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Visita ao Tecpar é mais um passo para
a implantação do Parque Tecnológico
A administração municipal dá mais um passo rumo à construção 
do Parque Tecnológico de Umuarama. O secretário de Indústria 
e Comércio, Marcelo Adriano, foi a Curitiba para uma visita téc-
nica ao Tecpar, um dos maiores centros de referência em pesquisa 

científica do Brasil. O diretor-presidente Jorge Callado, garantiu 
apoio ao município no processo de instalação do novo projeto que 
já definiu, junto às universidades locais, laboratórios de pesquisa 
e desenvolvimento. 
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Trabalhador rural morreu depois que foi atingido por um raio na tarde de ontem em uma propriedade rural no município de Ivaté.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Umuarama.                                                                                       l 6

Raio fatal
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Um sistema de gerenciamento digital de vagas de estacionamento rotativo pago foi apresentado ao prefeito de 
Umuarama, Hermes Pimentel. O modelo é uma plataforma digital para gerenciamento das vagas disponíveis 
na região central da cidade, com fiscalização feita através de leitura automática de placa, por meio de câmeras 
instaladas em uma viatura da Umutrans que registra o tempo dos veículos estacionados e aplica as notificações 
após o registro do excedente.
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Autônomo e Facultativo 
Valor mínimo R$ 1.302,00 20% R$ 260,40
Valor máximo R$ 7.507,49 20% R$ 1.501,49
O AUTÔNOMO que prestar serviços só a pessoas físi-
cas e o FA CULTATIVO podem contribuir com 11%
sobre o salário mínimo. Donas de casa de baixa renda
podem recolher sobre 5% do salário mínimo.

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,62 0,53 0,53 5,77
IGP-M (FGV) 0,45 0,21 0,21 3,79
IGP-DI (FGV) 0.31 0,06 0,06 3,21

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,0590 1,0545 1,0379
IGP-DI (FGV) 1,0602 1.0503 1,0301
* Correção anual. Multiplique  valor pelo índice

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

SELIC ANUAL: 13,75%  | TJLP: 7,37%

BASE (R$) Alíq. % deduzir
Até 1.903,98 - -
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IIRR  22002222:: 8ª parcela
vence em 30/12, com juros Selic de 7,33%.

Período/ Poup. antiga Poup. nova Rem.
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12 básica

22/1 a 22/2 0,6495 0,6495 0,1488
23/1 a 23/2 0,6772 0,6772 0,1763
24/1 a 24/2 0,6774 0,6774 0,1765
25/1 a 25/2 0,6758 0,6758 0,1749
26/1 a 26/2 0,6460 0,6460 0,1453

Ações % R$
Petrobras PN +3,07% 26,55 
Vale ON -0,47% 86,95 
ItauUnibanco PN +0,38% 26,48 
Bradesco PN -0,43% 13,74 
Magazine Luiza ON +1,14% 3,56 
JBS ON +5,53% 18,90

IBOVESPA: +0,41% 107.592 pontos

Iene 134,87
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 195,36

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,1350 5,1360 +1,2%

PTAX  (BC) -0,8% 5,1324 5,1330 +0,7%

PARALELO -0,5% 5,0400 5,4400 +1,1%

TURISMO -0,6% 5,0400 5,4200 +1,1%

EURO -1,0% 5,4378 5,4405 -1,8%

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 23/02

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 6,17
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.420,25 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/02 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 1.534,25 -5,25 3,0%
FARELO mar/23 493,10 0,50 6,8%
MILHO mar/23 660,25 -13,75 -0,9%
TRIGO mar/23 738,25 1,75 2,5%

SOJA 158,54 -1,0% -2,0% 157,00
MILHO 76,50 0,4% -1,4% 76,00
TRIGO 89,58 0,4% -3,0% 90,00
BOI GORDO 270,47 -0,1% -1,8% 265,00
SUINO 7,05 0,9% 11,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 23/02 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 23/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 23/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 -1,2% -1,8%
SOJA Paranaguá 174,00 -1,1% -2,2%
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
Pode conquistar seus objetivos mais 
ambiciosos. É uma ótima fase para sua 
carreira e também para ganhar dinheiro. 
Pode até pintar um clima de romance 
com alguém da turma. Cuidado para não 
ser exigente demais.

TOURO  21/4 a 205
Investir no conhecimento pode abrir 
boas portas para você no mercado de 
trabalho. Cuidado para não se desen-
tender com parentes por bobagens: 
ouça sem rebater. Você está mais 
caseira e pode deixar as paqueras em 
segundo plano. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Gastos inesperados e preocupação com 
dívidas podem esquentar a sua cabeça 
no início do dia. Uma paixão proibida 
pode surgir e abalar suas estruturas. 
Tudo indica que será algo irresistível, mas 
se decidir embarcar é bom ter muito cui-
dado com fofocas.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Hora de batalhar para aumentar seus 
ganhos e talvez até buscar outras fontes 
de renda, só não misture dinheiro com 
amizade. Pode despertar uma paixão por 
amigo (a) e se for recíproca, o romance 
tem tudo para dar certo. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Você terá energia, determinação e inicia-
tiva em dobro para correr atrás dos seus 
objetivos e pode aguardar uma fase de 
grandes realizações. Nos assuntos do 
coração, você vai jogar todo o seu charme 
em alguém influente e bem-sucedido. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pode precisar de mais silêncio e tranqui-
lidade para cumprir as suas tarefas. Boa 
fase para iniciar um curso, seja se aper-
feiçoar em uma função ou aprender outro 
idioma. No amor pode conhecer alguém 
e descobrir tantas afinidades que vai ser 
paixão à primeira vista. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Quer mais estabilidade no emprego.  
Pode encontrar bons parceiros para 
os seus projetos. Aproveite para se 
desfazer do que não usa mais. Pode 
se surpreender com uma atração por 
alguém da turma e há boas chances de 
dar namoro. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Competitividade é tudo para você ainda 
mais se tiver uma oportunidade de pro-
moção. Se estiver a fim de alguém, você 
não hesitará em falar logo em compro-
misso. A vida a dois está repleta de pai-
xão, mas nada de impor as suas vonta-
des: saiba negociar.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Há grande chance de você assumir novas 
responsabilidades e ter um aumento de 
salário ou, então, arranjar um segundo 
emprego para turbinar seus rendimentos. 
No amor, boa sintonia com colega pode 
render uma paquera e a paixão pode 
aparecer.  

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você deve promover as mudanças que 
deseja, seja no trabalho, em casa ou na 
vida pessoal. Pode receber uma grana 
inesperada de herança, gratificação. A 
paixão está no ar e pode acertar em cheio 
o seu coração. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Doses extras de determinação e inicia-
tiva. Pode contar com momentos de 
muita cumplicidade em família. No amor, 
se estiver só, vai querer viver uma relação 
séria e duradoura. Paixão e desejos vão 
ferver entre quatro paredes.

PEIXES 20/2 a 20/3
Procure participar mais dos debates 
no trabalho, pois suas sugestões serão 
muito bem recebidas. Hoje você pode 
até tomar a iniciativa numa conquista, 
por isso demonstre seu interesse. Muito 
companheirismo e diálogo no romance. 

Os nascidos em 24 de fevereiro sacrificam seus interesses por uma causa, 
pelos pais, colegas ou familiares e eles mesmos exigem alto grau de sacrifício 
dos outros. Precisam encontrar um modo de trabalhar para o bem comum 
ou agradar seus pais e a sociedade. Progresso constante, força de vontade, 
conduta resoluta, determinação e coragem são suas qualidades. 

Horóscopo nascidos em 24 de fevereiro

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 24/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 22

max 26
min 20

Cascavel
max 25
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Foz do Iguaçu
max 27
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max 25
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Curitiba
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FASES 
DA LUA

Sábado 25/2/2023

Chuva
Domingo 26/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
14/03 - 23h08
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Arrecadação federal de impostos
atinge R$ 251 bilhões em janeiro

A arrecadação total das 
receitas federais fechou o 
mês de janeiro em R$ 251,74 
bilhões, informou ontem (23) 
a Receita Federal. O valor 
representa um aumento real 
de 1,14% em relação a janeiro 
de 2022, descontada a infla-
ção medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Em relação às Receitas 
Administradas pela Receita 
Federal, o valor arrecadado 
foi de R$ 235 bilhões, represen-
tando um acréscimo real de 
2,16%. O Ministério da Fazenda 
disse que foi o melhor desem-
penho arrecadatório para o 
mês de janeiro desde 1995.

Caixa paga Bolsa Família aos
beneficiários com NIS de final 7

A Caixa Econômica Federal 
começou a pagar ontem (23) a 
parcela de fevereiro do Bolsa 
Família aos beneficiários com 
Número de Inscrição Social 
(NIS) de final 7. O valor mínimo 
corresponde a R$ 600.  

Segundo o Ministério do 
Desenvolvimento e Assistência 
Social, neste mês o programa 
de transferência de renda do 
governo federal alcançará 
21,86 milhões de famílias, com 
recursos de R$ 13,2 bilhões. O 
valor médio recebido por famí-
lia equivale a R$ 606,91.

De acordo com a Receita, 
o aumento observado no mês 
de janeiro pode ser explicado, 
segundo a Receita, principal-
mente pelo crescimento dos 
recolhimentos de Imposto 
de Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ), de 4,82% (R$ 57,931 
bilhões), da Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) e pelo comportamento 
das desonerações vigentes.

Os principais fatores que, 
em conjunto, contribuíram 
para o resultado das Receitas 
Administradas pela RFB, foram 
o desempenho da arrecadação 
do Imposto de Renda Retido 
na Fonte-Capital, incidente 

sobre aplicações financeiras, 
e que apresentou crescimento 
real de 58,14%, em função do 
aumento dos rendimentos 
dos fundos e aplicações de 
renda fixa; o desempenho da 
arrecadação da Contribuição 
Previdenciária, com cresci-
mento real de 8,63% e do 
IRRF-Trabalho, com cresci-
mento real de 13,31%, ambos 
decorrentes do aumento real 
da massa salarial.

Além disso, houve pagamen-
tos atípicos de R$ 3 bilhões, 
decorrentes dos resultados 
apresentados por várias empre-
sas ligadas ao setor de commo-
dities de exploração mineral.

Desde o mês passado, o 
programa social voltou a se 
chamar Bolsa Família. O valor 
mínimo de R$ 600 foi garantido 
após a aprovação da Emenda 
Constitucional da Transição, 
que permitiu a utilização de 
até R$ 145 bilhões fora do teto 
de gastos neste ano, dos quais 
R$ 70 bilhões estão destinados 
a custear o benefício.

O pagamento do adicional 
de R$ 150 para famílias com 
crianças de até 6 anos ainda 
não começou. Em janeiro, o 
ministro do Desenvolvimento 

e Assistência Social, Wellington 
Dias, afirmou que o valor 
extra só começará a ser pago 
em março, após um pente-
-fino no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), para elimi-
nar fraudes.

No modelo tradicional do 
Bolsa Família, o pagamento 
ocorre nos últimos dez dias 
úteis de cada mês. O beneficiá-
rio poderá consultar datas de 
pagamento, valor do benefício 
e composição das parcelas no 
aplicativo Caixa Tem.
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Senado discute projeto da
inelegibilidade para quem
atentar contra a democracia

Pessoas condenadas por cri-
mes contra o Estado democrá-
tico de direito podem ficar impe-
didas de disputar eleições para 
quaisquer cargos executivos 
ou legislativos. É o que propõe 
o senador Fabiano Contarato 
(PT-ES), que apresentou pro-
jeto de lei complementar (PLP 
28/2023) neste sentido, com o 
objetivo de defender as institui-
ções constitucionais e assegurar 
a normalidade e a legitimidade 
das eleições.

O projeto modifica a 
Lei das Inelegibilidades (Lei 
Complementar 64/1990) para 
incluir, entre as pessoas que 
não podem ser eleitas, as que 
tiverem sido condenadas em 
decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão judicial 
colegiado pelos crimes contra o 
Estado democrático de direito 
previstos no Código Penal. 
O impedimento à eleição se 

PL terá direito a R$ 205 milhões
e PT, R$ 152 milhões do Fundão

O PL terá neste ano, pela pri-
meira vez, a maior fatia do bilio-
nário Fundo Partidário. Ao eleger 
no ano passado 99 deputados, 
a maior bancada da Câmara, a 
legenda do ex-presidente Jair 
Bolsonaro vai ter direito a R$ 
205,8 milhões para custear des-
pesas de rotina, como salários 
de funcionários, contas de água 
e luz, passagens aéreas, aluguéis e 
até privilégios a dirigentes da sigla 
partidária como a remuneração 
de deputado a Bolsonaro e seu 
candidato a vice, Braga Netto.

O fundo terá R$ 1,18 bilhão 

em 2023 para ser repartido entre 
os partidos. O PT do presidente 
Lula terá o segundo maior 
volume de recursos públicos, R$ 
152,9 milhões. Os novos valores 
foram calculados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e comu-
nicados às legendas. O dinheiro 
deve começar a ser repassado 
no fim deste mês.

O montante do PL é 73% 
maior do que o disponível no 
fundo no ano passado. O União 
Brasil, que era o partido com 
o maior volume dos recursos, 
agora ocupa a terceira posição, 

com R$ 121 milhões. O PP e o 
Republicanos completam a 
lista das cinco siglas que fica-
rão com quase metade do novo 
fundo. O dinheiro tem crescido 
ano a ano – em 2022, ultrapas-
sou a casa do R$ 1 bilhão.

Para este ano, o PL pla-
neja usar parte da verba para 
pagar salários de R$ 39 mil 
para Bolsonaro e de R$ 33,7 
mil para a ex-primeira-dama 
Michelle Bolsonaro. O dinheiro 
da legenda está bancando tam-
bém a multa de R$ 22,9 milhões 
imposta pelo TSE.

estende por oito anos após o 
cumprimento da pena.

Contarato justifica que a Lei 
das Inelegibilidades já esta-
belece a restrição para con-
denados por crimes contra a 
economia popular, o patrimô-
nio público, o meio ambiente, 
a saúde pública e o sistema 
financeiro, entre outros. A 
lista de motivos para inele-
gibilidade foi ampliada com 
a entrada em vigor da Lei da 
Ficha Limpa, em 2010, classi-
ficada pelo parlamentar como 
marco na luta contra a corrup-
ção e a impunidade.

“Entendemos ser fun-
damental inserir na Lei das 
Inelegibilidades, com a redação 
dada pela Lei da Ficha Limpa, 
a previsão expressa de que os 
que forem condenados, em 
decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão judicial 
colegiado, pelo cometimento 

dos gravíssimos crimes contra 
o Estado democrático de direito 
sejam considerados inelegíveis 
e, portanto, não possam dispu-
tar eleições para cargos legisla-
tivos ou executivos. Quem ataca 
a democracia não pode partici-
par do processo democrático”, 
argumentou.

SEGURANÇA NACIONAL
Contarato acrescenta que, 

com a entrada em vigor da Lei 
14.197, de 2021, o Código Penal 
passou a prever uma série de cri-
mes contra o Estado democrá-
tico de direito em substituição 
aos termos da Lei de Segurança 
Nacional do regime militar. Para 
o senador, os ataques às sedes 
dos Poderes da República em 8 
de janeiro de 2023 são exemplos 
notáveis de crimes de abolição 
violenta do Estado e golpe de 
Estado sob o disfarce do exercí-
cio do direito de reunião.

ATAQUES às sedes dos Poderes são exemplos notáveis de crimes de abolição violenta do Estado e golpe de Estado sob o disfarce do exercício 
do direito de reunião
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 ‘Caça’
O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou ao 
presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, 
o bloqueio das contas bancárias do empresário Esdras 
Jonatas dos Santos. Ele é investigado pela PF por ser um 
dos financiadores e organizadores dos atos de 8 de janeiro, 
quando aconteceu o ataque às sedes dos Três Poderes, em 
Brasília. “Deverão as instituições financeiras informar sobre o 
efetivo bloqueio e fornecerem o extrato completo, no prazo 
de 48 horas“, diz trecho da decisão do ministro. Empresário 
do setor têxtil, Esdras teve prisão preventiva decretada 
por Moraes e é considerado foragido. Ele é suspeito de ter 
incentivado agressão a repórteres no acampamento golpista 
em frente ao quartel do Exército em Belo Horizonte.

R$ 45,1 milhões com yanomamis
O MPF abriu um procedimento para investigar a destinação 
de R$ 45,1 milhões gastos pelo governo de Bolsonaro com os 
yanomamis em 2022. A denúncia de Jorge Kajuru (PSB/GO), 
aponta que a Funai desembolsou R$ 3,9 milhões, em Roraima, 
para a compra de gêneros alimentícios, enquanto o Distrito 
Sanitário Especial Indígena – Yanomami destinou R$ 41,2 
milhões para transporte aéreo. Na denúncia, o parlamentar 
afirmou que a crise humanitária que assola os yanomamis 
“lança suspeição” sobre as despesas da gestão anterior com a 
comunidade indígena. O senador já havia acionado o TCU para 
investigar o caso. O relator da ação no Tribunal é o ministro 
Walton Alencar Rodrigues.

Cascata
O decreto antiarmas editado 
por Lula, provocou um 
efeito cascata não apenas 
no Judiciário, mas também 
no Congresso. Desde 3 de 
janeiro, 17 projetos de lei 
ou de decreto legislativo já 
foram apresentados por 34 
deputados e dois senadores 
com o objetivo de sustar as 
mudanças em vigor e retomar 
a política de facilitação de 
posse e porte de armas de 
fogo. O movimento se repete 
em Estados. O texto de Lula 
suspende os registros para 
a aquisição e transferência 
de armas e de munições de 
uso restrito a colecionadores, 
atiradores e caçadores (CACs) 
e particulares. Restringe, 
ainda, o total de armas 
e munições permitido e 
suspende qualquer nova 
licença a clubes de tiro.

Volta ao caso
Após requisição de Flávio 
Dino, a Polícia Federal no Rio 
de Janeiro abriu inquérito 
para apurar “circunstâncias” 
do assassinato da vereadora 
Marielle Franco e do 
motorista Anderson Gomes, 
crime que está prestes a 
completar, no dia 14 de março, cinco anos, sem total resolução. 
Essa nova etapa da investigação que não chega ao fim será 
conduzida pelo delegado de Polícia Federal Guilhermo de Paula 
Macho Catramby. A portaria de instauração da investigação foi 
divulgada pelo ministro da Justiça. O documento destaca que 
é atribuição da PF “apurar infrações penais contra a ordem 
política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses 
da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, 
assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão 
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme”.

DIVULGAÇÃO

Queda
Em comparação a janeiro de 
2022, o número de armas 
cadastradas caiu 71%. 
Promessa de campanha do 
petista, a medida se opõe 
às políticas de Bolsonaro, 
defendidas por sua base. Por 
quatro anos, um frequentador 
de clube de tiro, por exemplo, 
passou a ter direito a 60 armas, 
sendo até 30 de uso restrito, 
como fuzis. Na justificativa 
para tentar derrubar o decreto 
antiarmas, o deputado General 
Girão (PL-RN) relaciona o 
aumento substancial de 
brasileiros armados à queda 
de homicídios no País. “Os 
números da violência no 
Brasil sejam equiparados aos 
de países em guerra, não há 
comprovação de que CACs, 
clubes de tiro e uso de calibres 
restritos contribuam para 
a violência”.
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Justiça suspende aumento
no piso dos professores
de prefeituras do Paraná

As prefeituras de Itapejara 
d’Oeste (região Sudoeste) e 
Paranavaí (Noroeste) conse-
guiram na Justiça a suspen-
são dos efeitos da portaria 
do Ministério da Educação 
que prevê o aumento do 
piso salarial pago aos pro-
fessores de R$ 3.845,63 para 
R$ 4.420,55, um reajuste de 
15% para 2023. No caso de 
Itapejara, a decisão liminar é 
da juíza federal Marta Ribeiro 
Pacheco, da 1ª Vara Federal 
de Guarapuava, e vale ape-
nas para o município em ação 
contra a União.

Em sua decisão, a magis-
trada destaca que o novo 
piso só poderia ser estabe-
lecido por lei e não por por-
taria, conforme previsão da 
Emenda Constitucional nº 
108/2020. “A portaria ques-
tionada indica a existência 
de “lacuna legislativa” que, 
obviamente, jamais pode-
ria/deveria ser suprida por 
singelo ato administrativo, 
ainda que com o nobre fim de 
valorizar a carreira do magis-
tério na educação básica 
pública”, ressaltou Marta 
Ribeiro Pacheco.

A magistrada apontou 
que a emenda criou novo 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (FUNDEB), com carac-
terísticas distintas do fundo 
anterior, “possuindo nova lei 
regulamentadora e neces-
sitando, também, de uma 
nova lei para tratar especifi-
camente da questão do piso 
salarial para os profissionais 
do magistério da educação 
básica pública, o que não pode 

Anatel mira acordo bilionário de 5G
A Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) 
deve decidir, nos próximos 
dias, se uma transação bilioná-
ria envolvendo operadoras de 
telefonia violou regras do lei-
lão da tecnologia 5G. Na mira 
está um acordo entre a Vivo, 
que pertence à Telefônica, e 
a Winity Telecom, operadora 
de internet móvel criada pelo 
grupo Pátria.

Até  m a rço,  o s  c i n co 

conselheiros da Anatel devem 
decidir se autorizam ou não o 
acordo entre as duas empre-
sas por uma faixa do 5G. A 
parceria foi apontada como 
irregular pela área técnica da 
agência, que analisou o caso, 
e pela Procuradoria Federal 
Especializada da Anatel.

O relator do caso, o conse-
lheiro Alexandre Freire, tem 
sinalizado que busca algum 
tipo de ajuste possível antes 

de apresentar seu voto. O 
caso também é avaliado pelo 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade).

A origem do imbróglio está 
nos leilões das redes 4G e 5G. 
Quando a Anatel fez a licita-
ção das faixas de frequência, 
em 2021, a agência reservou 
uma fatia da tecnologia para 
uma nova companhia que esti-
vesse interessada em entrar no 
negócio.

ser alcançado pela via oblíqua 
de uma Portaria”.

Em sua sentença, a juíza 
cita a jurisprudência do 
Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4), acerca do 
tema. “Não há base legal para 
fixação do novo piso salarial 
do magistério da educação 
básica pública por meio da 
Portaria 067/2022-MEC, por-
quanto lastreada em norma 
expressamente revogada; e) o 
fato de ainda não haver nova 
normativa para ser utilizada 
como parâmetro de atualiza-
ção, por si só, não sustenta a 
sua validade”.

“Em suma, entendo que 
está demonstrada a probabi-
lidade do direito invocado na 
inicial. De outro lado, o perigo 
da demora é evidente, con-
substanciado no real e signifi-
cativo impacto financeiro em 
desfavor do ente municipal, 
caso tenha que arcar com a 
imediata implantação do novo 
piso salarial aos professores 

da rede de educação básica 
pública”, finalizou.

Em relação a Paranavaí, 
a decisão foi do juiz Marcos 
César Romeira Moraes, da 2ª 
Vara Federal de Maringá. Ele 
acatou argumento da prefei-
tura semelhante à decisão em 
favor de Itapejara, segundo 
o qual não houve regula-
mentação do aumento pelo 
Congresso.

“Destaco que a decisão pro-
ferida pelo STF na ADI 4.848 
(ajuizada no ano de 2012) — 
que reconheceu a constitucio-
nalidade do art. 5º, parágrafo 
único, da Lei n. 11.738/2008, 
norma federal que previa a 
forma de atualização do piso 
nacional do magistério da 
educação básica — é inaplicá-
vel ao caso em exame, já que 
tratava de examinar a constitu-
cionalidade da norma quando 
ainda em vigência, situação 
diversa da presente, dada 
a superveniência da Lei n. 
14.113/2020”, afirmou.

ITAPEJARA d’Oeste e Paranavaí conseguem decisão favorável contra pagamento alegando 
falta de regulamentação
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Estado inovador
O secretário de Inovação, 
Modernização e Transformação 
Digital, Marcelo Rangel, 
relembra que um dos objetivos 
da gestão estadual é fazer do 
Paraná o estado mais inovador 
do Brasil. “Tenho a convicção 
que o nosso trabalho irá 
impactar no cotidiano das 
pessoas, afinal, a Inovação está 
presente em todas as áreas, da 
saúde à cultura”, disse Rangel 
em reunião sobre a implantação 
da agência de inovação em 
Ipiranga, nos Campos Gerais.

Eixo do turismo
Marcelo Martini, presidente 
do SindHotéis, convidado pelo 
governador Ratinho Junior (PSD) 
para ser diretor de Gestão, 
Sustentabilidade e Inteligência 
Turística da Secretaria Estadual 
de Turismo do Paraná destacou 
em uma entrevista realizada 
nesta semana que Foz do Iguaçu 
será eixo central da política de 
turismo do Paraná. “É preciso 
planejamento e investimento, 
já temos um levantamento de 
atividades turísticas que podem 
ser desenvolvidas em Foz do 
Iguaçu, litoral e região e com um 
novo levantamento será possível 
ter o mesmo planejamento para 
as demais regiões do Estado 
como os Campos Gerais, o 
noroeste e o norte do Estado”.

Superando as 
expectativas
O Complexo Turístico de Itaipu 
(CTI), que concentra todos os 
atrativos da margem brasileira da 
usina, recebeu 12.443 visitantes 
durante o feriado prolongado 
de carnaval, entre os dias 18 e 
21 de fevereiro. O número foi 
24,43% maior que a expectativa, 
fixada em 10 mil pessoas para o 
período. Com a marca, Itaipu volta 
a registrar movimento próximo 
ao ano de 2020, último antes da 
pandemia, quando os atrativos 
receberam 14.185 visitantes.

Lider de governo
O prefeito de Curitiba, Rafael 
Greca, indicou o vereador 

Centro de tecnologia
Logo os paranaenses poderão contar com um centro de capacitação 

de mão de obra na área de Tecnologia da Informação. A parceria 
entre governo do Paraná e a multinacional Indra Minsait, do Digital 

Innovation Hub, foi firmada por meio da Secretaria de Inovação, 
Modernização e Transformação Digital e da Celepar. A proposta 

visa a formação de profissionais para a área de TI, com isso suprir a 
demanda de mão de obra do setor.

Tico Kuzma para a liderança 
do governo na Câmara 
Municipal de Curitiba. O ofício 
formalizando a indicação foi 
encaminhado ao presidente 
daquela Casa de Leis, vereador 
Marcelo Fachinello. “A conduta 
deste prefeito e do nosso 
governo, que tem como 
premissa o diálogo e as relações 
construtivas e respeitosas entre 
o Executivo e o Legislativo, será 
refletida e representada através 
da atuação dessa liderança”, 
afirma Greca no documento. 
Kuzma assume a liderança do 
prefeito na Câmara em lugar do 
vereador Pier Petruzziello, que 
desempenhou a função desde 
2017 até o momento.

Nova ponte
Para tornar o Porto de 
Paranaguá mais atraente para 
os transportadores, uma nova 
ponte entre os estados do 
Paraná e Mato Grosso do Sul está 
mais perto de sair do papel. A 
estrutura, que ligará as cidades 
de São Pedro do Paraná (PR) e 
Taquarussu (MS), terá cerca de 
dois quilômetros de extensão. O 
DER-PR anunciou que a empresa 
Prosul foi a vencedora para 
a elaboração dos Estudos de 
Viabilidade Técnica, Econômica 
e Ambiental (EVTEA). A empresa 
terá 18 meses para concluir 
os estudos. O valor de de R$ 
2.992.382,95 será custeado pela 
Itaipu Binacional.

Escoamento
O presidente do Sistema 
Fetranspar e do Conselho 
Regional do Sest Senat 
no Paraná, coronel Sérgio 
Malucelli, avalia que deixará 
o caminho mais curto, bem 
como diminuirá os custos 
do escoamento agrícola 
até o porto de Paranaguá. 
“ITambém temos informações 
preliminares nos mostram que 
a obra trará outros pacotes de 
melhorias nos acessos da nova 
ponte, principalmente no lado 
paranaense, com restauração de 
trechos da PR-577 e a inclusão 
de contorno no município de 
São Pedro do Paraná.
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Agências do Paraná
ofertam 14,2 mil vagas
de emprego no Estado

As Agências do Trabalhador 
do Paraná e os postos avança-
dos de atendimento retomam 
suas atividades após o Carnaval 
com a oferta de 14.280 vagas 
de emprego com carteira assi-
nada. A maior parte é para auxi-
liar de linha de produção, com 
2.712 oportunidades em todo 
o Estado, seguida de safrista, 
com 591, alimentador de linha 
de produção, com 549, e maga-
refe, com 396.

Em Umuarama, até ontem, 
estavam disponíveis  na 
Agência do Trabalhador, 186 
vagas. A maioria delas para o 
trabalho em indústrias insta-
ladas no município.

O volume mais significativo 
está na Região Metropolitana 
de Curitiba (2.359), com vagas 
para operador de telemarke-
ting ativo e receptivo (350), 
operador de telemarketing 
receptivo (266) e operador de 
tele-atendimento (100).

Para preenchimento ime-
diato de postos de trabalho na 
Capital são oferecidas opor-
tunidades para as funções de 
auxiliar de analista de recur-
sos humanos (22), almoxarife 
(21), pedreiro (17), professor no 

Defesa Civil do Paraná ajuda cidades
afetadas pelas chuvas em São Paulo

O major Daniel Lorenzetto, 
o capitão Anderson Gomes das 
Neves e o cabo Silvio de Araújo 
Correia partiram ontem (23) pela 
manhã da sede da Coordenadoria 
Estadual da Defesa Civil, em 
Curitiba, rumo ao litoral norte 
de São Paulo, onde hoje (24), já 
auxiliam os municípios atingidos 
pelas chuvas durante o Carnaval

A equipe chegou ainda 
ontem a São Sebastião, muni-
cípio que teve o maior número 
de afetados, com deslizamen-
tos de terra que causaram 
a morte de 47 pessoas. Eles 
ficam no Posto de Comando 
da cidade para dar suporte às 
equipes locais na elaboração 
da documentação necessária 
para acessar os recursos de 
resposta aos desastres.

A previsão é que eles fiquem 
no litoral paulista até domingo 
(26), podendo se deslocar tam-
bém às demais cidades pre-
judicadas – Caraguatatuba, 

EM Umuarama, até ontem, estavam disponíveis na Agência do Trabalhador, 186 vagas. A 
maioria delas para o trabalho em indústrias instaladas no município
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ensino médio (16), camareira de 
hotel (12) e operador de extru-
sora de borracha e plástico (10).

Na sequência, em volume, 
está a regional de Toledo, com 
2.206 vagas. Auxiliar de linha 
de produção é o segmento 
com maior oferta, com 476, 
seguido de operador de pro-
cesso de produção (165), con-
sultor de vendas (106) e abate-
dor de aves (100).

São destaques na oferta de 
postos de trabalho as regio-
nais de Cascavel, com 1.186 
o p o r tu n i dades,  Maringá 
(1.054), Pato Branco (939) 
e Londrina, com 917. Em 
Cascavel, as funções que lide-
ram são auxiliar de linha de 
produção, com 302 empregos 

disponíveis; magarefe, com 
200; desossador, com 55; e téc-
nico em fibra óptica, com 50. 

Em Maringá, são oferecidas 
vagas para auxiliar de linha de 
produção (297), alimentador de 
linha de produção (144), ope-
rador de processo de produção 
(100) e magarefe (71). Também 
estão disponíveis 175 vagas 
para alimentador de linha de 
produção, 96 para operador de 
processo de produção, 83 para 
safrista e 30 para servente de 
obras na região de Pato Branco. 
Em Londrina são 235 vagas para 
alimentador de linha de produ-
ção, 150 para auxiliar de linha de 
produção, 129 para safrista e 60 
para auxiliar de produção de gor-
duras vegetais comestíveis.

Ubatuba, Guarujá, Bertioga e 
Ilhabela.

O apoio foi solicitado pela 
Defesa Civil de São Paulo após 
o governador Ratinho Junior 
oferecer o suporte do Paraná 
ao estado vizinho. O Corpo de 
Bombeiros do Paraná também 
está a postos para auxiliar nas 
operações de busca e salva-
mento, caso seja solicitado 
pelo Governo de São Paulo.

O Paraná tem grande exper-
tise na gestão de desastres, com 

trabalho tanto de resposta ime-
diata às pessoas afetadas, como 
no auxílio aos municípios na 
elaboração das declarações de 
situação de emergência ou de 
estado de calamidade pública. 
Com as informações técni-
cas contidas nesses decretos, 
as prefeituras conseguem ter 
acesso aos recursos estaduais e 
federais que permitem a assis-
tência humanitária e ações de 
restabelecimento e reconstru-
ção dos locais atingidos.

MAJOR Daniel Lorenzetto, capitão Anderson Gomes das Neves e cabo Silvio de Araújo Cor-
reia partiram ontem para o litoral de SP
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Saldo da Direita

Algo ousado está no forno 
do mercado financeiro. Vem 
aí o primeiro “banco da 
direita” do Brasil – é mais um 
digital, como os outros destes 
tempos de internt, mas com 
foco nos clientes de ideologia 
política conservadora. Sai 
em março o Banco Pátria. 
O empreendimento é 
de empresários cariocas 
antenados com o mercado, 
que prometem produtos que 
atendam a demandas deste 
público.

Vem pra Caixa...
A Caixa vai desembolsar R$ 
3,36 milhões para dar um 
upgrade em seus computadores 
comprados da IBM Brasil 
Máquinas e Serviços. É o 2º 
aditivo no acordo com a ... 
própria IBM. O contrato de 
“serviços de suporte técnico 
customizado para softwares” é 
o de nº 5307.01.0189.01/2021. 
Ou seja, é o melhor do mundo: 
o banco compra computadores 
“de última geração” e paga mais 
alguns milhões para melhorar o 
modelo. 

Olho nas prefeituras
A volta de Lula da Silva ao poder no Brasil instigou os diretórios 

estaduais do Partido dos Trabalhadores a planejarem a 
retomada de prefeituras na eleição do ano que vem, na carona 
da popularidade de seu líder máximo. O deputado federal José 
Guimarães (CE), líder do PT na Câmara, aproveitou o Carnaval 

para antecipar a campanha eleitoral no Estado. A meta do PT no 
Ceará é eleger por baixo 50 dos 184 prefeitos. E antecipou que 

será candidato ao Senado em 2026, em dobradinha com o atual 
senador Cid Gomes (PDT). O PT tem 10 ministros na Esplanada 
que vão trabalhar para fortalecer os diretórios em seus redutos 

eleitorais, entre eles Fernando Haddad (SP), Rui Costa (BA) 
e Wellington Dias (PI). 

ESPLANADEIRA
# Jornalista Cristina Serra lança, dia 9 de março, “Nós, 
Sobreviventes do Ódio”, na Travessa do Leblon (RJ). # 

Impostômetro de SP registrou R$ 500 bilhões em arrecadação 
no País. # Pesquisa do SECOVI-SP mostra que 63,6 mil imóveis 

foram comercializados na capital em 2022. # Estudo da Aon 
revela que ações voltadas para igualdade e equidade de gênero 
estão presentes em 74% das empresas. # MST realiza amanhã 
a 1ª Festa da Colheita da Soja Livre de Transgênico da Reforma 
Agrária Popular, no Paraná. # Mangaratiba (RJ) sedia o I PAMPA 

Fest de hoje a domingo.

Troca socialista 
O PSB de Minas Gerais se prepara 
para eleger nova diretoria a partir 
do mês que vem. O resultado 
pífio dos socialistas no Estado 
na eleição de 2022 provocou a 
ira da Executiva nacional, que 
determinou a troca no comando. 
Os socialistas já não têm mais o 
poder da era dos ex-expoentes 
como Marcio de Lacerda, que já 
comandou BH e saiu do partido, 
e Julio Delgado, que não voltou à 
Câmara dos Deputados.  

FoliaTur
A Associação Brasileira de 
Agências de Viagens revela que 
os destinos mais procurados 
pelos brasileiros no feriado de 
Carnaval foram Rio de Janeiro 
e Salvador, no País, e Portugal 
e Estados Unidos, no exterior. 
Para os feriados de Paixão de 
Cristo (7 de abril) e Tiradentes 
(21 de abril) os destinos mais 
buscados até o momento são 
Gramado (RS), Rio de Janeiro, 
São Paulo, Portugal e Argentina.

Musicalidade 
O Espaço Cultural da Grota, 
com sede em Niterói (RJ), 
tenta arrecadar fundos para 
levar oito músicos de um 
conjunto de flautas doce para 
se apresentarem nos Estados 
Unidos. Os flautistas foram 
convidados pela organização 
Boston Early Music Festival 
para participarem de um 
concerto em maio. Interessados 
em ajudar nos custos com 
passagens e alimentação podem 
acesssar o www.ecg.org.br
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Trabalhador morreu atingido por
raio em propriedade rural de Ivaté

Foi identificado como Marcos 
de Jesus Andrade, 41 anos, o 
homem que entrou em óbito após 
ser atingido por um raio em uma 
lavoura de cana na zona rural de 
Ivaté (município localizado a 47 
quilômetros de Umuarama). O 
fato aconteceu por volta das 
13h de ontem (quinta-feira, 
23), na região conhecida como 
‘Estrada Pé de Galinha’ e estava 
chovendo na hora.

A Polícia Militar foi informada 
de que uma turma formada por 
32 trabalhadores fazia o plantio 
manual da cana no momento 
em que o raio atingiu um dos 

Mãe é presa por abandonar
filho de 7 anos e filha autista

Uma mulher de 32 anos foi 
presa, acusada de abandono 
de incapaz na noite da quarta 
(22) no Conjunto Belo Monte, 
em Umuarama. Policiais mili-
tares atenderam a ocorrên-
cia, após receberem denúncia 
anônima, dando conta de que 
na casa, estavam apenas um 
menino de 7 anos e sua irmã 
de 13 anos, (autista).

Eram por volta das 20h 
quando os PMs chegaram ao 

homens. Quando começou a 
chuva eles se deslocaram para 
uma cobertura que serve como 
parada de ônibus. O trabalha-
dor atingido estava mais longe 
do grupo.

A equipe do Samu foi acio-
nada pelos próprios trabalha-
dores e confirmou o óbito.

Outro homem foi encami-
nhado ao Pronto Atendimento 
do município por funcionários 
da empresa terceirizada da 
usina. O homem ferido tem 
39 anos de idade e não sofreu 
queimaduras. No entanto, 
ele ficou em choque porque 

testemunhou o ocorrido com 
o companheiro de trabalho 
que perdeu a vida. Este, é de 
Minas Gerais e veio para a 
região trabalhar.

A Polícia Militar acompanhou 
a situação na lavoura. O Instituto 
Médico Legal (IML) e a perícia de 
Umuarama foram acionados. O 
IML recolheu o corpo.

POLICIAIS militares acompanharam o caso e foram os primeiros a chegar no local onde 
aconteceu o incidente

DANILO MARTINS/OBEMDITO

endereço e se depararam com 
as crianças apenas no interior 
da casa.

Conselheiros tutelares 
foram acionados e verificaram 
que o interior do imóvel estava 
todo bagunçado e havia fezes 
espalhadas pelo chão, em 
alguns cômodos.

Enquanto o caso era aten-
dido, a mãe chegou, dizendo que 
estava na igreja. Ela recebeu voz 
de prisão, porém ao perceber 

que iria presa, pediu que algum 
familiar ficasse com as crianças ao 
invés de o conselho tutelar.

Foi então feito contato com 
os avós paternos das crian-
ças, que são moradores de 
Cafezal do Sul. Eles vieram à 
Umuarama e levaram as crian-
ças para casa. Testemunhas 
disseram que a situação é 
muito recorrente. A mulher foi 
encaminhada à 7ª Subdivisão 
de Polícia Civil de Umuarama.
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Novo estacionamento rotativo digital
foi apresentado ao prefeito Pimentel

Um sistema de geren-
ciamento digital de vagas 
de estacionamento rotativo 
pago foi apresentado ao pre-
feito de Umuarama, Hermes 
Pimentel, em reunião reali-
zada na manhã de ontem (23). 
O encontro, coordenado pela 
Sestram (Secretaria Municipal 
de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana), também 
contou com a presença de enti-
dades e instituições represen-
tativas do comércio, da indús-
tria e de prestadores de serviço 
da cidade.

Pimentel comentou que a 
falta de estacionamento rota-
tivo seguramente é um dos 
grandes problemas enfren-
tados na cidade, pois preju-
dica as vendas do comércio 
e, desta forma, a economia 
do município como um todo. 
“Desde que o estacionamento 
rotativo foi interrompido, em 
2019, os comerciantes já sen-
tiram na pele que se tratava de 
um problema a ser resolvido. O 
consumidor não suporta ficar 
dando voltas e voltas até achar 
uma vaga, então acaba indo 
embora. Desta forma, desde 
que assumimos a Prefeitura, 
já tínhamos em mente essa 
determinação de lutar para 
implantar um novo modelo 
que fosse bom tanto para os 

Dois pedreiros ficam feridos em acidentes de trabalho distintos
Um trabalhador de 52 anos 

ficou ferido ao sofrer um aci-
dente de trabalho no final da 
manhã de ontem (23), em uma 
obra na rua Manoel Marques 
de Mendonça, no bairro Ilha da 
Madeira, em Umuarama. Um 
muro caiu sobre ele. Outro tra-
balhador de 56 anos, caiu de 
uma altura de aproximada-
mente 4 metros quando fazia 
a manutenção no telhado de 

Denúncia anônima feita ao Instituto 
Água e Terra (IAT), levou equipes 
da Polícia Ambiental de Umuarama 
a fiscalizar uma área de preservação 
permanente, no município, onde 
estaria sendo realizada uma obra 
irregular. Durante a fiscalização foram 
aplicadas multas no valor de R$ 5 mil 
ao dono do imóvel por dano à área 
de preservação ambiental. No local, 
segundo os policiais, foram confirma-
das construções e criações de animais, 
o que é contrário a legislação vigente 
para estas áreas. Além da aplicação 
da multa, também foi feito um Termo 
Circunstanciado de Infração Penal 
(TCIP) e o embargo da área usada.

empresários quanto para os 
motoristas”, relatou.

O modelo apresentado é 
uma plataforma digital para 
gerenciamento das vagas dis-
poníveis na região central da 
cidade, uma inovação, já que 
todo o processo é feito por 
meio de um aplicativo, com-
patível com qualquer smar-
tphone, e que, entre outros 
pontos, traz melhoria no 
controle da rotatividade das 
vagas. O usuário compra crédi-
tos antecipadamente por meio 
digital, eliminando papéis e 
deslocamentos desnecessá-
rios, desta forma o municí-
pio consegue reduzir custos, 
melhorar a gestão e aumentar 
a arrecadação.

O motorista também pode 
adquirir créditos em postos 
de vendas em empresas par-
ceiras e pode ser pago em 
dinheiro, cartões de crédito 
ou de débito, boletos ou por 
pix. Caso o município queira 
disponibilizar agentes de esta-
cionamento de trânsito para 
facilitar a venda de créditos, 
também é possível. A fisca-
lização, nessa plataforma, é 
feita pela leitura automática 
de placa (LAP), por meio de 
câmeras instaladas em uma 
viatura da Umutrans (Diretoria 
de Trânsito de Umuarama) 

ou da Guarda Municipal, por 
exemplo. O sistema fiscaliza o 
tempo dos veículos por meio 
de leitura de placas por um 
equipamento instalado em um 
veículo que circula pelo trajeto 
com frequência.

Por este modelo de con-
trole, pode-se notificar os 
veículos que excederem o 
tempo de estacionamento 
definido pela Prefeitura – de 
duas horas, por exemplo. O 
carro OCR (reconhecimento 

de caractere óptico), que cir-
cula na cidade, e as maquini-
nhas que ficam nas mãos dos 
agentes emitem o cruzamento 
de dados à central operacio-
nal, avisando o motorista em 
tempo real sobre a notificação.

Participaram da reunião o 
presidente da Aciu (Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama, Miguel Fuentes 
Romero Neto, o presidente do 
Sindlojistas, Roberto Marques, 
a presidente do Sindicato dos 

Empregados no Comércio, 
Miromar Ponciano de Andrade, 
os secretários municipais de 
Administração, Sara Urbano, 
de Educação, Mauriza Lima 
Menegasso, Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira, de Gabinete 
e Gestão Integrada, André 
Rodrigues, de Obras, Gleison 
Alves de Andrade, e de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon), Deybson Bitencourt, 
além de empresários e repre-
sentantes da sociedade civil.

O sistema fiscaliza o tempo dos veículos por meio de leitura de placas por um equipamento instalado em um veículo que circula pelo trajeto 
com frequência

JO
S

É
 A

. S
A

B
IN

O
/S

E
C

O
M

uma Escola municipal.
Este, segundo informa-

ções coletadas no local, atua 
para uma empresa terceiri-
zada que foi contratada para 
prestar o serviço no colégio 
municipal do Parque Bonfim. 
Ele foi socorrido por bom-
beiros e equipes do Samu 
por volta das 11h20 e depois 
levado com suspeita de fra-
tura na região da bacia, ao 

Hospital Norospar.
O segundo acidente foi 

registrado minutos depois, 
quando o pedreiro traba-
lhava na construção de uma 
residência e foi atingido por 
uma parede, que desabou 
enquanto ele guardava parte 

da fiação elétrica, por causa 
da chuva.

O homem, que teve feri-
mentos considerados mode-
rados, chegou a desmaiar e só 
foi socorrido porque conseguiu 
pedir socorro para um motoci-
clista que passava por ali. Após 

ser socorrido por uma equipe 
dos Bombeiros, foi encami-
nhado para atendimento 
médico no hospital Norospar.

O trabalhador não usava 
os EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) necessá-
rios para o serviço.

PAREDE de alvenaria caiu sobre um dos trabalhadores no final da manhã de ontem, em 
um dos casos atendidos pelo Siate do Corpo de Bombeiros
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Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Pode conquistar seus objetivos mais 
ambiciosos. É uma ótima fase para sua 
carreira e também para ganhar dinheiro. 
Pode até pintar um clima de romance 
com alguém da turma. Cuidado para não 
ser exigente demais.

TOURO  21/4 a 205
Investir no conhecimento pode abrir 
boas portas para você no mercado de 
trabalho. Cuidado para não se desen-
tender com parentes por bobagens: 
ouça sem rebater. Você está mais 
caseira e pode deixar as paqueras em 
segundo plano. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Gastos inesperados e preocupação com 
dívidas podem esquentar a sua cabeça 
no início do dia. Uma paixão proibida 
pode surgir e abalar suas estruturas. 
Tudo indica que será algo irresistível, mas 
se decidir embarcar é bom ter muito cui-
dado com fofocas.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Hora de batalhar para aumentar seus 
ganhos e talvez até buscar outras fontes 
de renda, só não misture dinheiro com 
amizade. Pode despertar uma paixão por 
amigo (a) e se for recíproca, o romance 
tem tudo para dar certo. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Você terá energia, determinação e inicia-
tiva em dobro para correr atrás dos seus 
objetivos e pode aguardar uma fase de 
grandes realizações. Nos assuntos do 
coração, você vai jogar todo o seu charme 
em alguém influente e bem-sucedido. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pode precisar de mais silêncio e tranqui-
lidade para cumprir as suas tarefas. Boa 
fase para iniciar um curso, seja se aper-
feiçoar em uma função ou aprender outro 
idioma. No amor pode conhecer alguém 
e descobrir tantas afinidades que vai ser 
paixão à primeira vista. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Quer mais estabilidade no emprego.  
Pode encontrar bons parceiros para 
os seus projetos. Aproveite para se 
desfazer do que não usa mais. Pode 
se surpreender com uma atração por 
alguém da turma e há boas chances de 
dar namoro. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Competitividade é tudo para você ainda 
mais se tiver uma oportunidade de pro-
moção. Se estiver a fim de alguém, você 
não hesitará em falar logo em compro-
misso. A vida a dois está repleta de pai-
xão, mas nada de impor as suas vonta-
des: saiba negociar.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Há grande chance de você assumir novas 
responsabilidades e ter um aumento de 
salário ou, então, arranjar um segundo 
emprego para turbinar seus rendimentos. 
No amor, boa sintonia com colega pode 
render uma paquera e a paixão pode 
aparecer.  

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você deve promover as mudanças que 
deseja, seja no trabalho, em casa ou na 
vida pessoal. Pode receber uma grana 
inesperada de herança, gratificação. A 
paixão está no ar e pode acertar em cheio 
o seu coração. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Doses extras de determinação e inicia-
tiva. Pode contar com momentos de 
muita cumplicidade em família. No amor, 
se estiver só, vai querer viver uma relação 
séria e duradoura. Paixão e desejos vão 
ferver entre quatro paredes.

PEIXES 20/2 a 20/3
Procure participar mais dos debates 
no trabalho, pois suas sugestões serão 
muito bem recebidas. Hoje você pode 
até tomar a iniciativa numa conquista, 
por isso demonstre seu interesse. Muito 
companheirismo e diálogo no romance. 

Os nascidos em 24 de fevereiro sacrificam seus interesses por uma causa, 
pelos pais, colegas ou familiares e eles mesmos exigem alto grau de sacrifício 
dos outros. Precisam encontrar um modo de trabalhar para o bem comum 
ou agradar seus pais e a sociedade. Progresso constante, força de vontade, 
conduta resoluta, determinação e coragem são suas qualidades. 

Horóscopo nascidos em 24 de fevereiro

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 24/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 27
min 22

max 26
min 20

Cascavel
max 25
min 19

Foz do Iguaçu
max 27
min 22

max 25
min 19

Curitiba
max 25
min 18

FASES 
DA LUA

Sábado 25/2/2023

Chuva
Domingo 26/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
14/03 - 23h08
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Proíbe;
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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.

Confirmados 12 casos de Covid e
uma pessoa permanece internada

O Boletim Covid divulgado 
ontem (quinta-feira, 23) trouxe 
a informação de que 12 novos 
casos da doença foram con-
firmados no município de 
Umuarama. De acordo com 
o informe, oito mulheres e 
quatro homens foram infec-
tados pelo vírus. Não houve 
a confirmação de que crian-
ças foram acometidas pela 
doença na cidade.

De acordo com a Secretaria 

BOLETIM Covid informa ainda que 60 pessoas estão em isolamento domiciliar, sendo 44 
casos ativos e 16 suspeitos
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Municipal de Saúde, existem 
atualmente 60 pessoas em iso-
lamento domiciliar. É impor-
tante considerar, que são 44 
casos considerados ativos e 
outros 16 casos são apenas 
tidos como suspeitos.

Ainda de acordo com os 
relatórios emitidos pelas ins-
tituições hospitalares conve-
niadas ao SUS (Sistema Único 
de Saúde) para tratamento da 
Covid-19, existe hoje apenas 

uma pessoa de Umuarama 
internada. Trata-se de um 
homem de 63 anos de idade, 
que tomou quatro doses da 
vacina e está ocupando leito 
na enfermaria do Hospital 
Uopeccan.

Desde o início da pande-
mia, em março de 2020, 41.856 
pessoas foram diagnosticadas 
com coronavírus e deste total, 
41.452 já se recuperaram. 
O número de mortes pela 

doença nesse período con-
tinua estável em 360. Diante 
desses números, a Secretaria 
Estadual de Saúde do Paraná 

(Sesa) classifica Umuarama 
com bandeira verde, quando 
o risco de contaminação é 
considerado baixo.
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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

Peugeot 205 completa 40 anos de história
Em 24 de Fevereiro de 1983, 

a Peugeot fez sucesso ao lan-
çar o 205. Este modelo conso-
lidou a marca na era moderna 
em termos de produto e mar-
keting, bem como de auto-
mobilismo. A retrospectiva de 
uma história épica e sedutora, 
a origem de uma longa linha 
de carros urbanos Peugeot de 
muito sucesso.

A história de um carro é 
muitas vezes, em primeiro 
lugar, a história dos homens e 
mulheres que o projetaram. A 
história do Peugeot 205 é inse-
parável de Jean Boillot, mem-
bro do conselho de adminis-
tração da Peugeot no final da 
década de 1970. Foi ele quem, 
em um momento difícil para a 
empresa, surgiu com o ambi-
cioso projeto de um novo carro 
pequeno que seria muito mais 
do que um carro urbano, um 
carro multiuso, tão confortável 
na cidade quanto nas estra-
das rurais, capaz de transpor-
tar uma pequena família, e 
acessível.

Em termos de design, bem 
como de tecnologia e marke-
ting, o Peugeot 205 mudou o 
jogo. Embora a maioria dos 
modelos da Peugeot anterio-
res tivessem sido desenha-
dos pela Pininfarina, foram os 
estilistas que venceram o con-
curso interno, com um design 
muito mais moderno e fluido 
(a Pininfarina consolidou-se 
ao projetar o cabriolet Peugeot 
205).  Foi um projeto que inau-
gurou alguns sinais distintivos 
que seriam encontrados em 
futuros Peugeots, por exem-
plo, a grade com barras hori-
zontais e a faixa entre as luzes 
traseiras.

O PRIMEIRO A DIESEL 
Tecnicamente, o Peugeot 

205 assinalou a entrada da 

Peugeot na era moderna: 
compacto mas espaçoso, prá-
tico com o seu hatchback, efi-
ciente e económico ao mesmo 
tempo, adaptado a todas as 
utilizações. Em particular, é o 
primeiro carro da marca a ado-
tar barras de torção na traseira, 
a fim de liberar mais espaço no 
compartimento de passagei-
ros. É também o primeiro carro 
a receber a nova família de 
motores XU, nomeadamente 
o XUD7, um motor de quatro 
cilindros de 1.769 cm3 com 60 
cv, que fez do Peugeot 205 o 
primeiro pequeno automóvel 
francês a diesel e sobretudo o 
primeiro pequeno modelo a 
diesel a oferecer uma perfor-
mance equivalente à dos seus 
homólogos a gasolina, mas 
com consumos muito inferio-
res (3,9l/100km em média).

POTÊNCIA!
O Peugeot 205 foi o pri-

meiro pequeno Peugeot a rece-
ber uma gama ampla e variada 
de motores - de 45 a 200 cava-
los de potência! - e uma caixa 
de velocidades automática, 
uma opção rara no mercado 
na época. Desde o seu lança-
mento em 1983, ele veio com 
quatro motores a gasolina e 
um diesel. 

No ano seguinte, a gama 
foi aumentada para incluir os 
lendários GTI e Turbo 16, assim 
como uma carroçaria de 3 por-
tas. Seguiu-se uma gama de 
versões, desde as mais aces-
síveis, como a Junior de 1986 
com assentos em jeans, até às 
mais chiques, como a Lacoste 
ou a Gentry.

PUBLICIDADE 
A partir de 1983, o Peugeot 

205 teve uma estratégia de 
marketing condizente com os 
seus atributos. Assim que foi 

lançado, o apelido de “número 
sagrado” fez sucesso. Os anún-
cios de TV foram eficazes e 
muito atuais, como o famoso 
filme em que o Peugeot 205 
é perseguido e bombardeado 
num lago congelado por um 
avião militar, com um ar muito 
“James Bond”.

O VERDADEIRO CAMPEÃO
O esporte motorizado foi 

uma ferramenta poderosa para 
promover o Peugeot 205 e a 
Marca. Em 1984, a Peugeot 
entrou na categoria rainha 
do Campeonato do Mundo 
de Ralis, o famoso “Grupo 
B”, com o impressionante 205 
Turbo 16.

Em 1985 e 1986, o Peugeot 
205 Turbo 16 permitiu à 
Peugeot conquistar o título 
mundial de construtores e 
Timo Salonen (1985) e Juha 
Kankkunen (1986) conquistar 
o título de pilotos. Com a não 
existência de mais categorias 
no “Grupo B”, no final de 1986 
a Peugeot entrou como o 205 
T16 num evento lendário, o 
Paris-Dakar. Desafio ganho em 

FOTOS: DIVULGAÇÃO 

1987 e 1988, onde o Peugeot 
205 T16 foi especialmente 
adaptado e venceu o famoso 
rally-raid, primeiro nas mãos 
de Ari Vatanen, depois condu-
zido por Juha Kankkunen.

Em 1998, após uma longa 
e rica carreira de 15 anos e 
5.278.050 unidades produzidas, 

o Peugeot 205 saiu de linha. Na 
mente dos entusiastas de auto-
móveis, continuará a ser para 
sempre o “número sagrado” 
da Peugeot, aquele que cons-
truiu as bases de uma linha 
excepcional de carros urbanos 
de sucesso, o Peugeot 206, o 
Peugeot 207 e hoje o Peugeot 208.
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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

                          Oração das 13 Almas  

 

“Oh! Minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós peço, 

pelo amor de Deus, atendei o meu pedido. Minhas 13 Almas Benditas, 

sabidas e entendidas, a vós peço, pelo sangue que Jesus derramou, 

atendei o meu pedido. Pelas gotas de suor que Jesus derramou do seu 

Sagrado Corpo, atendei o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a 

vossa proteção me cubra, vossos braços me guardem no vosso coração e 

me proteja com os vossos olhos. Oh! Deus de Bondade, vós sois meu 

advogado na vida e na morte; peço-vos que atendei os meus pedidos, livrai-

me dos males e dai-me sorte na vida. Segais meus inimigos; que olhos do 

mal não me vejam; cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 Almas 

Benditas, sabidas e entendidas, se me fizerem alcançar esta graça (dizer a 

graça), ficarei devoto de vós e mandarei imprimir um milheiro desta oração, 

mandando também rezar uma missa”. M.CH. 
 

 

 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 

VENDO ESTOQUE DE LOJA 
DE CALCADOS  
FEMININO, MASCULINO E INFANTIL
1.000 pares de Calçados novos. Tênis, 
sapato, sapatilhas, sandálias, chine-
los... Adidas, Olympikus, Tryon, Kappa, 
Nike, Diadora, Moleca, Caterpilla, 
Allstar e diversas outras marcas.

VALOR R$ 27.000,00
ACEITA-SE VEÍCULO

TRATAR PELO FONE: 44 99930 2423

Visita ao Tecpar é mais um passo para
implantação do Parque Tecnológico

A administração munici-
pal dá mais um passo rumo 
à construção do Parque 
Tecnológico de Umuarama. 
O secretário de Indústria e 
Comércio, Marcelo Adriano, 
foi a Curitiba para uma visita 
técnica de dois dias ao Tecpar 
(Instituto de Tecnologia do 
Paraná), um dos maiores 
centros de referência em pes-
quisa científica do Brasil.

Acompanhado do chefe 
da Divisão e  Anál ise  e 
Desenvolvimento de Sistemas, 
Henrique José Stedile, e 
do arquiteto Luiz Carlos de 
Souza, o secretário foi rece-
bido no Tecpar pelo diretor-
-presidente Jorge Callado, que 
garantiu todo apoio necessá-
rio ao município no processo 
de instalação de seu Parque 
Tecnológico. “Em nome do 
governador Ratinho Junior, 

nosso objetivo é fortalecer e 
incentivar empreendimentos 
como esse, capazes de trans-
formar a realidade não só da 
região Noroeste, mas de todo 
o Estado”, pontuou.

O secretário comentou que 
o processo para instalação do 
Parque Tecnológico está cami-
nhando de vento em popa. “Já 
conversamos com as univer-
sidades locais e junto delas 
serão definidos os laborató-
rios avançados de pesquisa e 
desenvolvimento de produtos, 
por exemplo. E, somado a esta 
visita para conhecimento téc-
nico das instalações do Tecpar, 
poderemos desenhar um pro-
jeto que atenda às nossas 
necessidades”, comentou.

Silva relata que está tendo 
acesso a modelos de solu-
ções ao projeto que está em 
desenvolvimento na cidade. 

“Com esta parceria que ini-
ciamos com o Tecpar teremos 
o privilégio de poder acessar 
informações necessárias para 
sabermos mais tanto sobre as 
instalações, quanto sobre os 
processos que melhorem o 
atendimento e tragam mais 

resultados para aqueles que, 
num futuro próximo, vão 
investir em nosso Parque”, 
observou.

O prefeito de Umuarama, 
Hermes Pimentel, explica 

que o Parque Tecnológico de 
Umuarama, além do fortaleci-
mento das instituições parcei-
ras, vai trazer mais desenvolvi-
mento econômico e humano 
para toda a região.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Não viva para que a sua presença seja 
notada, mas para que a sua falta seja 

sentida.” Bob Marley
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EN
TO Vá conhecer a NOVA MONTANA NA UVEL!

O melhor do SUV na picape mais 
completa da categoria!

O SUV que você precisa na picape
que você sonhava.

Joaquim Costa Pereira e Ivanildo Coutinho, 
na foto com a Nova Chevrolet Montana 2023, 
convidam a todos para conhecerem a NOVA 
MONTANA para certificar que é tudo que es-

peravam da fusão entre um SUV e uma picape 
pronta para qualquer tipo de trabalho. Além 
do assistente de partida em aclive, do acen-
dimento automático dos faróis com sensor 

crepuscular e da chave inteligente com sensor 
de aproximação e partida do motor, a Nova 
Montana conta ainda com rodas de alumínio 
aro 17” com design exclusivo, rack de teto, 

sensor traseiro de estacionamento com câmera 
de ré e acabamento interior com revestimento 
premium. Além da melhor relação entre de-

sempenho e economia de combustível, com a 
nova Chevrolet Montana 2023 você aproveita 
toda a potência do motor 1.2 turbo e atinge 
os melhores resultados da categoria na hora 

de acelerar de 0 a 100km/h. Realmente o SUV 
que você precisa na picape que você sonhava.

 
UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!

ASSESSORIA UVEL

E MAIS...
nCarregador sem fio. Livre-se da bagunça e dos nós dos cabos sem abrir mão 

de toda a praticidade que você precisa para estar sempre conectado (a).

nEntradas USB tipos A e C. Além dos carregadores sem fio, a nova Mon-
tana também está equipada com diferentes entradas USB para garantir 

toda a energia que você precisa.

nAté 7 dispositivos conectados simultaneamente ao Wi-Fi. Com Wi-Fi 
nativo até 12 vezes mais intenso, você conecta até 7 aparelhos à inter-
net ao mesmo tempo e tem a melhor conexão até 15 metros do veículo.

 nA nova Chevrolet Montana vem equipada com 6 airbags de série, 
sistema de alerta de ponto cego e faróis dianteiros tipo projetor em LED 
com regulagem de altura. E tudo isso sem esquecer da luz de condução 
diurna em LED, do sistema de monitoramento de pressão dos pneus e 

dos sistemas ISOFIX e TOP TETHER.

nA exclusiva caçamba Multi-Flex da Nova Montana conta com capota 
marítima para a melhor vedação contra água da categoria*, traz 8 gan-

chos para amarração de carga e tem capacidade para 874L. 

nTransmissão automática de 6 velocidades com opção de câmbio ma-
nual. Tudo para você extrair o máximo - e melhor! - desempenho da sua 
nova Chevrolet Montana, e sem abrir mão do rendimento e da economia.

 
nAr-condicionado digital automático. Sensores estrategicamente locali-
zados para monitorar as temperaturas interna e externa, garantindo uma 

regulagem rápida e homogênea.
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