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Umuarama tem redução de 60% nos 
acidentes de trânsito no Carnaval 2023
Em levantamento do Pelotão de Trânsito do 25°BPM foi possível veri-
ficar a redução dos casos de acidente de trânsito no Carnaval 2023, 
em comparação com o mesmo período de 2022 e 2021. Nos quatro 
dias de feriado em 2022 foram registrados 10 ocorrências na área 

urbana de Umuarama, enquanto que no feriado deste ano foram 
registrados quatro acidentes. A queda, segundo a PM, é reflexo das 
operações desenvolvidas no centro da cidade, principalmente com a 
utilização do etilômetro.
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O Grupamento de Operações Aéreas da Polícia Civil do Paraná aumentou em 39,6% o número de missões realizadas 
ao longo de 2022, na comparação com o ano anterior. Houve 539 apoios às operações da própria instituição e 
da Polícia Federal, além do transporte de órgãos em conjunto com a Divisão de Transporte Aéreo da Casa Militar. 
Em 2021, foram 386 missões contabilizadas. O GOA marcou presença também no Noroeste do Estado durante 
o Verão Maior Paraná com o policiamento ostensivo e repressivo a partir das aeronaves.
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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 -2,57% 25,76 
Vale ON -0,76% 87,36 
ItauUnibanco PN -1,86% 26,38 
Bradesco PN -1,00% 13,80 
Magazine Luiza ON -3,83% 3,52 
Via ON -8,41% 2,07

IBOVESPA: -1,85% 107.152 pontos

Iene 134,74
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 194,96

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,1% 5,1680 5,1690 +1,8%

PTAX  (BC) -0,5% 5,1724 5,1730 +1,4%

PARALELO -0,2% 5,0600 5,4700 +1,7%

TURISMO -0,2% 5,0600 5,4500 +1,7%

EURO -0,9% 5,4952 5,4979 -0,7%

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 22/02

Iene R$ 0,0384
Libra est. R$ 6,25
Peso arg. R$ 0,027
R$1: 1.412,83 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/02 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 1.539,50 -9,25 3,3%
FARELO mar/23 492,60 -5,10 6,6%
MILHO mar/23 674,00 -6,50 1,2%
TRIGO mar/23 736,50 -14,00 2,3%

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 22/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 22/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 169,00 0,0% -1,2%
SOJA Paranaguá 175,00 -0,6% -1,7%
MILHO Cascavel 84,00 1,2% 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
Quem pode trabalhar em casa deve ter 
um dia tranquilo, sem grandes preocu-
pações. No amor, quem está na pista 
vai sentir uma vontade enorme de rea-
tar um romance recém terminado. Se 
você acha que vale a pena tentar de 
novo, busque o diálogo. 

TOURO  21/4 a 205
Vai se expressar com mais facilidade 
e saberá argumentar para convencer 
as pessoas. Isso deve ajudar bastante 
no seu trabalho. Deve confiar em seus 
pressentimentos. No romance sintonia, 
boas conversas e muita cumplicidade.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Bom estímulo para lutar por uma pro-
moção ou por mais reconhecimento no 
emprego, mas é importante ter cuidado 
para não sonhar alto demais. No amor 
você sabe bem o que procurar e só vai 
investir na conquista se for alguém real-
mente interessante. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Tudo indica que não terá grandes desa-
fios hoje, mas caso encontre algum 
obstáculo procure ser mais racional 
para não deixar que isso afete. No amor, 
quem está livre vai buscar alguém que 
pense como você, que tenha os mes-
mos princípios e até a mesma religião.

LEÃO 22/7 a 22/8
É importante não revelar seus planos 
e projetos a ninguém. Tenha cuidado 
com falsidades. No amor, com seu 
charme você pode envolver quem qui-
ser. Uma atração proibida pode mexer 
com seus instintos e o céu indica que 
vai ser difícil resistir. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pode conhecer gente nova ou fortale-
cer os laços com as pessoas queridas.  
Na vida a dois, você vai sentir ainda 
mais carinho por quem ama e o clima 
será de puro companheirismo. Atra-
ção por alguém que já conhece não 
está descartada.

LIBRA  23/9 a 22/10
Você vai ser preocupar mais com a 
imagem que passa aos chefes e cole-
gas nesta quinta-feira. Tenha atenção 
à saúde: evite a automedicação. Pode 
se envolver com colega ou alguém 
influente. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Tudo que possa trazer novidades para 
sua vida ou mais conhecimento para 
você vai te interessar. Na paquera, 
evite entrar de cabeça num relaciona-
mento ou criar ilusões. Deixe o tempo 
mostrar se vale mesmo a pena. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Bom momento para acertar os pon-
teiros com os parentes e fortale-
cer a união familiar. No amor, você 
está muito atraente e isso deve 
atrair vários admiradores por onde 
for. Amigos podem dar apoio numa 
conquista. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Terá muita facilidade para se relacionar 
e sensibilidade de sobra para perceber 
onde e como pode ajudar os outros. 
Se você tem um namoro recente, pode 
querer conversar sobre compromisso. 
Para quem já casou, doses extras de 
união e diálogo. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O trabalho continua entre as suas 
prioridades e vai cumprir tarefas de 
rotina com muito empenho, dedica-
ção e disciplina. Respeite o horário 
das refeições e as pausas para des-
canso. Na conquista, vai sentir mais 
segurança em paquerar alguém que 
já conhece. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Pode usar seu entusiasmo para conta-
giar os colegas e manter o ambiente 
de trabalho leve e descontraído. Deve 
chamar a atenção de muita gente e 
ainda render boas novidades na 
paquera. No romance a fase român-
tica e ideal para namorar.

Os nascidos hoje são indivíduos práticos e comprometidos. Farão de tudo 
para alcançar uma posição. Usa argumentos lógicos e lúcidos quando acon-
selha e isso pode muitas vezes representar pessimismo por isso precisam 
tomar cuidado para não se tornarem críticos demais, até mesmo amargos.

Horóscopo nascidos em 23 de fevereiro

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 23/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 26
min 23

max 27
min 20

Cascavel
max 24
min 19

Foz do Iguaçu
max 27
min 22

max 27
min 19

Curitiba
max 23
min 18

FASES 
DA LUA

Sexta 24/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 25/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
14/03 - 23h08
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é o molar
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do Norte

Memória de
computador
O da Terra

é a Lua

Grande
pedaço

Locais de
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fortuna 
Tecla de 

gravadores

O talento
que nasce

com a
pessoa

Setor de carga e
descarga no porto
Tecido usado na

confecção de blazers

Ato, em
inglês

Consoante
repetida 

em "pipa"
(?) Family,
grupo vocal

da MPB

Proíbe;
impede

Exclusiva

Interjeição
gaúcha

Thiago La-
cerda, ator
Membro
do clube

Tipo de
aparta-
mento

Grande
monte 
de sal

Despido

3/act — fat — ram — rec. 4/flat. 5/sócio.
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T O D I O E R
A A A S S O L A

U R C A AU R E
I N C E R T E Z A

T A E B A T M A N

R

Símbolo
do escudo 
do Botafo-
go (fut.)

O céu
da boca 
(Anat.)

Travessa
para
servir

verduras

Apelido
do cantor

Raul
Seixas 

Ruidosa;
baru-
lhenta

Local
para aten-
dimento de
enfermos

Marcelo 
(?),

apresen-
tador

Mexe a
terra

como as
galinhas
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supliquem

O bairro
do Pão de

Açúcar
(RJ)
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Brasileiro
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nota
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O Homem-
Morcego

(HQ)         

Dúvida;
indecisão
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cólera
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cutânea

Preso à
carroça
(o boi)
Divide
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usada na
Medicina
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sociais
Fios en-
rolados

Sílaba de
"tonto"
Os, em

espanhol

A (?): 
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Tecla de
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da alcateia
"Escrava 

(?)", novela

É puro, no
campo
Faleci-
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Vontade
de beber

André
Dias, ator
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tentados

por postes

Alta tem-
peratura

Rua
(abrev.)

Arma
indígena
Material

de cercas

Acaba-
mentos de

costura 
A 1a vogal

Opõe-se 
a "off"

Que não
brilha

Arrasa;
devasta

Vogais de
"casa"

2/on. 3/los — tae. 4/urca. 5/calor — enter. 6/palato.
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Mercado financeiro eleva projeção
da inflação de 5,79% para 5,89%

A previsão do mercado 
financeiro para o Índice 
Nacional  de  Preços  ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial 
do país, subiu de 5,79% para 
5,89% para este ano. A estima-
tiva consta do Boletim Focus, 
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central (BC) 
com a expectativa de institui-
ções financeiras para os princi-
pais indicadores econômicos.

Para 2024, a projeção da 
inflação ficou em 4,02%. Para 
2025 e 2026, as previsões são 
de inflação em 3,78% e 3,7%, 
respectivamente.

A previsão para este ano 
está acima do teto da meta de 
inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. Definida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), a meta é de 3,25% para 
este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é de 
1,75% e o superior de 4,75%.

Da mesma forma, a proje-
ção do mercado para a inflação 
de 2024 também está acima do 
centro da meta prevista, fixada 

em 3%, mas ainda dentro do 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual.

Em janeiro, puxado prin-
cipalmente pelo aumento de 
preços de alimentos e combus-
tíveis, o IPCA ficou em 0,53%, 
segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

JUROS
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central 
usa como principal instru-
mento a taxa básica de juros, 
a Selic, definida em 13,75% 
ao ano pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom). A taxa está 
nesse nível desde agosto do 
ano passado, e é o maior nível 
desde janeiro de 2017, quando 
também estava nesse patamar.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre o ano em 12,75% ao 
ano. Para o fim de 2024, a esti-
mativa é de que a taxa básica 
caia para 10% ao ano. Já para 
o fim 2025 e 2026, a previsão é 
de Selic em 9% ao ano e 8,75% 
ao ano, respectivamente.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a 

finalidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança. 
Desse modo, taxas mais altas 
também podem dificultar a 
expansão da economia. Mas, 
além da Selic, os bancos con-
sideram outros fatores na hora 
de definir os juros cobrados 
dos consumidores, como risco 
de inadimplência, lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom diminui 
a Selic, a tendência é de que 
o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a inflação e estimulando 
a atividade econômica.

PIB e câmbio
A projeção das instituições financeiras para o crescimento da eco-

nomia brasileira neste ano também subiu de 0,76% para 0,8%. Para 
2024, a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB, a soma de 
todos os bens e serviços produzidos no país) é de crescimento de 

1,5%. Para 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta expansão do 
PIB em 1,8% e 2%, respectivamente. A expectativa para a cotação 

do dólar está em R$ 5,25 para o final deste ano. Para o fim de 2024, 
a previsão é de que a moeda americana fique em R$ 5,29.

Prazo
Termina no dia 28 de fevereiro, 
último dia útil do mês, o prazo 
para as empresas enviarem aos 
funcionários o informe com os 
rendimentos referentes a 2022. O 
prazo também vale para bancos 
e corretoras de valores, que 
devem disponibilizar o documento 
referente aos rendimentos 
de aplicações financeiras dos 
seus clientes.   Os informes são 
necessários para preencher a 
declaração de Imposto de Renda da 
Pessoa Física 2023. Os documentos 
não precisam, necessariamente, 
ser enviados pelos Correios, 
podendo ser disponibilizados 
pela internet e em aplicativos de 
internet banking. O empregador 
ou o banco que não fornecerem os 
comprovantes dentro do prazo ou 
disponibilizarem com erros estarão 
sujeitos a pagamento de multa.
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Projeto de Lei prevê
especialistas em autismo
nas escolas do Estado

Uma proposta em tramita-
ção na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) determina 
que as escolas estaduais 
paranaenses disponham de 
profissionais com certificação 
técnica ou ensino superior 
para realizar o atendimento 
às pessoas com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). A 
justificativa do projeto de lei 
31/2023, de autoria do depu-
tado Thiago Bührer (União 
Brasil), afirma que há um défi-
cit de profissionais especializa-
dos no assunto. Por isso, argu-
menta, a inclusão das pessoas 

Procuradoria na Alep recebe
fórum de lideranças femininas

A Procuradoria Especial 
da Mulher da Alep, o Fórum 
Paranaense de Instâncias de 
Mulheres de Partidos Políticos e 
o Ministério da Mulher, Família e 
Direitos Humanos reuniram-se, 
semana passada para ouvir as 
sugestões, debater a programa-
ção do 1º Encontro de Prefeitas e 
Vereadoras do Paraná e preparar 
a vinda da ministra Aparecida 
Gonçalves ao encontro.

Compareceram à reu-
nião a procuradora especial 
da Mulher, deputada Cloara 
Pinheiro (PSD), a secretá-
ria executiva do Ministério 
das Mulheres, Maria Helena 
Guarezi, a secretária de estado 
da Mulher e Igualdade Racial, 
Leandre Dal Ponte, a vereadora 
em Curitiba, Amália Tortato, 
mulheres representantes de 13 
partidos, do Conselho Estadual 
do Direitos da Mulher, do 
Comitê de Políticas Públicas 
(Núcleo Curitiba) e do Fórum 
Mulheres de Partidos Políticos.

A deputada Cloara Pinheiro 
agradeceu a presença da secre-
tária executiva do Ministério 
da Mulher. “Hoje tivemos 
uma manhã histórica aqui na 
Assembleia, com a presença 
de 13 partidos em uma reunião 
que está acima de cor partidá-
ria, com testemunhos de vida, 
a participação de uma cantora, 
cada uma falou da sua necessi-
dade e a nossa secretária Maria 
Helena respondendo a todas 
as perguntas sobre políticas 

com TEA “se torna incompleta 
e sobrecarrega os poucos pro-
fissionais capacitados”.

A proposta proíbe a con-
tratação e utilização de esta-
giários para tal finalidade, 
salvo quando acompanhado 
de um profissional com-
provadamente capacitado 
no atendimento as pessoas 
com TEA. A determinação diz 
ainda que as despesas decor-
rentes para executar as ações 
virão de dotações próprias no 
orçamento vigente. O projeto 
aguarda parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça 

(CCJ). Ainda de acordo com a 
justificativa da medida, o tra-
tamento adequado e o apoio 
educacional em idade precoce 
melhoram os resultados em 
longo prazo, considerando a 
neuroplasticidade cerebral.

“Diante disso, os professo-
res e demais profissionais de 
educação precisam ser sensí-
veis, criteriosos e observar as 
potencialidades e habilidades, 
trabalhando com responsabi-
lidade, fortalecendo parce-
rias com as famílias e demais 
profissionais que atendem o 
aluno”, afirma.

públicas para as mulheres”, 
concluiu.

A secretária executiva do 
Ministério da Mulher, Maria 
Helena Guarezi, agradeceu 
em nome da Ministra Cida 
Gonçalves e disse que “a reu-
nião foi muito rica para trocar 
impressões e tenho a certeza 
que a gente sai daqui com um 
processo de debate político e 
união mesmo”. Parabenizou 
a procuradora da Mulher 
deputada Cloara por toda 
sua história de vida e pela 
luta em favor das mulheres e 
que “agora começa uma nova 
etapa para as mulheres do 
Paraná a partir de todo este 
processo que a gente vem 
construindo juntas”.

A secretária de estado da 
Mulher e Igualdade Racial, 
Leandre Dal Ponte saudou 
o Fórum e declarou que nas 
questões de políticas públi-
cas para mulheres “o que nos 

separa é muito menos do que 
nos une. “É importante este 
Fórum porque a luta tem que 
ser coletiva, que imprima um 
pacto onde todos movimentos, 
a sociedade e todos os pode-
res possam trabalhar juntos. 
Já tivemos muitos avanços e 
é preciso que sejam reconhe-
cidos, mas ainda temos um 
grande caminho pela frente 
e acredito que toda iniciativa 
é muito bem-vinda, onde a 
gente possa trabalhar em um 
contexto de convergência”, 
concluiu.

“Um dos papeis do fórum é 
organizar essas agendas con-
juntas entre as mulheres para 
fomentar a participação delas 
na política e a representativi-
dade da mulher nos espaços 
de poder, além de buscar mais 
espaços nas estruturas nacio-
nais e estaduais nos partidos 
político”, explicou a coordena-
dora do Fórum, Ana Moro.

NO encontro, foi debatida a programação do 1º Encontro de Prefeitas e Vereadoras 
do Paraná
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Insistência I

Pela terceira vez, foi encaminhado para apreciação dos 
vereadores, uma proposta legal de autoria do Poder Executivo 

do Município, que trata do plano de aposentadoria dos 
servidores. Através de projeto de Lei Complementar, o texto 

que será discutido pelo parlamento amanhã, a partir das 
14h em sessão extraordinária, dispõe sobre as hipóteses de 

aposentadoria dos vinculados ao Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS, as regras permanentes e de transição, os 

requisitos de concessão e o cálculo dos proventos de 
aposentadoria, além dos requisitos e cálculo das pensões por 

morte que serão pagas aos dependentes dos servidores, direito 
adquirido e pagamento de abono de permanência.

Insistência II
Outro projeto que será 
discutido também em 
sessão extraordinária na 
tarde de amanhã (sexta-
feira, 24), decidirá sobre 
alterações no plano de 
carreira, cargos, empregos, 
salários, remuneração e/ou 
vencimentos dos servidores 
ativos da administração 
direta, indireta autárquica 
e fundacional do Poder 
Executivo do Município 
de Umuarama. Segundo 
o prefeito, em mensagem 
enviada aos vereadores, “é 
importante destacar que o 
Projeto de Lei em análise busca 
adequar a nomenclatura das 
progressões por função de 
gestão, por representação, 
administração, controladoria, 
direção superior, direção, chefia 
e assessoramento.

Cerceando
Em carta à Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco), Lula defendeu a regulação de 
plataformas digitais para enfrentar a disseminação de mentiras 
e desinformações no ambiente virtual. Disse também que é 
preciso combater a concentração do mercado digital com a 
democratização da internet e a promoção da autonomia dos 
países em desenvolvimento nessa área. Enviou a carta, que foi 
lida ontem (22), em Paris, na abertura da conferência Internet 
for Trust (Por uma Internet Confiável).

Diretrizes Globais
A Unesco propõe a discussão de diretrizes globais para 
regulamentar as plataformas digitais, melhorar a confiabilidade 
das informações e proteger a liberdade de expressão e os 
direitos humanos. “Precisamos de equilíbrio. De um lado, 
é necessário garantir o exercício da liberdade de expressão 
individual, que é um direito humano fundamental. Por outro 
lado, precisamos assegurar um direito coletivo: o direito de 
a sociedade receber informações confiáveis, e não a mentira 
e a desinformação. Também não podemos permitir que a 
integridade de nossas democracias seja afetada pelas decisões 
de alguns poucos atores que hoje controlam as plataformas”, 
escreveu o presidente.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Sem prejuízos
Pimentel ressalta que a 
proposta sobre o plano 
de carreira, de cargos, 
empregos, salários, 
remuneração e vencimentos 
dos servidores ativos da 
administração direta, indireta 
autárquica e fundacional do 
Executivo, que a alteração 
não acarreta prejuízos 
financeiros. “Informa-se 
que a anexa proposta de lei 
não acarreta qualquer tipo 
de prejuízo aos proventos 
desta Municipalidade, não 
havendo que se falar em 
impacto nas despesas com 
folha de pagamento. Ciente 
da importância e relevância 
do presente Projeto, espero 
contar com o aval desse 
Legislativo, ao passo que 
solicito a aprovação da 
proposição”, conclui.
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Câmara decide amanhã se 
autoriza a criação de um 
Fundo para Políticas Penais

Um projeto de Lei Ordinária 
de autoria do Poder Executivo, 
foi encaminhado à Câmara 
Municipal e entrou em pauta 
da sessão extraordinária, dis-
cutirá a criação de um Fundo 
para Políticas Penais em 
Umuarama. A sessão está mar-
cada para começar às 14h de 
amanhã (sexta-feira, 24).

Segundo a proposta, a cria-
ção do Fundo objetiva finan-
ciar políticas penais alterna-
tivas dentro do município, 
tencionando a reintegração 
social de pessoas presas, 
internadas ou egressas e de 
controle e participação social 
no sistema da justiça criminal.

A pretensão também é dar 
cumprimento ao conhecido 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), no bojo da ADPF nº 347 
de 2015, ao demarcar que o 
país enfrenta um “estado de 
coisas inconstitucional” no 
sistema penitenciário, carac-
terizado por um quadro de 

Parlamentares faturam mais de R$ 40 
milhões com “mudança fantasma”  

O Congresso Nacional vai 
gastar mais de R$ 40 milhões 
com a chamada “mudança fan-
tasma” de parlamentares neste 
início de ano. Praticamente 
todos os 513 deputados federais 
e 27 senadores da legislatura 
que teve início em primeiro de 
janeiro, além dos que encerra-
ram seus mandatos em 31 de 
janeiro, receberam ou recebe-
rão R$ 39,3 mil brutos a título de 
ajuda de custo para se mudar 
para Brasília ou para fazer o 

violação generalizada e con-
tínua dos direitos fundamen-
tais das pessoas privadas de 
liberdade.

Segundo o texto, “Na opi-
nião da Corte, referido estado 
se agrava diante das ações e 
omissões, bem como das falhas 
estruturais existentes no Poder 
Público, chamando a atenção 
dos três poderes (Legislativo, 
Executivo e Judiciário) para 
solucionarem o contexto de 
inconstitucionalidade”.

“Agora, os Municípios tam-
bém são chamados a intervi-
rem, a fim de potencializarem 
as conexões entre os serviços 
e o exercício da jurisdição 
criminal, dando sequência à 
iniciativa empreendida pelo 
Município de Guaíra que, atual-
mente, é o único do Estado do 
Paraná que teve êxito na insti-
tuição do Fundo”.

De acordo com a proposta, 
a aprovação da minuta do 
Projeto de Lei mostra-se a 

oportunidade efetiva na cap-
tação de recursos por esta 
Administração, visando aten-
der aos dilemas e dificuldades 
na implantação de Políticas 
Públicas de ressocialização 
das pessoas condenadas, de 
modo a se unir à perspec-
tiva Federal no combate ao 
imbróglio e auferir resultados 
frutíferos.

Para tanto, os recursos cap-
tados deverão ser aplicados em 
programas, ações e projetos que 
fomentem a integração social de 
pessoas presas, promovendo a 
igualdade racial e de gênero, 
contemplando formação labo-
ral, cursos profissionalizantes e 
a educação formal. A proposta 
proíbe a aplicação dos recursos 
na construção, reforma, amplia-
ção ou manutenção de unidades 
prisionais, aquisição de instru-
mentos de uso da força, como 
armamentos letais, menos letais 
e algemas, ou quaisquer outros 
equipamentos.

caminho inverso, de volta aos 
seus Estados de origem.

Desse montante, cinco 
senadores e cerca de 280 depu-
tados federais reeleitos recebe-
ram ou receberão duas cotas 
da verba-mudança: uma delas 
referente ao fim da legislatura 
passada e outra pelo início da 
atual, totalizando R$ 78,6 mil 
extras no começo deste ano. 
Os recursos são disponibiliza-
dos até mesmo para congres-
sistas que foram eleitos pelo 

Distrito Federal.
A ‘Ajuda de Custo’, como é 

chamada a verba, está ampa-
rada atualmente no Decreto 
Legislativo 172/2022, que esta-
belece a destinação de um salá-
rio extra (R$ 39,3 mil) aos parla-
mentares no início e no final do 
mandato. A lista dos reeleitos 
que vão embolsar quase R$ 80 
mil extras parlamentares conta 
com nomes como o de Eduardo 
Bolsonaro (PL-SP), Arthur Lira 
(PP-AL) e Zeca Dirceu (PT-PR).

No Paraná, a Alep vai premiar 
mulheres de destaque na socieda-
de. A proposta institui o Prêmio 
Rosy de Macedo Pinheiro Lima, 
que será conferido anualmente 
a dez mulheres indicadas pela 
Bancada Feminina, nas comemo-
rações do Dia Internacional da 
Mulher, em 8 de março. O pro-
jeto pretende “homenagear dez 
mulheres que se destaquem em suas 
atividades e representem a força, 
garra e determinação feminina”. O 
texto tramita em regime de urgência 
e aguarda parecer da CCJ.

ORLANDO KISSNER/ALEP

Agro no diálogo
As recentes mudanças no 
Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) foi um dos assuntos 
tratados na reunião ordinária 
da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA). Segundo 
o presidente da bancada, 
deputado Pedro Lupion (PP), as 
mudanças sugeridas e aplicadas 
pelo governo enfraquecem o 
setor e, por isso, a bancada está 
pronta para dialogar pela volta 
da estrutura anterior. “O agro é 
o motor econômico do Brasil e o 
que acontece com ele reverbera 
em todo o país”, afirma.

Posse na Itaipu
A posse do deputado Enio Verri 
(PT) na Itaipu Binacional ficou 
para o meio do mês de março. 
O suplente de Verri, Elton Welter 
(PT) já participa das reuniões 
da bancada paranaense. Welter 
estava na última reunião do 
pedágio no gabinete do ministro 
Renan Filho.

Não procede
O PT identificou como fogo 
amigo a notícia apontando que 
a primeira dama Janja da Silva 
(PT) estaria pressionando pela 
nomeação do ex-deputado 
Péricles Mello (PT) na Diretoria 
de Coordenação da Itaipu 
Binacional. Quem deve 
assumir a diretoria é Carlos 
Carboni, assessor da deputada 
Gleisi Hoffmann, presidente 
nacional do PT.

Verão passado
O deputado Beto Richa (PSDB) 
fez questão de reafirmar, 
na reunião da bancada 
paranaense, dos dissabores 
que passou na Operação 
Lava Jato, capitaneada pelo 
deputado Deltan Dallagnol 
(Podemos), presente na 
reunião. Richa falou do 
processo de reconstrução 
da vida política, que foi 
perseguido, vítima de uma 
injustiça e que a verdade está 
vindo à tona. Ao comentar os 
atos golpistas de 8 de janeiro 

Novos negócios
O secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros 

(PP) comunicou em suas redes sociais a retomada dos voos 
de Maringá para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. 

“O governador Ratinho Junior recebeu a confirmação da 
retomada dos voos para Congonhas pelo presidente da GOL 

Linhas Aéreas, Celso Ferrer. A volta dessa rota direta, prevista 
para o dia 26 de março, era um grande anseio dos empresários 
da região. A logística mais ágil vai facilitar a atração de novos 

negócios para Maringá”, disse.

em Brasília, fez uma analogia 
ao comentar a interferência 
nas eleições.

Respeitar as urnas
“Temos que respeitar o 
resultado das urnas, embora 
recentemente neste país vimos 
o desrespeito à democracia, a 
falta de apreço à democracia, 
com interferência nas eleições 
aqui no nosso país. E eu fui 
vítima disso, só para deixar 
aqui registrado o meu repúdio 
ao que fizeram recentemente 
neste país”, disse Beto Richa.

Assumiu
O deputado Rodrigo Estacho 
(PSD) assumiu na quarta-feira, 
15, a vaga da deputada Leandre 
Dal Pont (PSD), nomeada pelo 
governador Ratinho Júnior 
(PSD) na chefia da Secretaria da 
Mulher e Igualdade Racial.

Ajuda humanitária
A Central Única das Favelas 
(Cufa) no Paraná está 
mobilizada para arrecadar 
itens a pessoas atingidas 
pelas chuvas no litoral norte 
de São Paulo. Para ajudar os 
desabrigados e desalojados, a 
Cufa está recebendo doações 
de materiais de higiene e de 
limpeza, e água. Os produtos 
podem ser entregues na sede 
da organização, na Rua Silveira 
Neto, 805, no bairro Água 
Verde, em Curitiba.

Paraná para China
Das 27 unidades da Federação, 
14 tiveram a China como 
principal destino de suas 
exportações em 2022. A 
exportação brasileira para a 
China em 2022 foi recorde: US$ 
89 bilhões. O Paraná foi o sexto 
estado que mais movimentou 
as vendas do Brasil para o 
exterior, representando quase 
7% de participação nacional. 
A China foi o principal parceiro 
internacional. Mais de 16% das 
negociações do estado tiveram 
o país asiático como destino, 
num total de US$ 3,6 bilhões 
em valores exportados.
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Campanha Umuarama
Liquida anuncia ‘leva’ de 
descontos de até 70%

O comércio de Umuarama 
já entrou no clima da primeira 
grande campanha de des-
contos do ano. No auge da 
pandemia de coronavírus, a 
Umuarama Liquida foi promo-
vida em substituição à Ponta 
de Estoque e caiu no gosto de 
lojistas e consumidores, sendo 
reeditada com sucesso no ano 
passado. Segundo associados 
consultados, os descontos 
podem chegar a 70%.

Se na Feira Ponta de 
Estoque as lojas levam suas 
mercadorias para serem ven-
didas em um dos pavilhões do 
parque de exposições Dario 
Pimenta Nóbrega, na promo-
ção Umuarama Liquida os 
empresários fazem suas ‘quei-
mas de estoque’ nas próprias 
lojas, organizando promo-
ções e preparando condições 

Bombeiros salvam 1.264 pessoas de
afogamentos no Verão Maior Paraná

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Paraná (CBMPR) 
divulgou um balanço das 
suas ações durante a tempo-
rada. Foram contabilizadas 
151.986 ações preventivas 
durante os 65 dias do Verão 
Maior Paraná. Foram reali-
zados 1.264 salvamentos em 
água, e nove pessoas morre-
ram afogadas. Além disso, os 
bombeiros localizaram 545 
crianças que estavam perdi-
das nas areias, mostrando 
que o uso da pulseirinha 
de identificação é extrema-
mente necessário. Até este 
fim de semana, as equipes já 
distribuíram 11.542 pulseiri-
nhas de identificação.

“O Corpo de Bombeiros 
orienta os responsáveis pelas 
crianças que procurem os 
postos de guarda-vidas nas 
praias, para colocar a pul-
seirinha de identificação nas 
crianças. Isso é um cuidado a 
mais com elas, dentro e fora 
da água”, alertou a porta-voz 
do Corpo de Bombeiros no 
Verão Maior Paraná, capitã 
Thayane de Lima.

Os banhistas são orientados 
a ficar na faixa protegida, para 

AO contrário da ‘Ponta de Estoque’, onde as lojas levam as mercadorias ao parque de expo-
sições, na Umuarama Liquida os empresários a queima de estoque na própria loja

especiais para atrair o público 
consumidor.

“Os estabelecimentos parti-
cipantes estarão devidamente 
identificados com o adesivo 
da campanha e a expecta-
tiva é das mais positivas. A 
Diretoria Setorial do Comércio 
e o Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva da 
Aciu fizeram um belo trabalho 

na organização e promoção da 
campanha”, ressalta o presi-
dente da Aciu, Miguel Fuentes 
Romero Neto.

Hoje (quinta-feira, 23) e 
amanhã (sexta-feira, 24), o 
horário de atendimento será 
o habitual (até às 18h). No 
Sabadão (25) as lojas terão 
expediente especial, aten-
dendo das 9h às 17h.

que possam aproveitar o seu 
lazer de uma maneira segura 
e tranquila. “Orientamos tam-
bém para que as pessoas evi-
tem ingerir bebidas alcoólicas, 
antes de entrar na água. Esse 
cuidado é importante, prin-
cipalmente neste período de 
feriado”, completou.

Durante a temporada do 
Verão Maior Paraná, o litoral 
paranaense contou com um 
efetivo de 535 bombeiros mili-
tares e 133 guarda-vidas civis, 
que estiveram nos 92 postos 
distribuídos em toda orla. Os 

postos de guarda-vidas funcio-
nam diariamente nas praias de 
Guaratuba, Matinhos, Pontal 
do Paraná, Ilha do Mel e, com 
um posto tático-móvel, em 
Morretes.

“O trabalho dos guarda-
-vidas acontece diariamente, 
em todos os postos do litoral, 
das oito às dezenove horas. É 
importante que os turistas pro-
curem a área protegida pelos 
guarda-vidas, porque caso seja 
necessário intervir de alguma 
forma estaremos por perto”, 
complementou a capitã.

A
S

S
E

S
S

O
R

IA

DESDE o início da Operação, foram realizados 1.264 salvamentos em água, e nove pessoas 
morreram afogadas
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coluna

Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Mistério do exame
Desde o início de 2020, 
existem dois exames para 
detecção de Covid-19 no 
Hospital das Forças Arma-
das na lista dos sigilos 
do Governo de Bolsonaro. 
Seriam do então presidente 
e da sua esposa, realizados 
após o retorno dos Esta-
dos Unidos, quando toda 
a comitiva voltou contami-
nada. Até o comandante 
do avião pegou Covid, uma 
penca de ministros e menos 
o casal... Acreditam? À 
época, registramos que 
Bolsonaro, visivelmente 
abatido, teria se contami-
nado. Ele negou, mas nunca 
mostrou o exame. 

Cadê a 
transparência?
Levantamento da Coluna 
junto à CGU aponta os 
órgãos com mais omissões 
(que deixaram de respon-
der) demandas via Lei de 
Acesso à Informação em 
2022: foram a Companhia 
das Docas da Bahia (9 
registros), Colégio Pedro II, 
no Rio de Janeiro (6); e Fun-
dação Universidade Federal 
de Ouro Preto (4).

Quali dos 100
O Palácio do Planalto vai 
atrás de uma empresa de 
renome no mercado para 
contratar (via licitação ou 
convite) visando realizar 

Canseira na PF 
A Polícia Federal perde um tempo resolvendo questões 
internas – há disputa velada para afastar a ala bolsona-

rista dos comandos de departamentos. Ao passo que leva 
um drible de dois foragidos, que dão canseira aos investi-
gadores e à Inteligência da corporação. Até esta semana 

os policiais não sabem o paradeiro dos blogueiros bolsona-
ristas Wellington Macedo – agora com alcunha de terrorista 
– e Allan dos Santos. A suspeita é de que o primeiro, acu-
sado de implantar 
uma bomba num 

caminhão em 
Brasília, fugiu por 
terra para um país 

de fronteira. O 
outro segue nos 
Estados Unidos, 
sem endereço 
conhecido para 

ter uma visita dos 
agentes federais 

brasileiros em par-
ceria com o FBI.

pesquisas qualitativas e 
quantitativas do Governo. 
Ministros querem isso para 
a famosa ação dos 100 
dias de Governo. E quanto 
custará isso, não importa, 
há verba para tal. A primeira 
deve sair até fim de março, 
mesmo que seja uma corte-
sia de alguma agência. 

Fardas pretas
Há algo de estranho ocor-
rendo na Polícia Militar de 
Goiás. Tudo indica que foi 
uma limpa na ficha da cor-
poração por desvios éticos. 
O Governo afastou recente-
mente 16 “fardas pretas” 
– da tropa de elite, similar 
ao BOPE do Rio. Perderam 
status, equipamentos de 
ponta e voltaram a vestir a 
farda marrom de policial de 
ronda de rua. 

Genérico$ do Uber
O setor de aplicativos de 
transporte locais, seme-
lhantes ao Uber, cresceu 
38% em 2022. Segundo 
levantamento da startup 
Gaudium, nas regiões des-
centralizadas estes apps 
criados por startups movi-
mentaram mais de R$ 900 
milhões em 2022. A pes-
quisa aponta também que 
o método de pagamento 
mais usado por passageiros 
foi o dinheiro, responsável 
por 69,9% das operações, 
seguido pelo débito, com 
18,7%. 
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Missões aéreas aumentaram 39%
em 2022 com reforço operacional

O  G r u p a m e n t o  d e 
Operações Aéreas (GOA) da 
Polícia Civil do Paraná aumen-
tou em 39,6% o número de 
missões realizadas ao longo 
de 2022, na comparação com o 
ano anterior. Houve 539 apoios 
às operações da própria insti-
tuição e da Polícia Federal, 
além do transporte de órgãos 
em conjunto com a Divisão 
de Transporte Aéreo da Casa 
Militar. Em 2021, foram 386 
missões contabilizadas.

O GOA marcou presença 
também no Noroeste do Estado 
durante o Verão Maior Paraná 
com o policiamento ostensivo 
e repressivo a partir das aero-
naves. Os voos ocorreram nos 

finais de semana com o obje-
tivo de oferecer apoio aos outros 
órgãos, reforçando a segurança 
na região durante a temporada.

Em relação ao número de 
horas de voo da unidade nos 
dois períodos comparados, 
o crescimento foi de 29,8%, 
subindo de 624, em 2021, para 
810 em 2022.

Criado há sete anos, o gru-
pamento possibilitou que a 
PCPR expandisse a sua atua-
ção através do reforço aéreo. 
Durante esse período, tem par-
ticipado de operações exclusi-
vas e programadas para cum-
primento de mandados por 
todo o Paraná.

No ano passado, além das 

operações policiais, o GOA pas-
sou a fazer também o trans-
porte de órgãos e tecidos para 
transplantes em assistência à 
Divisão de Transporte Aéreo da 
Casa Militar, por meio de um 
termo de cooperação técnica.

“As missões e operações 
programadas foram intensifi-
cadas, auxiliando e fornecendo 
apoio às Polícias Civil, Militar e 
Federal, Corpo de Bombeiros 
e Guardas Municipais, além 
das ocorrências específi-
cas da PCPR e em auxílio às 
demais forças, em especial à 
Casa Militar no transporte de 
órgãos para transplante”, expli-
cou o delegado-chefe do GOA, 
Renato Coelho de Jesus.

A partir do segundo semes-
tre de 2022, o Grupamento pas-
sou a utilizar aeronaves para 
o transporte de órgãos. Antes, 
o translado era feito apenas 
por helicópteros. De janeiro a 
outubro de 2022 houve 24 voos 
com esta finalidade.

Desde que iniciou os tra-
balhos, em 2016, a unidade 
dispõe de dois helicópteros 
R44, um helicóptero Bell 407, 

HOUVE 539 apoios às operações da própria instituição e da Polícia Federal, além do trans-
porte de órgãos. Em 2021, foram 386 missões contabilizadas

AEN

um avião Beecheraft modelo 
Baron B58 e um helicóptero 
Eurocopter AS 350, locado.

Atualmente, o GOA conta 
com três comandantes, cinco 
copilotos e três operadores 
aerotáticos para os helicópte-
ros. Além deles, são mais dois 
copilotos em ascensão para 
comandantes de aeronave de 
asa fixa (avião).

“O avião contribui nos voos 
mais distantes, enquanto os heli-
cópteros são mais específicos 
para apoio em operações policiais 

em diversas localidades”, comple-
tou o delegado-chefe do GOA. 

A base principal da unidade 
permanece no aeroporto do 
Bacacheri, em Curitiba, desde 
a fundação do GOA. Além da 
Capital, o município de São 
Miguel do Iguaçu, na região 
Oeste do Paraná, possui uma 
estrutura desde 2020, com 
o objetivo de intensificar o 
combate ao contrabando e ao 
tráfico de drogas nas frontei-
ras do Estado com o Paraguai 
e a Argentina.
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Em janeiro, os portos paranaenses lideraram a exportação 
de soja no Brasil, com mais de trezentos e quarenta e seis 
mil toneladas.

Na educação, aumento de 86 escolas em tempo integral, 
passando de 167 para 253, e o Programa Ganhando o Mundo 
passa a ser oferecido também para professores.

Com mais de 15 mil idosos atendidos, a política de inclusão 
digital do Paraná se torna referência nacional.

NOTÍCIAS QUE FAZEM O PARANÁ AVANÇAR CADA VEZ MAIS.

Para mais informações, acesse: aen.pr.gov.br ou @aenparana. Governo do Estado. Trabalhando pelo Paraná que a gente quer.

Umuarama tem redução de 60% nos 
acidentes de trânsito no Carnaval 2023

Em levantamento realizado 
pelo Pelotão de Trânsito do 
25°BPM foi possível verificar a 
redução dos casos de acidente 
de trânsito no Carnaval 2023, 
em comparação com o mesmo 
período de 2022 e 2021. Nos 
quatro dias de feriado em 2022 
foram registrados 10 acidentes 
de trânsito na área urbana de 
Umuarama, enquanto que no 
feriado deste ano foram regis-
trados 4 acidentes.

Em 2021, no mesmo feriado 
de Carnaval o número era 
ainda maior, sendo registrados 
ao todo 23 acidentes. Quanto 
aos acidentes que resultaram 
em algum ferimento nos envol-
vidos também houve redução: 
foram 7 acidentes com vítimas 
em 2021, 7 em 2022 e somente 
2 no Carnaval 2023.

Por parte da Polícia Militar 
foi feito um trabalho de 
intensificação nas fiscaliza-
ções, sendo realizadas ações 
nos dias de feriado na ave-
nida Maringá e na avenida 

Governador Parigot de Souza.
Ao longo do carnaval 2023 

em Umuarama, 123 conduto-
res foram abordados e sub-
metidos a teste de etilome-
tro, sendo que dois foram 
multados por embriaguez ao 
volante, resultando em sus-
pensão imediata do direito de 
dirigir por 12 meses, remoção 
do veículo ao pátio do 25°BPM 
e multa no valor de aproxima-
damente R$ 3 mil. Além disso, 
foram confeccionadas 36 noti-
ficações de trânsito por con-
dutores dirigindo com algum 
problema referente a CNH 
(cassada/suspensa ou sem 
habilitação), e condutores/
passageiros flagrados sem uso 
de cinto de segurança.

“Reforçarmos a  toda 
população Umuarama nosso 
pedido de conscientiza-
ção quanto a embriaguez 
ao volante, uso de cinto de 
segurança e cuidados pela 
não utilização de aparelho 
celular enquanto dirige, além 

das regularizações junto ao 
Detran quanto a situação das 
CNH. Informamos também 
que as Operações de Trânsito 
continuarão sendo desen-
volvidas durante todo o ano 
de 2023”, conclui o tenente 
Helio Carvalho Martins Filho, 
comandante do Setor de 
Trânsito do 25º Batalhão da 
Polícia Militar de Umuarama.

Cárcere privado
A Polícia Civil de Goioerê informa 
que no do dia 20 de fevereiro, 
aconteceu a prisão em flagrante de 
um homem acusado de violência 
doméstica, cárcere privado e 
ameaça. A vítima denunciou o fato 
à PM através de mensagem de 
áudio. O autor foi ouvido e negou 
a prática dos crimes. O Poder 
Judiciário concedeu sua liberdade 
provisória sob argumento dele 
não ter resistido à prisão, ser 
primário e encontrar ausência de 
elementos que poderiam justificar 
sua segregação cautelar. Medidas 
protetivas foram tomadas para 
resguardar a integridade física 
da vítima e evitar a aproximação 
do acusado. A delegada diz que 
todos os esforços são feitos para 
esclarecer o caso.

OPERAÇÕES utilizando o etilômetro foram desenvolvidas durante o feriado no centro 
de Umuarama
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Prefeitura de Umuarama vai participar
do Rotary Day no Mutirão do Alvorada

Em seis dias do Carnaval, 15 novos
casos de Covid-19 são confirmados

O Boletim Covid divulgado 
ontem (quarta-feira, 22), pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
traz dados acumulados em seis 
dias do recesso de Carnaval: 15 
novos casos foram confirma-
dos, sendo nove mulheres, seis 
homens e nenhuma criança. 
Neste mês, 106 pessoas foram 
diagnosticadas com covid-19 – 
60 mulheres, 45 homens e uma 
criança, o que dá uma média 
de 4,8 casos por dia.

Existem hoje 51 pessoas em 
isolamento domiciliar, conside-
rando que são 36 casos ativos e 
outros 15 casos suspeitos. Desde 
o início da pandemia, em março 
de 2020, 41.844 tiveram covid e 
deste total 41.448 se recupera-
ram. Neste período, 360 pessoas 
faleceram por complicações da 
doença.

O  R o t a r y  C l u b  d e 
Umuarama vai realizar no 
próximo domingo, dia 26 de 
fevereiro, mais uma edição 
do Rotary Day, um dia inteiro 
dedicado a levar serviços à 
comunidade. O evento, que 
será das 9h às 15h na quadra 
esportiva do bairro Mutirão 
do Alvorada, conta com o 
apoio de diversos parceiros e 
voluntários e a Prefeitura de 
Umuarama participa com oito 
secretarias e diversas direto-
rias municipais. Os serviços 
serão oferecidos a moradores 
dos bairros Jardim Alvorada, 
Mutirão do Alvorada, Jardim 
San Gaetano e também bair-
ros daquela região.

O prefeito Hermes Pimentel 
comentou que a administração 
municipal não poderia ficar de 
fora desse super evento, que 
marca as comemorações do 
aniversário do Rotary Club, 
criado em 1905 na cidade de 
Chicago, nos Estados Unidos. 
“A Prefeitura e o Rotary têm 
muitos objetivos em comum, 
principalmente quando fala-
mos em atender à popula-
ção carente, às famílias mais 
necessitadas e levar opor-
tunidades a todos aqueles 
que mais precisam”, resumiu 
Pimentel.

A Secretaria Municipal de 
Saúde vai disponibilizar pro-
fissionais de enfermagem 
para oferecer a atualização de 
todas as vacinas de rotina para 
todas as idades. “Também 
teremos equipe da Vigilância 
Sanitária para oferecer orien-
tações sobre dengue, zykavírus 
e chikungunya. Mas também 
estaremos à disposição para 
ouvir a população”, indica o 
secretário Herison Cleik da 
Silva Lima.

A gerência da Agência do 
Trabalhador (que pertence 
à Secretaria de Indústria e 
Comércio) vai oferecer equi-
pes para auxílio na cria-
ção de currículos e orien-
tação para entrevistas de 
emprego, além de consultar 
sobre vagas disponíveis. A 
Secretaria de Agricultura, por 
meio do Banco de Alimentos, 
vai oferecer Oficina Prática de 
Aproveitamento de Alimentos, 
com orientações sobre alimen-
tação saudável e receitas. Já 

a Secretaria de Assistência 
Social vai orientar a população 
sobre o Cadastro Único.

A Sestram (Secretaria 
Municipal de Segurança, 
Trânsito e Mobilidade Urbana) 
vai levar informação sobre 
educação no trânsito, rea-
lizando uma “brincadeira 
séria”, que são os testes com 
óculos que simulam a visão 
de uma pessoa embriagada. 
“Esses óculos na verdade não 
equipamentos especiais que 
fazem as pessoas enxergarem 
como se tivessem ingerido 
bebida alcoólica. Os resulta-
dos são sempre alarmantes e 
com certeza fazem os moto-
ristas terem mais consciência 
sobre os riscos de beber e diri-
gir”, disse.O Procon (Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor) também vai 
levar uma equipe para orien-
tar sobre direitos do consu-
midor, formas de registrar 

Entretenimento
A parte de entretenimento fica a cargo da Secretaria de Integração 

Comunitária – que vai levar aulas de zumba e fit-dance, além de dar 
todo apoio logístico com tendas e barracas – e a Smel (Secretaria Mu-
nicipal de Esporte e Lazer), que disponibilizou as camas elásticas para 

diversão da criançada. Presidente do Rotary Club Umuarama Catedral, 
Valdete Sperandio Cruz, conta que o evento envolve os esforços dos 

companheiros que compõem os Rotarys Clubs de Umuarama, Catedral 
e Capital da Amizade, além dos Rotaracts e Interacts.

Apoio
Ela acrescenta que conta ainda com o apoio de diversos parceiros 
como a UniAlfa Universidade, Sanepar, Senac, Fecomércio, Noros-
par, LFC, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Aciu (Associação 

Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama), IFPR (Instituto Fede-
ral do Paraná), Zaeli, Drogarias Nissei, Defensoria Pública do Estado 
do Paraná, Colégio Estadual Hilda Kamal, Corpo de Bombeiros, Sesc 
e Adriana Banhara Oficina de Pintura Facial. “Como há previsão de 
chuvas para este domingo, talvez tenhamos que transferir o Rotary 
Day para outro dia. Mas vamos comunicar com antecedência caso 
isso aconteça”, afirma Valdete, que disponibilizou o whatsapp (44) 

99956-5182 para informações.

Segundo relatórios das insti-
tuições hospitalares com leitos 
exclusivos para tratamento de 
covid-19 conveniados ao SUS 
(Sistema Único de Saúde), existe 

reclamações e como denun-
ciar os casos de abuso come-
tidos por empresas e institui-
ções. “Também vamos levar 
material informativo sobre 

o Programa Dívida Zero, que 
tem conseguido grandes resul-
tados nas negociações entre 

consumidores inadimplentes e 
os credores”, detalhou o secre-
tário Deybson Bitencourt.

OS serviços serão oferecidos a moradores dos bair-
ros Jardim Alvorada, Mutirão do Alvorada, Jardim 
San Gaetano e também bairros daquela região
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hoje uma pessoa de Umuarama 
internada na enfermaria – um 
homem de 63 anos, que tomou 
quatro doses da vacina, está 
no Uopeccan. Diante desses 

números, a Sesa (Secretaria 
de Estado da Saúde) classifica 
Umuarama com bandeira verde, 
quando o risco de contamina-
ção é considerado baixo.

EXISTEM hoje 51 pessoas em isolamento domiciliar, considerando que são 36 casos ativos e outros 15 casos suspeitos
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Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Quem pode trabalhar em casa deve ter 
um dia tranquilo, sem grandes preocu-
pações. No amor, quem está na pista 
vai sentir uma vontade enorme de rea-
tar um romance recém terminado. Se 
você acha que vale a pena tentar de 
novo, busque o diálogo. 

TOURO  21/4 a 205
Vai se expressar com mais facilidade 
e saberá argumentar para convencer 
as pessoas. Isso deve ajudar bastante 
no seu trabalho. Deve confiar em seus 
pressentimentos. No romance sintonia, 
boas conversas e muita cumplicidade.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Bom estímulo para lutar por uma pro-
moção ou por mais reconhecimento no 
emprego, mas é importante ter cuidado 
para não sonhar alto demais. No amor 
você sabe bem o que procurar e só vai 
investir na conquista se for alguém real-
mente interessante. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Tudo indica que não terá grandes desa-
fios hoje, mas caso encontre algum 
obstáculo procure ser mais racional 
para não deixar que isso afete. No amor, 
quem está livre vai buscar alguém que 
pense como você, que tenha os mes-
mos princípios e até a mesma religião.

LEÃO 22/7 a 22/8
É importante não revelar seus planos 
e projetos a ninguém. Tenha cuidado 
com falsidades. No amor, com seu 
charme você pode envolver quem qui-
ser. Uma atração proibida pode mexer 
com seus instintos e o céu indica que 
vai ser difícil resistir. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pode conhecer gente nova ou fortale-
cer os laços com as pessoas queridas.  
Na vida a dois, você vai sentir ainda 
mais carinho por quem ama e o clima 
será de puro companheirismo. Atra-
ção por alguém que já conhece não 
está descartada.

LIBRA  23/9 a 22/10
Você vai ser preocupar mais com a 
imagem que passa aos chefes e cole-
gas nesta quinta-feira. Tenha atenção 
à saúde: evite a automedicação. Pode 
se envolver com colega ou alguém 
influente. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Tudo que possa trazer novidades para 
sua vida ou mais conhecimento para 
você vai te interessar. Na paquera, 
evite entrar de cabeça num relaciona-
mento ou criar ilusões. Deixe o tempo 
mostrar se vale mesmo a pena. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Bom momento para acertar os pon-
teiros com os parentes e fortale-
cer a união familiar. No amor, você 
está muito atraente e isso deve 
atrair vários admiradores por onde 
for. Amigos podem dar apoio numa 
conquista. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Terá muita facilidade para se relacionar 
e sensibilidade de sobra para perceber 
onde e como pode ajudar os outros. 
Se você tem um namoro recente, pode 
querer conversar sobre compromisso. 
Para quem já casou, doses extras de 
união e diálogo. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
O trabalho continua entre as suas 
prioridades e vai cumprir tarefas de 
rotina com muito empenho, dedica-
ção e disciplina. Respeite o horário 
das refeições e as pausas para des-
canso. Na conquista, vai sentir mais 
segurança em paquerar alguém que 
já conhece. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Pode usar seu entusiasmo para conta-
giar os colegas e manter o ambiente 
de trabalho leve e descontraído. Deve 
chamar a atenção de muita gente e 
ainda render boas novidades na 
paquera. No romance a fase român-
tica e ideal para namorar.

Os nascidos hoje são indivíduos práticos e comprometidos. Farão de tudo 
para alcançar uma posição. Usa argumentos lógicos e lúcidos quando acon-
selha e isso pode muitas vezes representar pessimismo por isso precisam 
tomar cuidado para não se tornarem críticos demais, até mesmo amargos.

Horóscopo nascidos em 23 de fevereiro

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 23/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 26
min 23

max 27
min 20

Cascavel
max 24
min 19

Foz do Iguaçu
max 27
min 22

max 27
min 19

Curitiba
max 23
min 18

FASES 
DA LUA

Sexta 24/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 25/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
14/03 - 23h08
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Oficial
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que nasce

com a
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descarga no porto
Tecido usado na
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Ato, em
inglês

Consoante
repetida 

em "pipa"
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grupo vocal

da MPB

Proíbe;
impede

Exclusiva

Interjeição
gaúcha

Thiago La-
cerda, ator
Membro
do clube

Tipo de
aparta-
mento

Grande
monte 
de sal

Despido

3/act — fat — ram — rec. 4/flat. 5/sócio.
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R A CH A E S M O
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P OS T O M E D I C O
L A S E R T O N

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

U R C A AU R E
I N C E R T E Z A

T A E B A T M A N

R

Símbolo
do escudo 
do Botafo-
go (fut.)

O céu
da boca 
(Anat.)

Travessa
para
servir

verduras

Apelido
do cantor

Raul
Seixas 

Ruidosa;
baru-
lhenta

Local
para aten-
dimento de
enfermos

Marcelo 
(?),

apresen-
tador

Mexe a
terra

como as
galinhas

Rezem;
supliquem

O bairro
do Pão de

Açúcar
(RJ)

Exército
Brasileiro

(sigla)

A segunda
nota

musical

Ales-
sandra
Negrini,

atriz  

O Homem-
Morcego

(HQ)         

Dúvida;
indecisão
(?) kwon 
do, luta

Raiva;
cólera

Inflamação
cutânea

Preso à
carroça
(o boi)
Divide

Luz
usada na
Medicina

Proibições
sociais
Fios en-
rolados

Sílaba de
"tonto"
Os, em

espanhol

A (?): 
sem rumo
Tecla de
micros

Membro 
da alcateia
"Escrava 

(?)", novela

É puro, no
campo
Faleci-
mento

Vontade
de beber

André
Dias, ator

São sus-
tentados

por postes

Alta tem-
peratura

Rua
(abrev.)

Arma
indígena
Material

de cercas

Acaba-
mentos de

costura 
A 1a vogal

Opõe-se 
a "off"

Que não
brilha

Arrasa;
devasta

Vogais de
"casa"

2/on. 3/los — tae. 4/urca. 5/calor — enter. 6/palato.

O talento do fotógrafo Paulo 
Roberto Nunes Silveira chama 
a atenção não só por sua capa-
cidade de captar momentos 
e situações inusitadas, mas 
pelo fato de registrar cenas de 
Umuarama que poucas pessoas 
conseguem. E, o mais curioso 
disso, é que ‘seu Paulo’, como 
é chamado, vive em situação 
de rua desde 2018, fato que 
não interfere em sua produ-
ção artística, que a partir desta 

Exposição do fotógrafo Paulo Silveira no Procon
quarta-feira (22) está em exposi-
ção no hall de atendimento do 
Procon Umuarama.

Com apoio do Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso 
(CMDI), a exposição de fotos 
fica aberta à visitação pública 
até o dia de março. Silveira 
foca suas lentes especial-
mente na natureza e em pai-
sagens, mas também observa 
outros pontos da arquite-
tura de Umuarama. “Aqui já 

é minha cidade, onde tenho 
muito orgulho em poder dizer 
que tenho amigos que me aco-
lhem, que me providenciam 
alimento e condições de vida”, 
cita, referindo-se aos profissio-
nais da Casa de Apoio Chico 
Xavier, a Casa da Sopa Dr. 
Leopoldino e o Centro Espírita 
Allan Kardec.

A exposição itinerante de 
Paulo Silveira já passou pelo 
Centro Cultural Vera Schubert, 

pelo Condomínio do Idoso 
e pelo Shopping Palladium, 
onde ficou por quase um mês 
e teve grande visitação. O 
secretário do Procon, Deybson 
Bitencourt, disse ter conhe-
cido o trabalho de Silveira e 
fez questão de abrir as portas 
da secretaria para que os fre-
quentadores pudessem apre-
ciar o trabalho. “É algo real-
mente surpreendente, tanto 
pela realidade de vida de 

Paulo, quanto por seu inegá-
vel talento: vale muito a pena 
conferir”, declarou.

O fotógrafo sempre faz ques-
tão de citar o advogado Lair 
Carboneira, que ‘apostou em 
seu talento’ e o incentivou em 
sua arte, além de agradecer à 
presidente do CMDI, Sebastiana 
Ruiz Garcia, à secretária da 
Assistência Social, Adnetra Vieira 
dos Prazeres Santana, e ao pre-
feito Hermes Pimentel.
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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

Renault Sport, a paixão pelos carros de
produção em série de alta performance

Se você perguntar para 
Laurent Hurgon se ele esco-
lheria outra vida, sem pensar 
muito... “Mudar a vida que 
eu tenho? Nem pensar”!, res-
ponde o piloto. “Eu me con-
sidero uma pessoa de sorte 
por ter desenvolvido minha 
carreira durante todos esses 
anos na Renault Sport. Este 
é o sonho de muitos amantes 
do automobilismo esportivo: 
fazer o que eu faço, tendo a 
missão de desenvolver veícu-
los de produção em série de 
alta performance”. Laurent 
Hurgon, piloto de testes e 
desenvolvimento na Renault 
Sport / Alpine Cars

O nome Renault Sport con-
seguiu personificar a ousadia 
da engenharia automotiva e 
as estratégias de design thin-
king que estavam por trás de 
sua visão quando o primeirís-
simo modelo foi lançado para 
ostentar esta grife. Motivada 
pelo sucesso alcançado pelo 
Clio Williams, a Renault Sport 
desenvolveu o projeto “W94”, 
que pegou o público de sur-
presa durante a apresentação 
na edição 1995 do Salão do 
Automóvel de Genebra. Como 
um objeto rodante absolu-
tamente atípico, o Spider 
Renault Sport deu o que falar.

Com um chassi de alumí-
nio e motor em posição cen-
tral traseira, o roadster de dois 
lugares fabricado em Dieppe, 
nas oficinas da Alpine (1995 a 
1999), era quase um manifesto.

Primeiro modelo de produ-
ção em série com a assinatura 
Renault Sport, o Spider mar-
cou a história dos veículos 
esportivos da marca.

EXPERTISE COBIÇADA
O tom tinha sido dado e foi 

replicado em vários modelos 
baseados na mesma estratégia 
– a paixão pela performance e 
o prazer de dirigir. A partir do 
ano 2000, o Clio R.S. (baseado 
no Clio 2) se encarregou de 
materializar esta filosofia, ofe-
recendo performances supe-
riores às do Clio Williams, com 
um visual bastante discreto. As 
gerações 3 e 4 do Clio também 
tiveram direito a uma versão 
Renault Sport, mas aquele que 
ainda se mantém na memória 

de todos é certamente é o Clio 
V6, lançado no mesmo ano que 
o Clio 2 R.S.

Com seu motor de 230 
cavalos em posição central tra-
seira e caixas de rodas avanta-
jadas, ele seduzia encarnando 
o espírito da Renault Sport de 
forma impactante e espetacu-
lar! O ‘enfant terrible’ se tor-
nou modelo de coleção, com 
preço que pode chegar atual-
mente a 100 mil euros! Com 
caixas de rodas avantajadas e 
motor de 230 cavalos em posi-
ção central traseira, o Clio V6 
é hoje um modelo de coleção 
bastante procurado.

As equipes da Renault 
Sport baseadas em Les Ulis, 
no sudoeste da região metro-
politana de Paris, se dedicaram 
ao projeto do Megane com a 
mesma paixão e busca pela 
performance. Responsável 
pelo desenvolvimento de dife-
rentes versões do Megane com 
a assinatura Renault Sport, 
Laurent Hurgon revela alguns 
segredos por trás do sucesso 
da Renault Sport Cars: “Como 
a Renault Sport tinha uma 
enorme experiência em com-
petições, adaptamos as lições 
aprendidas nos circuitos e ralis 
para os carros de produção em 
série. Por exemplo, o batente 
hidráulico de compressão visto 
pela primeira vez no Clio 2 R.S. 
é uma solução originada em 

nossa experiência em ralis”.

GAMA AMPLIADA
Outro desenvolvimento 

tecnológico marcou nosso 
piloto de testes: a tração nas 
quatro rodas. “Quando dirigi 
um carro com esta tecnologia 
pela primeira vez, era como 
se eu estivesse novamente 
dirigindo pela primeira vez! 
Foi uma verdadeira revolução 
que beneficiou todos os mode-
los Megane R.S.”. Entre eles, o 
radical R26R: “Para nós, este 
carro marcou uma nova era. As 
especificações de desenvolvi-
mento eram claras: desenvol-
ver um Megane 2 R.S. como se 
fosse um carro de competição! 
Por isso, eliminamos o banco 

traseiro, instalamos janelas de 
acrílico, sistema de escape de 
titânio, capô de carbono, etc.”.

LAURENT HURGON 
Em 1º de maio de 2021, a 

Renault Sport Cars passou a se 
chamar Alpine Cars. Agora, o 
Megane R.S. Ultime é a última 
obra-prima a receber o selo 
R.S. Revelado em janeiro de 
2023, o modelo oferece todo o 
know-how da Renault Sport, 
principalmente o eixo dian-
teiro com pivôs independentes, 
chassi Cup rebaixado, batentes 
hidráulicos de compressão e o 
sistema 4CONTROL com tração 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

nas quatro rodas. Apenas 1976 
unidades numeradas serão 
comercializadas, número que 
remete ao ano de criação da 
Renault Sport. Todos assinados 
por... Laurent Hurgon.

Laurent Hurgon colocou seu 
nome em cada uma das 1976 
unidades do Megane R.S. Ultime

Apesar de o Megane R.S. 
Ultime concluir uma história 
memorável, não se engane. 
Todo o know-how desenvol-
vido pela Renault Sport será 
mantido e, agora, está total-
mente concentrado nos futu-
ros modelos da gama Alpine! 
Mas essa é outra história...
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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
Assine o

 T R I B U N A   H O J E
(44)3056-6050

E receba a versão impressa
na sua  casa ou no seu trabalho!

Garoto de seis anos é atropelado por
caminhão desgovernado em Iporã

A Polícia Militar revelou, 
em nota, detalhes sobre o aci-
dente que deixou um menino 
de apenas 6 anos de idade em 
estado considerado gravíssimo 
na tarde da última terça-feira 
(21). Ele foi vítima de um aci-
dente envolvendo um cami-
nhão, em uma estrada rural 
situada dentro dos limites do 
município de Iporã.

De acordo com as infor-
mações policiais, o cami-
nhão Mercedes Benz, modelo 
L1318 que estava carregado 
com uma carga de mandioca 
teria atropelado o menino, 
que estava acompanhando o 
pai em uma pescaria.

Conforme apurado pelos 
policiais, o condutor do cami-
nhão, que tem 64 anos de 
idade, seguia pela estrada 
Margareth, na zona rural, tão 
logo carregou o caminhão com 
a carga de mandioca.

Ao passar por um deter-
minado ponto da estrada, ele 
tentou acionar o freio e não 
obteve resposta, descendo 
desgovernado em direção à 
ponte sobre o rio Sarandi.

Naquele trecho, ele colidiu 
na traseira e na lateral de um 
veículo GM Classic que estava 
estacionado, e, ao passar pela 

ponte, atropelou o menino de 
6 anos, arremessando-o vários 
metros à frente e tombando o 
caminhão logo na sequência.

Com a chegada dos poli-
ciais militares no local, a 
criança já havia sido levada 
pelo pai  até o Hospital 
Municipal de Iporã com a 
ajuda de populares. Lá, o 
garoto recebeu diagnóstico 
da gravidade dos ferimentos 
causados pelo atropelamento 
e teve que ser intubado. Em 
seguida, foi transferido ao 
Hospital Cemil em Umuarama 
por uma unidade aérea de 
atendimento emergencial 
do Samu.

O caminhoneiro também 
foi socorrido por populares e 
encaminhado ao mesmo hos-
pital em Iporã.

De acordo com testemu-
nhas, a criança teria sofrido 
lesões graves no crânio, 
coluna, quadril e possivel-
mente perfurado o pulmão.

Também foi constatado 
durante a verificação das 
placas dos veículos envolvi-
dos, que o Classic atingido 
pelo caminhão apresentava 
queixa de furto, e por isso foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia de Iporã.

DEPOIS de atropelar a criança de 6 anos, o caminhão tombou, espalhando a carga de mandioca pela estrada rural

DIVULGAÇÃO
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Liberdade, igualdade, fraternidade” – eles 
se esqueceram de obrigações e deveres, 

eu acho. E então, é claro, a fraternidade 
desapareceu por muito tempo. 

Margaret Thatcher

CO
M
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ÃO

MULHER (1)
Destaque na sua agenda  a programação 
especialmente preparada pelo Conselho 

da Mulher Empresária e Executiva da Aciu 
para celebrar o Dia Internacional da Mulher 

- 8 de março. Feita especialmente  para 
reverenciar o mês da mulher. A Semana 
Mulheres que se Superam é imperdível.

 MULHER (2)
Anote na agenda: Dia 1/3 (quarta) – Fernan-
da Ribelato e Adriana Peteno; 2/3 (quinta) 

– Josiane Rahal; 3/3 (sexta) – Cristiane Fras-
quette Chaves e Débora Furlan; 6/3 (segun-
da) – 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 Ximba’s Lounge.

LIQUIDA
A campanha Umuarama Liquida será reali-

zada nesta 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. Se na Feira Ponta de Estoque as lojas 

levam suas mercadorias para serem vendidas 
em um dos pavilhões do Parque de Exposi-
ções, 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.

ROTARY DAY
O aniversário do Rotary será come-
morado na comunidade com o  RO-
TARY DAY que ganha visibilidade de  
20 a 26 de fevereiro. A Associação 
de Moradores do Jardim Alvorada, 

Mutirão Alvorada e Jardim São Cae-
tano abrem as portas para as ações. 

Dia 26 (domingo) haverá o Dia D 
com  grande concentração de ações : 
Verificação da Pressão Arterial e Gli-
cemia,  Agendamento de Mamografia, 
Atualização de Vacinas para todas as 
idades,  Orientação sobre amamenta-
ção e massagem de bebês,  Avaliação 
do Programa Água Solidária, Oficina 
Prática de Aproveitamento de Ali-

mentos,  Corte de Cabelo para doação 
a pacientes de câncer,  Consultoria 
Criminal, Trabalhista e Previdência,  
Defensoria Pública com orientações 
para vítimas de violência doméstica,  
Cadastro Único,  Atividades do Cor-
po de Bombeiros -, e diversas outras 
atividades. ** Maiores Informações 
no WhatsApp (44) 99956-5182 com 

Valdete Sperandio Cruz.

ZOOM
RAFAELA FORMICOLI LUZIA, 18 anos, estudante de Odontologia, conquistou a ter-
ceira colocação e se tornou a segunda princesa da Expo 2023. Todos já em contagem 

regressiva para a Expo 2023 que  será realizada de 9 a 19 de março próximo.
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ALMÔNDEGAS ASSADAS!
INGREDIENTES
400 g de patinho moído
100 g de pernil suíno moído
2 pães franceses
¼ de xícara (chá) de leite
2 dentes de alho
½ xícara (chá) de queijo parmesão rala-
do fino (cerca de 40 g)
1 ovo
salsinha fresca picada a gosto
sal e pimenta-do-reino moída na hora

MODO DE PREPARO
Pré-aqueça o forno a 200 ºC (tem-
peratura média). Unte uma assadeira 
grande com azeite. Retire as carnes da 
geladeira e mantenha em temperatura 
ambiente enquanto prepara os outros 
ingredientes.  Retire o miolo dos pães 
e misture com o leite numa tigela gran-
de - essa misturinha, chamada panade, 
ajuda a estruturar a massa da almônde-
ga. Descasque e pique fino o alho. Lave, 
seque e pique fino a salsinha.  Quebre o 
ovo numa tigela e junte ao miolo de pão 
umedecido. Acrescente as carnes, o alho 
e tempere com sal e pimenta-do-reino 
moída na hora a gosto. Misture bem 
com as mãos, até formar uma massa ho-
mogênea.  Forme uma bolota de carne e 
arremesse contra a tigela algumas vezes 

- esse choque ativa o colágeno da carne e 
evita que as almôndegas desmanchem na 
hora de fritar ou assar.  Por último, mis-
ture o queijo ralado e a salsinha.  Para 
modelar as almôndegas, unte as mãos 
com azeite e faça bo-
linhas do tamanho de 
uma bola de pingue-
-pongue. Distribua as 
almôndegas na assa-
deira, deixando um es-
paço de cerca de 1 cm 
entre cada uma. . Leve 
ao forno preaquecido 

para assar por 15 minutos ou até as 
almôndegas começarem a dourar - não 
deixe muito tempo no forno, elas po-
dem ressecar. Sirva a seguir, ao molho 
de tomate. 
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