os bloquinhos infantis . Eles são 
uma ótima oportunidade para os pais se divertirem com a criançada, né? Mas vai 

carnaval, vem carnaval, sempre surge uma dúvida cruel. Qual fantasia usar em 
tempos de crianças cada vez mais exigentes? Sabemos que os pequenos  não que-
rem ficar sem fantasia para participar dessa grande festa com seus coleguinhas, 
seja nos bloquinhos, na escola ou nos clubes. Não faltam opções de fantasias no 
mercado. Desde as mais elaboradas até as simples. Para ajudar a inspirar quem 
ainda está indeciso, a agência de modelos Max Fama fez este clique incrível. E 
vale lembrar que entre paetês, confete e serpentina, o mais importante são os 

pequenos ficarem confortáveis, para aproveitarem o carnaval ao máximo.

DIVULGAÇÃO


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

