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UMUARAMA,25 e 26/2/2023

“Serial Killer” entrega localização 
de outros dois corpos para Polícia
A Polícia Civil de Umuarama localizou no início da noite de ontem, dois corpos 
que seriam de outras vítimas do assassino do médico Renan Tortajada. Com 
estes, são quatro execuções praticadas pelo homem que se diz integrante 
da facção criminosa Comando Vermelho. Os corpos seriam de dois homens, 

um deles desaparecido desde o dia 20 de dezembro e outro desde o dia 11 de 
fevereiro. Um deles estava no bosque Uirapuru e outro em uma estrada rural 
na extensão da avenida Dr Ângelo Moreira da Fonseca. O próprio acusado 
teria revelado, em interrogatório, o paradeiro dos cadáveres. 

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Rendimento
domiciliar foi 
de R$ 1.625

em 2022
l 2

Alep debate
projeto que
zera mortes
no trânsito

l 3

Rede Sine
empregou

400 pessoas
em Umuarama

l 4 E-Lixo
IDR mapeia
colheita de

soja na região
de Maringá

l 5

Dois veículos que 
faziam parte de 
um comboio de 

contrabandistas, 
foram abordados na 

madrugada de sexta-
feira (24) por equipes 

da PM e do BPFron 
na rodovia entre 

Umuarama e Maria 
Helena. Os dois carros 

estavam ‘recheados’ 
de produtos paraguaios 
e possuíam instalados 
rádios comunicadores. 

Ninguém foi preso.                                                                                       
l 6

Contrabando

A comissão organizadora da Campanha E-Lixo, que já recolheu mais de 200 toneladas de equipamentos eletrônicos 
inservíveis, definiu a programação para este ano. O evento será realizado no dia 5 de junho, uma segunda-feira, 
quando as equipes vão receber os materiais na área coberta onde acontece a Feira do Produtor às terças-feiras, 
nos fundos do Estádio Lucio Pipino, entre as 9h e às 16h. Novamente a campanha será parte do calendário de 
comemorações do aniversário da cidade – Umuarama faz 68 anos - no dia 26 de junho.

Sede do 
BPFron
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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

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 -2,18% 25,97 
Vale ON -2,20% 85,04 
ItauUnibanco PN -3,06% 25,67 
Bradesco PN -3,20% 13,30 
Magazine Luiza ON +1,40% 3,61 
Azul PN +4,96% 7,62

IBOVESPA: -1,67% 105.798 pontos

Iene 136,43
Libra est. 0,84
Euro 0,95
Peso arg. 195,76

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +1,2% 5,1980 5,1990 +2,4%

PTAX  (BC) +0,9% 5,1785 5,1791 +1,6%

PARALELO +1,5% 5,1100 5,5200 +2,6%

TURISMO +1,5% 5,1100 5,5000 +2,6%

EURO +0,4% 5,4581 5,4608 -1,4%

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 24/02

Iene R$ 0,0380
Libra est. R$ 6,19
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.406,27 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/02 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 1.529,00 -5,25 2,7%
FARELO mar/23 497,10 4,00 8,1%
MILHO mar/23 650,00 -10,25 -4,0%
TRIGO mar/23 708,25 -30,00 -3,6%

SOJA 157,43 -0,7% -1,9% 156,00
MILHO 75,53 -1,3% -2,6% 75,00
TRIGO 89,84 0,3% -2,6% 90,00
BOI GORDO 270,49 0,0% -0,1% 265,00
SUINO 7,07 0,3% 15,7% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 24/02 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 24/02 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 24/02 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 168,00 -1,2% -0,6%
SOJA Paranaguá 172,00 -1,7% -1,1%
MILHO Cascavel 84,00 0,0% 1,2%

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gor do arroba e frango kg 

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

Assalariado
Até um salário mínimo (R$ 1.302,00) 7,5%
De R$ 1.302,01 a R$ 2.571,29 9%
De R$ 2.571,30 a R$ 3.856,94 12%
De R$ 3.856,95 a R$ 7.507,49 14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os va lores
EMPREGADOR --  Taxa de 12%(Pes. físicas)

VVeenncc..::  eemmpp..  2200//0022  ffííssiiccaass  1155//0022  ddoommééssttiiccooss  0066//0022

MEI - Microempreendedor Individual 
Valor mínimo R$ 1.302,00 5% R$ 65,10
Valor máximo R$ 7.507,49 20%R$ 1.501,49

Segurados Especiais
Recolherão com 1,3% em cima do valor de suas
receitas brutas das produções rurais
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Siga sua intuição. No lado sentimental, novi-
dades vão chegar, mas você não se sentirá 
muito otimista e isso é culpa do seu inferno 
astral que vai tentar tirar um pouco da sua 
confiança com assuntos relacionados ao amor 
e a vida social. 

TOURO  21/4 a 205
Vai contar com mais coragem, ousadia e muita 
disposição para defender seus propósitos nesta 
semana. Os frutos do seu empenho vão apare-
cer mais cedo do que imagina. Seus ideais afeti-
vos ficam mais protegidos e um sonho de amor 
pode se realizar. Cuide da saúde.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
O sinal estará verde para você se dar bem 
em negociações, ampliar os ganhos e resol-
ver pepinos relacionados com dinheiro. Pode 
tomar iniciativas inovadoras e impressionar os 
superiores. No departamento amoroso, mais 
visibilidade, sucesso e aumento na lista de con-
tatinhos. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você saberá exatamente o que fazer para atingir 
seus objetivos e terá garra para superar qual-
quer obstáculo. Também contará com apoio de 
gente que é importante na sua vida. Belas novi-
dades podem rolar em sua vida amorosa e há 
grandes chances de encontrar alguém.

LEÃO 22/7 a 22/8
Não vai faltar oportunidade para você mostrar 
suas competências e sua garra será o grande 
diferencial para alcançar vitórias importantes. 
O romance ficará mais intenso, mas cuidado 
para não se envolver logo de cara, pois o risco 
de desilusão existe e deve ligar o seu radar. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pode esperar uma semana animada e vibrante 
pela frente. Assuntos de grana também ficam 
favorecidos e acordo ou contrato pode ser defi-
nido. Você pode começar namoro firme, só fique 
de olho no ciúme, que pode atrapalhar a rela-
ção à dois.

LIBRA  23/9 a 22/10
Você pode resolver coisas em casa, quitar pen-
dências e ainda retomar planos engavetados. 
A saúde se fortalece e você vai contar com 
muita disposição neste período. Se você está 
só poderá se aproximar afetivamente de alguém 
que vê com frequência ou colega do trabalho. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Sua percepção e seu instinto para negociar 
podem fazer toda diferença nesta semana. Há 
chance de você fechar acordo importante, acer-
tar contratação em um emprego. O momento 
será perfeito sem defeitos para investir na con-
quista e ganhar o coração do (a) pretendente. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Energias benéficas vão influenciar seus interes-
ses financeiros e profissionais. A saúde ganha 
proteção e fica mais forte. Amigos podem se rea-
proximar de você e proporcionar muitas emo-
ções. O clima mais animado na vida social faz 
você ficar ainda mais popular.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Contatos com amigos e parentes muito favo-
recidos. Vai receber muitos estímulos para a 
paquera e será o momento ideal para declarar 
o que sente. Tudo deve fluir do jeito que você 
espera nos assuntos do coração. Negócios, ovas 
parcerias e lucros devem marcar a semana.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você vai se entrosar com quem convive e pode 
superar um problema antigo. Período perfeito 
para resolver assuntos que envolvam sua famí-
lia. Não vai faltar sorte com grana, mas convém 
abrir os olhos com atitudes ciumentas na vida 
amorosa porque você pode mostrar um jeito 
mais possessivo e fazer cobranças. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Fevereiro termina glorioso e um sonho material 
pode se tornar realidade. Intuição, esperteza e 
criatividade estarão tinindo. Você vai se destacar 
no trabalho, mas o período será perfeito para con-
quistas. Se tem alguém o clima a dois vai transbor-
dar romantismo, carinho e a intimidade.

Os nascidos em 25 de fevereiro tem muita confiança e respeito próprios mas acreditam que os 
objetivos coletivos são mais importantes do que os pessoais. Podem ser considerados pretensio-
sos porque falam bem e são autoconfiantes. Reagem emocionalmente ao perceberem injustiças.

Horóscopo nascidos em 25 de fevereiro

Os nascidos em 26 de fevereiro são individualistas, calmos, sérios, mas possuem personali-
dade mais agressiva na vida profissional. Eles possuem uma grande capacidade de provocar 
os outros emocionalmente porque estão sintonizados com a sensibilidade deles. São capazes 
criticar os erros de pessoas e de instituições de forma racional, direta e clara.

Horóscopo nascidos em 26 de fevereiro

As maiores dificuldades para os nascidos em 27 de fevereiro surgem na vida pessoal por serem 
extremamente exigentes e porque suas escolhas intuitivas nos relacionamentos não são as 
mais apropriadas por isso podem ter vidas amorosas tumultuadas. Exigem que os amigos e 
colegas sejam intelectualmente ativos como eles.

Horóscopo nascidos em 27 de fevereiro
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Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 25/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 31
min 23

max 27
min 20

Cascavel
max 27
min 20

Foz do Iguaçu
max 29
min 22

max 27
min 20

Curitiba
max 27
min 19

FASES 
DA LUA

Domingo 26/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Segunda 27/2/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
20/02 - 04h09

Minguante
14/03 - 23h08

 

concurso: 723
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 09 03 02 00 04 06 05

Super Sete concurso: 361 C O L U N A S
1 2 3 4 5 6 7

JANEIRO

02 16 20 22 27 28 31

Loterias
Megasena

01 03 04 06 07 10 11 12 
13 17 18 19 23 24 25concurso: 2567Megasena
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MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.
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Rendimento domiciliar per capita
no Brasil foi de R$ 1.625 em 2022

O IBGE divulgou ontem (24) 
os rendimentos per capita do 
Brasil e dos estados, registrados 
em 2022. Na média nacional, o 
valor mensal foi de R$ 1.625 por 
domicílio. O cálculo é feito a 
partir da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad), e leva em conta a soma 
da renda do trabalho e de 
outras fontes recebidas por 
cada morador de uma residên-
cia. Estão inclusos pensionistas, 

empregados domésticos e fami-
liares dos empregados domés-
ticos. O rendimento domiciliar 
per capita é obtido, então, pela 
divisão do valor total do domi-
cílio com o número de mora-
dores.Na pesquisa por estados, 
o maior valor foi registrado no 
Distrito Federal, de R$ 2.913. 
Na sequência, estão São Paulo 
(R$ 2.148), Rio Grande do Sul 
(R$ 2.087), Santa Catarina ((R$ 
2.018) e Rio de Janeiro (R$ 

1.971). Os menores valores 
estão no Maranhão (R$ 814), 
Alagoas (R$ 935), Amazonas 
(R$ 965), Bahia (R$ 1.010) e 
Pernambuco (R$ 1.010).

O valor médio nacional de 
2022 representa um crescimento 
de 16% em relação ao rendi-
mento domiciliar per capita de 
2021, que foi de R$ 1.367. O valor 
daquele ano foi o menor da série 
histórica da Pnad Contínua, ini-
ciada em 2012.

Confiança do empresariado
industrial aumenta neste mês

O empresariado indus-
trial brasileiro está mais con-
fiante neste mês em relação 
a janeiro, segundo o Índice 
de Confiança do Empresário 
Industrial (Icei) divulgado 
ontem (24) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).  

De acordo com pesquisa 
realizada entre os dias 1º e 9 de 
fevereiro, com 1.979 empresas, a 
confiança avançou em 21 de 29 
setores consultados. O resultado 
coloca 19 setores industriais em 
estado de confiança.

De acordo com o gerente 
de Análise Econômica da CNI, 
Marcelo Azevedo, a recupe-
ração da confiança é resul-
tado de maior otimismo 
demonstrado por empresá-
rios da indústria para os pró-
ximos seis meses. “Há reflexão 

disseminada de que a empresa 
estará melhor no futuro”, disse.

O economista explicou que 
ainda não foi possível recuperar 
a falta de confiança dos últimos 
três meses. O Icei é formado por 
dois indicadores: um trata dos 
próximos seis meses e o outro 
avalia as condições atuais frente 
aos seis meses anteriores.

A avaliação quanto à situa-
ção atual ainda é negativa. O 
Índice de Condições Atuais mos-
tra que 27 de 29 setores apon-
tam que as condições atuais são 
piores do que as observadas nos 
últimos seis meses.

REGIÕES
O Icei de fevereiro mostrou 

confiança em quatro regiões 
do país, exceto no Sul. As prin-
cipais altas ocorreram nas 

regiões Sudeste, que passou 
de 47,7 pontos para 50,3 pon-
tos, e Norte, onde o Icei subiu 
de 51,7 pontos para 54,2 pon-
tos. O indicador varia de 0 a 
100, com um corte em 50 pon-
tos. Dados acima desse corte 
indicam confiança e, abaixo, 
desconfiança. Ao cruzar a linha 
divisória, o Sudeste migrou 
para um estado de confiança, 
indica a pesquisa.

As regiões Centro-Oeste, 
com 52,1 pontos, e Nordeste, 
com 54,4 pontos, seguem con-
fiantes. Apenas as indústrias 
da região Sul, que chegaram a 
fevereiro com 46,3 pontos, se 
mostram pessimistas.

O Icei de fevereiro ficou posi-
tivo entre as grandes empresas, 
mas continua negativo para 
pequenas e médias indústrias.
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Alep debate projeto
que quer zerar mortes
no trânsito no Paraná

Os deputados estaduais 
paranaenses analisam em ses-
são plenária da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep), 
uma proposta que institui no 
Estado a Campanha Visão Zero. 
Inspirada em um modelo sueco, 
a proposta tem o objetivo de 
zerar o número de mortes e feri-
dos graves no trânsito, sendo a 
preservação da vida a princi-
pal prioridade da campanha. 
O projeto de lei que tramita na 
forma de um substitutivo geral 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), será debatido em 
primeira discussão.

O texto é de autoria dos 
deputados Goura (PDT), 
Requião Filho (PT), Professor 
Lemos (PT), Arilson Chiorato 
(PT), Luciana Rafagnin (PT), 
Mabel Canto (PSDB), Cristina 
Silvestri (PSDB), e dos ex-depu-
tados Nelson Luersen (União) e 
Reichembach (PSD).

Com a proposta, os deputa-
dos querem reduzir ao máximo 
as mortes evitáveis no trânsito, 
garantindo segurança às pes-
soas em seus deslocamentos. A 
proposição também quer criar 
o desenvolvimento de um sis-
tema viário sustentável, com 
equidade no uso dos espaços 
públicos de circulação, vias e 
logradouros, além de permi-
tir a acessibilidade universal. A 
medida é baseada em um pro-
jeto sueco criado de 1997 que 
considera as mortes prematu-
ras no trânsito inaceitáveis. A ini-
ciativa conseguiu transformar o 
trânsito no país em um dos mais 

A Alep realiza na próxima segunda (27) uma home-
nagem a pessoas que contribuem com a conscientização 
sobre doenças raras no Estado. A solenidade proposta 
pela segunda secretária da Casa, deputada Maria 
Victoria (PP), é alusiva ao Dia Estadual de Conscienti-
zação das Doenças Raras. Serão outorgadas a menções 
honrosas aos homenageados. Desde 2015, a parla-
mentar trabalha na causa. Neste ano, ela apresentou 
projeto de lei que estabelece prioridade na tramitação 
de processos no Governo do Estado onde os interessa-
dos são pessoas e familiares de pessoas com doenças ou 
síndromes raras. O objetivo é tornar o diagnóstico mais 
ágil para garantir o início do tratamento. “O tempo é 
crucial para as pessoas com doenças ou síndromes raras. 
A proposta busca garantir preferência na tramitação dos 
processos nos órgãos da administração pública estadu-
al”, reforça a deputada.

seguros do mundo e serviu de 
exemplo para diversos outros.

Para a execução da medida, 
o Poder Público poderá adotar 
campanhas permanentes de 
educação no trânsito; moni-
torar e identificar o perfil de 
circulação e acidentes; capa-
citar gestores públicos e de 
profissionais; fomentar o trei-
namento específico para con-
dutores de veículos do trans-
porte público de passageiros; 
incentivar à ciência, tecno-
logia, pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação voltada às 
boas práticas de planejamento 
viário; e formular cronogramas 
de curto, médio e longo prazo 
para a implantação gradual de 
projetos alinhados com a cam-
panha “Visão Zero”.

PRÊMIO
Os parlamentares tam-

bém apreciam a proposta que 
trata da criação do Prêmio 
Meninas Olímpicas, conferido 
pela Assembleia Legislativa do 

Paraná. O objetivo do projeto 
de resolução 13/2012, que que 
será debatido em segunda dis-
cussão, é fomentar a participa-
ção de meninas em Olimpíadas 
de Conhecimento. O projeto 
é assinado pela deputada 
Cristina Silvestri (PSDB) e pelos 
deputados Ademar Traiano 
(PSD), Luiz Claudio Romanelli 
(PSD) e Tercílio Turini (PSD).

A premiação será confe-
rida em três níveis para garo-
tas do sexto e sétimo ano do 
ensino fundamental (nível 1); 
do oitavo e nono ano (nível 2) 
e do ensino médio (nível 3). 
O Prêmio Meninas Olímpicas 
consistirá na entrega de um 
diploma a duas meninas em 
cada nível, contendo o brasão 
da Assembleia Legislativa e o 
símbolo da Procuradoria da 
Mulher desta Casa, acrescido do 
nome da estudante e da catego-
ria do prêmio. A solenidade de 
premiação será realizada anual-
mente em data próxima ao Dia 
Internacional da Mulher.

A medida é baseada em um projeto sueco criado de 1997 que considera as mortes prematu-
ras no trânsito inaceitáveis
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ORLANDO KISSNER/ALEP

Prestação de contas
O secretário de Estado 
da Fazenda Renê Garcia 
Junior, apresenta na 
terça (28), em audiência 
pública no Plenário 
da Alep, os dados do 
Governo relativos ao 
cumprimento das metas 
fiscais do terceiro 
quadrimestre de 2022. 
A apresentação está 
marcada para às 14h30, 
durante a sessão 
plenária. A divulgação 
dos dados em sessão 
pública cumpre o 
que está disposto no 
artigo 9º, parágrafo 
4º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

Passo a passo
Em agosto, o secretário 
apresentou a prestação de 
contas do resultado contábil 
do Estado referente ao 2º 
quadrimestre. De acordo com 
os dados apresentados na 
última audiência pública, “a 
receita corrente foi de R$ 39,3 
bilhões de janeiro a agosto de 
2022, contra R$ 31,8 bilhões 
no mesmo período de 2021. 
Um aumento nominal de 
24% e aumento real de 14% 
entre janeiro e agosto de 
2022, na comparação com o 
mesmo período de 2021”. Já 
a arrecadação de impostos 
(ICMS, IPVA e ITCMD), taxas e 
contribuições apresentou um 
crescimento de 21% (R$ 22,4 
bilhões) em valores nominais 
e 11% (R$ 18,5 bilhões) em 
valores reais, descontados 
da inflação, em comparação 
ao mesmo período do ano 
passado.

Ação do Ibama
A casa de Anderson Torres em Brasília, a mesma onde a 
PF executou mandado de busca e apreendeu a minuta do 
golpe em janeiro, foi alvo novamente de operação, desta 
vez desenvolvida pelo Ibama. A autarquia federal investiga 
suposta irregularidade em criação de pássaros do ex-
ministro da Justiça, que está preso desde 14 de janeiro sob 
investigação pelo 8 de janeiro. Representante de Torres, 
o advogado Rodrigo Roca disse que não houve nenhuma 
apreensão e que criatório está legalizado. Entretanto, ainda 
segundo Roca, o ex-ministro foi multado em R$ 34 mil “por 
questões formais e de burocracia”.

Desmatamento
Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal bateram 
recorde para fevereiro antes do fim do mês. Dados divulgados 
na sexta (24) pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
apontam que 209 km² foram desmatados até o dia 17. Trata-se 
do maior patamar para o mês em toda a série histórica, que 
teve início em 2015. Em janeiro, foi verificada uma queda de 
61% nos alertas de desmatamento na região em relação ao 
mesmo período de 2022. No entanto, o Observatório do Clima 
destacou que a maior cobertura de nuvens no período pode ter 
contribuído para o recuo e que, portanto, é cedo para atribuir o 
resultado à mudança no governo federal.

DÁLIE FELBERG/ALEP

Exigência legal
Aspectos da gestão 
orçamentária, financeira 
e patrimonial, com textos 
explicativos que facilitam a 
interpretação dos valores, 
integram a prestação de 
contas, que é uma exigência 
legal periódica, para que os 
deputados possam ter um 
balanço geral dos gastos do 
Estado e do que efetivamente 
foi realizado, além de 
proporcionar ampla visão das 
finanças. Exercer a função 
legislativa na proposição 
de leis voltadas para o 
desenvolvimento do Paraná, 
é uma das funções do corpo 
legislativo. Outra importante 
tarefa dos deputados é a 
fiscalização da Administração 
Pública estadual promovendo 
audiências públicas para dar 
conhecimento a todos os 
cidadãos dos gastos e das 
ações do Poder Executivo.



4 GERAL   Sábado 25 e domingo 26 de fevereiro de 2023 @tribunahojenewsumuarama

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

Rede Sine empregou
400 pessoas em janeiro
apenas em Umuarama

As Agências do Trabalhador 
do Paraná colocaram no mer-
cado de trabalho 8.689 pessoas 
via rede Sine em janeiro deste 
ano, um aumento de 14,07% 
em comparação ao mesmo 
período de 2022, com 7.617 
postos de trabalho com carteira 
assinada, e de 82% na compa-
ração com 2021, com 4.755. Os 
destaques foram as regionais de 
Curitiba (1.450), Toledo (1.131), 
Francisco Beltrão (807), Pato 
Branco (756), Maringá (531), 
Campo Mourão (494), Cianorte 
(436), Umuarama (400) e 
Londrina (359).

Ta m b é m  h o u v e  u m 
aumento no número de 
inscritos para vagas, com 
29.356 em janeiro de 2023, 
contra 23.415 em janeiro de 
2022 e 15.696 em janeiro de 
2021, resultado da divulga-
ção das oportunidades. O 
número de ofertas também 
cresceu: 63.741 em 2023, 
56.650 em 2022 e 37.246 em 
2021. Segundo a Secretaria 
do Trabalho, Qualificação e 
Renda (SETR), fruto do enga-
jamento dos servidores das 
agências e dos postos avan-
çados e do ambiente de cres-
cimento da economia.

De acordo com o secretá-
rio do Trabalho, Qualificação e 
Renda, Mauro Moraes, os resul-
tados de janeiro nas Agências 
do Trabalhador, assim como 
o período de colheita da safra 
de soja e o volume de expor-
tações já registrado no pri-
meiro mês do ano, tendem a 

Governador entrega 200 moradias em Cascavel
O governador Ratinho 

Junior participou ontem (24) 
da inauguração do Residencial 
Forest Fit, um empreendi-
mento com 200 apartamentos 
na cidade de Cascavel. O pro-
jeto recebeu um investimento 
de R$ 1,24 milhão do Governo 
para subsidiar o custo do valor 
de entrada a 83 famílias que 
residirão no conjunto.

Ao falar sobre a entrega, 
o governador destacou que 
o setor de habitação popular 
continua a ser uma prioridade 
da sua gestão. “Esse é o maior 
programa do Brasil de casa pró-
pria, com 43 mil casas entregues 

NO estado foi registrado um aumento de 14,07% em comparação ao mesmo período de 
2022 no número de contratações formais

ARI DIAS/AEN

se transformar em bons resul-
tados no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(Caged) de janeiro, que ainda 
não foi divulgado.

O chefe da pasta ressal-
tou ainda que o volume de 
colocações via rede estadual 
deve apresentar percentuais 
de empregabilidade ainda 
maiores nos próximos meses. 
“Nas próximas semanas tere-
mos o resultado de um con-
junto de ações adotadas 
pela Secretaria para o preen-
chimento de vagas ofertadas 
em todo o Estado, em espe-
cial a realização de mutirões 
do emprego em várias locali-
dades, agilizando o contato 
entre quem quer trabalhar 
e o empregador que precisa 
contratar”, afirmou. 

Para elevar ainda mais o 
saldo de empregos gerados 

no Paraná e avançar posições 
no ranking nacional de empre-
gabilidade até o final de 2023, 
a SETR vai estabelecer uma 
meta de atendimento a ser 
seguida pelos 24 escritórios 
regionais. O objetivo é a reali-
zação de uma força-tarefa con-
tínua para o preenchimento de 
vagas e análise de currículos e 
oportunidades.

De acordo com o Caged, o 
Paraná criou 118.149 novas 
vagas de trabalho em 2022 
(saldo de admissões e demis-
sões), ocupando o primeiro 
lugar no ranking de empre-
gabilidade entre os estados 
do Sul. Através da Rede Sine, 
no entanto, o Estado foi o que 
mais empregou formalmente 
trabalhadores no ano passado, 
indicador apenas de admis-
sões, com um acumulado de 
122.083 colocações.

ou em construção em mais de 
170 municípios. Agora, vamos 
começar uma nova etapa, com 
a meta de 10 mil casas por ano 
através da Cohapar”, disse.

O aporte do Estado no pro-
jeto foi de R$ 15 mil para cada 
família selecionada. Os recur-
sos foram utilizados para aba-
timento do valor de entrada 
dos financiamentos de pessoas 
com renda familiar mensal de 
até três salários mínimos e que 
não possuíam casa própria.

“Como a Caixa financia até 
80% do imóvel, o Estado dá R$ 
15 mil por família para bancar o 
valor de entrada para atender 

aquelas pessoas que sonham 
em ter uma casa própria e não 
tem esse recurso disponível”, 
justificou o governador.

Composto por 200 aparta-
mentos com modelos de 45 
m² e 47 m², o Forest Fit segue o 
modelo de condomínio clube, 
com espaços de uso comum à 
disposição dos moradores, como 
playground, salão de festa, chur-
rasqueiras e piscina. Os compra-
dores também receberam bene-
fícios, com descontos variáveis do 
programa Minha Casa Minha Vida, 
juros reduzidos e possibilidade de 
uso do saldo do FGTS como com-
plemento do pagamento.

Fies e Prouni
O Fies não concede bolsas 
de estudo, mas atua como 
um empréstimo do Governo 
Federal. Ao concluir a formação, 
o beneficiário terá que devolver 
o valor investido de maneira 
parcelada, sem juros e começará 
a pagar as prestações respeitando 
o seu limite de renda. O Prouni 
concede bolsas de estudo 
integrais (100%) e parciais 
(50%) em cursos de graduação 
e sequenciais de formação 
específica para alunos sem 
diploma de nível superior. Ao 
concluir a formação, o educando 
não deve nada ao governo e nem 
à instituição de ensino.

Fiscalização
Uma fiscalização mais intensiva 
nas estradas do Paraná deve 
começar em 1º de março, durante 
a época de escoamento da safra, 
de acordo com a Secretaria de 
Segurança Pública do Paraná. O 
objetivo, segundo o órgão, é evitar 
acidentes, reforçar a segurança e 
orientar os motoristas.

Fase final
As obras de contenção da encosta 
da BR-277, na altura do km 41, 
em Morretes, litoral do Paraná, 
chegou à fase final, de acordo 
com DER-PR. A obra continua na 
perfuração do maciço rochoso.
Além disso, o órgão informou que 
cerca de 25 metros de telas que 
previnem escorregamento de 
materiais sobre a rodovia também 
estão sendo instaladas.

Temporal
Pelo menos 150 casas ficaram 
destelhadas após um temporal 
registrado em Nova Laranjeiras, 
região central do Paraná, na 
quinta-feira (24), de acordo com 
a Defesa Civil. Ainda conforme o 
órgão, três residências ficaram 
destruídas e uma família ficou 
desalojada.O grupo foi recebido 
na casa paroquial do município. 
Ninguém ficou ferido.

Um ano de guerra
A invasão russa na Ucrânia 
completou um ano nesta 
sexta-feira (24) com um legado 

Educação superior
Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e pretendem cursar uma graduação por meio do Fies ou 
Prouni devem ficar atentos aos prazos de inscrição. As inscrições 
do Prouni acontecem de 28 de fevereiro até 3 de março de 2023. 
Já o FIES terá as inscrições abertas de 7 a 10 de março de 2023. 

As inscrições do Prouni devem ser feitas exclusivamente pelo site 
https://acessounico.mec.gov.br/prouni e as do FIES somente no 

https://acessounico.mec.gov.br/fies/.

de imagens de bombardeios, 
prédios destruídos e mais de 40 
mil mortos. Diversas iniciativas 
globais foram criadas , uma 
delas é promovida pelo Governo 
do Paraná, estado com o maior 
número de descendentes 
ucranianos no Brasil.O Programa 
de Acolhida aos Cientistas 
Ucranianos, idealizado por meio 
da Fundação Araucária e com o 
apoio da Secretaria da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, 
já recebeu 12 pesquisadores e 
suas famílias.

BRDE Labs
O BRDE Labs no Paraná 
programa de inovação e 
fomento ao empreendedorismo 
criado pelo Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo 
Sul está com inscrições abertas 
até a próxima terça-feira (28) 
para empresas que pretendam 
investir em inovação aberta.
Com o tema “Inovação Verde 
e Equidade”, o programa 
busca parceiros que atuam no 
Estado e precisam de soluções 
inovadoras relacionadas ao 
tema central. É possível obter 
mais informações e acessar o 
formulário para se inscrever no 
site oficial brdelabs.com.br.

Cidades inteligentes
Pelo 5º ano consecutivo, 
Curitiba integra a lista das 21 
comunidades mais inteligentes 
do mundo, segundo Intelligent 
Community Forum (ICF) Fórum 
de Comunidades Inteligentes. 
O ranking reafirma o status 
da capital paranaense como 
destaque mundial quando o 
assunto é inovação e tecnologia.

Inteligentes II
Três cidades paranaenses estão 
na lista da Smart21 Communities 
of 2023, que seleciona anualmente 
as 21 comunidades mais 
inteligentes do mundo. Curitiba, 
Ponta Grossa (Campos Gerais) 
e Assaí (Norte) são as únicas 
cidades da América do Sul 
presentes no ranking, que em 
outubro vai indicar qual localidade, 
entre as 21 selecionadas, será a 
Comunidade Mais Inteligente do 
Mundo de 2023.
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Mulheres que se superam
Um dos destaques da agenda 
do primeiro trimestre é a 
programação especialmente 
preparada pelo Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva 
da Aciu para celebrar o Dia 
Internacional da Mulher 
- 8 de março. A bem da 
verdade, para reverenciar o 
Mês da Mulher. A Semana 
Mulheres que se Superam será 
imperdível.

Programação
A programação será 
desenvolvida no auditório 
da Aciu, de 1 a 7 de março, 
a partir das 8h, sempre com 
um agradável café da manhã 
antes. Na abertura (1), a 
programação contará com 
as explanações de Fernanda 
Ribelato e Adriana Peteno; no 
dia 2 (quinta), Josiana Rahal; 
no dia 3 (sexta), Cristiane 
Chaves e Débora Furlan; 
no dia 6 (segunda), Thaylini 
Corrales e Larissa da Silva. 
No dia 7 (terça),  Jane Panaro 
Queiroz e Sirley Batatinha. No 
Dia Internacional da Mulher 
(8), um evento especialíssimo 
no Ximbas Lounge, à noite, 
encerrará a programação. 

Encontro mensal
Ainda em relação ao 
cronograma do Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva 
da Aciu, será realizado 
na próxima terça (28), no 
auditório da entidade, o 
encontro mensal. Antes, como 
é tradicional, será servido 
um delicioso café da manhã. 
A partir das 8h. O encontro 
contará com convidadas 
especiais. As interessadas 
podem confirma presença até 
a véspera, pelo telefone (44) 
3621-6700.

Estacionamento em pauta
Um sistema de gerenciamento 
digital de vagas de 
estacionamento rotativo 
pago foi apresentado na 
reunião realizada nesta  quinta 
(23), na sede da Secretaria 
de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana. O modelo 
é uma plataforma digital para 
gerenciamento das vagas 

Descontos imperdíveis
Iniciada na quinta (23), a primeira grande campanha de descontos 

do ano, a Umuarama Liquida, chega ao fim neste Sabadão (25), 
com descontos de até 70% e horário especial de atendimento (até 

17h). Diversos estabelecimentos consultados capricharam nas 
promoções. Tempo de sobra pra você aproveitar.

disponíveis na região central, 
uma inovação, já que todo 
o processo é feito por meio 
de um aplicativo, compatível 
com qualquer smartphone, 
e que, entre outros pontos, 
traz melhoria no controle da 
rotatividade das vagas.

Detalhes
O usuário compra créditos 
antecipadamente por 
meio digital, eliminando 
papéis e deslocamentos 
desnecessários. O motorista 
também pode adquirir 
créditos em postos de vendas 
em empresas parceiras e pode 
ser pago em dinheiro, cartões 
de crédito ou de débito, 
boletos ou por Pix. Caso o 
município queira disponibilizar 
agentes de estacionamento 
de trânsito para facilitar a 
venda de créditos, também é 
possível.

Detalhes II
A fiscalização, nessa plataforma, 
é feita pela leitura automática 
de placa (LAP), por meio de 
câmeras instaladas em uma 
viatura da Umutrans 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. A expectativa para 
que um dos maiores anseios da 
sociedade umuaramense seja 
atendido é enorme.

Rotary Day
A Aciu é uma das entidades 
parceiras do Rotary Day. 
O evento será realizado 
no próximo domingo (26), 
na quadra esportiva do 
Mutirão Alvorada - das 9h 
às 15h. Além dos préstimos 
oferecidos pela prefeitura, 
Agência do Trabalhador e 
outros parceiros, será possível 
realizar consultas do SPC/
Serasa gratuitamente.

“Tente aprender alguma coisa 
sobre tudo e tudo sobre alguma 
coisa” - Thomas Huxley

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

IDR-Paraná mapeia
colheita de soja na
região de Maringá

Cerca de 150 operadores de 
colhetadeiras participam neste 
ano do 16º Concurso Regional 
de Qualidade na Colheita de 
Soja, que acontece em 18 muni-
cípios da região de Maringá. 
No concurso, os operadores 
das máquinas são acompa-
nhados por extensionistas do 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná-Iapar-Emater 
(IDR-Paraná) durante a colheita 
e instruídos sobre como evitar 
ou diminuir as perdas. Ganham 
os que apresentarem melhor 
desempenho.

Realizado desde os anos 90, 
o trabalho contribui para uma 
produção sustentável, com 
ganho para as famílias rurais e 
para a economia do Estado. “A 
ação do IDR-Paraná mostra que 
basta que sejam adotadas práti-
cas como a revisão, regulagem e 
manutenção das colheitadeiras, 
combinadas com o empenho dos 
operadores, para obter os resul-
tados desejados”, explica Pedro 
Cecere Filho, gerente regional do 
Instituto em Maringá.

Após o concurso da safra 
2019/2020, a avaliação foi inter-
rompida pela pandemia e reto-
mada nesta safra. “A premiação, 
que neste ano ocorrerá em junho 
ou julho, é uma forma de reco-
nhecer os operadores de máqui-
nas que foram mais eficientes no 
seu trabalho”, diz Cecere Filho. 
Além de profissionais do IDR-PR, 
participam das equipes que ava-
liam o trabalho dos operadores 
universitários da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), 

História
As primeiras avaliações de colheitadeiras no município de Maringá 

foram feitas pelo IDR-Paraná na safra 1995/1996. A edição inaugural do 
concurso municipal de redução de perdas da colheita da soja contou 

com a participação de 22 operadores de colheitadeiras. Nos oito anos 
seguintes, a avaliação envolveu apenas produtores do município. Na 
safra 2003/2004, o concurso foi ampliado para outros municípios e 

passou a ser regional. Na safra 2018/2019 passou a se chamar Concur-
so de Qualidade na Colheita de Soja, para reforçar a importância das 

boas práticas agrícolas adotadas pelos agricultores. Na primeira versão 
regional houve a maior participação de produtores com 334 máquinas 
avaliadas. Entre os vencedores do concurso a menor perda (0,06 sacas/

ha) foi verificada nas safras 2004/2005 e 2014/2015 e a maior (0,13 
saca/ha) nas safras 2013/2014 e 2019/2020.

Unicesumar e Uningá, profissio-
nais das prefeituras, sindicatos, 
cooperativas e empresas priva-
das do setor.

RESULTADOS
Os dados da safra 2019/2020 

confirmam os benefícios do 
acompanhamento dos opera-
dores. Naquele ano o trabalho 
envolveu 200 colheitadeiras, 
em 20 municípios da região de 
Maringá. As máquinas foram 
avaliadas conforme a meto-
dologia desenvolvida pela 
Embrapa-Soja, seguindo o 
protocolo técnico do MIC-Soja 
(Monitoramento Integrado de 
Colheita da Soja).

Dados da Embrapa mos-
tram que o desperdício médio 
no Paraná, na safra 2018/2019, 
chegou a 1,17 sacas/por hec-
tare. A média de desperdício 
dos participantes do concurso 
da safra 2019/2020 ficou em 
0,45 sacas/ha, uma diferença 
de 0,72 sacas/ha. Multiplicando 
pelos 50 mil hectares culti-
vados pelos participantes do 

concurso, houve uma economia 
de 36 mil sacas de soja, cau-
sando um impacto financeiro 
em torno de R$ 3,6 milhões 
para região (preço médio da 
saca de soja de R$ 100).

O Paraná cultiva em torno 
5,5 milhões de hectares de 
soja. De acordo com o gerente 
regional, se todos os produto-
res tivessem o mesmo desem-
penho dos participantes do 
concurso, seriam colhidas 3,8 
milhões sacas a mais. Esse 
volume significaria um acrés-
cimo de R$ 388,8 milhões para 
a economia do Estado.

No Brasil, onde são cultiva-
dos em torno de 62,4 milhões 
de hectares de soja e o des-
perdício médio é de 2,0 sacas/
ha, a economia seria de R$ 
9,6 bilhões, relativos a 96,72 
milhões de sacas que não fica-
riam no campo. Os números 
alcançados pelo concurso rea-
firmam a vanguarda da região 
de Maringá no cenário nacional 
na prevenção e controle de des-
perdícios na colheita da soja.

OS operadores das máquinas são acompanhados por extensionistas do IDR durante a colheita e instruídos sobre como evitar ou diminuir as perdas
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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!

Atentado com golpes de facão e foice
gera condenação de 7 anos de cadeia

Em julgamento popular 
realizado ontem (sexta-feira, 
24) no Fórum de Umuarama, 
João Paulo Guilherme Pereira 
Vaz foi condenado a pouco 
mais de sete anos de cadeia. A 
pena deverá ser cumprida em 
regime fechado.

Consta dos autos que o 
denunciado suspeitava que 
a vítima, Lourival Antonio de 
Oliveira, havia denunciado 

seu pai pela prática de crime 
de tráfico de drogas, fato este 
pelo qual o genitor do denun-
ciado foi preso em flagrante na 
mesma noite em que foi feita a 
denúncia.

Segundo foi verificado nas 
investigações policiais e do 
Ministério Público, teria sido 
este fator que impulsionou 
João Paulo a atentar contra 
a vida da vítima, Lourival, por 

motivo de vingança.
Os autos do processo apon-

taram que no dia 17 de feve-
reiro de 2021, (quarta-feira), 
por volta das 23h20, Lourival 
encontrava-se no interior 
de sua casa, na Rua Alfredo 
Bernardo, no 4097, Bairro 28 
de Outubro, quando João 
Paulo, acompanhado de um 
adolescente chegou e chamou 
Lourival pelo nome. A vítima foi 

até o portão do quintal e foi 
atacado pela dupla. Pego de 
surpresa, recebeu vários gol-
pes desferidos com uma pá, 
uma foice e uma faca.

Os golpes de foice atingi-
ram seu pescoço. A vítima não 
morreu pois, segundo levan-
tado pelo MP, houve um erro 
de execução e a arma atingiu 
a boca de Lourival, que ficou 
extremamente ferido também 

em um dos braços e no queixo. 
Em seguida a dupla fugiu e a 
vítima foi socorrida pelo seu 
filho e levado ao hospital em 
Umuarama.

De acordo com os autos, 
houve a intenção da dupla em 
matar mediante surpresa, recurso 
que impossibilitou qualquer 
defesa por parte da vítima, e, por 
motivo torpe (vingança pela pri-
são do genitor de João Paulo).

PM descobre comboio do crime e apreende 2 carros com contrabando
 Dois veículos carregados 

com cigarros paraguaios foram 
apreendidos pela Polícia Militar 
de Umuarama na madrugada 
de ontem (sexta-feira, 24). Ao 
menos outros três carros conse-
guiram escapar da abordagem.

Segundo levantamento 
feito por equipes policiais, 
por volta das 3h30 pelo menos 
cinco veículos que integra-
vam um comboio, estariam 
trafegando pela região de 
Umuarama, transportando 

cigarros paraguaios.
Imediatamente equipes do 

Rotam, BPFron e RPA passa-
ram a procurar pelos veículos, 
que foram avistados na rodo-
via que dá acesso ao município 
Maria Helena.

Dois deles foram abordados, 
já em estado de abandono. Um 
Ford Fusion e uma Mitsubishi 
Outlander. Os dois veículos 
possuíam rádios comunica-
dores, ligados na mesma fre-
quência, fato que configura a 

interatividade entre o grupo e 
que faziam parte da mesma 
quadrilha de contrabandis-
tas. No interior destes dois 
veículos, foram encontradas 
95 caixas de cigarros.

Os policiais estimam que 
somente esta operação tenha 
resultado em um prejuízo esti-
mado de R$ 356.500 mil ao 
crime organizado. O contra-
bando e os veículos foram enca-
minhados à Polícia Federal e 
Receita Federal de Guaíra.

Homem que matou comerciante
em Iporã é preso pela Polícia Civil

Um homem de 46 anos, con-
denado a 12 anos por homicídio 
e porte ilegal de arma de fogo 
foi preso no início da manhã 
de ontem (sexta-feira, 24), em 
Iporã. De acordo com as inves-
tigações, ele teria sido respon-
sável pela morte de um comer-
ciante do município em 2013.

Segundo a Polícia Civil, a 
prisão aconteceu durante uma 
ação desenvolvida em con-
junto com agentes da Força 
Nacional. Aconteceu o cumpri-
mento de ordens judiciais de 
prisão e de busca e apreensão, 
que levaram ao paradeiro do 
homem procurado.

A investigação, segundo o 
delegado Felipe Martins, era 

sobre crimes praticados por 
pessoas envolvidas com o trá-
fico de drogas no município.

Nenhum material foi apreen-
dido na residência, porém 
durante a ação foi cumprido 
o mandado de prisão contra o 
acusado pela morte do comer-
ciante, crime praticado em 2013, 
após uma discussão sobre o 

resultado de uma partida de 
futebol entre Corinthians e Boca 
Juniors, pela Copa Libertadores 
da América.

De acordo com o delegado, 
as investigações prosseguem 
e novas ações devem ser reali-
zadas nas próximas semanas 
com o intuito de reprimir o trá-
fico de drogas na região.

VEÍCULOS faziam parte de um comboio que seguia no sentido à Maria Helena quando 
dois os carros foram localizados abandonados
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AÇÃO que levou à prisão do homem condenado, aconteceu na cidade de Iporã no combate 
ao tráfico de drogas
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Um homem que abria uma fossa, morreu soterrado ontem (24) pela 
manhã, em Nova Esperança (73 quilômetros de Umuarama). A vítima foi 
identificada como Ronaldo Cézar Beira Magalhães, de 38 anos. Ele abria 
o buraco quando a terra ao redor da construção cedeu e desabou sobre 
ele, vindo a soterrá-lo. Bombeiros e o helicóptero do Samu chegaram a ser 
acionados para atender o homem, porém já o encontraram em óbito. O 
local foi isolado pela Defesa Civil e Polícia Militar até a chegada de peritos 
do Instituto de Criminalística e do IML de Paranavaí, para onde o corpo 
do trabalhador foi recolhido.

OBEMDITO
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Ex-Real Madrid, Marcelo retorna
para o Flu após 16 anos no exterior

O lateral-esquerdo Marcelo 
assinou um contrato de dois 
anos com o Fluminense, clube 
que o revelou para o futebol, 
depois de deixar o Olympiakos 
Piraeus, campeão grego, disse 
o clube carioca ontem (sex-
ta-feira, 24). Marcelo assinou 
um acordo até dezembro de 
2024 com uma opção de pror-
rogação até o final de 2025, 
disse o Fluminense.

“A sua casa é e sempre 
será o Fluminense”, escre-
veu o clube em sua conta no 

Prisão de Robinho no Brasil atende 
aos requisitos da Constituição

A  p re s i d e n te  d o  STJ 
(Superior Tribunal de Justiça), 
Maria Thereza de Assis Moura, 
declarou na manhã de ontem 
(sexta-feira, 24), que o pedido 
da Justiça italiana vai de 
acordo com a Constituição 
Brasileira e deu prossegui-
mento na ação para que o 
ex-jogador responda pelo 
processo que foi julgado 
culpa na Itália.

A Justiça brasileira confir-
mou nesta quinta-feira o rece-
bimento do pedido da Justiça 
italiana para que Robinho 
cumpra prisão em território 
nacional. O jogador foi con-
denado na Itália a 9 anos de 
cadeia após ter sido conde-
nado pelo estupro de uma 
jovem em Milão.

“Em um primeiro exame, 
os requisitos parecem ter 
sido atendidos, na medida 
em que a decisão foi profe-
rida pelo Poder Judiciário 
da Itália,  país em que o 
crime pelo qual o requerido 
foi condenado teria sido 

Dinorah Santana, primeira mulher de Daniel Alves, sua 
agente e mãe de seus dois filhos, saiu novamente em defesa 
do jogador, que está preso desde o dia 20 de janeiro por 
suposta agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. Ela 
novamente demonstrou confiança na inocência do ex-marido 
e questionou a decisão da Justiça em manter a prisão pre-
ventiva do atleta. “Há estupradores condenados nas ruas. 
Dani não é estuprador, como ele está preso? Isso é o que 
não me passa pela cabeça”, disse. “Que justiça estamos fa-
zendo? Não há nada que o incrimine... fazendo na cadeia? 
Como se destrói assim a vida de uma pessoa, de seus filhos 
e de sua família”, questiona.

Twitter ao lado de um vídeo 
com momentos da carreira 
do lateral.

“É até difícil expressar o 
significado que esse momento 
representa para mim. São mui-
tos anos sonhando em retornar 
às minhas origens, ao time que 
me formou e ensinou o que sei 
de futebol”, disse Marcelo ao 
site do clube.

O jogador de 34 anos atuou 
nas categorias de base e profis-
sionalizou-se no Fluminense. 
Ele se transferiu para o Real 

Madrid em 2007, e disputou 
546 partidas durante 15 tem-
poradas com o gigante espa-
nhol. Ele deixou o Real Madrid 
ao fim da temporada passada 
como o jogador que mais con-
quistou títulos nos 120 anos 
de história do clube com 25 
troféus - incluindo cinco títu-
los da Liga dos Campeões. O 
Olympiakos anunciou a saída 
de Marcelo no sábado (18), 
após o jogador ter rescindido 
seu contrato cinco meses após 
sua chegada em setembro.

cometido; a decisão homo-
loganda indica que o reque-
rido constituiu advogado nos 
autos e se defendeu regular-
mente; e houve o trânsito 
em julgado da condenação”, 
disse Maria Thereza.

A ministra afirmou que a 
corte especial do STJ ainda 
não se pronunciou sobre a 
possibilidade de homologa-
ção de pena estrangeira para 
o Brasil, mas que o caso tem 
precedente envolvendo um 
cidadão português que foi 
preso no Brasil a pedido da 

Justiça de Portugal.
Também falou sobre um 

caso recente, que se asseme-
lha ao do ex-jogador. O sujeito 
foi condenado em outro país e 
cumpre a pena no Brasil.

O Ministro da Justiça, Flávio 
Dino, foi o primeiro a externar 
o assunto nas redes sociais. 
Em post ele afirmou que a 
tramitação do processo já 
foi iniciada no Brasil. Ao fim 
dos processos Robinho pode 
acabar preso em território 
nacional para cumprir pena 
decidida pela Justiça italiana.

LATERAL-esquerdo, de 34 anos, assinou contrato até dezembro de 2024

DIVULGAÇÃO

A Justiça brasileira confirmou nesta quinta-feira o recebimento do pedido da Justiça italiana 
para que Robinho cumpra prisão em território nacional

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Pimentel retira da Câmara projeto
sobre previdência dos servidores

O prefeito de Umuarama, 
Hermes Pimentel, enviou à 
Câmara de Vereadores no final 
da manhã de ontem (sexta-
-feira, 24) um ofício, solicitando 
a retirada da pauta de votação 
o Projeto de Lei Complementar 
n° 046/2022, que trataria das 
alterações na Previdência dos 
Servidores Municipais. A pro-
posta foi protocolada e anali-
sada em tramitação anterior 
pelas comissões no Poder 
Legislativo e estava pronta 
para ser discutida pelos parla-
mentares em sessão extraordi-
nária realizada ontem à tarde.

O plenário ficou lotado de 
servidores, a maioria profes-
sores municipais que, segundo 
o Sindicato dos Servidores 
Públ icos  de Umuarama 
(Sispumu) não concordaram 

Temas da Conferência de Cultura serão levadas a encontro estadual
Umuarama reuniu repre-

sentantes de inúmeros movi-
mentos culturais da região, 
que participaram, durante 
toda a tarde de ontem (sexta-
-feira, 24), da 1ª Conferência 
Regional de Cultura, reali-
zada pela Fundação Cultural. 
O evento foi aberto pelo pre-
feito Hermes Pimentel, que 
teve a seu lado a secretária de 
Cultura Rosana Palhoto Dias, 
e o prefeito de Nova Olímpia, 
Luiz Sorvos, além de repre-
sentantes dos municípios de 
Icaraíma e Douradina.

A solenidade, ocorrida no 
Anfiteatro Haruyo Setogutte, 
no Paço da Amizade, foi ini-
ciada sob o som do Hino 
Nacional, executado pela 
Banda Municipal  26  de 
Junho e com a saudação 

Números da Covid
O mês de fevereiro acumula 
145 casos de covid-19, 
conforme informa a Secretaria 
Municipal de Saúde por meio 
do Boletim Covid de ontem 
(24). É o maior número de 
novos casos deste mês: 27, 
sendo 16 mulheres, 11 homens 
e nenhuma criança. Neste 
ano, em 55 dias, 641 pessoas 
foram diagnosticadas com a 
doença – são 380 mulheres 
(59%), 248 homens (39%) e 13 
crianças (2%). Ainda de acordo 
com o informativo, existem 
hoje 86 pessoas em isolamento 
domiciliar, considerando que 
são 70 casos ativos e mais 
16 casos suspeitos. Segundo 
os relatórios emitidos pelas 
instituições hospitalares 
conveniadas ao SUS (Sistema 
Único de Saúde) para 
tratamento da covid-19, 
existe hoje uma pessoa de 
Umuarama internada – trata-
se de um homem de 63 anos, 
que tomou quatro doses da 
vacina e está na enfermaria 
do Hospital Uopeccan. 
Desde o início da pandemia, 
em março de 2020, 41.883 
pessoas foram diagnosticadas 
com coronavírus e deste 
total 41.453 se recuperaram. 
O número de mortes pela 
doença nesse período é de 
360. Diante desses números, 
a Sesa (Secretaria de Estado 
da Saúde) classifica Umuarama 
com bandeira verde, quando 
o risco de contaminação é 
considerado baixo.

Previsão de chuva fez Rotary Day
ser transferido para 5 de março

O s  R o ta r y s  C l u b  d e 
Umuarama anunciaram ontem 
(24) que a edição do Rotary 
Day, um dia inteiro dedicado 
a levar serviços à comuni-
dade, que seria realizada no 
domingo (26), foi transferida 
para a próxima semana, no dia 
5 de março, no mesmo horá-
rio: das 9h às 15h, na quadra 

esportiva do bairro Mutirão do 
Alvorada.

A ação terá o apoio de diver-
sos parceiros e voluntários e a 
Prefeitura de Umuarama – são 
exatamente oito secretarias e 
diversas diretorias municipais. 
Os serviços serão oferecidos a 
moradores dos bairros Jardim 
Alvorada, Mutirão do Alvorada, 

Jardim San Gaetano e também 
bairros daquela região.

O  p r e f e i t o  H e r m e s 
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.

aos visitantes, feitas por 
Pimentel. Ele destacou a 
importância da cultura no 
cotidiano das cidades, reco-
nheceu que essa área é a que 
recebe menor atenção do 
orçamento municipal, mas 
enfatizou o esforço da equipe 
da Fundação Cultural na “rea-
lização de um ótimo trabalho 
em Umuarama”, destacando 
a importância da participa-
ção das comunidades nas 
atividades culturais, lem-
brando que é isso o que mais 
tem incentivado no trabalho 
da Fundação.

A Conferência se debru-
çou sobre os seguintes temas: 
expressões artísticas, cultura e 
suas transversalidades, patri-
mônio e memória, gestão da 
cultura e economia criativa 

e solidária e, por fim, a Lei 
Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. 
“Os participantes foram divi-
didos em grupos de trabalho 
e cada um tratou de um tema 

com as mudanças. Entre elas, 
a exigência aos novos servi-
dores contratados a partir da 
eventual sanção da lei, de que 
o plano envolve o desconto 
direto nos vencimentos e conta 
também com tempo de servi-
ços prestados pelo servidor.

O chefe do Executivo 
entende que o texto carece de 
estudos e análises mais aprofun-
dadas antes de ser remetido à 
apreciação do Legislativo.

Outro ponto que gerou 
muita discussão, inclusive em 
reuniões realizadas com repre-
sentantes do próprio Sispumu 
e da sociedade civil organi-
zada, trata sobre as regras 
permanentes e de transição, 
requisitos de concessão e a 
forma de cálculo dos proven-
tos pagos a esses profissionais. 

PARLAMENTARES se reuniram com o prefeito, que decidiu retirar da pauta a proposta que trata de alterações no Plano de Previdência 
dos Servidores Municipais

JOSÉ A. SABINO/SECOM

“Por tratar-se de um tema 
bastante amplo, achamos pru-
dente seguir a recomendação de 

alguns parlamentares, inclu-
sive do presidente da Casa, 
Clebão dos Pneus, e retiramos 

da pauta de discussões da 
Câmara a proposta”, explica 
Pimentel em sua justificava.

para, ao fim, elaborar um 
documento final contendo as 
propostas que serão levadas 
à Conferência Estadual de 
Cultura”, detalhou Rosana.

A solenidade foi iniciada sob o som do Hino Nacional, executado pela Banda Municipal 26 de 
Junho e com a saudação aos visitantes
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A Polícia Civil de Umuarama 
localizou no início da noite de 
ontem (24), dois corpos que 
seriam de outras vítimas do 
assassino do médico Renan 
Tortajada. Os corpos seriam de 
dois homens, um deles desa-
parecido desde o dia 20 de 
dezembro e outro desde o dia 
11 de fevereiro.

O próprio acusado teria 

Serial Killer entrega localização de mais dois corpos
revelado, em interrogató-
rio, o paradeiro dos corpos. 
Um deles havia sido enter-
rado no interior do bosque 
Uirapuru, local onde tam-
bém teria sido praticada a 
morte do médico, durante 
o feriado prolongado de 
Carnaval. O segundo corpo 
foi  local izado,  também 
enterrado, em uma estrada 

rural dentro dos limites do 
município de Umuarama.

Segundo apurado pelos 
investigadores a motivação de 
um destes crimes, teria sido 
a intenção que o acusado, 
Guilherme da Costa Alves, 
de 26 anos, teria em roubar a 
moto de uma de suas vítimas.

O  s e g u n d o  c a d á v e r 
foi localizado na Estrada 

Tupinambás, localizada na 
continuação da Avenida 
Ângelo Moreira. Peritos do 
Instituto Médico Legal (IML) 
recolheram os restos mortais 
para análise e reconhecido 
oficial de parentes.

A forma como as vítimas 
foram mortas ainda está 
sendo analisada.

O acusado está preso 

desde o domingo (19), quando 
foi flagrado pela Polícia Militar 
circulando pelo centro da 
cidade com o carro roubado 
do médico assassinado, nas 
imediações do tiro de Guerra. 
Ao ser preso, confessou a 
morte do pediatra e de uma 
travesti, que teve o corpo 
desovado em uma proprie-
dade rural em Maria Helena.

Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Siga sua intuição. No lado sentimental, novi-
dades vão chegar, mas você não se sentirá 
muito otimista e isso é culpa do seu inferno 
astral que vai tentar tirar um pouco da sua 
confiança com assuntos relacionados ao 
amor e a vida social. 

TOURO  21/4 a 205
Vai contar com mais coragem, ousadia e 
muita disposição para defender seus propó-
sitos nesta semana. Os frutos do seu empe-
nho vão aparecer mais cedo do que imagina. 
Seus ideais afetivos ficam mais protegidos e 
um sonho de amor pode se realizar. Cuide da 
saúde.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
O sinal estará verde para você se dar bem em 
negociações, ampliar os ganhos e resolver 
pepinos relacionados com dinheiro. Pode 
tomar iniciativas inovadoras e impressionar 
os superiores. No departamento amoroso, 
mais visibilidade, sucesso e aumento na lista 
de contatinhos. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você saberá exatamente o que fazer para atin-
gir seus objetivos e terá garra para superar 
qualquer obstáculo. Também contará com 
apoio de gente que é importante na sua vida. 
Belas novidades podem rolar em sua vida 
amorosa e há grandes chances de encontrar 
alguém.

LEÃO 22/7 a 22/8
Não vai faltar oportunidade para você mos-
trar suas competências e sua garra será o 
grande diferencial para alcançar vitórias 
importantes. O romance ficará mais intenso, 
mas cuidado para não se envolver logo de 
cara, pois o risco de desilusão existe e deve 
ligar o seu radar. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Pode esperar uma semana animada e vibrante 
pela frente. Assuntos de grana também ficam 
favorecidos e acordo ou contrato pode ser 
definido. Você pode começar namoro firme, 
só fique de olho no ciúme, que pode atrapa-
lhar a relação à dois.

LIBRA  23/9 a 22/10
Você pode resolver coisas em casa, quitar 
pendências e ainda retomar planos engave-
tados. A saúde se fortalece e você vai contar 
com muita disposição neste período. Se você 
está só poderá se aproximar afetivamente de 
alguém que vê com frequência ou colega do 
trabalho. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Sua percepção e seu instinto para negociar 
podem fazer toda diferença nesta semana. 
Há chance de você fechar acordo impor-
tante, acertar contratação em um emprego. 
O momento será perfeito sem defeitos para 
investir na conquista e ganhar o coração do 
(a) pretendente. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Energias benéficas vão influenciar seus inte-
resses financeiros e profissionais. A saúde 
ganha proteção e fica mais forte. Amigos 
podem se reaproximar de você e proporcio-
nar muitas emoções. O clima mais animado na 
vida social faz você ficar ainda mais popular.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Contatos com amigos e parentes muito favo-
recidos. Vai receber muitos estímulos para a 
paquera e será o momento ideal para declarar 
o que sente. Tudo deve fluir do jeito que você 
espera nos assuntos do coração. Negócios, ovas 
parcerias e lucros devem marcar a semana.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você vai se entrosar com quem convive e pode 
superar um problema antigo. Período perfeito 
para resolver assuntos que envolvam sua 
família. Não vai faltar sorte com grana, mas 
convém abrir os olhos com atitudes ciumentas 
na vida amorosa porque você pode mostrar 
um jeito mais possessivo e fazer cobranças. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Fevereiro termina glorioso e um sonho mate-
rial pode se tornar realidade. Intuição, esper-
teza e criatividade estarão tinindo. Você vai se 
destacar no trabalho, mas o período será per-
feito para conquistas. Se tem alguém o clima 
a dois vai transbordar romantismo, carinho e 
a intimidade.

Os nascidos em 25 de fevereiro tem muita confiança e respeito próprios mas acreditam que os 
objetivos coletivos são mais importantes do que os pessoais. Podem ser considerados pretensio-
sos porque falam bem e são autoconfiantes. Reagem emocionalmente ao perceberem injustiças.

Horóscopo nascidos em 25 de fevereiro

Os nascidos em 26 de fevereiro são individualistas, calmos, sérios, mas possuem personali-
dade mais agressiva na vida profissional. Eles possuem uma grande capacidade de provocar 
os outros emocionalmente porque estão sintonizados com a sensibilidade deles. São capazes 
criticar os erros de pessoas e de instituições de forma racional, direta e clara.

Horóscopo nascidos em 26 de fevereiro

As maiores dificuldades para os nascidos em 27 de fevereiro surgem na vida pessoal por serem 
extremamente exigentes e porque suas escolhas intuitivas nos relacionamentos não são as 
mais apropriadas por isso podem ter vidas amorosas tumultuadas. Exigem que os amigos e 
colegas sejam intelectualmente ativos como eles.

Horóscopo nascidos em 27 de fevereiro

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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www.uopeccan.org.br

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

Citroën completa 104 anos de história

A Citroën completa, neste 
ano, 104 anos de uma história 
repleta de inovação, modelos 
icônicos e sonhos de consumo. 
Pensando em um público 
que engloba desde prováveis 
novos proprietários a entu-
siastas veteranos, a L’Aventure 
Citroën foi criada com o obje-
tivo de preservar, desenvol-
ver e promover a herança da 
marca na França e no mundo.

Para sempre manter por 
perto os seus membros com as 
mais diversas atrações e servi-
ços, as equipes da L’Aventure 
Citroën organizam e partici-
pam de shows e eventos, além 
de promoverem a manutenção 
e a restauração de veículos 
em suas oficinas nas comunas 
francesas de Sochaux e Aulnay.

Para os que se aventuram 
com a parte de restauração, a 
associação oferece um grande 
programa para fornecer apoio 
técnico de históricos da marca 
Citroën e produzir aquelas 
que já estão esgotadas, assim 
como produtos derivados atra-
vés de sua loja virtual. No caso 
das peças remanufaturadas, a 
menção “L’Aventure Citroën” 
afixada garante produtos de 
qualidade, em conformidade 
com as características originais 
do fabricante.

A L’Aventure Citroën tam-
bém disponibiliza um serviço 
de documentação e homolo-
gação para certificar a auten-
ticidade do modelo. Todos os 
documentos fornecidos pela 
associação trazem a data de 
produção, o tipo de carroceria, 
o acabamento e a confirmação 
se os números fornecidos são 
originais.

Já para os apaixonados 
saudosistas, a associação 
mantém na França o Conser-
vatório de L’Aventure Citroën, 
considerado um autêntico 
santuário da marca. Com 
cerca de 300 veículos em 
exposição, o local abriga a 
maior coleção Citroën do 
mundo. Sob as vigas metá-
licas do edifício principal, a 
extraordinária frota de carros 

é organizada e dividida por 
décadas ou por ilhas temáti-
cas: esporte, aventura, carro-
-conceito ou utilitário. O local 
ainda possibilita a realização 
de reuniões e eventos.

Os membros da L’Aven-
ture Citroën obtêm descontos 
em suas compras na loja e de 
peças de reposição, possuem 
acesso gratuito ao Conserva-
tório de L’Aventure Citroën 

paixão. Saiba mais em https://
laventure-association.com/
laventure-citroen/.
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durante todo o ano e um 
calendário repleto de eventos 
para viver e compartilhar sua 
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 239.900,00
CRUZE 1.4 TURBO LT 17/18 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 93.900,00
CRUZE 1.4 TURBO PREMIER 22/23 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 149.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 159.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 175.900,00
HR-V EXL CVT 17/18 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 104.900,00
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
POLO MF 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 189.900,00
S10 2.8 LT 4X4 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 203.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 229.900,00
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 Z71 4X4 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 245.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 99.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 102.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 320.900,00
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
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

Construção da nova sede do BPFron
deve ter início nos próximos meses

Desde janeiro de 2021 o 
BPFron (Batalhão de Polícia 
de Fronteira) funciona em 
Umuarama, comandado pelo 
capitão Namur Zandoná. E 
por reconhecer a força e a 
importância do trabalho de 
seu efetivo, o prefeito Hermes 
Pimentel sancionou a Lei n° 
4.533, em junho de 2022, 
doando um terreno de 3,9 mil 
m² para a construção da sede 
própria do órgão, vinculado 
à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública do Paraná. 
Pimentel e Zandoná visitaram 
o terreno.

Localizado na avenida 
Malta,  entre  os  bairros 
Patrimônio Umuarama e 
Parque Bonfim, a sede da 
4ª Companhia do BPFron 
da Polícia Militar do Paraná 
será construída com recur-
sos próprios, oriundos de 
acordos formalizados por 
meio de TACs (Termos de 
Ajuste de Conduta) realizados 
pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) no município, 
conforme relata o capitão. 
“O processo já está em fase 
adiantada e o projeto está 
pronto, seguindo os trâmites 

Segunda-feira tem vacina
bivalente contra Covid-19

Em Umuarama, três grupos 
de pessoas serão os primeiros 
a receberem a vacina bivalente 
da Pfizer, em campanha nacio-
nal contra a Covid-19. Os imu-
nizantes foram enviados pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) e a ação será realizada 
na próxima segunda-feira (27) 
nas unidades de saúde Guarani, 
Cidade Alta, Jardim Cruzeiro e 
Vitória Régia, das 7h30 às 11h e 
das 13h30 às 16h.

Segundo o secretário muni-
cipal de Saúde, Herison Cleik 
da Silva Lima, nesta nova fase, 
com a vacina bivalente, o 
Governo do Estado inicia ofi-
cialmente a campanha deste 
ano contra a doença. “Neste 
momento as vacinas são des-
tinadas ao reforço de grupos 
prioritários, previamente 
definidos pelo Ministério da 
Saúde, que são as pessoas 
acima de 70 anos, as que 
vivem em instituições de 

longa permanência a partir 
de 12 anos, os imunocompro-
metidos, os indígenas, ribeiri-
nhos e quilombolas”, detalha.

O secretário indica ainda 
que o imunizante tem algu-
mas características diferen-
ciadas, como a diluição, a 
cor do frasco e a quantidade 
de doses em cada ampola. 
“Profissionais da Secretaria 
Municipal de Saúde passaram 
por capacitações para garantir 
toda a segurança na aplicação 
da vacina bivalente”, contou.

legais. Acreditamos que em 
poucos meses já estaremos 
com tudo pronto”, comentou 
com prefeito.

Pimentel, por sua vez, 
reforçou que a administra-
ção municipal, com apoio 
dos vereadores, fará o que for 
possível para contribuir com 
o andamento e conclusão 
dessa obra, que classificou 
como “de extrema importân-
cia para todos os 26 muni-
cípios de abrangência da 4ª 
Cia”. “Pela lei, sabemos que 
o Estado tem três anos para 
construir essa obra, mas pelo 
que temos observado da 
determinação tanto do capi-
tão Namur quanto de todo 
seu efetivo, temos certeza 
de que em menos de um ano 
tudo estará pronto”, afirmou.

Equipes da Secretaria 
Municipal de Obras estão no 
local realizando o trabalho 
de terraplenagem. “Fizemos 
questão de fazer esta visita, 
junto do capitão Namur, não 
só para acompanhar o anda-
mento das obras mas tam-
bém para prestigiar o traba-
lho do BPFron. Umuarama 
fica em um território onde 

a presença desses policiais 
é fundamental para garantir 
uma barreira contra o crime 
organizado, o tráfico de dro-
gas, enfim, eles são importan-
tíssimos para atuar junto das 
forças de segurança pública 
em nossa cidade”, pontuou 
Pimentel.

PIMENTEL e Namur Zandoná visi-
taram o terreno localizado na avenida 

Malta, entre os bairros Patrimônio 
Umuarama e Parque Bonfim

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Zélia Casoni “A habilidade pode te levar ao topo, mas é 
preciso caráter para te manter lá.”

John Wooden

TA
LE

N
TO

SOBE
Desde a sua primeira cerimônia, em 

2000, o Grammy Latino acontece nos 
EUA. Mas neste ano, pela primeira vez, 
a cerimônia será realizada na Espanha. 
Juanma Moreno, presidente regional de 
Andaluzia, afirmou que a comunidade 
e a Academia Latina de Artes e Ciên-
cias da Gravação têm um “acordo de 
patrocínio de três anos”, que inclui a 
cerimônia deste ano, shows e ativi-
dades de ensino de música em esco-
las. Andaluzia investirá cerca de 18 

milhões de euros (US$ 19,1 milhões) 
para organizar os eventos, mas Moreno 
acredita que o retorno pode chegar a 
500 milhões de euros (US$ 531 mi-

lhões). (UOL)

DESCE
A Netflix reduziu em até 50% os preços 
das assinaturas em cerca de 30 países 
— o Brasil não faz parte do plano. A 
decisão afeta mais de 10 milhões de 

assinantes, ou 4% dos 230 milhões de 
assinantes da gigante do streaming. 
Os países que tiveram queda do valor 
da assinatura incluem Iêmen, Líbia 
e Irã, e outros da África subsaariana 
e do Leste Europeu. Um dos motivos 
por trás da redução dos preços seria 
a inflação. À medida que o fortaleci-

mento do dólar nesses países aumenta 
o custo de vida de acordo com as 

moedas locais, a Netflix quer evitar o 
cancelamento de assinaturas. (UOL)

CENSURADO
A Comissão Europeia, braço executivo 

da União Europeia (UE), decidiu proibir 
o uso do TikTok nos celulares de seus 
funcionários. O objetivo, segundo o 

e-mail, é evitar o vazamento de dados 
confidenciais e aumentar a segurança 
cibernética dentro das estruturas do 

bloco. Essa proibição vem depois de o 
TikTok admitir que dados de usuários 

de todo o mundo podem ser acessados 
na sede do aplicativo, na China. Além 
da UE, o app também já foi banido em 
celulares oficiais de órgãos federais e 
de governos regionais dos EUA. (g1)

 ***

Um executivo do TikTok criticou a de-
cisão da Comissão Europeia. Giacomo 
Lev Mannheimer, gerente de relações 
institucionais do aplicativo no sul 

da Europa, disse que o TikTok é uma 
plataforma global e não está presente 
apenas na China. “Nossos dados não 
estão na China, a gestão não está na 
China. Os investidores não são chine-
ses e sempre declaramos publicamente 
que o governo chinês nunca nos pediu 
acesso aos dados e, se pedisse, não 

daríamos a eles”, declarou o executivo. 
(Época Negócios)

SEBRAE
As inscrições para o Prêmio Empresa 
Inovadora, vão até o dia 10 de março 
(site Sebrae). A premiação busca iden-

tificar, reconhecer e contribuir com 
os processos inovativos dentro das 

empresas já estabelecidas do Estado, 
mobilizando todos rumo à excelência, 

competitividade e eficiência. As vence-
doras serão conhecidas em  23/06, no 

Viasoft Connect 2023.

ZOOM
BARBARA KUSH tem agenda especial aqui em Umuarama e ganha  evento 

fechado com show “Bárbara Kush & Os Portas” (dia 4 de março) no Mr Hoppy 
. E neste sábado (25), ela se apresenta na Maximus  Cervejaria no Shopping 
Palladium -,  voz e guitarra. Anote também que dia 9 e 10 de março Barbara  

se apresenta no Hard Rock,  em Curitiba.

LUCI LEMES

 FEIRÃO
Neste sábado (25) tem Fei-
rão de Novos e Seminovos 

na Concessionária Uvel com 
plantão até às 17h. Apro-
veite e vá conhecer a Nova 
Montana e também aprovei-
tar as condições do FEIRÃO. 
Uma boa oportunidade de 
ver as promoções  e sair 

de carro Zero.
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