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Bebê espancado pelos pais sai
do hospital e segue para abrigo
O recém-nascido que havia sido internado após sofrer agressões, recebeu 
alta hospitalar na noite da última quarta-feira. A criança é de Cruzeiro do 
Oeste e estava internada no Hospital Cemil de Umuarama. A delegada 
Karoline Bischoff informou que o bebê ficará numa casa abrigo até ser 

decidido judicialmente sobre a questão da guarda. A criança foi inter-
nada no Cemil aos 17 dias de nascido, na madrugada de 7 de fevereiro, 
com ferimentos graves. Os pais da criança, de 23 e 22 anos foram presos 
e encaminhados à 7ª SDP (Subdivisão Policial).  

ASSESSORIA/SECOM
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11 milhões
de consultas

sobre dinheiro
esquecido

l 2

GT da reforma
tributária deve
aprovar PEC

até junho
l 3

Aguardada por décadas 
pela população, 

a pavimentação e 
restauração da Estrada 
da Boiadeira finalmente 

saiu do papel. A obra 
considerada um dos mais 

importantes projetos 
rodoviários do Paraná, foi 

viabilizada graças a um 
acordo entre os governos 

estadual, federal e 
a Itaipu Binacional. 
As obras atingiram 

99,8% de conclusão.                                                                                   
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Quase pronta

Agentes de endemias 
providenciaram 
atividades de bloqueio, 
que inclui fumacês 
costais, para combater 
o mosquito Aedes 
aegypti, depois que um 
segundo caso de febre 
chikungunya passou 
a ser monitorado em 
Umuarama. O primeiro 
caso foi confirmado no 
distrito de Serra dos 
Dourados, onde vive 
uma paciente jovem de 
18 anos. Agora, uma 
mulher de 53 anos, 
moradora do bairro 
Zona II, apresentou 
todos os sintomas e 
aguarda o resultado 
do exame, que é feito 
no Lacen (Laboratório 
Central) em Curitiba. 
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Conferência 
de Saúde

Safra de soja
de 21 ton pode
ser a maior da
história do PR

l 5

Umuarama
Futsal enfrenta
o Pitanga em
jogo amistoso

l 7
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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 % JAN FEV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,53 - 0,53 5,77
IGP-M (FGV) 0,21 -0,06 0,15 1,86
IGP-DI (FGV) 0,06 0,06 3,21

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,0545 1,0379 1,0186
IGP-DI (FGV) 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

27/1 a 27/2 0,6084 0,6084 0,1079
28/1 a 28/2 0,6118 0,6118 0,1112
1/2 a 1/3 0,5834 0,5834 0,0830
2/2 a 2/3 0,5848 0,5848 0,0844
3/2 a 3/3 0,5832 0,5832 0,0828

Ações % R$
Petrobras PN -2,61% 24,64 
Vale ON -0,22% 89,00 
ItauUnibanco PN -3,28% 24,18 
Hapvida ON -3,31% 2,92 
Enerbras ON +14,72% 22,52 
Brasil ON -4,03% 37,43

IBOVESPA: -1,01% 103.325 pontos

Iene 136,73
Libra est. 0,84
Euro 0,94
Peso arg. 197,90

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,3% 5,2030 5,2040 -0,4%

PTAX  (BC) 0,0% 5,2074 5,2080 0,0%

PARALELO +0,5% 5,1100 5,5200 -0,7%

TURISMO +0,5% 5,1100 5,5000 -0,7%

EURO -0,6% 5,5235 5,5262 0,0%

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 02/03

Iene R$ 0,0381
Libra est. R$ 6,23
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.382,74 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/03 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 1.519,75 15,50 -0,9%
FARELO mar/23 489,30 -1,10 -0,5%
MILHO mar/23 637,75 -2,75 -5,6%
TRIGO mar/23 701,25 4,25 -7,9%

SOJA 156,86 -0,6% -0,9% 155,00
MILHO 75,04 -0,3% -0,9% 75,00
TRIGO 89,96 0,0% 0,5% 90,00
BOI GORDO 269,30 -0,2% 0,7% 262,00
SUINO 7,18 0,6% 14,5% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 02/03 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 02/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 02/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 165,00 -1,8% -1,8%
SOJA Paranaguá 170,00 -2,3% -2,3%
MILHO Cascavel 83,00 -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
O dia será ideal para encerrar assunto 
pendente: afaste tudo o que vinha atrapa-
lhando a sua vida. Um projeto mais ambi-
cioso da sua parte pode precisar de ajus-
tes ou até ser adiado pra outro momento. 
A atração física movimenta a paquera, mas 
os amigos podem atrapalhar. 

TOURO  21/4 a 205
O trabalho não espera e será preciso um 
esforço extra para manter o foco. Você 
pode virar a mesa e apostar em uma par-
ceria para aumentar suas chances de ver 
um projeto aprovado. Você poderá contar 
com amigos para superar desafios. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Mostre que leva a sério as suas obriga-
ções e não deixe nada pelo caminho, 
mesmo que seja apenas em casa. Deixe 
os maus hábitos de lado e adote um 
estilo de vida mais saudável. No amor, 
não há muita novidade, mas que tal se 
aproximar do pretendente? 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você precisa ter cuidado para manter o 
seu temperamento sob controle e tente 
esfriar a cabeça se perceber que está se 
irritando com alguém. Boas energias para 
o romance, mas uma discussão por boba-
gem pode ficar mais séria e estremecer o 
romance.

LEÃO 22/7 a 22/8
A sexta promete mudanças. Quer tentar 
algo novo ou está em busca de uma vaga? 
Essa é a hora. No amor os dois precisam 
ter cuidado com as crises de ciúme. Para 
quem está na pista os amigos podem dar 
uma ajuda está em busca de um novo 
amor.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Vai ser preciso toda a sua habilidade para 
conversar se quiser vencer mal-entendi-
dos. Melhor não falar mais do que deve 
nem se envolver com gente falsa ou fofo-
queira, especialmente nas redes sociais. 
Na paquera é hora de reparar melhor em 
quem está à sua volta.

LIBRA  23/9 a 22/10
Nesta sexta, assuntos ligados a dinheiro 
podem ocupar a maior parte da sua 
mente. É preciso mudanças nos hábitos 
diários e cuide da saúde. No amor, ani-
mação e leveza. Uma paixão a distância 
pode ficar animada.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
É melhor pegar leve em casa para não 
tomar uma bronca de um familiar 
quando menos espera. Relacionamen-
tos estarão em destaque e animando as 
conversas por redes sociais ou chamada 
de vídeo. Seja paciente especialmente no 
romance ou vai ter problemas. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Sua produtividade deve crescer se traba-
lha em home office, com produtos para 
o lar ou em sociedade. Alguém do pas-
sado ou da família pode dar uma com 
conselhos ou até de um novo emprego. 
Um amor antigo pode reaparecer, mas 
talvez já esteja comprometido. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Pode enfrentar tensão em algumas ami-
zades, especialmente se tiver dinheiro no 
meio desse rolo. Com o amor altas doses 
de carinho e palavras de amor fazem a 
diferença. A paquera promete fortes emo-
ções e pode se encantar por alguém que 
acabou de conhecer. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Com tanto empenho no trabalho, há 
chance de exagerar na dose e acabar 
posando de chefão. A dica é controlar seu 
jeito crítico e exigente para não passa da 
conta e arrumar briga. Apontar os erros 
do par pode trazer tensão desnecessária 
ao romance.

PEIXES 20/2 a 20/3
Deve manter os pés no chão e baixar um 
pouco a bola em alguns momentos. No 
trabalho é melhor segurar a onda e não 
se envolver em projetos que parecem 
bons demais pra ser verdade. A conquista 
pode engrenar e há chance também de 
aparecer alguém novo.

Os nascidos em 3 de março têm uma visão bem clara do que desejam realizar. São 
extremamente criativos e usam bastante a imaginação, mas gostam de colocar 
as ideias em prática. São capazes também de se concentrarem nos detalhes e 
capazes de equilibrar sua vida pública e privada, não permitindo que uma pre-
domine às custas da outra.

Horóscopo nascidos em 3 de março

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 3/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 28
min 23

max 29
min 20

Cascavel
max 27
min 20

Foz do Iguaçu
max 28
min 23

max 29
min 19

Curitiba
max 26
min 18

FASES 
DA LUA

Sábado 4/3/2023

Sol
Domingo 5/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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FEM
PEDAGOGICO

CIROAMOR
CHATTRAMA

AERMOPL
DOSEABA

DOCINAARO
PARENTESES

PREMIOTC
ASCSAIA
OAIREMI

SOBRIOTRES
RAPSOAN

SATISFEITO
SAMPAZOO

Relativo à
ciência da
Educação

Apresen-
tação em

juízo

Via de
adminis-
tração da

pílula

(?) Gomes,
político

brasileiro

A reto-
mada 
de um

trabalho

Dar um
(?): pôr
um fim

Como era
chamado
o disco 
de vinil

Significa
"origem",
em lon-
drina

Divisão
do jogo 
de tênis

Gemidos 
de dor;

lamentos

A carta
mais

valiosa do
pôquer

Base da
farinha de

mesa

Peça de
roupa co-
mo o kilt
escocês

Não al-
coolizado

Fixa o
vegetal 
ao solo

Número
de cores
primárias

Gênero
musical 
de Karol
Conká

Ales-
sandra
Negrini,

atriz

Hiato de
"voo"

Parque de
exposição 
de animais

(red.)

Travessuras24 horas

Placa em estabele-
cimento que passa

por reformas 

Extensão
do Word
(Inform.)

Bate-papo 
através da

internet
Porção 

de uísque

Os sinais 
( )

Recom-
pensa

Desabitado
Argila

averme-
lhada (pl.)

Parte de
chapéus
Natural;

congênito
Suporte
do pneu
Quinta
letra

Farto;
saciado

São Paulo
(gíria)

Ar, em 
espanhol
Mancada;

gafe

O "eu" de
cada um
Formato
da roda

Afeição
profunda
Intriga
(fig.)

Móvel
estofado

Consoantes
de "sapo"

Trata com
paparicos

Chuva
muito fina

3/doc — rap — set. 4/aire — chat — ermo. 6/sóbrio.
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A D S M
R E M E T E N T E

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

MU D E I O A T O R
E A A P E N A
C I L V I A D

N O N A G E S I M O
B O L E R O B
E X M O CR U Z
R C A N C E L A

A T OL A A A I P
U E R J R O S E

C R O N O G R A M A
A E N E R O O R

Região de 
alcance da
telefonia
celular

(?) e Teco,
esquilos

da Disney
(HQ)

Um dos
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de pós-
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Quem
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carta

Distúrbio
de quem 

anda duran-
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(o carro)
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curto
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de 90

2/ci. 3/jon. 5/enero — mudei. 6/bolero — zapear.
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Banco Central recebe quase 11 milhões
de consultas sobre dinheiro esquecido

Quase 11 milhões de con-
sultas foram feitas nos dois 
primeiros dias de reabertura 
do sistema de valores esque-
cidos em bancos, informou 
ontem (quinta-feira, 2) o Banco 
Central (BC). Desse total, a 
maioria (73,4%) não encontrou 
dinheiro esquecido.

O site Valores a Receber 
(SVR), administrado pelo BC, 
registrou 10,7 milhões de con-
sultas, e destas, 26% foram 
positivas, com recursos a 
serem resgatados. Somente 
na quarta-feira (1º), segundo 
dia de consulta, ocorreram 5,6 

Fontes de recursos
A nova fase do SVR incluiu fontes de recursos esquecidos que não 
estavam nos lotes do ano passado. Foram acrescentadas contas de 
pagamento pré ou pós-pagas encerradas, contas de registro man-
tidas por corretoras e distribuidoras encerradas e outros recursos 
disponíveis nas instituições para devolução. Além dessas fontes, o 

SVR engloba os seguintes valores, já disponíveis para saques no ano 
passado: contas correntes ou poupança encerradas; cotas de capital 

e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de 
crédito; recursos não procurados de grupos de consórcio encer-

rados; tarifas cobradas indevidamente; e parcelas ou despesas de 
operações de crédito cobradas indevidamente.

Golpes
Nesta fase do programa, o Banco Central aconselha o correntista a ter 
cuidado com golpes de estelionatários que alegam fazer a intermedia-
ção para supostos resgates de valores esquecidos. O órgão esclarece 
que todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos, 
que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores 

a receber ou para confirmar dados pessoais. O BC também esclarece 
que apenas a instituição financeira que aparece na consulta do Sistema 
de Valores a Receber pode entrar em contato com o cidadão. O órgão 
pede que nenhum cidadão forneça senhas e esclarece que ninguém 

está autorizado a fazer esse tipo de pedido.

milhões de procuras, das quais 
1,5 milhão teve resultado posi-
tivo e 4,1 milhões não aponta-
ram recursos a serem sacados.

O sistema foi reaberto na 
terça-feira (28). Os saques 
ocorrerão a partir de 7 de 
março. De acordo com o BC, 
cerca de 38 milhões de pes-
soas físicas e 2 milhões de 
pessoas jurídicas têm cerca 
de R$ 6 bilhões a receber.

MELHORIAS
O sistema tem novidades, 

como impressão de telas e 
de protocolos de solicitação 

para compartilhamento no 
WhatsApp e inclusão de todos 
os tipos de valores previstos na 
norma do SVR. Também haverá 
uma sala de espera virtual, que 
permite que todos os usuários 
façam a consulta no mesmo dia, 
sem a necessidade de um crono-
grama por ano de nascimento 
ou de fundação da empresa.

Há possibilidade de con-
sulta a valores de pessoa fale-
cida, com acesso para herdeiro, 
testamentário, inventariante 
ou representante legal.

O sistema informa a insti-
tuição responsável e a faixa 
de valor. Também haverá mais 
transparência para quem tem 
conta conjunta. Se um dos titu-
lares pedir o resgate de um valor 
esquecido, o outro, ao entrar no 
sistema, conseguirá ver as infor-
mações como valor, data e CPF 
de quem fez o pedido.

PIB
O Produto Interno Bruto (PIB) 
caiu 0,2% no quarto trimestre de 
2022, mas encerrou o ano com 
crescimento de 2,9%, totalizando 
R$ 9,9 trilhões. Já o PIB per capita 
alcançou R$ 46.155 no ano 
passado, um avanço, em termos 
reais, de 2,2% em relação ao 
ano anterior.   O crescimento foi 
puxado pelas altas nos serviços 
(4,2%) e na indústria (1,6%), que 
juntos representam cerca de 90% 
do indicador. Por outro lado, a 
agropecuária recuou 1,7% em 2022.
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Grupo de trabalho da
reforma tributária deve
aprovar PEC até junho

O grupo de trabalho (GT) 
responsável pela reforma 
tributária na Câmara dos 
Deputados apresentou o cro-
nograma de trabalho para que 
o relatório final da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
seja apresentado até maio.

Segundo o relator da pro-
posta na Câmara, deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a 
Casa deve trabalhar pela pro-
mulgação do texto da PEC 
ainda em junho, antes do 
recesso parlamentar. “O que 
nós estamos fazendo nesse GT 
é buscar construir convergên-
cias e sugestões para que pos-
samos apresentar o relatório 
na segunda quinzena de maio”, 
afirmou Ribeiro.

O relator da Proposta de 
Emenda à Constituição disse 
que pretende fazer um amplo 
debate antes de levar o texto 
para votação em plenário. 
“É fundamental esse alinha-
mento, esse nivelamento para 
que toda a sociedade conheça 
esse debate e, em especial, os 

Governo transfere Abin
do GSI para a Casa Civil

O presidente Lula da Silva 
transferiu a Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin) do Gabinete 
de Segurança Institucional (GSI) 
para a Casa Civil, pasta chefiada 
pelo ministro Rui Costa.

O decreto com a mudança 
foi publicado no Diário Oficial da 
União de ontem (quinta-feira, 2).

Com a medida, a Abin sai do 
órgão que é comandado pelo 

RELATOR busca “convergências” para agilizar tramitação na Câmara

DIVULGAÇÃO

membros do grupo de traba-
lho. Vamos detalhar os impac-
tos desta reforma sobre os 
impostos do consumo para 
beneficiar toda a sociedade 
brasileira”, disse Ribeiro.

Entre os objetivos da 
reforma tributária estão o 
aumento de renda e a geração 
de empregos, explicou o rela-
tor. “O Brasil precisa de um sis-
tema tributário, simples, trans-
parente, que tenha segurança 
jurídica e que seja regressivo, 
para que os mais pobres não 

paguem tanto imposto, em 
detrimento do rico que acaba 
pagando menos”.

Após o encontro, o presi-
dente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), telefonou para depu-
tados integrantes do grupo de 
trabalho e confirmou a inten-
ção de votar, em plenário, a 
PEC da reforma tributária até 
meados de maio. O grupo 
deve discutir as PECs 45 e 110, 
ambas com o objetivo de sim-
plificar a tributação sobre o 
consumo e unificar impostos.

ministro Marco Edson Gonçalves 
Dias, que é general da reserva 
do Exército e já cuidou da segu-
rança de Lula durante seus pri-
meiros mandatos.

Criada em 1999, a agência 
é órgão central do Sistema 
Brasileiro de Inteligência e tem 
por competência planejar, exe-
cutar, coordenar, supervisionar 
e controlar as atividades de 

inteligência do país. As ações 
têm a finalidade de fornecer 
subsídios ao presidente da 
República nos assuntos de 
interesse nacional.

Pela lei, o Sistema Brasileiro 
de Inteligência tem como fun-
damentos a preservação da 
soberania nacional, a defesa do 
Estado Democrático de Direito e 
a dignidade do ser humano.

Lucro da Petrobras em 2022 foi de
R$ 188 bi; 77% superior ao de 2021

 A Petrobras registrou um 
lucro líquido de R$ 188,3 
bilhões em 2022, resultado 
77% superior ao registrado no 
ano anterior. De acordo com a 
empresa, apenas no quarto tri-
mestre do ano, o lucro chegou 
a R$ 43,3 bilhões, 38% a mais 
do que o observado no mesmo 
período do ano anterior.

O aumento do lucro líquido no 
ano, segundo a Petrobras, pode 

Desocupação
O Tribunal de Justiça da Bahia determinou a reintegração 

de posse de uma área da empresa Suzano Papel e Celulose 
invadida pelo MST na cidade de Mucuri. O grupo também 
ocupou propriedades da companhia em Teixeira de Freitas 
e Caravelas. No entanto, a decisão judicial se refere apenas 
a Mucuri. O juiz Renan Souza Moreira classificou a empresa 

como “legítima proprietária” da área. O magistrado fixou 
multa de R$ 5 mil por dia aos integrantes do grupo em caso 
de descumprimento e autorizou o uso de força policial para 

a desocupação, se necessário. Ainda na Bahia, o MST invadiu 
uma quarta área, a Fazenda Limoeiro, de outro proprietário, 

em Jacobina. Lula decidiu intermediar as negociações entre o 
MST e a Suzano Papel e Celulose para a desocupação de áreas 

rurais invadidas no sul da Bahia. O ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Paulo Teixeira, disse que ligará para lideranças do 

movimento a fim de buscar “uma saída”.

Regulamentação
O senador Flávio Bolsonaro 
(PL) protocolou ontem (2), 
um projeto de resolução para 
regulamentar os empréstimos 
do BNDES à exportação de 
bens e serviços. O texto 
determina que o governo 
precise de autorização do 
Senado para operações acima 
de US$ 100 milhões (R$ 
520,25 milhões, na cotação 
atual). Durante os governos 
do PT, em especial de Dilma 
Rousseff, o BNDES liberou 
empréstimos de exportação 
de bens e serviços de 
engenharia brasileiros para 
projetos de infraestrutura em 
países governados por aliados, 
apesar da falta de garantia de 
retorno. Segundo dados do 
banco de setembro de 2022, 
Venezuela, Moçambique e 
Cuba atrasaram pagamentos 
em um valor acumulado de 
US$ 1,03 bilhão, com outros 
US$ 573 milhões para vencer.

Devolução
O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou ontem 
(2) ter devolvido as diárias recebidas quando passou o final 
de semana em São Paulo participando de leilões de cavalos 
de raça. A decisão ocorreu após divulgação de que o ministro 
teria dedicado três, dos quatro dias da viagem a assuntos 
particulares. Em nota, o Ministério das Comunicações disse 
que Juscelino cumpriu agenda oficial nos dias 26 e 27 de 
janeiro. “Como demonstrado, o ministro foi a São Paulo 
cumprir agenda oficial, de interesse público, conforme 
divulgado nos meios de comunicação deste ministério. Logo, 
justifica-se o seu deslocamento via FAB. Da mesma forma, 
não há óbice algum seu retorno a Brasília no dia 30/01, via 
FAB, uma vez que o ministro retornou em voo compartilhado 
solicitado pelo Ministério do Trabalho”, acrescentou.

Três dias e três semanas
Com o aval de Rodrigo Pacheco, o Senado oficializou que a 
semana de trabalho na Casa será de três dias. Após reunião de 
líderes, foi definido que só serão votados projetos às terças, 
quartas e quintas-feiras e que o expediente começará à tarde, 
às 14 horas. Sem sessões deliberativas às segundas e sextas, a 
ausência dos parlamentares no começo e no final da semana 
não será considerada falta. Os senadores também aprovaram o 
mês de três semanas, com a possibilidade de trabalho remoto na 
última semana. Atualmente, um senador recebe um salário de R$ 
39,2 mil por mês. No entanto, com o aumento aprovado no final 
do ano passado, o valor será de R$ 41,6 mil a partir de abril.

ser explicado principalmente 
pela alta dos preços do petróleo 
(Brent) no mercado internacional. 
Também houve ganhos com acor-
dos de coparticipação em campos 
da cessão onerosa.

EBITDA
Os lucros antes de juros, 

impostos, depreciação e amor-
tização (Ebitda) atingiram 
volume recorde de R$ 340,5 

bilhões no ano de 2022, uma 
alta de 45% em relação a 2021. 
O Ebitda do último trimestre 
chegou a R$ 73,1 bilhões.

Em 2022, também houve 
um recorde no pagamento 
anual de tributos e partici-
pações governamentais no 
Brasil: R$ 279 bilhões. A dívida 
financeira da empresa fechou 
o ano em US$ 30 bilhões, 16% 
a menos do que em 2021.

MP dos Combustíveis
José Guimarães (PT-CE), 
negou que o governo 
pretenda deixar caducar a MP 
dos Combustíveis, que retoma 
parte dos tributos sobre 
gasolina e etanol. O Palácio 
tem dificuldades em articular 
trechos da matéria para 
votação no Congresso. Como 
ainda vale por quatro meses, 
governistas sugerem abster-
se de mobilização para que o 
texto vá à plenário, evitando, 
assim, uma derrota. Um 
dos pontos mais polêmicos, 
estabelece taxação sobre a 
exportação do petróleo bruto. 
“Não tem essa de deixar 
caducar temendo derrota. A 
base está se consolidando e 
os sinais são positivos. Nós 
vamos dar conta do recado”. 
O governo articula outras 
nove medidas provisórias que 
estão na pauta, entre elas a 
que reestabelece o voto de 
qualidade do Carf.
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Revitalização da Estrada
Boiadeira, marco do
Noroeste, atinge 99,8%

Aguardada por décadas 
pela população, a pavimenta-
ção e restauração da Estrada 
da Boiadeira finalmente saiu do 
papel. A obra é considerada um 
dos mais importantes projetos 
rodoviários do Paraná e foi via-
bilizada graças a um acordo cos-
turado pelo governador Ratinho 
Junior com o governo federal e 
a Itaipu Binacional.

A  m o d e r n i z a ç ã o  d a 
Boiadeira irá facilitar, agilizar 
e baratear a ligação do Paraná 
com o Mato Grosso do Sul, os 
dois maiores produtores do 
agronegócio do Brasil. Até o 
momento, foram investidos 
R$ 281 milhões, com recursos 
bancados pela Itaipu. As obras 
atingiram 99,8% de conclu-
são, segundo o Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná (DER/PR).

Para terminar, restam ape-
nas a implantação dos últimos 
dispositivos de drenagem e o 
serviço de proteção vegetal, 
que engloba plantio de árvores 
e hidrossemeadura através do 
jateamento de sementes para 
garantir a vegetação natural no 

Parceria com municípios
no combate à corrupção

A revitalização da Boiadeira tem o seu início na divisa com o Mato Grosso do Sul, em Icara-
íma, e segue até Umuarama, no distrito de Serra dos Dourados

AEN

entorno da rodovia.
A revitalização da Boiadeira 

tem o seu início na divisa com o 
Mato Grosso do Sul, em Icaraíma 
(distrito de Porto Camargo), e vai 
até Umuarama (distrito de Serra 
dos Dourados). O trecho tem 
46,91 quilômetros de extensão, 
sendo 13,3 km de restauração 
entre Porto Camargo e Icaraíma, 
e novo pavimento de Icaraíma 
até Serra dos Dourados, com 
direito à sinalização, contornos 
e nove viadutos para facilitar os 
acessos aos perímetros urbanos.

A Estrada Boiadeira irá ligar 

o Noroeste do Paraná ao Mato 
Grosso do Sul, mais especifica-
mente ao município de Porto 
Murtinho. É nesta rota em que 
está localizado o projeto rodo-
viário do Corredor Bioceânico, 
sonho antigo dos países do 
Mercosul e que é discutido há 
décadas. O plano é ligar os 
oceanos Atlântico e Pacífico 
através de um corredor rodo-
viário, desde os portos brasilei-
ros de Paranaguá e Santos, aos 
portos do norte do Chile, atra-
vessando também o Paraguai 
e a Argentina.

A iniciativa da Controladoria-
Geral do Estado (CGE) de unir 
municípios em busca de con-
troles internos mais efetivos 
foi levada ao encontro do 
Consorcio de Integração Sul 
e Sudeste (Cosud), no Rio de 
Janeiro, da mesma forma que 
medidas adotadas para com-
bate à irregularidades e corrup-
ção. O encontro, que está em 
sua 7ª edição, reúne governado-
res e gestores dos sete estados. 

O controlador-geral do 
Paraná, Raul Siqueira, disse 
que até agora 150 prefeituras 
manifestaram interesse em 
participar do Controla Paraná, 
um fórum para debate e troca 
de experiências idealizado pela 
CGE. A intenção é formar uma 
rede de apoio mútuo no forta-
lecimento dos mecanismos de 
controle da gestão pública.

A ampla aderência à 

A ampla aderência à proposta por parte de prefeitos incentivou a CGE a levá-la ao conheci-
mento de outros estados para que possa ser replicada

A
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proposta por parte de prefeitos 
incentivou a CGE a levá-la ao 
conhecimento de outros esta-
dos para que possa ser repli-
cada. A intenção é que todas 
as prefeituras tenham acesso 
ao que está sendo discutido e 
criado para combater à corrup-
ção, garantindo a integridade da 

gestão em todas as esferas.
O mesmo procedimento 

é aplicado em empresas que 
queiram contratar com o 
Governo do Paraná, seja como 
fornecedor ou prestador de 
serviço. As diretrizes estão 
expostas no decreto 11.420, 
de junho do ano passado.

Suplência
Os deputados Pedro Paulo 
Bazana (PSD) e Wilmar 
Reichembach (PSD) assumiram 
as vagas na Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) 
dos parlamentares que se 
licenciaram para assumir a 
Secretaria no governo estadual. 
Bazana retorna à Casa após o 
pedido de licença do deputado 
Marcelo Rangel (PSD), que 
vai comandar a Secretaria 
da Inovação, Modernização 
e Transformação Digital. 
Reichembach ocupa a vaga 
aberta pelo deputado Márcio 
Nunes (PSD), que se licenciou 
para assumir o posto de 
secretário do Turismo.

Insegurança jurídica
Álvaro Dias e representantes 
das federações de indústria 
e comércio de vários estados 
entregaram ao presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, um 
documento que demonstra o 
prejuízo causado pela decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
sobre pagamento retroativo de 
CSLL por empresas. Intitulado 
“Manifesto Pelo Respeito à 
Coisa Julgada Tributária e Pela 
Garantia da Segurança Jurídica”, 
o documento ressalta que a 
decisão do STF é “desfavorável 
à criação de um ambiente de 
negócios saudável, que reduza 
as incertezas causadas pela 
insegurança jurídica”.

Pelo SUS
A deputada estadual Maria 
Victoria (PP) encaminhou um 
ofício à ministra da Saúde, Nísia 
Trindade de Lima, solicitando 
a inclusão da vacinação contra 
o herpes zóster no calendário 
de vacinação do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Duas opções 
de vacinas foram aprovadas 
pela Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), porém 
ambas só estão disponíveis 
nas clínicas particulares. “São 
vacinas que possuem um alto 
custo, o que torna impeditivo 
para a maior parte da população 
brasileira. Estudos apontam 
que todos os anos mais de 
dois milhões de pessoas são 
acometidas pela doença. A 

Apoio
O secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Santin Roveda, 
agradeceu o Líder do Governo, deputado Hussein Bakri, pelo 

apoio político. Em reunião, ambos destacaram o crescimento do 
protagonismo do Sul do Paraná nos últimos anos e as conquistas 
almejadas para este novo mandato. “Tenho muito orgulho em ter 
sido escolhido pelo governador para essa missão, com o apoio e a 
força do Hussein. Teremos um foco muito grande nas crianças, nos 
idosos, na garantia de direitos, na socioeducação. Vamos trabalhar 
não só por União da Vitória, Vale do Iguaçu e Centro-Sul do Estado, 

mas por todo o Paraná”, afirmou Santin Roveda.

vacinação gratuita pelo SUS 
é condição necessária para 
prevenir novos casos”, defende 
Maria Victoria.

8 de janeiro
A decisão do ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
Alexandre de Moraes de 
liberar parte dos presos 
pelos atos golpistas de 
8 de janeiro beneficia 11 
paranaenses. Os presos 
liberados ainda precisam usar 
tornozeleiras eletrônicas para 
monitoramento, mas já podem 
voltar para seus estados de 
origem. Dos cerca de 1,4 mil 
presos inicialmente em janeiro, 
o STF ainda mantém 800 em 
prisão temporária enquanto 
é realizado o inquérito para 
apurar a participação de cada 
um dos envolvidos.

Tráfico internacional
A Polícia Federal  (PF) deflagrou 
na manhã desta quinta-feira (2) a 
operação Conexão Guarani, que 
mira uma quadrilha especializada 
em tráfico internacional e 
comércio clandestino de armas 
de fogo de uso restrito, além de 
lavagem de capital e evasão de 
divisas. Agentes foram às ruas 
para cumprir seis mandados de 
busca e apreensão nos municípios 
de Porto Seguro (BA), Feira de 
Santana (BA) e Foz do Iguaçu (PR). 
A 3ª Vara Federal Criminal do Rio 
de Janeiro também determinou 
o bloqueio de R$ 10 milhões em 
bens dos investigados.

Demandas do Paraná
O deputado federal Beto 
Preto (PSD) está priorizando 
o atendimento aos prefeitos 
levando as demandas do Paraná 
para a Câmara dos Deputados. 
Recentemente, o parlamentar 
solicitou informações sobre a 
realidade das obras paralisadas 
de escolas no Estado e a rápida 
retomada das obras. Beto 
Preto também contatou com 
representantes do Ministério 
da Saúde para iniciativas de 
combate à dengue. ““Estamos 
iniciando o trabalho legislativo 
e temos vários outros projetos 
que pretendemos defender”, 
afirmou.
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Safra de grãos  
pode ser a maior da  
história do Paraná

Produtores paranaenses 
de soja poderão produzir, em 
uma área de 5,76 milhões de 
hectares, aproximadamente 
20,89 milhões de toneladas 
de soja nesta primeira safra 
2022/2023. Esse volume, se 
confirmado, será o maior da 
história no Paraná. As informa-
ções são da Previsão Subjetiva 
de Safra (PSS), divulgada 
ontem (2) pelo Deral da Seab, 
relativa ao mês de fevereiro.

As expectativas para a cul-
tura da soja representam um 
aumento de 70% no volume de 
produção comparativamente à 
safra 2021/2022, quando foram 
produzidas 12,31 milhões de 
toneladas. A colheita do grão 
avançou para 17% da área nesta 
semana, e 85% das lavouras se 
encontram em boas condições, 
12% em condições medianas e 
3% em condições ruins.

Segundo a chefe em exercí-
cio do Deral, Larissa Nahirny, 
somando-se a primeira e a 
segunda safra, o Paraná deve 
produzir 41,07 milhões de 
toneladas de grãos (todas as 
culturas) no ciclo 2022/2023. 
“Apesar do atraso no plan-
tio e, consequentemente, na 
colheita dos principais grãos, 
como soja e milho, os agricul-
tores paranaenses podem ter 
um bom resultado”, diz.

Até esta semana, por exem-
plo, apenas 26% da área de 
milho da segunda safra, esti-
mada de 2,6 milhões de hec-
tares, foi plantada. A colheita 
de feijão nos 116 mil hectares 
cultivados na primeira safra 
está avançada e termina nos 
próximos dias.

SOJA
A área estimada para esta 

safra, de 5,76 milhões de hecta-
res, é 1,5% maior que a do ciclo 
2021/2022. Segundo o analista 
do Deral Edmar Gervásio, como 
a região Oeste sofreu um maior 
impacto com o clima, a expec-
tativa de produção foi prejudi-
cada. “No entanto, as regiões 
Sul e Norte devem ter uma pro-
dução dentro da normalidade, 
ou até superando a expectativa 
inicial”, afirma.

Milho segunda safra
O plantio da segunda safra de milho no Estado está atrasado. Até 
esta semana, apenas 26% da área total estimada de 2,6 milhões 

de hectares foi plantada. Historicamente, o plantio deveria atingir 
cerca de 40% da área total até o final de fevereiro, segundo Gervá-
sio. Esse atraso é mais acentuado no Oeste e Centro-Oeste, onde 

as condições climáticas desfavoráveis afetaram a colheita da soja e, 
consequentemente, o plantio do milho. Considerando que o perío-
do ideal para o plantio do milho nessas regiões termina em feverei-
ro, é possível inferir que entre 400 mil e 600 mil hectares poderão 
ser plantados fora do período ideal, ou até substituídos por outra 

cultura, segundo o Deral. Com isso, essas áreas ficam mais suscetí-
veis a perdas na produção, a depender das condições climáticas.

Feijão
De acordo com o economista do Deral Methodio Groxko, apesar das 

frequentes chuvas nos últimos dias, os trabalhos de campo não foram 
interrompidos. Assim, a colheita de feijão nos 116 mil hectares culti-

vados na primeira safra já se aproxima do fim. Cerca de 95% da área já 
foi colhida, o equivalente a 110 mil hectares. O produto colhido nesta 

safra é de boa qualidade, com destaque para as lavouras implanta-
das a partir da segunda quinzena de outubro. Quanto aos preços, na 
semana passada receberam, em média, R$ 254,00 pela saca de 60 kg 
de feijão-preto e R$ 349,00 pela saca de 60 kg de feijão cores, valores 

praticamente iguais aos da semana anterior.

Trigo
No final de março, será divulgada a primeira estimativa de área das 
culturas de inverno. Há uma tendência de aumento nas áreas des-
sas lavouras devido às dificuldades enfrentadas pelos produtores 

para colher a safra de verão a tempo de aproveitar melhor a janela 
de plantio das culturas de segunda safra. Atualmente, é esperada 
uma retração de mais de 100 mil hectares na segunda safra – em 

especial de milho e feijão –, que devem ser ocupados com os culti-
vos de inverno, principalmente o trigo.

Nesse cenário de maior pro-
dução, observou-se uma pres-
são maior nos preços. Em feve-
reiro, o preço médio pago aos 

produtores pela saca de 60 kg foi 
de R$ 158,14, o menor dos últi-
mos 12 meses, e 14% menor que 
o registrado em fevereiro de 2022.

Mandioca
A cultura vive boa fase quanto aos preços pagos aos produtores. 
No último mês, cada tonelada foi comercializada por, em média, 

R$ 1.112,00, ante R$ 606,00 no mesmo período do ano passado. O 
aumento de 83% é motivado principalmente pelo aumento das ex-
portações brasileiras do produto nos últimos dois anos e retomada 
das indústrias de fécula após a ociosidade na pandemia. Estima-se 
para a safra 2022/2023 uma produção de 3,12 milhões de tonela-

das de mandioca no Paraná, em uma área de 135,9 mil hectares. Se 
essa estimativa se confirmar, trata-se de um aumento de 13% no 

volume (2,75 milhões) e 11% na área (122,8 mil ha).

SOMANDO-SE a primeira e a segunda safra, o Paraná deve produzir 41,07 milhões de 
toneladas de grãos (todas as culturas) no ciclo 2022/2023

GILSON ABREU/AEN

Bomba para o CNJ
Candidato à vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal 

com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowsky, o 
ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão, 

corregedor nacional de Justiça, terá uma bomba para desarmar 
nas próximas semanas. Uma sentença concedida em um 

importante caso na área do direito empresarial teria sido escrita 
por alguém de fora do judiciário e entregue pronta para uma 
juíza de 1ª instância em São Paulo. Apurações realizadas por 
uma das partes do caso mostram estreitas ligações entre a 

juíza e a pessoa autora da sentença. O documento passou por 
uma perícia e demonstrou que o texto não teria sido redigido 
pela magistrada. O caso será enviado ao Conselho Nacional 

de Justiça, o mesmo que acaba de afastar Marcelo Bretas, juíz 
responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro.

Banco em chamas
Os perfis sindicalistas e ligados 
a partidos de esquerda de 
novos dirigentes do Banco do 
Brasil e Caixa têm incomodado 
muita gente dentro das 
instituições. Há regras de 
meritocracia atropeladas, 
dizem fontes dos dois bancos. 
A nova presidente do BB, 
Tarciana Medeiros, não foi 
diretora regional, como 
a praxe interna, antes de 
ascender. Colegas citam que 
o vice de Governo do BB, José 
Ricardo Sasseron, sempre foi 
mais um bancário sindicalista 
que funcionário atuante nas 
agências.

Superministro

O chefe da Casa Civil de Lula 
da Silva, o ex-governador da 
Bahia Rui Costa, tornou-se 
o ministro mais poderoso 
do Governo. Não só pela 
interface do Palácio com 
colegas, mas em especial 
pelo controle da Agência 
Brasileira de Inteligência. 
Ele retirou a ABIN do escopo 
do GSI e puxou para seu 
gabinete. Vai comandar 
o Conselho Consultivo 
do Sistema Brasileiro de 
Inteligência, que o próprio 
criou. Em suma, Rui Costa 
será o homem mais bem 
informado do Brasil – o 2º 
será Lula, que receberá dele 
os reports.

Vamos a la playa...
O Brasil é mesmo o País da 
piada pronta. Secretários 
municipais de Defesa Civil de 
algumas capitais se reuniram 
para debater combate a 
desastres ambientais no 
conforto de um hotel em... 
Punta del Este, balneário 
famoso do Uruguai. Ninguém 
pisou em São Sebastião (SP) 
para ajudar ou aprender com 
o trabalho voluntário após as 
enchentes. A Carta de Punta 
prevê a criação de um Fórum 
de Secretários para debater 
desastres. 

Decolando
Empresários estrangeiros 
estão de olho no potencial 
turístico de Porto Seguro, 
no litoral Sul da Bahia. A 
região é conhecida por seus 
famosos balneários como 
Arraial D’Ajuda, Trancoso, 
Santo André e Caraíva, com 
dezenas de quilômetros 
de praias exclusivas. O 
aeroporto lota todos os dias. 
Um grupo anunciou um 
aeroporto novo, com pista 
para operação internacional. 
Ontem, dois jatos de alcance 
intercontinental – um do 
México (XA-FUF) e um dos 
EUA (N165QS) – taxiaram 
com gente importante para 
passear.

Franquia$
O balanço anual da Associação 
Brasileira de Franchising revela 
que o faturamento do setor 
de franquias no Brasil cresceu 
14,3% em 2022, e fechou 
o ano com R$ 211 bilhões 
movimentados. Em 2021, o 
setor havia faturado R$ 185 
bilhões. No ano passado, 
o setor registrou ainda 
expansões expressivas em 
número de redes e empregos.
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Recém-nascido espancado em Cruzeiro do
Oeste sai do hospital e segue para abrigo

O recém-nascido que 
havia sido internado após 
sofrer agressões recebeu alta 
hospitalar na noite da última 
quarta-feira (1º). A criança é 
de Cruzeiro do Oeste e estava 
internada no Hospital Cemil de 
Umuarama.

A informação foi repassada 
pela delegada de Cruzeiro 
do Oeste, Karoline Bischoff, 
ontem (quinta-feira, 2). Ela 
acrescentou que o bebê ficará 
numa casa abrigo até ser deci-
dido judicialmente sobre a 
questão da guarda.

O bebê foi internado no 
Cemil aos 17 dias de nascido, 
na madrugada de 7 de feve-
reiro, com ferimentos graves 
supostamente causados por 
agressões. Inicialmente os 

Um incêndio de origem desco-
nhecida destruiu a residência de 
uma idosa na noite da quarta-feira 
(1) na rua Rio Grande do Sul, em 
Mariluz. O incêndio no imóvel – 
que é construído em misto de 
alvenaria e madeira – foi com-
batido com um caminhão pipa 
da Prefeitura e posteriormente o 

pais da criança, de 23 e 22 anos 
foram presos e encaminhados 
à 7ª Subdivisão Policial (SDP).

A situação aconteceu por 
volta da 1h da madrugada, 
quando policiais foram acio-
nados pela equipe médica de 
Cruzeiro do Oeste, para onde 
o bebê foi levado inicialmente. 
Lá os PMs foram informados que 
o Samu havia levado a criança 
com sinais de agressões.

A equipe médica foi rapi-
damente ouvida e afirmou 
que a criança apresentava 
hematomas no tórax, múl-
tiplas fraturas nas costelas, 
hematomas nas pálpebras, 
corte na região do calcanhar, 
instabilidade respiratória e 
desidratação. Seu estado de 
saúde foi considerado grave, 

sendo necessário que ele fosse 
sedado e intubado para enca-
minhá-lo ao hospital de refe-
rência, o Cemil. Todo o pro-
cedimento foi acompanhado 
por uma conselheira tutelar de 
Cruzeiro do Oeste.

Na primeira conversa com 
os pais da criança, estes dis-
seram que eram os únicos cui-
dadores e responsáveis pelo 
filho. Diante dos visíveis sinais 
de maus tratos e agressões, o 
casal recebeu voz de prisão e 
foi encaminhado para a 7ª SDP, 
em Umuarama.

PAIS PRESOS
Os pais da criança foram 

detidos naquele mesmo dia 
e, posteriormente, indiciados 
por tentativa de homicídio 

com agravante de motivo fútil. 
O inquérito foi concluído pela 
Polícia Civil no dia 15 de feve-
reiro, de acordo com a dele-
gada Karoline Bischoff.

O homem, de 22 anos, está 
na cadeia de Umuarama e a 
mulher, de 23, segue na cadeia 
feminina de Goioerê. (colabo-
ração – Obemdito)

BEBÊ permaneceu internado na UTI do Hospital Cemil em estado grave depois que foram 
constatadas as agressões
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Fogo destrói totalmente a casa de idosa em Mariluz

auxílio do Corpo de Bombeiros 
de Umuarama.

De acordo com a Prefeitura 
do município, a casa – que faz 
esquina com a rua Presidente 
Washington Luís, é habitada 
por uma idosa que vive sozi-
nha após ter perdido seu 
neto em um homicídio quem 

Polícia Ambiental e Coripa orientam
pescadores com a retomada da pesca

E q u i p e s  d a  P o l í c i a 
Ambiental de Umuarama dis-
tribuíram réguas de pesca e 
material de orientação durante 
um bloqueio terrestre reali-
zado no Parque Nacional da 
Ilha Grande, tendo em vista 
a abertura da temporada de 
pesca em 2023.

A ação foi organizada 
pelo Coripa (Consórcio 
I n t e r m u n i c i p a l  p a r a 
Conservação do Remanescente 
do Rio Paraná e Áreas de 
Influência) em parceria com a 

aconteceu dentro da mesma 
casa, em janeiro deste ano.

A Prefeitura iniciou o com-
bate às chamas por volta das 
19h com auxílio de um cami-
nhão pipa e, devido ao receio 
de que a água não fosse o 
suficiente para controlar as 
chamas, acionaram o Corpo 

de Bombeiros de Umuarama. 
Alguns moradores também 
ajudaram retirando poucos 
móveis da cozinha da residên-
cia, que não havia sido ainda 
atingida pelo fogo.

Os bombeiros chegaram ao 
local por volta das 19h20 e rea-
lizaram os procedimentos finais 

para controle de pequenos focos 
em conjunto com a prefeitura 
para a finalização da ocorrência. 
Toda a parte de madeira da casa 
ficou destruída.

Ainda de acordo com a pre-
feitura, não havia ninguém no 
momento do incêndio e não 
houveram feridos.

Secretaria de Meio Ambiente 
de São Jorge do Patrocínio.

Os pescadores foram 
orientados sobre a legisla-
ção ambiental. Os policiais 
também realizaram patrulha-
mento ambiental preventivo, 
a fim de coibir a pesca irregu-
lar na região de Umuarama e 
Altônia.

Crianças do Projeto de 
Educação Ambiental de São 
Jorge do Patrocínio também 
participaram da ação e apren-
deram sobre a pesca.

FORAM distribuídas réguas para medir pescados material de orientação durante um blo-
queio terrestre realizado no Parque Nacional da Ilha Grande
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Preso
Um homem de 43 anos foi preso 
pela Polícia Militar (PM) após 
ter ido até a casa da ex-mulher 
e filha, de 42 e 20 anos, que 
detém uma medida protetiva de 
urgência contra o autor. A situação 
aconteceu no Jardim Colibri, em 
Umuarama. Por volta das 19h da 
quarta-feira, a PM foi acionada pela 
esposa. Ela disse que o homem 
estaria na porta da residência 
delas, violando a ordem judicial. 
Além disso estava embriagado. Os 
militares foram até o endereço e 
confirmaram a situação. Quando 
questionado, o suspeito disse 
que apenas queria pegar alguns 
objetos dentro da casa. As vítimas 
e o autor foram conduzidos até 
a Delegacia de Polícia Civil, 
que deu prosseguimento às 
medidas cabíveis.
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Umuarama Futsal enfrenta o Pitanga
em jogo amistoso antes do Paranaense

O Umuarama Futsal está em 
plenos preparativos para estrear 
no Campeonato Paranaense. 
Porém, antes disso, fará uma 
partida amistosa na próxima 
segunda-feira (6).

O adversário será o time 
da cidade de Pitanga. O jogo 
acontecerá no ginásio Amário 
Vieira da Costa, o Vierão, a 
partir das 19h30. A entrada 
será um quilo de alimento 
não perecível. Toda a arreca-
dação será repassada para a 
Legião Feminina de Combate 
ao Câncer – que atua no 

Sul-Americano abre o sonho paralímpico do rugby brasileiro
Presente nos Jogos do 

Rio de Janeiro, em 2016, mas 
ausente em Tóquio (Japão), 
cinco anos depois, o rugby 
em cadeira de rodas brasileiro 
quer retornar à Paralimpíada 
em 2024, em Paris (França). 
A primeira chance será nos 
Jogos Parapan-Americanos de 
Santiago (Chile), em novem-
bro. O campeão já se garante 
na capital francesa. Outra 
possibilidade será por meio 
de uma repescagem mundial, 
prevista para abril do ano que 
vem, em local a ser definido.

A jornada rumo a Paris 
inicia no próximo dia 12, 
com a primeira edição do 
Campeonato Sul-Americano 
da modalidade, no Centro 
de Treinamento Paralímpico, 
em São Paulo. O torneio reu-
nirá oito equipes, sendo que 
o Brasil será representado por 
duas seleções: uma principal 
e outra de desenvolvimento. 
Os outros participantes serão 
Argentina, Chile, Colômbia, 
Paraguai, Peru e Uruguai. A 
competição vai até o dia 15. A 
tabela ainda será anunciada.

O time também já tem data definida 
para estreia na Liga Nacional. Será no 
dia 25 de março contra o Jaraguá, em 

Santa Catarina

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA AFSU

Hospital Uopeccan.
A estreia no Campeonato 

Paranaense de Futsal – Chave 
Ouro será dia 11 de março, em 
Umuarama, contra o Operário 
Laranjeiras. O elenco está com-
pleto, treinando desde o dia 6 
de fevereiro.

O time da Capital da 
Amizade também já tem data 
definida para estreia na Liga 
Nacional. Será no dia 25 de 
março contra o Jaraguá, em 
Santa Catarina.

Além do amistoso da pró-
xima segunda-feira, a equipe 

umuaramense teve outros dois 
jogos preparativos. Um no dia 
25 de fevereiro, quando enca-
rou o Cianorte e outro em no 
último dia 28, ocasião em que 
pegou o Guaíra. As duas parti-
das terminaram empatadas. 
Ainda o Umuarama Futsal fará 
mais um amistoso em Campo 
Mourão hoje (sexta-feira, 3). 
(Colaboração – Obemdito)

“A principal importância 
do Sul-Americano é fomentar 
a modalidade na América do 
Sul. Temos poucas competi-
ções por aqui, então é uma 
oportunidade ímpar. A ideia é 
trazer rodagem aos 24 atletas 
[12 na equipe principal e 12 
na de desenvolvimento] para 
escolhermos os 12 que vão ao 
Parapan”, disse o presidente da 
ABRC, José Higino.

As duas seleções foram defi-
nidas após a semana inaugural 
de treinos da temporada, no CT 
Paralímpico, em fevereiro, com 
28 atletas. Sete foram chama-
dos pela primeira vez, como 
o ex-goleiro Bruno Landgraf, 
que disputou as Paralimpíadas 
de Londres (Reino Unido) e do 
Rio na vela. Campeão mundial 
sub-17 no futebol, ele ficou 
tetraplégico após sofrer um aci-
dente de carro, em 2006. Bruno, 
porém, está fora neste primeiro 
momento. Das caras novas, 
quatro (Cauê Borges, Giuliano 
Castro, Matheus Soares e 
Rodolfo Polidoro) foram chama-
das ao grupo permanente - con-
siderando as equipes principal e 

de desenvolvimento - que cum-
prirá uma agenda determinada 
pela ABRC ao longo da tempo-
rada e terá contrato de um ano.

As atividades em São Paulo 
foram a primeira oportuni-
dade para Benoit Labrecque 
trabalhar com os atletas desde 
seu anúncio como novo téc-
nico, em janeiro. O canadense 
levou o país natal à medalha de 
bronze no Campeonato Mundial 
de 2006, na Nova Zelândia, e 

na Paralimpíada de Pequim 
(China), dois anos depois. Ele 
dirigiu o time brasileiro entre 
2013 e 2014 e ainda comandou 
Suíça, Suécia e Finlândia. Benoit 
será o treinador da equipe 
principal, enquanto Ana Paula 
Boito Ramkrapes - responsável 
pelo Brasil no Parapan de Lima 
(Peru), em 2019 - ficará a cargo 
do time de desenvolvimento.

A única participação para-
límpica do Brasil no rugby em 

cadeira de rodas foi em casa. 
Nas outras cinco edições nas 
quais a modalidade esteve pre-
sente, desde Sydney (Austrália), 
em 2000, o país não foi repre-
sentado. A meta é fazer história 
em Paris e repetir 2022, quando 
a seleção se classificou, pela pri-
meira vez, ao Mundial da moda-
lidade, em Velje (Dinamarca), 
graças ao terceiro lugar na Copa 
América, realizada em Medelín 
(Colômbia).

COMPETIÇÃO em São Paulo serve de preparação para o Parapan de Santiago
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Segundo caso de febre chikungunya é
investigado pela Saúde de Umuarama

Nesta semana, após a 
confirmação do primeiro 
caso de febre chikungunya 
em Umuarama, a Secretaria 
Municipal de Saúde tomou 
todos os procedimentos para 
realizar o bloqueio em Serra 
dos Dourados, onde a jovem 
de 18 anos vive. Agora, uma 
mulher de 53 anos, moradora 
do bairro Zona II, apresenta 
todos os sintomas e aguarda 
o resultado do exame, que é 
feito no Laboratório Central 
(Lacen) em Curitiba.

De acordo com a Vigilância 
em Saúde, a mulher não via-
jou para nenhum lugar nos 
últimos meses, ou seja, caso o 
resultado venha positivo, será 
um caso autóctone (quando a 
contaminação é feita no pró-
prio município de residência 
do paciente). “Ela ainda tem 
dores nas articulações e teve 
bastante febre, porém está 
medicada e recebe atendi-
mento médico na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Centro 
de Saúde Escola”, conta a dire-
tora Sandra Pinheiro.

Ela relata que os agentes 
de endemias imediatamente 
providenciaram atividades 
de bloqueio, que inclui utili-
zando os nebulizadores (fuma-
cês) costais, com aplicação 
de um composto à base de 

Boletim aponta novos 
10 casos de Covid e 

jovem segue internada 
em enfermaria

 O Boletim Covid, emitido 
diariamente pela Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Umuarama, informou ontem 
(quinta-feira, 2) que dez 
novos casos foram confir-
mados (são cinco mulheres, 
cinco homens e nenhuma 
criança). Existem hoje 70 
pessoas em isolamento 
domiciliar, sendo que 67 são 
casos ativos e três aguardam 
os resultados dos exames.

Desde o início da pan-
demia, que neste mês com-
pleta três anos, 41.914 pes-
soas foram diagnosticadas 
com o coronavírus e deste 
total 41.487 se recuperaram. 
Neste período 360 pessoas 
faleceram em decorrência de 
complicações da covid-19.

Segundo relatórios emiti-
dos pelas instituições hospi-
talares conveniadas ao SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
há apenas uma pessoa de 
Umuarama internada: tra-
ta-se de uma jovem de 29 
anos, que tomou duas doses 
da vacina e está na enferma-
ria do Hospital Uopeccan. 
Diante desses números, a 
Sesa (Secretaria de Estado da 
Saúde) classifica Umuarama 
com bandeira verde, quando 
o risco de contaminação é 
considerado baixo.

Curso grátis de auxiliar de cozinha abre
a programação da Agência em 2023

Teve início o curso de auxi-
liar de cozinha, uma parceria 
entre o Senac e a Secretaria de 
Indústria e Comércio, por meio 
da Agência do Trabalhador 
de Umuarama. O convênio 
foi assinado em fevereiro e 
a determinação do prefeito 
Hermes Pimentel é investir na 
qualificação profissional dos 
cidadãos, aumentando suas 
chances de sucesso no mer-
cado de trabalho.

Tiago Titericz, gerente-
-executivo do Senac, detalha 
que o curso vai abordar, entre 
outros conteúdos, as princi-
pais técnicas, recebimento, 
armazenamento e métodos de 
cocção. “O objetivo do curso é 
auxiliar o futuro cozinheiro no 
pré-preparo e preparo de ali-
mentos e produções culinárias, 

colaborando na organização 
do ambiente de trabalho. Os 
alunos vão auxiliar no con-
trole e organização de estoque 
e executar o mise en place (se 
pronuncia ‘mizanplás’, é um 
termo francês que quer dizer 
algo como ‘colocar tudo em 
ordem)”, detalha.

Ele informa ainda que os 
alunos também vão aprender 
sobre a organização de pratos, 
taças e talheres na mesa, reali-
zando higienização, cortes, por-
cionamento, armazenamento e 
conservação de alimentos, con-
forme as boas práticas para ser-
viços de alimentação. “Além do 
preparo de diversos pratos, os 
participantes do curso também 
aprenderão a organizar e higie-
nizar a cozinha, seus equipa-
mentos e utensílios, de acordo 

com as condições de segurança 
no local de trabalho. É um curso 
completo, com duração de 
240h”, acrescentou Titericz.

Ao dar as boas-vindas aos 
alunos, Fábio Parmegiani, 
gerente da Agência do 
Trabalhador de Umuarama, 
destacou a parceira ‘sempre 
muito frutífera’ do município 
com o Senac na oferta de qua-
lificação gratuita para a comu-
nidade. “Um curso como este, 
completo, aplicado por mes-
tres e profissionais gabarita-
dos, seguramente pode – e vai 
– transformar a vida de cada 
um de vocês que estão aqui em 
busca de aperfeiçoamento. E 
quanto mais profissionais espe-
cializados tivermos, mais nossa 
cidade será referência em bom 
atendimento”, pontuou.

Parmegiani acrescentou 
que o curso de auxiliar de 
cozinha é só o primeiro de 
2023 de uma série de capaci-
tações que já estão contrata-
das e programadas a pedido 
de Hermes Pimentel. “Nunca é 
demais destacar que a adminis-
tração municipal oferece esses 
cursos de forma gratuita, pois 
é uma característica do nosso 
prefeito oferecer reais oportu-
nidades para aqueles que mais 
precisam. Ele entende que todos 
saem ganhando em parcerias 
assim, como esta que temos 
com o Senac”, registrou, infor-
mando que as aulas iniciadas 
agora serão ministradas pre-
sencialmente no Senac até o 
dia 15 de setembro, sempre 
das 9h às 12h às quartas, quin-
tas e sextas-feiras.

neonicotinoide, uma substân-
cia usada em inseticidas, mas 
inofensiva aos seres huma-
nos. “Além da residência da 
paciente, os agentes também 
foram até a empresa onde ela 
trabalha, onde também proce-
deram a aplicação de veneno, 
desta forma, caso dê positivo, 
tudo já estará controlado. E 
caso dê negativo, é algo que 
ajuda no combate ao mosquito 
Aedes aegypti”, pontuou.

O alerta maior vem do 
secretário municipal de Saúde, 
Herison Cleik da Silva Lima, 
que ressalta que a luta contra o 

mosquito deve ser diária e feita 
por todos. “Não adianta nada 
as equipes da Secretaria de 
Saúde e os agentes de ende-
mias fazerem vistorias, pas-
sarem larvicidas, realizarem 
fumacês – portáteis ou com as 
caminhonetes –, por exemplo, 
se os moradores não fizerem 
sua parte, deixando objetos 
que acumulam água joga-
dos em seus quintais ou até 
mesmo dentro de suas resi-
dências: é preciso a união de 
todos”, reforça.

Ele também frisa o fato de 
que ainda não existem vacina ou 

medicamentos contra chikun-
gunya, desta forma a única 
forma de prevenção é acabar 
com o mosquito, mantendo os 
domicílios sempre limpos, eli-
minando os possíveis criadou-
ros. “Os principais sintomas da 
chikungunya são febre alta de 
início rápido, dores intensas 
nas articulações dos pés e mãos, 
além de dedos, tornozelos e 
pulsos e manchas vermelhas 
na pele. Se a pessoa apresentar 
esses sintomas, devem procurar 
a unidade básica de saúde mais 
próxima de suas casas”, comu-
nica o secretário.

MULHER de 53 anos, que 
não viajou nos últimos 
tempos, apresenta os 
sintomas e aguarda 
resultado do exame 
enviado a Curitiba
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
O dia será ideal para encerrar assunto 
pendente: afaste tudo o que vinha atrapa-
lhando a sua vida. Um projeto mais ambi-
cioso da sua parte pode precisar de ajus-
tes ou até ser adiado pra outro momento. 
A atração física movimenta a paquera, mas 
os amigos podem atrapalhar. 

TOURO  21/4 a 205
O trabalho não espera e será preciso um 
esforço extra para manter o foco. Você 
pode virar a mesa e apostar em uma par-
ceria para aumentar suas chances de ver 
um projeto aprovado. Você poderá contar 
com amigos para superar desafios. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Mostre que leva a sério as suas obriga-
ções e não deixe nada pelo caminho, 
mesmo que seja apenas em casa. Deixe 
os maus hábitos de lado e adote um 
estilo de vida mais saudável. No amor, 
não há muita novidade, mas que tal se 
aproximar do pretendente? 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Você precisa ter cuidado para manter o 
seu temperamento sob controle e tente 
esfriar a cabeça se perceber que está se 
irritando com alguém. Boas energias para 
o romance, mas uma discussão por boba-
gem pode ficar mais séria e estremecer o 
romance.

LEÃO 22/7 a 22/8
A sexta promete mudanças. Quer tentar 
algo novo ou está em busca de uma vaga? 
Essa é a hora. No amor os dois precisam 
ter cuidado com as crises de ciúme. Para 
quem está na pista os amigos podem dar 
uma ajuda está em busca de um novo 
amor.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Vai ser preciso toda a sua habilidade para 
conversar se quiser vencer mal-entendi-
dos. Melhor não falar mais do que deve 
nem se envolver com gente falsa ou fofo-
queira, especialmente nas redes sociais. 
Na paquera é hora de reparar melhor em 
quem está à sua volta.

LIBRA  23/9 a 22/10
Nesta sexta, assuntos ligados a dinheiro 
podem ocupar a maior parte da sua 
mente. É preciso mudanças nos hábitos 
diários e cuide da saúde. No amor, ani-
mação e leveza. Uma paixão a distância 
pode ficar animada.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
É melhor pegar leve em casa para não 
tomar uma bronca de um familiar 
quando menos espera. Relacionamen-
tos estarão em destaque e animando as 
conversas por redes sociais ou chamada 
de vídeo. Seja paciente especialmente no 
romance ou vai ter problemas. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Sua produtividade deve crescer se traba-
lha em home office, com produtos para 
o lar ou em sociedade. Alguém do pas-
sado ou da família pode dar uma com 
conselhos ou até de um novo emprego. 
Um amor antigo pode reaparecer, mas 
talvez já esteja comprometido. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Pode enfrentar tensão em algumas ami-
zades, especialmente se tiver dinheiro no 
meio desse rolo. Com o amor altas doses 
de carinho e palavras de amor fazem a 
diferença. A paquera promete fortes emo-
ções e pode se encantar por alguém que 
acabou de conhecer. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Com tanto empenho no trabalho, há 
chance de exagerar na dose e acabar 
posando de chefão. A dica é controlar seu 
jeito crítico e exigente para não passa da 
conta e arrumar briga. Apontar os erros 
do par pode trazer tensão desnecessária 
ao romance.

PEIXES 20/2 a 20/3
Deve manter os pés no chão e baixar um 
pouco a bola em alguns momentos. No 
trabalho é melhor segurar a onda e não 
se envolver em projetos que parecem 
bons demais pra ser verdade. A conquista 
pode engrenar e há chance também de 
aparecer alguém novo.

Os nascidos em 3 de março têm uma visão bem clara do que desejam realizar. São 
extremamente criativos e usam bastante a imaginação, mas gostam de colocar 
as ideias em prática. São capazes também de se concentrarem nos detalhes e 
capazes de equilibrar sua vida pública e privada, não permitindo que uma pre-
domine às custas da outra.

Horóscopo nascidos em 3 de março

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sexta 3/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 28
min 23

max 29
min 20

Cascavel
max 27
min 20

Foz do Iguaçu
max 28
min 23

max 29
min 19

Curitiba
max 26
min 18

FASES 
DA LUA

Sábado 4/3/2023

Sol
Domingo 5/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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2/ci. 3/jon. 5/enero — mudei. 6/bolero — zapear.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Conheça na Coluna Viva Bem a Homeopatia para animais
Nas últimas décadas, a medi-

cina veterinária vem fazendo 
uso de novos métodos de trata-
mento que objetivam a cura de 
cães, gatos e demais animais de 
companhia de uma forma mais 
eficiente e sustentável. Entre 
estes métodos, a homeopatia 
veterinária vem se destacando 
e ganhando cada dia mais adep-
tos. Estes, por sua vez, dizem 
que a homeopatia é totalmente 
natural, alivia dores e cura diver-
sas doenças em seus pets.

Porém, mesmo com o 
crescimento de terapias 

homeopáticas dentro da veteri-
nária, a descrença sobre a eficá-
cia destes tratamentos é ainda 
muito grande. Muitos acham 
que ela não funciona, outros só 
“acreditam vendo”, mas todos 
tem que admitir, a homeopatia 
veterinária veio pra ficar.

Para os profissionais adeptos 
dessa terapia, a homeopatia é 
eficaz no tratamento de proble-
mas comuns na vida de animais 
de companhia, porém ela não 
promete milagres, e isso é fato!

Em situações de gravidade 
máxima, estados terminais e 

complicações que necessitem 
de intervenção cirúrgica elas 
não terão eficiência e deverão, 
no máximo, complementar o 
uso de remédios holísticos.

QUANDO UTILIZAR?
Muitos tutores ficam preo-

cupados quando os medica-
mentos ministrados de forma 
tradicional não apresentam o 
resultado esperado. O medica-
mento é trocado e o problema 
de saúde do animal ainda 
continua, e a preocupação só 
aumenta. Dessa, forma, muitos 

tutores buscam informações 
sobre a homeopatia que vem 
a ser um tratamento alterna-
tivo na intenção de resolver o 
problema do animal.

A homeopatia veterinária 
é utilizada como terapia prin-
cipal em quadros de alergia, 
dores de ouvido, coceiras e 
afins. Em casos agudos, como 
diarreia e vômitos, a homeo-
patia veterinária tem uma res-
posta bastante importante.

Uma importância bastante 
peculiar da clínica homeo-
pática reside na importância 

da análise das informações 
coletadas durante a conversa 
tutor/veterinário, para que o 
segundo prescreve a indicação 
do receituário adequado.
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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

Strada é o veículo mais vendido do Brasil
Em mais um mês, a Fiat 

conquistou a liderança do mer-
cado brasileiro. Em fevereiro a 
marca garantiu 22,1% de mar-
ket share e 26.598 unidades 
emplacadas, mais de 8 mil à 
frente da segunda colocada. 
Como se não bastasse, a Fiat 
Strada também fez bonito e é o 
veículo mais vendido do Brasil, 
tanto no resultado mensal 
como no do primeiro bimes-
tre de 2023.

No mês, a marca emplacou 
três modelos entre os 10 mais 
vendidos do Brasil. A Strada 
foi a número um do mercado 
com 6.837 unidades vendidas, 
Argo ficou com a quinta posi-
ção com 4.537 emplacamen-
tos e o Mobi em oitavo lugar 
com 4.074 unidades comer-
cializadas. Outro destaque é 
a excelente participação da 
Fiat em alguns segmentos: 
ela seguiu como líder em hat-
ches (27,6%), picapes (48,5%) 

e vans (32,6%).
No acumulado do ano a 

marca também fez bonito. A 
Fiat fechou como a número 
um do pódio, com 21,9% de 
participação e mais de 55 mil 
unidades emplacadas. Ainda 
conquistou três posições entre 
os top 10 modelos mais vendi-
dos do Brasil, com a Strada no 
topo (13.837 unidades), o Argo 
em sexto (8.818) e o Mobi em 
nono (8.282). 

“Com poucos dias úteis, 
o mês de fevereiro costuma 
ser desafiador. Mesmo assim, 
a Fiat se destacou e man-
teve a liderança do mercado 
com vantagem em relação 
à segunda colocada. Além 
disso, emplacou a Strada 
como veículo mais ven-
dido do Brasil novamente. 
O ótimo desempenho se 
repete no consolidado do 
primeiro bimestre. Tudo 
isso nos motiva ainda mais e 

Nissan Sentra rumo às duas décadas de história no Brasil
Falta muito pouco para 

a oitava geração do Nissan 
Sentra chegar ao mercado 
brasileiro. Com a novidade, o 
sedã continuará sua história 
de quase duas décadas no país 
com muitos mais tecnologia, 
conforto e design de ponta.

O primeiro Sentra que che-
gou ao Brasil, oficialmente 
importado pela Nissan em 
2004, foi o da quinta geração, 
que era conhecida pelo código 
B15. Antes disso, importado-
res independentes trouxeram 
o modelo na década de 1990 
em pequenas quantidades – 
globalmente, a linha surgiu 
em 1982.

O Sentra de quinta gera-
ção tinha 4,51 m de compri-
mento e linhas arredonda-
das. Fabricado na unidade de 
Aguascalientes, México, veio 

O Nissan Sentra chegou ao mercado brasileiro com importação oficial da marca ja-
ponesa em 2004

ao Brasil com motor 1.8 de 126 
cavalos de potência, em uma 
única versão, a GXE.

Em 2007, o Nissan Sentra 
mudou fortemente para a 
sexta geração (B16). Seu novo 
design com linhas mais angu-
losas e faróis e lanternas ver-
ticais substituía o estilo da 
geração anterior. O modelo 
cresceu 6 cm no comprimento 
e, no entre-eixos, foi para 2,69 
m. Também ficou mais largo e 
mais alto.

A linha 2010, lançada 
em novembro de 2009 pela 
Nissan do Brasil, trazia uma 
atualização de estilo com a 
introdução da grade com três 
filetes contínuos, que substi-
tuía o estilo colmeia. Além 
disso, vieram novos itens na 
lista de equipamentos, como 
a chave inteligente presencial 

I-Key, acendimento automá-
tico dos faróis por sensor cre-
puscular e o sistema de áudio 
com entrada USB e tela colo-
rida de 4,3”.

A sétima geração global – a 
terceira no Brasil – foi lançada 
aqui em setembro de 2013. Era 
conhecida pelo código B17 e 
trazia design com linhas ele-
gantes, inspiradas no estilo do 
sedã grande Altima. O Nissan 
Sentra cresceu mais no com-
primento (4,63 m) e ficou com 
2,70 m de entre-eixos. O consu-
midor brasileiro podia escolher 
entre os câmbios manual de 
seis marchas ou XTRONIC CVT.

Em 2016, esse estilo foi 
renovado com o lançamento 
da linha 2017. O novo desenho 
da carroceria deu um estilo 
ainda mais contemporâneo e 
com toques de esportividade.

Por dentro, o Nissan Sentra 
2017 também trazia novidades 
como o quadro de instrumen-
tos TFT (Thin Film Transfer), 
equipamento de áudio novo 
e mais segurança com a intro-
dução da primeira versão do 

Safety Shield.
Agora, a Nissan se prepara 

para dar continuidade a his-
tória da linhagem Sentra no 
Brasil com o lançamento, em 
breve, da oitava geração do 
sedã.

sabemos que é só o começo 
porque 2023 será de muitas 
novidades. Aliás, dizem que 

o ano só começa depois do 
Carnaval, então estamos 
iniciando com o pé direito”, 

afirma Herlander Zola, vice-
-presidente sênior da Fiat e 
da Abarth na América do Sul.

FIAT garante a liderança do mercado e Strada é o veículo mais vendido do Brasil em 2023
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 219.900,00
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$ 144.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER 18/19 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 145.900,00
EQUINOX 2.0 TURBO PREMIER  18/19 CINZA  COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 164.900,00
HR-V EXL CVT 17/18 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 99.900,00
M.BENZ C180 16/17 CINZA COMPLETO, AUT, COURO R$ 144.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 69.900,00
ONIX 1.0 LT 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 72.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO MT LTZ 19/20 BRANCO COMPLETO R$ 79.900,00
S10 2.8 LT 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 179.900,00
S10 2.8 LT 4X4 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 199.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 20/21 PRATA COMPLETO, AUT, COURO R$ 219.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY 4X4 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 209.900,00
S10 2.8 Z71 4X4 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 239.900,00
STRADA CD 1.3 FREEDOM 20/21 BRANCO COMPLETO R$ 96.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
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$ 309.900,00 

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE 
DE ENSINO E CULTURA 
(CLÍNICA DE NUTRIÇÃO DA 
UNIPAR), inscrita no CNPJ 
sob o nº 75.517.151/0001-10, 
estabelecida na Rua Marialva, 
5017 – Zona 3, Cep: 87502-
100, Umuarama/PR, comu-
nica extravio do Alvará de fun-
cionamento nº 37588/2018 e 
com essa publicação o mesmo 
torna-se sem valor.

A partir das 19h de hoje (3), 
acontece no Centro Cultural 
Vera Schubert, a Conferência 
Municipal  de Saúde de 
Umuarama, que está em sua 13ª 
edição. Com o tema ‘Garantir 
Direitos e Defender o SUS, a 
vida e a Democracia’, o evento 
é uma realização do Conselho 
Municipal de Saúde em parce-
ria com a Secretaria de Saúde 
e contará com a participação 
da ex-secretária de Saúde de 
Curitiba e deputada estadual, 
Marcia Cecília Huçulak, entre 
outros profissionais.

Segundo Jairo Varella 
Bianeck ,  presidente da 
Conferência, a presença de 
Marcia Cecília será uma honra 
para todos os profissionais par-
ticipantes, já que ela é uma das 
maiores autoridades em saúde 

Conferência vai receber uma das
maiores autoridades em saúde do PR

não só do Paraná, mas também 
destaque no Brasil. “Ela vai pro-
ferir a palestra ‘Garantir Direitos 
e Defender o SUS, a Vida e a 
Democracia – Amanhã Vai Ser 
Outro Dia’ e podemos esperar 
um show de inteligência e de 
boas ideias”, comenta.

Após a palestra, haverá 
debate onde pretende-se dis-
cutir formas de agir para a 
melhoria da saúde no muni-
cípio. “É nesta ocasião, como 
esta Conferência, que temos a 
oportunidade de unir usuários, 
trabalhadores da área, pres-
tadores de serviço e gestores, 
onde são construídas as polí-
ticas públicas do SUS. É algo 
realmente fundamental para 
toda a sociedade”, comenta o 
secretário municipal de Saúde, 
Herison Cleik da Silva Lima.

Já Simony Rodrigues 
Bernardelli Rosa, diretora 
de Saúde do município, a 
Conferência também é um 
momento para eleger as enti-
dades que vão compor a ges-
tão do Conselho Municipal de 
Saúde pelos próximos quatro 
anos, garantindo o planeja-
mento adequado de ações 
onde os recursos financei-
ros serão investidos e a fis-
calização das execuções das 
ações do SUS. “Contar com a 

participação dos movimentos 
sociais organizados, das enti-
dades ligadas à área da Saúde, 
dos gestores e dos prestadores 
de serviços de saúde é muito 
importante para direcionar-
mos nossa atuação”, pontua.

O evento continua no sábado 
(4), às 7h30, no Colégio Alfa, 
onde serão realizadas quatro ofi-
cinas temáticas: ‘Acesso ao SUS: 
saúde como direito, desafios e 
perspectivas para o fortaleci-
mento do SUS e a importância 

do controle social’, ‘Vigilância 
em Saúde: saúde no trabalho e 
agrotóxicos’, ‘Saúde Mental: pre-
venção, promoção e recupera-
ção’, e ‘Atenção Primária: orde-
nadora das redes de atenção’.

Após o almoço, de volta ao 
Centro Cultural, serão realiza-
das as plenárias finais, a eleição 
das entidades que irão compor 
o CMS, a escolha do delegado 
da 13ª Conferência Estadual de 
Saúde e o encerramento está 
previsto para as 17h.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Eu não acho que é preciso saber exatamente 
quem sou. O que realmente importa na vida 
e no trabalho é se transformar em alguém 

diferente do que se era no começo.”
Michel Foucault 

LE
VE

ZA

VIOLÊNCIA
Todas as formas de violência contra 
a mulher aumentaram no Brasil em 
2022, aponta uma nova pesquisa 

Datafolha realizada a pedido do Fó-
rum Brasileiro de Segurança Públi-
ca. A lista inclui desde vítimas de 

xingamentos e ameaças até aquelas 
que foram esfaqueadas ou alvo de 
tiros. O levantamento, que aconte-
ceu entre os dias 9 e 13 de janeiro 
deste ano, ouviu pessoas acima de 
16 anos em 126 cidades do Brasil, 
abrangendo assim todas as regiões 
do país. Do total, foram realizadas 
2.017 entrevistas, sendo 1.042 mu-
lheres, das quais 818 responderam 

ao bloco sobre vitimização.

 ***

A pesquisa, chamada “Visível e 
Invisível: A Vitimização de Mu-
lheres no Brasil” e publicada na 

manhã da quinta-feira (2), mostra 
um cenário ainda mais preocu-

pante para a população feminina. 
Os números apontam que 50.692 
mulheres sofreram violência dia-

riamente em 2022.

VENCEU!
 A Ouvidoria do Sebrae/PR foi uma das 
vencedoras da categoria Melhores Cases 

2022 do Prêmio Ouvidorias do Brasil 
2022, da Associação Brasileira das 

Relações Empresa Cliente (Abrarec). A 
iniciativa do Comitê Internacional da 
Abrarec tem como objetivo reconhecer 
as ouvidorias que são referências nos 

quesitos de amplitude de atendimento e 
inovação em processos e tecnologia. A 

Ouvidoria foi vencedora já na sua primei-
ra participação. A entrega acontecerá no 
dia 16 de março, Dia do Ouvidor, durante 
o Fórum Ouvidorias Brasil, em São Paulo. 

***

O Prêmio Ouvidorias Brasil foi criado 
em 2012 e, desde então, é concedido, 

anualmente, aos melhores cases inscritos e 
selecionados, das organizações públicas e 
privadas do Brasil e do exterior. O objetivo 
da premiação é reconhecer organizações e 
ouvidores que trabalham para fortalecer e 
expandir o instituto da categoria no Brasil 

e no mundo. Além do Sebrae/PR, ouvi-
dorias e ombudsmans de outras grandes 

marcas brasileiras, como o Banco do Brasil, 
a Vivo, o Santander, a Mapfre, a Cielo e o 

Bradesco também estão entre os ganhado-
res do Prêmio Ouvidorias Brasil 2022.NATHÁLIA CADENASSI, personal influencer, em recente evento na Vino. 

VIA INSTAGRAM

CARNE LOUCA DESFIADA
INGREDIENTES
1,5 kg de coxão mole em peça
3 cebolas
3 dentes de alho
1 xícara (chá) de vinagre de vinho branco
1 litro de água quente
3 folhas de louro
2 colheres (chá) de orégano seco
Azeite a gosto
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a 
gosto
Ervas frescas variadas a gosto para servir

MODO DE PREPARO
Retire a carne da geladeira e deixe em tem-
peratura ambiente por 15 minutos antes de 
começar o preparo – ela não pode estar ge-
lada na hora de ir para a panela. Descasque 
os dentes de alho. Corte o coxão mole em 3 
partes e retire qualquer excesso de gordura – 
assim ele se acomoda melhor dentro da pa-
nela. Tempere a carne com sal e pimenta a 
gosto. Leve a panela de pressão (sem a tam-
pa) ao fogo médio. Quando aquecer, regue 
com 2 colheres (sopa) de azeite, coloque um 
pedaço da carne e deixe dourar bem de to-
dos os lados – vire com uma pinça apenas 
quando descolar do fundo da panela. Trans-
fira o pedaço dourado para uma travessa e 
repita com as outras duas partes de carne, 
regando com azeite a cada leva. Regue com 

um pouco da água quente e, com uma espá-
tula, raspe o fundo da panela para dissolver 
os queimadinhos – eles dão sabor ao caldo. 
Volte as três partes de carne para a panela 
e cubra com o restante da água quente. Se 
não cobrir até a metade da carne, complete 
com mais água. Junte as folhas de louro, os 
dentes de alho, ⅔ de xícara (chá) do vinagre 
e ½ colher (sopa) de sal. Tampe a panela e 
aumente o fogo. Quando começar a apitar, 
abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais 40 
minutos. Desligue o fogo e deixe todo o vapor 
sair antes de abrir a panela. Enquanto isso, 
descasque e corte as cebolas em metades 
e as metades, em meias-luas. Transfira para 
uma tigela e tempere com orégano e pimen-
ta-do-reino a gosto. Regue a cebola com 3 
xícaras (chá) do caldo de cozimento quente, 
misture o restante do vinagre e deixe curtir 
em temperatura ambiente – além de absorver 

os sabores, as cebolas ficam mais macias e 
perdem o ardido. Numa tábua, desfie os pe-
daços da carne ainda quente com dois gar-
fos. Transfira para uma travessa e regue com 
o restante do caldo de cozimento – o caldo 
mantém a carne úmida. Cubra e leve à ge-
ladeira para esfriar. Quando estiverem frias, 
misture a carne com as cebolas curtidas e 
o caldo. deixe a carne desfiada absorver os 
sabores por ao menos 30 minutos antes de 
servir. Regue com o azeite e sirva com folhas 
de ervas frescas.

SITE PANELINHA 
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