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UMUARAMA,4 e 5/3/2023

Forças policiais apresentam esquema
de segurança para a Expo Umuarama
Representantes das forças policiais de Umuarama participaram de 
uma importante reunião coordenada pelo presidente da SRU, Milton 
Gaiari e apresentaram o plano de segurança para garantir a tran-
quilidade dos visitantes da 48ª Expo Umuarama. Durante o evento 
haverá uma delegacia móvel, drone noturno, patrulhamento com a 

cavalaria da Polícia Militar, também serão disponibilizadas pulseiras 
com identificação às crianças e o Parque de Exposições Dario Pimenta 
da Nóbrega terá ainda um sistema de monitoramento altamente tec-
nológico. A expectativa é de que cerca de 300 mil pessoas passem pelo 
recinto nos 11 dias de festa.  

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Preços da
indústria

subiram 0,29%
em janeiro
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Prazo de 10 dias
para INSS ter

plano de revisão
da vida toda
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A região do Conjunto 
Guarani é a quinta a 

receber a Operação Bairro 
Limpo, um dos projetos 

de maior sucesso 
da administração 

municipal, que leva 
serviços gratuitos de 
diversas secretarias 

aos cidadãos. O evento 
de encerramento 

acontece hoje às 13h 
no entorno da quadra 

esportiva e na unidade 
de saúde do bairro.                                                                                   
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Bairro Limpo

A Polícia concluiu o inquérito que apura a morte do médico Renan Tortajada e da travesti Alexan Goes (Sabrina). O 
acusado dos dois assassinatos foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado por duas vezes, ocultação de 
cadáver, também por duas vezes e furto, pois subtraiu o automóvel do pediatra e valores em dinheiro da travesti. 
A conclusão do caso não impede a continuidade de diligências para apuração de outras circunstâncias envolvendo 
os crimes. Outras duas mortes imputadas ao mesmo acusado, são investigadas paralelamente. 

Mostra 
industrial

Articulação
de soluções na
administração
pública do PR
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Estado lidera
empregabilidade

de jovens
em janeiro
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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 +4,30% 25,70 
Vale ON +0,34% 89,30 
ItauUnibanco PN +0,12% 24,21 
Hapvida ON -8,22% 2,68 
Magazine Luiza ON -4,13% 3,02 
Minerva ON +7,27% 11,80

IBOVESPA: +0,52% 103.865 pontos

Iene 136,33
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 198,27

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,1% 5,1990 5,2000 -0,5%

PTAX  (BC) -0,1% 5,2031 5,2037 -0,1%

PARALELO -0,2% 5,1000 5,5100 -0,9%

TURISMO -0,2% 5,1000 5,4900 -0,9%

EURO -0,2% 5,5132 5,5159 -0,2%

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 03/03

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 6,23
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.378,17 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/03 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 1.530,50 10,75 -0,1%
FARELO mar/23 498,10 8,80 0,3%
MILHO mar/23 645,25 7,50 -4,8%
TRIGO mar/23 695,75 -5,50 -8,1%

SOJA 157,86 0,6% -0,2% 157,00
MILHO 75,40 0,5% -0,4% 75,00
TRIGO 89,75 -0,2% 0,3% 90,00
BOI GORDO 268,63 -0,2% 0,5% 262,00
SUINO 7,18 0,0% 14,0% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

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

BOLSA DE CHICAGO

Em 03/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 -0,6% -1,2%
SOJA Paranaguá 171,50 -0,3% -0,3%
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
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Período movimentado em seus contatos. No 
trabalho, sua agilidade mental, dinamismo 
e habilidade para convencer farão você se 
destacar. A vida social fica estimulada e as 
amizades vão trazer alegrias. 

TOURO  21/4 a 205
Sua coragem e seu jeito audacioso ao lidar 
com os assuntos de grana podem impulsio-
nar seus ganhos, só não convém se precipitar. 
Semana perfeita para começar namoro. No 
trabalho, sua capacidade de inovação e sua 
criatividade vão estimular seu progresso. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Boas novas chegam e seu comportamento 
vai estar mais destemido, ousado e guer-
reiro. Período produtivo na vida profis-
sional. Paquera com alguém de destaque 
pode engrenar, mas ficar em segredo por 
enquanto. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Bons fluidos, principalmente nos assuntos do 
coração. Interesse por alguém que admira e 
partilha afinidades pode rumar rapidamente 
para uma relação mais firme. Na vida profis-
sional espere aborrecimentos, mudanças 
desagradáveis ou até puxadas de tapete na 
carreira. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Você pode se dar bem em grupos, equipes e 
conseguirá motivar as pessoas ao seu redor 
com novos projetos e iniciativas. Notícias 
animadoras sobre emprego, finanças ou 
alguma mudança positiva na vida profissio-
nal. Instabilidades na paquera e na paixão. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Vai contar com ótimas perspectivas nas 
finanças e pode descolar alternativas ren-
táveis para ampliar sua renda. Você terá 
mais determinação, ousadia e vai agir de 
imediato para defender seus interesses 
profissionais. Não misture vida familiar e 
relação com o par. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Período perfeito para mostrar seus múltiplos 
talentos no trabalho e atrair melhorias, inclu-
sive nas finanças. Na paixão envolvimento 
com alguém que encontra sempre pode 
esquentar. Contatinhos, paqueras e conquis-
tas devem proporcionar muitas alegrias. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Talvez você tenha que superar desafios e 
mudar a rota do que não está dando certo, 
mas vai contar com sua determinação e cora-
gem para ir atrás dos seus interesses. Paixão 
por alguém do seu convívio pode vir à tona. 
Há risco de gastar com supérfluos e se apertar 
financeiramente.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Seus talentos naturais vão brilhar e você pode 
ampliar a sua produtividade, principalmente 
se lida com vendas, compras, encomendas, 
comércio virtual. Um lance recente pode virar 
namoro firme da noite para o dia. Seu lado tem-
peramental pode indicar perrengues em família.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Período de sorte, fluência nos contatos, nos 
estudos, boas novas com grana e nos assun-
tos do coração. A paquera fica cheia de estí-
mulos e há belas chances de conquistar o 
pretendente. Vai se dar bem ao lidar com 
mídias digitais, e-commerce e negociações 
pela internet. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você vai atrair quem deseja em dois tempos. 
Ótimas energias para os seus interesses finan-
ceiros e familiares. Não vai faltar oportunidade 
para incrementar seus ganhos, podendo, inclu-
sive, faturar com ajuda de parentes. 

PEIXES 20/2 a 20/3
O convívio com o amor promete alegrias e uma 
declaração inesperada pode fazer seu coração 
transbordar felicidade. Você terá mais pulso 
firme para resolver as coisas em casa. Procure 
ter mais tolerância e cautela para não se desen-
tender com pessoas influentes. 

Os nascidos em 4 de março preferem a companhia de uns poucos amigos íntimos em vez 
de um grande número de relações superficiais. Gostam do confortável, simples e não se 
deixam impressionar particularmente pelo luxo. Encontram grande satisfação em com-
partilhar os resultados de seu trabalho com pessoas que nem conhecem.

Horóscopo nascidos em 4 de março

Os nascidos em 5 de março são inteligentes e prestativos. Têm dois lados distintos na per-
sonalidade. Podem parecer cativantes, sofisticados, gentis e atenciosos, ao mesmo tempo 
que, por dentro são reservados, e nada propensos a expressar sentimentos e emoções.  
Manter o equilíbrio entre essas maneiras de ser é o seu maior desafio.

Horóscopo nascidos em 5 de março

Os nascidos hoje têm necessidade de serem populares socialmente. Desejam ser admi-
rados e elogiados por aqueles com quem se importam. Devem superar sua necessidade 
de reconhecimento, concentrando-se mais no valor interior.

Horóscopo nascidos em 6 de março

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 34

LNCV
INDUSTRIAL

UVASIRENE
CRUAMIMT

OUAIERE
SAFARAO
DATARONS

HIDROMETRO
ODORIDIOMA

AADNORR
TESIRRA

CINTASUME
CATINGIR

COMPORTADO
SERENOSOS

Materiais 
distribuídos
em escolas
públicas

Figura de
rapaz no
baralho

Aviso
sonoro 

de ambu-
lâncias

Letra
seme-

lhante a
uma cruz

Colocar
dia, mês 

e ano 

Acres-
centar;

adicionar

Medidor do
consumo
de água

Ramalho
Ortigão,
escritor

português

O oficial do
Brasil é o
português

Edward
Norton,

ator norte-
americano

Modelam 
a cintura
feminina

Inter-
jeição 

de raiva

O Deus
grego 

do amor
(Mit.)

Que não
é bagun-

ceiro

Sílaba de
"mercado"

Umidade
atmos-
férica

noturna

Mensagem
interna-
cional de
socorro

Cheiro;
aroma

TT

Como gostam de
andar os naturistas

O navio das Grandes
Navegações (Hist.)

Relativo à
indústria

Base
do vinho

Produto contra o en-
velhecimento da pele 
Macaca
(p. ext.)

Prefixo de
"trifásico"

Inspeção
policial

Nutriente
da batata

O "eu"
oblíquo
Africano

(red.)
Criança, no
Candomblé
O animal 

como o rato

Interjeição
mineira
Ligado;
unido

Cada
um dos

membros
do STF

Colorir 
a roupa 
Ligado,

em inglês

Soberano
egípcio
Forró
(pop.)

Não
cozida

A forma
do anel

Pedra
antiafta
Niterói
(abrev.) 

2/on. 3/erê. 5/ronda — símia. 6/valete. 10/hidrômetro.
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3/doc — rap — set. 4/aire — chat — ermo. 6/sóbrio.

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 4/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 29
min 24

max 28
min 21

Cascavel
max 27
min 19

Foz do Iguaçu
max 29
min 23

max 28
min 20

Curitiba
max 25
min 19

FASES 
DA LUA

Domingo 5/3/2023

Sol
Segunda 6/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08

 

concurso: 726
Dia de Sorte

MÊS DA SORTE: 05 01 02 07 00 05 09

Super Sete concurso: 364C O L U N A S
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Preços da indústria subiram 0,29%
em janeiro, em relação a dezembro

Os preços da indústria subi-
ram 0,29% em janeiro deste ano, 
em relação a dezembro de 2022, 
com 14 das 24 atividades inves-
tigadas mostrando variações 
positivas de preço ante o mês 
anterior. Os dados constam do 
Índice de Preços ao Produtor 
(IPP), divulgado nesta sexta-
-feira (3) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
As quatro maiores variações 
foram observadas em indús-
trias extrativas (9,62%); bebi-
das (5,30%); papel e celulose 
(-3,37%) e calçados e produtos 
de couro (-2,25%). Em dezem-
bro do ano passado, o IPP teve 
variação negativa de 1,26%, com 
11 atividades apresentando os 
maiores preços médios em rela-
ção a novembro. Já em janeiro 
de 2022, o índice evoluiu 1,20%.

O Índice de Preços ao 
Produtor das Indústrias Extrativas 
e de Transformação do IBGE 
mede os preços de produtos na 
porta de fábrica, sem impostos e 
fretes, e engloba as grandes cate-
gorias econômicas como bens 
de capital, bens intermediários 
e bens de consumo (duráveis, 
semiduráveis e não duráveis).

De acordo com o IBGE, a 
variação de preços de 0,29% 
em janeiro, em relação a 
dezembro de 2022, refletiu em 
retração de 0,07% em bens de 
capital, enquanto bens inter-
mediários tiveram elevação de 
0,35% e bens de consumo de 

0,28%, com alta de 0,55% em 
bens de consumo duráveis e 
de 0,23% em bens de consumo 
semiduráveis e não duráveis.

O IPP mostra também que 
a principal influência entre as 
grandes categorias econômi-
cas foi exercida por bens inter-
mediários, cujo peso na com-
posição do índice geral atingiu 
57,42%, respondendo por 0,20 
ponto percentual da variação 
de 0,29% nas indústrias extra-
tivas e de transformação.

EXTRATIVAS
De acordo com os pesquisa-

dores do IBGE, o setor industrial 
de maior destaque na compo-
sição do resultado agregado, 
na comparação entre janeiro e 
dezembro, foi o de indústrias 
extrativas, cujos preços varia-
ram 9,62%, em média. Esse é 
o primeiro resultado positivo 
desde maio de 2022, quando 
alcançou 12,55%. A atividade 
respondeu por 0,42 ponto per-
centual de influência na varia-
ção de 0,29% da indústria 
geral, em janeiro deste ano. No 
acumulado de 12 meses findos 
em janeiro de 2023, indústrias 
extrativas tiveram redução de 
7,85%, resultado que os técni-
cos do IBGE consideraram “um 
pouco menos intenso” do que 
o observado no fechamento de 
2022, de menos 7,92%.

O IPP revela ainda que, no 
acumulado em 12 meses, os 

setores de maior influência 
no resultado agregado foram 
alimentos (1,34 p.p.); outros 
produtos químicos (-1,32 p.p.); 
refino de petróleo e biocom-
bustíveis (0,79 p.p.); e meta-
lurgia (-0,74 p.p.).Também 
na avaliação dos últimos 12 
meses encerrados em janeiro, 
a variação de preços de bens 
de capital foi de 9,21%. Já os 
preços dos bens intermediá-
rios mostraram variação nega-
tiva de 0,47% no intervalo de 
um ano, enquanto bens de 
consumo cresceram 5,50%.

Mais 90 empresas 
habilitadas para 

exportar milho à China
 Somente nos dois primei-

ros meses do ano, mais de 90 
empresas foram autorizadas a 
exportar milho para a China. Elas 
foram habilitadas pelo Ministério 
da Agricultura e Pecuária (Mapa) 
a venderem o grão ao país asiá-
tico nesse período.

Com a habilitação, sobe 
para 446 o número de compa-
nhias autorizadas a exportar 
o produto à China. Segundo 
o Mapa, a segunda maior eco-
nomia do planeta faz parte da 
estratégia para impulsionar 
as exportações de milho, que 
devem bater recorde neste ano 
e podem ultrapassar as expor-
tações dos Estados Unidos.
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Moraes dá prazo de dez
dias para INSS ter plano
para revisão da vida toda

O ministro do Supremo 
Tr i b u n a l  Fe d e ra l  ( ST F ) 
Alexandre de Moraes determi-
nou que o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) apre-
sente, em dez dias, um plano 
para realizar a chamada revi-
são da vida toda em aposen-
tadorias. O prazo começou a 
contar ontem (sexta-feira, 3).

A revisão da vida toda foi 
autorizada em dezembro, 
quando o Supremo reconhe-
ceu o direito de recalcular 
benefícios de aposentados, 
encerrando décadas de dis-
putas judiciais.

Pela decisão, a revisão pode 
ser solicitada por aposenta-
dos e pensionistas que come-
çaram a contribuir para o INSS 
antes de julho de 1994, mês de 
criação do Plano Real, e que 
se aposentaram entre 1999 – 
quando o governo alterou as 
regras de cálculo dos benefí-
cios após fazer uma reforma 
da Previdência –, e a reforma 
da Previdência de 2019.

O INSS, contudo, pediu 
ao Supremo para suspender 
o andamento dos processos 

Retorno dos impostos deveriam
ocorrer com mudanças políticas

O retorno da taxação dos 
combustíveis pelos tributos 
federais PIS e Cofins renovará 
a capacidade ao estado de pro-
mover políticas públicas rela-
cionadas à seguridade social. A 
medida também corrige a dis-
torção de subsidiar combustí-
veis fósseis, em meio à neces-
sidade mundial de promover o 
desenvolvimento sustentável.

A avaliação é de economis-
tas, que alertam que a deci-
são pode gerar impacto infla-
cionário, atingindo as famílias 
mais pobres, se não houver 
mudanças na política de pre-
ços da Petrobras. Atualmente, 
os valores no Brasil seguem o 
mercado internacional.

Na última quinta-feira (2), 
o presidente da Petrobras, 
Jean Paul Prates, afirmou que 
a empresa não ficará atrelada 
à ´política de preços de die-
sel e gasolina que tem como 

judiciais sobre o assunto, pois 
não teria, atualmente, possibi-
lidades técnicas de recalcular 
as aposentadorias com base 
na nova regra. A autarquia esti-
mou que o procedimento deve 
envolver 51 milhões de benefí-
cios ativos e inativos.

Uma das dificuldades apre-
sentadas foi que os sistemas 
atuais do Dataprev não pre-
veem o cálculo considerando 
salários anteriores a julho 
de 1994, sendo necessárias 
mudanças tecnológicas que 
viabilizem o procedimento. 
Isso num momento em que 
a fila atual de beneficiários à 
espera de cálculos previden-
ciários chega a 5 milhões de 
pessoas, frisou o órgão.

Moraes reconheceu as difi-
culdades técnicas, mas afir-
mou que a decisão do STF 
não pode ficar sem resultado 
prático. “De fato, milhões de 
beneficiários da Previdência 
Social aguardam há anos 
por uma resposta do Poder 
Judiciário, em matéria rela-
cionada a direitos fundamen-
tais básicos, ligados à própria 

subsistência e à dignidade da 
pessoa humana”, escreveu ele 
na decisão.

O ministro acrescentou que 
“é preciso que a autarquia pre-
videnciária requerente informe 
de que modo e em que prazos 
se propõe a dar efetividade ao 
entendimento definido” pelo 
STF. Somente após receber e 
analisar o plano é que decidirá 
sobre o pedido de suspensão 
dos processos, afirmou Moraes, 
que é o relator do recurso em 
que o tema foi julgado.

base a Paridade de Preços 
e Importação (PPI). Prates 
concedeu sua primeira cole-
tiva à imprensa, no Rio de 
Janeiro, e disse pretender que 
a Petrobras pratique preço do 
mercado que atua.

DESONERAÇÃO
No ano passado, Bolsonaro 

zerou as alíquotas do PIS/
Cofins para a gasolina, etanol, 
diesel, biodiesel, gás natural 
e gás de cozinha. Em 1º de 
janeiro, Lula assinou a MP 
que previa a reoneração da 
gasolina e do etanol a par-
tir de 1º de março e a dos 
demais combustíveis, em 1º 
de janeiro de 2024.

Com a confirmação, nesta 
semana, da reoneração par-
cial dos combustíveis e anún-
cio de redução de preços pela 
Petrobras, a estimativa para a 
gasolina é de aumento de até 

R$ 0,34 nas bombas; e o eta-
nol, R$ 0,02.

POLÍTICAS PÚBLICAS
A economista chefe do 

Instituto para Reforma das 
Relações entre Estado e 
Empresa (IREE), Juliane Furno, 
lembra que PIS/Cofins são con-
tribuições que têm vinculação 
constitucional obrigatória e são 
para o financiamento da seguri-
dade social. Para ela, a decisão 
vai além do reequilíbrio das con-
tas públicas: “é, sobretudo, ree-
quipar a capacidade do estado 
de promover políticas públicas 
universais”. “A medida refinan-
cia o caixa da seguridade social, 
o que vai garantir que todos 
nós possamos nos aposentar, 
acessar auxílios de natureza 
assistencial e também saúde, 
que é um ponto importante do 
sistema universal brasileiro”, 
acrescentou.

Nas Comunicações...
A presidente do PT, 
deputada federal 
Gleisi Hoffmann, 
defendeu que 
o ministro das 
Comunicações, 
Juscelino Filho 
(UB), se afaste 
da pasta após 
divulgação de 
que o político 
usou voo da Força 
Aérea Brasileira 
(FAB) para ir a São 
Paulo e participar de leilões de cavalos de raça. “Olha, em 
situações como essa, eu acho que o ministro devia pedir um 
afastamento para poder explicar, justificar, se for justificável 
o que ele fez. Isso impede o constrangimento de parte a 
parte”, disse. Na quinta (2), Lula afirmou que Juscelino Filho 
estará fora do governo se não conseguir se explicar.

No Turismo...
Depois da poeira abaixar 
por quase dois meses, 
Lula voltou a comentar 
as denúncias contra a sua 
ministra do Turismo, Daniela 
Carneiro (UB), por suposto 
envolvimento com milícias 
da Baixada Fluminense, seu 
berço eleitoral. O presidente 
afirmou que o caso, por 
enquanto, envolve apenas 
fotografias da ministra com 
os condenados ou réus 
por crimes relacionados à 
participação em milícias. 
“Por enquanto eu acho que 
não é maior do que isso 
[fotografias]. Se aparecer 
evidência que seja [maior], 
[ela] sairá do governo”, disse 
Lula. Apesar da tentativa do 
presidente de minimizar o 
caso, veículos de imprensa 
revelaram laços políticos com 
cinco milicianos.

Consultas irregulares
O ex-presidente Jair Bolsonaro, os apresentadores Luciano 
Huck e Willian Bonner, da TV Globo e a cantora Anitta 
tiveram os dados fiscais acessados de forma irregular 
na Receita Federal entre 2018 e 2020. Os nomes desses 
contribuintes estão na lista apresentada pelo Fisco ao TCU 
em abril de 2021, no curso de uma investigação sobre 
consultas sem justificativa a dados fiscais. A Receita abriu 
duas investigações sobre possível acesso irregular a dados 
do ex-presidente. Um dos responsáveis, teria sido o agente 
administrativo Odilon Alves Filho, que pagou uma multa de 
R$ 5 mil para encerrar uma ação penal contra ele.

Michelle e Ciro
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ex-ministro Ciro 
Gomes também tiveram os dados acessados de forma irregular 
por um agente operacional em 2018, quando Bolsonaro e o 
pedetista eram candidatos à Presidência. Um assistente técnico 
administrativo de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, 
é suspeito de ter pesquisado os dados de Bonner, Huck, Anitta 
e mais 20 artistas, incluindo, ex-integrantes do reality show 
Big Brother Brasil. A apuração sobre esses acessos ainda não 
foi concluída. Embora coincidam com a suspeita de quebra de 
sigilo fiscal de Jair Bolsonaro, as irregularidades apuradas não 
têm relação direta com o caso.

DIVULGAÇÃO

Na internet
Após decisão da Justiça 
Federal, o Palácio do Planalto 
foi obrigado a retirar do ar 
postagens das redes sociais 
que chamavam o governo 
de “governo Lula”. Segundo 
ação apresentada pelo 
deputado estadual Felipe 
Camozzato (Novo-RS), a 
promoção do presidente nos 
canais institucionais é proibida 
pela Constituição Federal. “A 
legislação é muito clara ao 
proibir qualquer promoção de 
autoridades. Estaremos atentos 
fiscalizando e esperamos que 
o governo não cometa novas 
ilegalidades”, disse o autor 
da ação. Em manifestação no 
processo, a União disse que 
fez uma revisão geral para 
retirar todo o tipo de expressão 
“governo Lula” dos perfis @
governodobrasil, @secomvc 
e @planalto.

MORAES reconheceu as dificuldades 
técnicas, mas afirmou que a decisão do STF 
não pode ficar sem resultado prático
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Troca de experiências com 
Sul e Sudeste leva o PR a 
articular soluções regionais

O Governo do Paraná está 
participando ativamente 
dos Grupos Temáticos (GTs) 
de discussão do Consórcio 
de Integração Sul e Sudeste 
(Cosud), que iniciou na última 
quinta (2) na sede da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), no Rio de 
Janeiro. Entre os assuntos em 
discussão com representantes 
dos demais estados estão con-
ceitos e práticas de gestão em 
diversos setores da administra-
ção pública.

As reuniões técnicas se 
estendem também durante a 
programação de ontem (sex-
ta-feira, 3) no evento. O obje-
tivo é que elas sirvam como 
uma troca de experiências 
entre o que é realizado por 
cada estado e também para 
uma articulação conjunta dos 
governos na busca por solu-
ções que possam ser adotadas 
em nível regional.

REFORMA TRIBUTÁRIA
A Reforma Tributária e a revi-

são do Pacto Federativo para 
saneamento das finanças dos 
estados estão entre os princi-
pais temas do Cosud e contaram 
com a participação de cerca de 
30 gestores e especialistas dos 
sete estados que integram as 
duas regiões divididos em duas 
mesas temáticas.

Os representantes esta-
duais debateram também 
sobre as propostas de emenda 
à Constituição 45 e 110, abor-
dando os obstáculos a serem 
enfrentados e os pontos de con-
senso, como a mudança da tri-
butação do ICMS da origem para 
o destino, a ampliação da base 

Ciência e Tecnologia
O secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, 

também participou de uma mesa temática do Cosud, na qual apre-
sentou algumas iniciativas do Governo do Paraná desenvolvidas para 

o setor. Entre elas, está o programa para capacitação gerencial de 
micro, pequenos e médios empresários e para Microempreendedores 
Individuais (MEIs), que recebeu investimentos de R$ 2,3 milhões para 
a realização de aulas, mentorias e outros treinamento em 348 municí-
pios paranaenses. Bona expôs também detalhes do Vale do Genoma, 

uma iniciativa instalada em Guarapuava, na região Centro-Sul, que visa 
estabelecer um polo de startups na área de pesquisas genéticas. O 

secretário falou ainda sobre os Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação 
(NAPIs), que são redes colaborativas de pesquisa voltadas à ativação e 
à consolidação de ecossistemas de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Paraná com ênfase desenvolvimento regional.

Mulheres
Como parte da reforma administrativa, o Paraná criou uma Secretaria 

para tratar especificamente das pautas femininas, que foram objeto de 
uma mesa temática do Cosud. Para a secretária da Mulher e Igualdade 
Racial, Leandre Dal Ponte, a atividade foi uma oportunidade para avan-
çar em uma articulação em nível nacional sobre o assunto. “Nas regi-
ões Sul e Sudeste nós temos quatro secretarias estaduais da Mulher 
e a ideia que propusemos foi que, a partir desses estados, possamos 
constituir um colegiado nacional e pensarmos em soluções de forma 
regionalizada”, disse. “Por meio dessa articulação, é possível oferecer 
capacitações de alto nível para gestores estaduais visando o desenvol-

vimento de políticas públicas para mulheres, além de organizar missões 
técnicas para outras partes do País e no exterior, replicando iniciativas 

exitosas neste setor”, afirmou Leandre.

de cálculo e a autonomia para a 
promoção de políticas públicas 
de desenvolvimento local.

“Importantes discussões 
acerca da revisão do pacto 
federativo estão sendo toma-
das para o avanço da reforma 
tributária no país, uma vez 
que os desdobramentos da 
Lei Complementar 194/2022, 
que limitou as alíquotas de 
ICMS sobre combustível, ener-
gia elétrica e comunicações, 
impôs uma severa frustração 
na arrecadação do ICMS”, res-
saltou o secretário da Fazenda 
do Paraná, Renê Garcia.

Outro tema em pauta foi a 
dívida pública dos estados do 
Cosud e a participação deles na 

arrecadação tributária federal. 
Também foram discutidas pro-
postas para manutenção e apri-
moramento da Desvinculação 
de Receitas dos Estados (DRE). 
A prorrogação da Emenda 
Constitucional que institui a 
Desvinculação de Receitas do 
DRE prevê a utilização livre de 
30% das receitas relativas a 
impostos, taxas e multas, não 
sendo aplicada às receitas des-
tinadas à saúde e à educação.

Reforma Tributária tam-
bém foi tema de uma confe-
rência nesta sexta-feira, com 
participação do secretário 
extraordinário da Reforma 
Tributária do Ministério da 
Fazenda, Bernard Appy.

JOÃO Carlos Ortega chefe da Casa Civil e Darlan Scalco chefe de Gabinete do Governo do Paraná

GILSON ABREU/AEN

Missão comercial II
No Japão, a comitiva comandada 
por Ratinho Junior vai participar 
em Tóquio da Foodex, maior 
feira de alimentos da Ásia, 
que nesta edição reunirá 
quase 1.485 exibidores de 
40 países. A missão também 
terá reuniões com diretores 
das empresas Mitsui Busan, 
Nissin, Marubeni e Sumitomo 
Rubber – essa última anunciou 
recentemente investimento de 
R$ 1 bilhão na fábrica de pneus 
em Fazenda Rio Grande, Região 
Metropolitana de Curitiba. Entre 
as cooperativas paranaenses 
que viajarão na missão estão a 
Frimesa e Allegra.

Cancelada
O ministro dos Transportes, 
Renan Filho, cancelou a vinda a 
Curitiba, inicialmente marcada 
para esta sexta-feira (3). Na 
ocasião seriam assinadas as 
delegações das rodovias estaduais 
dos dois primeiros lotes da 
nova concessão de rodovias no 
Paraná. A cerimônia, marcada 
para às 10 horas, no Palácio 
Iguaçu, foi cancelada.”A reunião 
para assinatura será remarcada 
conforme disponibilidade do 
Ministério dos Transportes”.

Delegações 
das rodovias
Na solenidade, seriam assinadas 
as delegações das rodovias 
estaduais dos dois primeiros 
lotes da nova concessão de 
rodovias no Paraná. O lote 1, 
com extensão total de 473,01 
km, engloba as ligações entre 
Curitiba e Guarapuava (Trevo 
do Relógio) e Guarapuava a 
Ponta Grossa, além da Região 
Metropolitana de Curitiba. O 
lote 2 tem extensão total de 600 
km, com ligações entre Curitiba-
Litoral, Ponta Grossa-Jaguariaíva, 
Jaguariaíva-Ourinhos (na divisa 
com São Paulo) e Ourinhos-
Cornélio Procópio.

A chefia
A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei que 
vai facilitar o crédito a micros e 
pequenas empresas controladas 
e dirigidas por mulheres e 
a microempreendedoras 

Missão comercial
Governador Ratinho Júnior embarca hoje (sábado, 4) para o Japão e 
Coreia do Sul, com secretários e representantes do setor produtivo, 

em missão comercial internacional. A missão é organizada pela 
Invest Paraná. No Japão, a agenda será de 4 a 12 de março. Dos 212 
países para os quais o Paraná exportou em 2022, Japão e Coreia do 

Sul ficaram entre os 12 maiores compradores, relação comercial que 
deve avançar com a missão organizada pela Invest Paraná.

individuais. A deputada 
federal Luísa Canziani (PSD), 
coordenadora da bancada 
feminina, foi a relatora do 
projeto. “Esse projeto é um 
importante avanço para 
fomentar o empreendedorismo 
feminino, capacitar e auxiliar 
empreendedoras, expandir seus 
negócios e estimular a inovação 
e o uso de novas tecnologias”, 
salientou. O PL prevê a 
destinação de percentual 
mínimo para empreendimentos 
de mulheres negras e mulheres 
com deficiência. O projeto agora 
segue para o Senado.

Formalizado
A Portos do Paraná assinou 
contrato com a nova empresa 
arrendatária da área PAR32, a 
FTS Participações S/A (FTS Par). 
O documento foi formalizado 
com a anuência do Ministério 
de Portos e Aeroportos e da 
Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq). Com 
todas as etapas da licitação 
concluídas, a empresa assume 
com a obrigação de investir 
um valor mínimo de R$ 4,17 
milhões, dentro de um período 
de um ano.  A PAR32 tem 
aproximadamente 6,6 mil m2, 
já com estrutura de armazéns 
(6A e 6B). A FTS Par arrematou a 
área destinada à armazenagem 
e movimentação de carga geral 
em leilão realizado em abril de 
2022, na B3, por R$ 30 milhões.

Poliniza Paraná
O Instituto Água e Terra (IAT) 
dá início neste sábado (4) à 
2ª fase do Poliniza Paraná. 
O projeto de conservação 
ambiental chega às Unidades de 
Conservação (UCs). Dez espaços, 
de nove municípios, foram 
selecionados para a expansão 
do programa. A primeira 
unidade a receber as colmeias 
com abelhas sem ferrão é o 
Parque Estadual de Campinhos, 
em Tunas do Paraná, na Região 
Metropolitana de Curitiba. 
Ocorrerá também o anúncio 
do Termo de Cooperação para 
Gestão Compartilhada do local, 
que será firmado entre o IAT e 
a prefeitura. Durante todo o dia 
haverá uma feira de apicultores 
do parque.
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Mulheres que se Superam
A personal trainer Cris Chaves e 
a mentora e psicóloga Débora 
Furlan abordaram temas 
que, embora distintos, estão 
interligados no cotidiano das 
mulheres contemporâneas: 
da importância da prática 
regular de exercícios físicos ao 
autoconhecimento. Com isso, 
enriqueceram a programação 
da Semana Mulheres que se 
Superam, nesta sexta (3).

Complemento
O cronograma será retomado 
na próxima segunda (6), com a 
empresária e hipnoterapeuta 
Thaylini Corrales e a médica 
Larissa da Silva. O evento 
promovido pelo Conselho da 
Mulher Empresária e Executiva 
da Aciu celebra o mês e o Dia 
Internacional da Mulher - 8/3. Na 
terça (7), a consultora de negócios 
Jane Panaro Queiroz (Sebrae) e 
a consultora e palestrante Sirley 
Fátima de Souza, a ‘Batatinha’, 
serão as ministrantes.

Em grande estilo
O encerramento será em grande 
estilo, no Ximbas Lounge, 
na noite da próxima quarta 
(8). O evento contará com a 
presença da master coach 
Carina Previato. A presidente do 
Conselho da Mulher abordará 
o tema ‘Mulheres que se 
Superam’. Em seguida, show 
com a dupla Fabinho & Maciel e 
Jhully Diniz. 

Detalhes
O número de participantes é 
limitado. Os convites estão 
disponíveis na Aciu. O custo, R$ 
130, inclui coquetel e open bar 
(chopp e caipirinha). Não perca 
tempo e assegure o seu. Para 
informações complementares, 
entre em contato pele telefone 
(44) 3621-6700.

Rotary Day
Os Rotarys Clubs de Umuarama 
vão realizar no próximo 
domingo (5) mais uma edição 
do Rotary Day, um dia inteiro 
dedicado a levar serviços à 
comunidade. O evento, que 
será das 9h às 15h na quadra 

Sabadão
O Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março, é uma das 
datas mais importantes para o varejo. O comércio de Umuarama 
já está no clima, com destaque para o primeiro Sabadão (4) do 

mês. Teremos o tradicional horário ampliado de atendimento - das 
9h às 17h -, o que possibilita aos consumidores realizar compras 
criteriosas, aproveitando ao máximo as promoções especiais e as 

condições facilitadas de pagamento.

Paraná foi o Estado líder na 
empregabilidade de jovens 
via Rede Sine em janeiro

esportiva do bairro Mutirão do 
Alvorada, conta com o apoio de 
diversos parceiros e voluntários 
e a Prefeitura de Umuarama 
participará com oito secretarias 
e diversas diretorias municipais.

Aciu presente
A Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama 
não poderia ficar de fora e 
disponibilizará consultas 
gratuitas ao sistema SPC/
Serasa. É aguardada a presença 
de moradores dos bairros 
Jardim Alvorada, Mutirão do 
Alvorada, Jardim San Caetano e 
outros da região.

Motivação
O evento marca as 
comemorações do aniversário do 
Rotary Club, criado em 1905 na 
cidade de Chicago, nos Estados 
Unidos. A Secretaria Municipal 
de Saúde vai disponibilizar 
profissionais de enfermagem para 
oferecer a atualização de todas 
as vacinas de rotina e também 
imunização contra a covid-19 
para todas as idades.

Outros préstimos
A Agência do Trabalhador vai 
oferecer equipes para auxílio 
na criação de currículos e 
orientação para entrevistas de 
emprego, além de propiciar 
consultas sobre vagas 
disponíveis. Também haverá 
oferecer Oficina Prática de 
Aproveitamento de Alimentos 
e serão prestadas orientações 
sobre o Cadastro Único.

Aciu na Expo
A Aciu também marcará presença 
na 48ª Exposição Agropecuária, 
Comercial e Industrial, a 
tradicional Expo Umuarama. 
A entidade contará com um 
estande no pavilhão de Indústria 
e Comércio. Não deixe de nos 
visitar de 9 a 19 deste mês.

“O entusiasmo é a maior força 
da alma. Conserva-o e nunca te 
faltará poder para conseguires o 
que desejas” - Napoleon Hill

Excelente final de semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

A Rede Sine do Paraná colo-
cou no mercado formal de tra-
balho 4.570 pessoas entre 18 e 
29 anos em janeiro, o que repre-
senta 32,45% dos 14.083 jovens 
nesta faixa etária que conquista-
ram vagas de empregos em todo 
o País no mesmo período.

Com este desempenho, o 
Paraná se posicionou em janeiro 
em primeiro lugar no ranking 
nacional de jovens empregados 
via Agências do Trabalhador.

As 4.570 colocações são 
152% superiores em relação 
ao Ceará (1.898), segundo colo-
cado, e 313,57% maiores do que 
São Paulo (1.105), que terminou 
janeiro em terceiro lugar.

No saldo geral de coloca-
ções via Sine, a empregabili-
dade de jovens representou 
52,6% dos 8.689 postos de 
trabalho gerados com carteira 
assinada no Paraná.

“Já no primeiro mês de 
2023, o Governo do Paraná 
atingiu uma meta importante 
de empregabilidade. Os 8.689 
novos postos de trabalho 
representam aumento de 14% 

Duplicação entre Maringá e
Iguaraçu avança no Noroeste

NO saldo geral de colocações, a empregabilidade de jovens representou 52,6% dos 8.689 
postos de trabalho gerados com carteira assinada

AEN

em relação a janeiro de 2022”, 
informou o secretário estadual 
do Trabalho, Qualificação e 
Renda, Mauro Moraes.

“Dentro cenário, os jovens 
representam mais da metade 
dos empregos criados com car-
teira assinada, fruto das ações de 
empregabilidade promovidas no 
Estado, em especial os mutirões 
de emprego”, comentou.

DADOS RECENTES
De acordo com o Caged, 

o  Pa ra n á  c r i o u  1 1 8 . 1 4 9 
novas vagas de trabalho em 
2022 (saldo de admissões 
e demissões), ocupando o 
primeiro lugar no ranking 
de empregabilidade entre 
os estados do Sul. Através 
da Rede Sine, no entanto, 
o Estado foi  o que mais 
empregou formalmente tra-
balhadores no ano passado, 
indicador apenas de admis-
sões, com um acumulado de 
122.083 colocações.

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) avança com a obra de dupli-
cação da PR-317, entre Maringá 
e Iguaraçu, na região Noroeste. 
Retomada no final de dezembro, 
após meses de uma disputa judi-
cial já encerrada, a obra agora tem 
enfrentado um novo desafio: as 
chuvas constantes na região.

Como os serviços estão con-
centrados na etapa de terra-
plenagem e implantação de 
dispositivos de drenagem, parti-
cularmente vulneráveis às condi-
ções climáticas, os trabalhos são 

O balanço das ações de fiscalização da Piracema no Paraná, apontou 
que foram lavrados 126 autos de infração, com multas que totali-
zaram R$ 446,5 mil. Vinte e três pessoas acabaram encaminhadas 
em flagrante pela polícia e outros 16 casos foram repassados para o 
Ministério Público. A restrição é determinada há mais de 15 anos 
pelo IAT, responsável pela fiscalização do cumprimento das regras na 
pesca. Entre as espécies protegidas no período estão bagre, doura-
do, jaú, pintado, lambari, mandi-amarelo, mandi-prata e piracanjuva. 
Não entram na restrição as espécies consideradas exóticas, que foram 

introduzidas no meio ambiente pelo homem, como bagre-africano, apaiari, black-bass, carpa, corvina, peixe-rei, 
sardinha-de-água-doce, piranha-preta, tilápia, tucunaré e zoiudo. Também não entram espécies híbridas, que são 
organismos resultantes do cruzamento de duas espécies.

feitos somente quando o tempo 
melhora, impedindo um ritmo 
melhor ao seu andamento.

Ainda assim, a obra atingiu 
a marca de 17,27% de execu-
ção na medição mais recente, 
com destaque para continui-
dade dos trabalhos nas obras 
da nova ponte sobre o Rio 
Pirapó. E nos trechos das pis-
tas novas com a terraplena-
gem concluída, já começaram 
os serviços de pavimentação, 
atualmente em 12,91%.

A duplicação prevê um tre-
cho de 21,82 quilômetros, que 

inclui também cinco quilôme-
tros de vias marginais, três via-
dutos, dez retornos em nível e 
duas passarelas, além de gale-
rias celulares, passa fauna e 
nova sinalização horizontal e 
vertical. O investimento no tre-
cho será de R$ 183.456.873,42.

O anteprojeto da obra foi 
doado pela Associação Comercial 
e Industrial de Maringá, sendo 
utilizado como base para a lici-
tação dos projetos e da execu-
ção da duplicação, na modali-
dade Regime Diferenciado de 
Contratação Integrada (RDCi).

AEN
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Forças policiais anunciam medidas de
segurança durante a Expo Umuarama

Representantes das for-
ças policiais de Umuarama e 
região participaram de uma 
importante reunião coor-
denada pelo presidente 
da Sociedade Rural, Milton 
Gaiari. Eles apresentaram o 
plano detalhado de segurança 
para garantir a tranquilidade 
dos visitantes da 48a Expo 
Umuarama/21a Internacional.

O evento, considerado um 
dos maiores do Sul do Brasil 
no gênero, será aberto na 
noite da próxima quinta-feira 
(9), no parque Dario Pimenta 
da Nóbrega, e seguirá até o 
domingo (19/3). A expectativa 
é de reunir 290 mil pessoas 
nos 11 dias.

Estiveram presentes o 
major Claudio Longo, coman-
dante do 25o. Batalhão 
da Polícia Militar; o capi-
tão Alcimar Crescêncio, da 
Polícia Ambiental; o capitão 
Namur Zandoná, do BpFron 
(Batalhão de Fronteira); o sar-
gento Silva, representando 
o capitão Hericson Cruz de 
Paulo, da 4a Companhia da 
Polícia Rodoviária; o major 
Andrey Falkner Fernandes, 
comandante do 6o SGBI, do 
Corpo de Bombeiros; o dele-
gado Gabriel Menenez, chefe 
da 7a Subdivisão da Polícia 
Civil; o comandante Valdiney 
Rissato, da Guarda Municipal; 
e Felipe Furquim, da Casa Civil 

Pulseira para 
crianças

Uma das novidades na Expo 
Umuarama 2023 serão as pul-
seiras para crianças. Assim que 

entraram no parque os pais serão 
convidados para se dirigirem a 

um setor em que poderão colocar 
as pulseirinhas nos filhos com in-
formações sobre os responsáveis, 
incluindo os telefones. É um esfor-
ço para, em caso de se perderem, 
as crianças sejam reencontradas 
o mais rápido possível. Os líderes 

das forças policiais foram apresen-
tados aos titulares da empresa 
interna de segurança, a Alca-
teia, que atuará no parque de 
exposições. Pelo menos 140 

profissionais cumprirão escala 
24 horas por dia durante todo 

o evento.

Parque 
monitorado

A Guarda Municipal destacará 
três efetivos para a Expo. Todo 
o parque será monitorado por 
câmeras de alta resolução. As 
forças poderão acompanhar a 
movimentação dentro do par-

que de qualquer lugar, uma vez 
que as imagens subirão a um 

servidor de internet. O Corpo de 
Bombeiros estará com ambulân-
cia e caminhão. Toda a estrutura 
de montagem do evento já está 
passando por acompanhamento 
e fiscalização. Além disso, a So-
ciedade Rural manterá equipes 
internas de primeiros socorros, 
incluindo o serviço de locomo-

ção para hospitais. A Polícia 
Rodoviária agirá sobretudo na 
rodovia PR-323, em frente ao 

parque, com sinais de redução, 
orientações de trânsito e coibi-
ção de excesso de velocidade e 

outras irregularidades.

do governo do Estado.
Ao lado de Milton Gaiari, o 

prefeito Hermes Pimentel des-
tacou a importância da Expo 
Umuarama como vitrine dos 
atrativos e da produção do 
município nas áreas de comér-
cio, indústria e prestação de 
serviços. Reiterou a importân-
cia da cooperação das forças 
policiais e disse não ter dúvida 
de que o sucesso de outras edi-
ções será superado.

Pela Sociedade Rural, anfri-
tionando os convidados, tam-
bém estavam o vice-presidente 

da entidade, Sérgio Frederico, 
e os diretores Ailton Esteves, 
Junior Bastos e André Bones 
(jurídico).

TECNOLOGIA
O major Claudio Longo 

anunciou a vinda da Cavalaria 
da Polícia Militar, bem como 
a destinação de drone de alta 
resolução e com sensor termal 
e sistema de infravermelho, 
que mesmo à noite consegue 
identificar movimentações 
suspeitas. Além disso, virá à 
cidade um veículo especial 

de monitoramento, que será 
operado por uma equipe espe-
cial. Equipes também atuarão 
em plataformas elevadas nas 
áreas de maior concentração 
de público.

Policiais de folga e do admi-
nistrativo serão convocados 
para a ativa nas ruas nos dias 
11 dias de exposição. Com 
isso, mesmo com o reforço de 
equipes no parque, o traba-
lho de rondas e atendimento 
à população em outras partes 
da cidade será mantido com o 
mesmo padrão de qualidade.

O BPFron intensificará os 
patrulhamentos na região, 
destinando equipes de outras 
regiões para Umuarama.

O delegado Gabriel Menezes 
confirmou a vinda da delegacia 
móvel da Demafe (Delegacia 
Móvel de Atendimento a 
Futebol e Eventos). Nos dois 
finais de semana da Expo a 
Central de Flagrantes será 
reforçada com um delegado a 
mais. Equipes de investigação 
permanecerão o tempo todo 
de sobreaviso.

A Polícia Militar Ambiental 
recolheu vários peixes, varas 
de pesca e a embarcação 
de dois pescadores que 
extrapolaram a cota permitida 
para pescaria. A ocorrência 
foi registrada no Porto Ca-
margo, em Icaraíma. A ação 
fez parte da intensificação 
dos trabalhos da PMAmb/
FV após o fim do período 
da Piracema. Vários veículos 
e pescadores com peixes 
foram abordados, muitos que 
portavam a devida docu-
mentação e estavam dentro 
da cota permitida para os 
peixes, porém os policiais ob-
servaram que dois pescadores 
possuíam 14 exemplares de 
Piaparas. A equipe separou 
os dois exemplares, sendo um 

para cada pescador, e auferiu o peso dos peixes restantes, confirmando que havia sido extrapolada a cota prevista da 
dupla. Os pescados, as varas de pesca e a embarcação foram apreendidos pelos policiais. Os animais recolhidos foram 
doados para uma instituição de Umuarama.

DIVULGAÇÃO

PARQUE monitorado, cavalaria, drone noturno, pulseiras para crianças e delegacia móvel farão parte da segurança durante o evento
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Polícia Civil concluiu inquérito sobre 
assassinatos de médico e de travesti

A Polícia Civil de Umuarama 
informou ontem (sexta-feira, 
3) que o inquérito policial 
que apura a morte das víti-
mas Renan Tortajada e da 
travesti Alexan Carlos de 
Goes (Sabrina) foi concluído 
e enviado à Justiça. O inves-
tigado foi indiciado pelos cri-
mes de homicídio qualificado 
(por duas vezes), ocultação 
de cadáver (por duas vezes) e 
furto (por duas vezes), tendo 
em vista a subtração do auto-
móvel de Renan e valores em 
dinheiro de Alexan.

A conclusão do caso ocor-
reu para atender a lei pro-
cessual penal, que prevê a 
conclusão do inquérito em 
dez dias no caso de decre-
tação de prisão preventiva. 
Isso não impede, contudo, a 
continuidade das diligências 
pela Polícia Civil para apura-
ção de outras circunstâncias 

Vereadores abrem discussão sobre população de rua na cidade
Entidades e forças de segu-

rança se reuniram com verea-
dores de Umuarama, quando 
foram tratadas estratégias 
relativas a ações ostensivas 
de abordagens em pessoas em 
situação de rua.

A reunião também foi acom-
panhada por Arlindo Vieira, 
representante da Associação 
comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu) e Conseg 
(Conselho de Segurança), 
Roger Fiopato, do Centro POP, 
Valdiney Rissato e Marcos 
Aparecido Rodrigues, repre-
sentantes da Guarda Municipal 
de Umuarama, Major Claudio 
Longo e Tenente Rafael 
Amaral Alves, da Polícia 
Militar, professor Clodoaldo 
Porto Filho, psicólogo da 
Defensoria Pública do Estado 
do Paraná e pelo professor 
Bruno Oliveira, presidente 
da Sociou (Sociedade Civil 

Organizada de Umuarama).
O primeiro encontro teve 

o intuito de desenvolver um 
plano de ação a fim de for-
talecer a segurança pública, 
em especial no que diz res-
peito aos moradores de rua. 
O Major Cláudio endossou 
que, em muitos casos, os 
moradores de rua não acei-
tam a socialização, o que exi-
gia ações mais intensas, em 
conjunto com o Ministério 
Público e o Poder Judiciário.

MAIS CÂMERAS
O comandante da PM sugeriu 

a implantação de mais câmeras 
de segurança e monitoramento 
e identificação de pessoas, 
além da realização de levanta-
mento dos moradores de rua 
presentes no contexto urbano. 
Também reforçou o conceito 
de que o monitoramento é 
uma das formas modernas de 

Parlamentares
Todos os vereadores que participaram da reunião lembraram que 

diversos requerimentos, indicações e demais procedimentos foram 
apresentados pelo Poder Legislativo ao Executivo para lidar com o 

tema. Os parlamentares ainda se comprometeram em buscar alternati-
vas referentes à financiamentos públicos para a instalação de cerca de 

100 novas câmeras de monitoramento e reconhecimento facial.

Reforço policial
Arlindo vieira relatou, em nome do Conseg, que encaminhou ofício 
ao Governo do Estado solicitando que os novos formandos da Polí-
cia Militar permaneçam, em sua maioria, em atividades no municí-
pio, além de outras tratativas relativas à segurança pública muni-
cipal. Também se comprometeu, desta vez em nome do Conseg e 
da Aciu, em colaborar com todas as iniciativas que venham a ser 

desenvolvidas, inclusive em se tratando de campanhas publicitárias 
que venham alertar a população sobre cuidados e demais temas 

relativos aos moradores de rua.

Resposta rápida e objetiva
O presidente do Sociou, Bruno Oliveira relatou que no dia 23 de de-
zembro passado, enviou ofício ao Poder Executivo, por meio do qual 

solicitou que a definição de estratégias envolvendo a situação de mora-
dores de rua. Tais fatos deverão ser submetidos a análise de comissões 
já montadas, tendo em vista a necessidade de ações emergenciais. De 
acordo com Oliveira, a sociedade precisa de ações rápidas. No ofício 
encaminhado à prefeitura, ele alerta que crimes poderiam acontecer 

em Umuarama por conta da situação dos moradores de rua, o que, de 
fato, foi constatado em dias e semanas posteriores.

maior eficiência no controle de 
ações libidinosas. Outro ponto 
foi o anúncio de que em maio, 
policiais formandos vão para 
as ruas, e em setembro, alguns 
deles estarão formados e pron-
tos para assumirem as atribui-
ções em sua totalidade.

Ainda em se tratando do 
monitoramento por câme-
ras, Valdiney Roberto Rissato 
destacou que em Umuarama 
já existem algumas unidades 
instaladas e que, após sua efe-
tivação, o trabalho de monito-
ramento realizado pela Guarda 
Municipal se mostrou eficiente 
em poucos dias. De acordo com 
ele, investimentos na ordem de 
R$ 3 milhões a R$ 4 milhões 
podem garantir a implantação 
de câmeras de reconhecimento 
facial em toda a cidade, o que 
oportunizará um salto muito 
importante para a segurança 
pública municipal.

envolvendo o crime.
“Caso novos fatos sejam 

apurados em decorrência da 
continuidade dessas inves-
tigações, as provas serão 
encaminhadas ao Ministério 
Público e Poder Judiciário, os 
quais poderão, a partir des-
ses outros elementos, formar 
nova opinião quanto a capi-
tulação jurídica dos crimes”, 
aponta o delegado chefe da 
7ª Subdivisão Policial (SDP), 
Gabriel Menezes.

OUTROS CORPOS
Ainda de acordo com o 

delegado, quanto aos outros 
dois corpos encontrados e 
que teriam sido de vítimas do 
mesmo homem acusado, foi 
instaurado um novo inquérito 
policial para cada uma des-
tas mortes. “Esses procedi-
mentos não possuem prazo 
definido para conclusão, 

uma vez que não há prisão 
cautelar expedida no bojo 

Drogados e embriagados pelas ruas
Quanto ao contexto que envolve os moradores de rua, Roger Fiopa-
to ressaltou que 80% das pessoas em situação de rua apresentam 
problemas com drogas e bebidas, alguns dos quais diagnosticados 

como esquizofrenia, conforme dados levantados pelos órgãos com-
petentes, o que também evidencia a questão de saúde pública que 
envolve o contexto.  Os apontamentos de Roger foram reafirmados 

pelo professor Clodoaldo Porto Filho. Ele já realizou trabalhos de 
levantamento da população de rua no município de Londrina, e sem 

disponibilizou para auxiliar em ação que venha a ser desenvolvida 
em Umuarama com o mesmo propósito. Os números mensurados 

em um levantamento desta natureza são de fundamental importân-
cia na definição de estratégias.

dessas investigações”, con-
clui Menezes, que ressalta: 

“Todos os casos estão trami-
tando sob sigilo”.

CORPO do pediatra foi encontrado enterrado entre o bosque Uirapuru e o estádio Lúcio Pipino
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Encerramento do Bairro Limpo no Guarani
terá atividades a partir das 13h deste sábado

A região onde f ica o 
Conjunto Guarani é a quinta 
a receber a Operação Bairro 
Limpo, um dos projetos de 
maior sucesso da administra-
ção municipal, que leva ser-
viços gratuitos de diversas 
secretarias para melhorar a 
qualidade de vida dos cida-
dãos. O evento de encerra-
mento acontece hoje (sábado, 
4) a partir das 13h no entorno 
da quadra esportiva e na uni-
dade de saúde do bairro.

O prefeito Hermes Pimentel 
reforça que a força-tarefa para 
transformar o bairro exige 
a dedicação de centenas de 
profissionais. “A concentra-
ção de ações é responsável 
por mudar a cara do bairro, 
porque fazemos retirada de 
entulhos, operação tapa-bu-
raco e recape asfáltico, pin-
tura de meios-fios, podas de 
árvores, capinas e roçadas de 
terrenos, troca de tampa de 
bueiro, trocamos sinalização 
viária, pintamos nomes de 
ruas, enfim, fica tudo limpo 

 Em 2023, o Campeonato 
Citadino de Futsal de Umuarama 
será o maior da história, tanto 
em termos de participações, 
quanto com relação à premia-
ção, que este ano chega à marca 
de quase R$ 70. Organizado pela 
Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer (Smel), o evento terá 16 
equipes na Chave Ouro e nada 
menos que 47 na Chave Prata, 
uma solicitação do prefeito 
Hermes Pimentel para aten-
der a todos as equipes que se 
inscreveram.

O secretário Jeferson 
Ferreira relata que os profissio-
nais da Smel esperavam a par-
ticipação de 32 equipes, mas a 
lista de espera foi aumentando 
e Pimentel sinalizou para que 
todos os times fossem acolhi-
dos. “Estamos muito felizes 
por termos saído de nosso 
planejamento inicial, por-
que é algo muito representa-
tivo, ou seja, vamos fazer algo 
muito superior, valorizando 
um número muito maior de 
atletas e demais profissionais 
do esporte”, comenta.

Segundo Jefinho, com 
a expansão das chaves, o 

Campeonato Citadino de Futsal vai
distribuir quase R$ 70 mil em prêmios

Citadino 2023 chegará à marca 
de 1.260 atletas e dirigentes. 
“Vamos iniciar esse megae-
vento com a realização de um 
congresso técnico da compe-
tição, que acontece na pró-
xima terça-feira (7), a partir 
das 19h30, no Centro Cultural 
Vera Schurbert, onde aguarda-
mos e contamos com a parti-
cipação de todos os dirigentes 
das equipes inscritas, ou seja, 
já vamos começar em grande 
estilo”, pontuou.

Com relação à premiação – 
que ainda não está totalmente 
fechada –, Jefinho informa que 
este ano, apesar de a compe-
tição ter inscrições gratuitas, 
os vencedores vão dividir o 
prêmio principal de R$ 50 mil, 
recursos oriundos da Lei muni-
cipal nº 4.602 de 24 de outubro 
de 2022, que ‘autoriza o Poder 
Executivo a conceder premia-
ção às equipes vencedoras de 
campeonatos realizados pela 
Smel’. “Vale destacar que essa 
Lei teve aprovação de 100% 
dos vereadores, que segura-
mente a entendem como um 
estímulo ao esporte e, desta 
maneira, à mais qualidade de 

vida dos cidadãos”, observou.
Além desse prêmio princi-

pal, o Citadino dividirá mais 
R$ 18 mil em vales-compra dis-
ponibilizados pelas empresas 
parceiras do evento (R$ 10 mil 
da Virtual Esportes e R$ 8 mil 
da Fuji Moto Honda).

O sonho de treinar para 
ser um grande atleta do fute-
bol começa nas bases. E é 
pensando em inserir crian-
ças e adolescentes no mundo 
dos esportes é que a Secretaria 
Municipal de Integração 
Comunitária realiza, no dia 11 
de março (no próximo sábado), 
a partir das 9h, a 1ª Peneira de 
Futebol, quando serão escolhi-
dos 50 alunos para treinarem de 
graça no Estádio Lucio Pipino.

De acordo com o secre-
tário Thiago Caju Torres do 
Nascimento, o projeto é para 
formar duas turmas para estu-
dar futebol de campo todos os 
sábados no Lucio Pipino. “Uma 
turma será para adolescentes 
de 11 a 13 anos e a segunda 
para aqueles com idade entre 
14 e 17 anos. E esta Peneira 
que marcamos para sábado 
agora vai selecionar 25 alu-
nos para cada categoria, des-
tacando que os escolhidos 
vão receber todo apoio téc-
nico para que possam treinar, 
ganhando inclusive os unifor-
mes”, afirma.

Flavio dos Reis, diretor 
de esportes da Secretaria 

Data para o Peneirão de Futebol 
foi adiada para dia 11 de março

de Integração Comunitária, 
explica que para concorrer 
a uma das vagas, é preciso 
morar em Umuarama e estar 
devidamente matriculado 
(ser estudante tanto da rede 
pública quanto da rede parti-
cular de ensino). “Os alunos 
de 11 a 13 anos serão avalia-
dos na peneira na parte da 
manhã, das 9h às 12h. Já os 
alunos que tenham entre 14 
e 17 anos devem comparecer 
para a avaliação na parte da 
tarde, após as 13h30”, indica.

Segundo o diretor, para 
fazer a inscrição é preciso 
apresentar um documento 
com foto (RG) e, quem tiver, 
o CPF, além de declaração de 
matrícula fornecida pelas ins-
tituições de ensino. “Os trei-
nos serão todos os sábados, 
a partir das 13h, no Estádio 
Lucio Pipino. Neste primeiro 
momento só vamos formar 
turmas com meninos, mas já 
estamos analisando a possibi-
lidade de formar turmas tam-
bém com as garotas: vamos 
aguardar para saber se elas 
vão aparecer para realizar a 
inscrição”, observa Reis.

e renovado, o que representa 
muito para os moradores”, 
comenta Pimentel.

Os serviços foram realiza-
dos nos bairros Guarani I, II e 
III, San Marino, Los Angeles, 
Vitória e Paris. Para a festa de 
encerramento a Secretaria de 
Saúde vai oferecer uma série 
de serviços, como testes de 
glicemia capilar, aferição de 
pressão arterial, imunização 
de rotina para as crianças 
e imunização para covid-19 
para todas as idades, além de 
coleta de exame citopatológi-
co-preventivo, avaliação nutri-
cional e odontológica e infor-
mações sobre dengue e febre 
chikungunya.

Também terá atualiza-
ção de cadastros habitacio-
nais, cadastros e informações 
da Assistência Social sobre o 
Cad-Único, informações sobre 
vagas de trabalho, atividades 
para crianças e idosos, pas-
seios no Bondinho da Alegria, 
distribuição de algodão-doce 
e pipoca, brinquedos infláveis, 

camas elásticas e até toboá-
gua, que é uma das atrações 
mais disputadas pela garotada. 
“Moradores daquela região 

estão convidados para pas-
sar uma tarde inteira de muita 
alegria, com música, serviços 
e entretenimento para todos. 

Curso grátis
Adolescentes e jovens têm a 
oportunidade de participar, de 
graça, do curso ‘Técnicas de 
Serviços de Supermercado’, que 
será oferecido por meio de uma 
parceria entre o Ceju e o Senac 
de Umuarama. O objetivo é 
prepará-los para o mercado de 
trabalho, em uma capacitação 
completa com duração de 42 
horas. A formação será dividida 
em três tópicos. O primeiro 
módulo será ‘Qualidade no 
Atendimento’, abordando o 
perfil do cliente, código de 
defesa do consumidor, produtos 
e melhorar na qualidade do 
atendimento. O segundo 
módulo é ‘Operação de Caixa 
de Supermercado’. O terceiro 
módulo, aborda as ‘Técnicas de 
Reposição de Mercadorias’.  As 
aulas acontecerão entre os dias 
13 de março e 26 de abril, das 
14h às 17h, todas as segundas e 
quartas-feiras no Ceju.

E a partir de amanhã já vamos 
começar a pensar na próxima 
edição da Operação Bairro 
Limpo”, indica o prefeito.

PREFEITURA encerra hoje a Operação Bairro Limpo no Guarani
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Palavras cruzadas

Solução anterior

Horóscopo 
ÁRIES  21/3 a 20/4
Período movimentado em seus contatos. No 
trabalho, sua agilidade mental, dinamismo 
e habilidade para convencer farão você se 
destacar. A vida social fica estimulada e as 
amizades vão trazer alegrias. 

TOURO  21/4 a 205
Sua coragem e seu jeito audacioso ao lidar 
com os assuntos de grana podem impulsio-
nar seus ganhos, só não convém se precipitar. 
Semana perfeita para começar namoro. No 
trabalho, sua capacidade de inovação e sua 
criatividade vão estimular seu progresso. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Boas novas chegam e seu comportamento 
vai estar mais destemido, ousado e guer-
reiro. Período produtivo na vida profis-
sional. Paquera com alguém de destaque 
pode engrenar, mas ficar em segredo por 
enquanto. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Bons fluidos, principalmente nos assuntos do 
coração. Interesse por alguém que admira e 
partilha afinidades pode rumar rapidamente 
para uma relação mais firme. Na vida profis-
sional espere aborrecimentos, mudanças 
desagradáveis ou até puxadas de tapete na 
carreira. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Você pode se dar bem em grupos, equipes e 
conseguirá motivar as pessoas ao seu redor 
com novos projetos e iniciativas. Notícias 
animadoras sobre emprego, finanças ou 
alguma mudança positiva na vida profissio-
nal. Instabilidades na paquera e na paixão. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Vai contar com ótimas perspectivas nas 
finanças e pode descolar alternativas ren-
táveis para ampliar sua renda. Você terá 
mais determinação, ousadia e vai agir de 
imediato para defender seus interesses 
profissionais. Não misture vida familiar e 
relação com o par. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Período perfeito para mostrar seus múltiplos 
talentos no trabalho e atrair melhorias, inclu-
sive nas finanças. Na paixão envolvimento 
com alguém que encontra sempre pode 
esquentar. Contatinhos, paqueras e conquis-
tas devem proporcionar muitas alegrias. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Talvez você tenha que superar desafios e 
mudar a rota do que não está dando certo, 
mas vai contar com sua determinação e cora-
gem para ir atrás dos seus interesses. Paixão 
por alguém do seu convívio pode vir à tona. 
Há risco de gastar com supérfluos e se apertar 
financeiramente.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Seus talentos naturais vão brilhar e você pode 
ampliar a sua produtividade, principalmente 
se lida com vendas, compras, encomendas, 
comércio virtual. Um lance recente pode virar 
namoro firme da noite para o dia. Seu lado tem-
peramental pode indicar perrengues em família.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Período de sorte, fluência nos contatos, nos 
estudos, boas novas com grana e nos assun-
tos do coração. A paquera fica cheia de estí-
mulos e há belas chances de conquistar o 
pretendente. Vai se dar bem ao lidar com 
mídias digitais, e-commerce e negociações 
pela internet. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você vai atrair quem deseja em dois tempos. 
Ótimas energias para os seus interesses finan-
ceiros e familiares. Não vai faltar oportunidade 
para incrementar seus ganhos, podendo, inclu-
sive, faturar com ajuda de parentes. 

PEIXES 20/2 a 20/3
O convívio com o amor promete alegrias e uma 
declaração inesperada pode fazer seu coração 
transbordar felicidade. Você terá mais pulso 
firme para resolver as coisas em casa. Procure 
ter mais tolerância e cautela para não se desen-
tender com pessoas influentes. 

Os nascidos em 4 de março preferem a companhia de uns poucos amigos íntimos em vez 
de um grande número de relações superficiais. Gostam do confortável, simples e não se 
deixam impressionar particularmente pelo luxo. Encontram grande satisfação em com-
partilhar os resultados de seu trabalho com pessoas que nem conhecem.

Horóscopo nascidos em 4 de março

Os nascidos em 5 de março são inteligentes e prestativos. Têm dois lados distintos na per-
sonalidade. Podem parecer cativantes, sofisticados, gentis e atenciosos, ao mesmo tempo 
que, por dentro são reservados, e nada propensos a expressar sentimentos e emoções.  
Manter o equilíbrio entre essas maneiras de ser é o seu maior desafio.

Horóscopo nascidos em 5 de março

Os nascidos hoje têm necessidade de serem populares socialmente. Desejam ser admi-
rados e elogiados por aqueles com quem se importam. Devem superar sua necessidade 
de reconhecimento, concentrando-se mais no valor interior.

Horóscopo nascidos em 6 de março

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Nutriente
da batata
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Africano

(red.)
Criança, no
Candomblé
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Colorir 
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egípcio
Forró
(pop.)

Não
cozida

A forma
do anel

Pedra
antiafta
Niterói
(abrev.) 
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P R E M I O T C
A S C S A I A
O A I R E M I

SO B R I O T R E S
R A P SO A N

S A T I S F E I T O
S A M P A Z O O

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
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coolizado

Fixa o
vegetal 
ao solo

Número
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primárias
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Conká

Ales-
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Negrini,
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"voo"
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de animais

(red.)
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( )
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Natural;
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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.

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Sábado 4/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 29
min 24

max 28
min 21

Cascavel
max 27
min 19

Foz do Iguaçu
max 29
min 23

max 28
min 20

Curitiba
max 25
min 19

FASES 
DA LUA

Domingo 5/3/2023

Sol
Segunda 6/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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concurso: 2752Lotofácil

A Secretaria Municipal de 
Cultura promove, na próxima 
quarta-feira (8) a partir das 
19h30 no Centro Cultural de 
Umuarama, a 1ª Mostra de 
Arte Feminina – Protagonistas, 
evento para valorizar as mais 
diversas manifestações artís-
ticas e culturais produzidas 
por mulheres do município. 
As inscrições vão só até a 
noite deste domingo, 5 de 

A arte feminina em exposição na Fundação Cultural
março, sem custo algum para 
as participantes.

Segundo a secretária de 
Cultura, Rosana Palhoto 
Dias, podem inscrever-se 
apenas mulheres – já que se 
trata de evento em home-
nagem ao Dia Internacional 
da Mulher. “Buscamos por 
artistas, amadoras e pro-
fissionais, que apresentam 
suas produções, que podem 

ser poemas, canto, dança, 
que toquem instrumentos 
musicais, artistas plásticas, 
fotógrafas, enfim, a arte em 
todos as suas possibilida-
des”, comenta.

Ela alerta, porém, para 
o fato de que as inscrições 
só podem ser feitas até 
domingo, pela internet. A 
secretária esclarece ainda 
que a Mostra não contará 

com premiações, mas todas 
as artistas e expositoras vão 
receber certificações. “A 
entrada para o evento é gra-
tuita e não é preciso retirar 
convites antecipadamente. 
Lembramos que, por questão 
de tratar-se de uma mostra 
para divulgação de trabalhos 
e talentos, não será permi-
tida a comercialização dos 
itens”, detalha.

Rosana ressalta ainda 
que as vagas são limitadas e 
quem desejar mais informa-
ções sobre o evento podem 
procurar a Fundação Cultural 
de Umuarama, que fica na 
avenida Rio Branco n° 3633, 
ao lado da Prefeitura, ou pelo 
telefone (44) 3621-4112O 
evento irá ocorrer no dia 
08/03, às 19h30, no Centro 
Cultural Vera Schubert!
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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

Clássico da Autolatina, 
Logus completa 30 anos

Frente em forma de cunha, 
para-brisa inclinado, formas 
aerodinâmicas que transmi-
tiam solidez e segurança, e a 
traseira estilo hiqh-deck, com 
grandes lanternas envolventes 
e a tampa do porta-malas que 
se abria desde o assoalho. O 
Logus estreava em fevereiro 
de 1993 para definir o estilo 
dos próximos anos da marca 
Volkswagen.

Ao comemorar os trinta 
anos do lançamento do 
modelo que foi um ícone 
do design nos anos 1990, a 
Volkswagen relembra a his-
tória do Logus e mostra em 
detalhes a unidade exposta 
em sua Garagem II, na fábrica 
da Anchieta, em São Bernardo 
do Campo.

Mas para conhecer as ori-
gens do Logus é preciso voltar 
a 1º de julho de 1987, data da 
oficialização da Autolatina. A 
união administrativa e fabril 
entre Volkswagen e Ford tinha 
a missão de compartilhar tec-
nologias e, assim, reduzir cus-
tos em um momento de crise 
do mercado sul-americano. 
Então líder do mercado nacio-
nal, a Volkswagen era sócia 
majoritária no acordo, com 
51% das ações.

Os primeiros carros da 
joint venture surgiram na 

Yamaha usa alumínio verde na fabricação de motocicletas

década seguinte, e em 1993 
foi a vez do Logus, um esbelto 
sedã de duas portas baseado 
na plataforma da quarta gera-
ção do Ford Escort – que deu 
origem também ao Pointer. 
Foi um dos últimos modelos 
frutos da Autolatina, desfeita 
oficialmente em 1º de janeiro 
de 1996.

No curto tempo de vida, o 
Logus conquistou fãs com bom 
espaço interno: seu entre-ei-
xos de 2,52 metros garantia 
folga para os passageiros de 
trás, enquanto o porta-ma-
las de 416 litros (que chegava 
a 688 litros com os encostos 
traseiros rebatidos) acomo-
dava as bagagens de uma 
família média. Já os 4,28 m de 

comprimento lhe garantiam o 
devido status de carro médio.

O modelo estava disponí-
vel nas configurações CL 1.6, 
CL 1.8, GL 1.8 e GLS 1.8. No 
topo da gama, entregava aos 
clientes equipamentos como 
alarme acionado na fecha-
dura, vidros elétricos “one 
touch” com sistema anties-
magamento, toca-fitas digi-
tal com equalizador e ar-con-
dicionado digital, itens até a 
chegada do Logus disponíveis 
apenas em modelos de catego-
rias superiores.

À época, o Logus impressio-
nou a imprensa especializada 
pela ótima posição ao volante 
e pela ergonomia acertada, 
com painel de instrumentos 

A Yamaha Motor Co., Ltd. 
anunciou nesta sexta-feira 
que chegou a um acordo com 
um fornecedor de lingotes de 
alumínio para a aquisição de 
alumínio verde e começou a 
usá-lo como matéria-prima 
para peças em Motocicletas 
Yamaha em fevereiro de 2023. 
Esta é a primeira vez que o 
alumínio verde é usado em 
motocicletas japonesas e a 
empresa planeja expandir 
gradualmente seu uso em 
modelos daqui para frente.

O “alumínio verde” é o alu-
mínio que é refinado usando 
fontes de energia renováveis 
para emitir menos CO2 em sua 
fabricação. As peças de alumí-
nio representam de 12% a 31% 
do peso total de uma motoci-
cleta, portanto, adotar o alu-
mínio verde é uma abordagem 
eficaz para reduzir as emissões 

completo e controles bem 
posicionados.

No quesito mecânico, o 
Logus guardava sob o capô 
motores 1.6 de origem Ford e 
1.8 AP, este com 86 cv e 14,5 
kgfm de torque. Seu carbu-
rador eletrônico dispensava 
afogador, mantendo a mar-
cha lenta sempre estável, 
enquanto o câmbio manual 
de cinco marchas se destacava 
pelos engates acionados por 
cabos, solução que garantia 

mais precisão.
Para a linha 1994 ficou 

guardada a versão GLS 2.0, 
de até 113 cv e com CD Player 
como opcional. No mesmo 
ano estreava ainda a série 
especial Wolfsburg Edition, 
diferenciada pelo apelo mais 
esportivo e cores exclusivas 
– uma homenagem à sede 
da Volkswagen na Alemanha. 
Após 125.332 unidades fabri-
cadas, a produção se encerrou 
em dezembro de 1996. 

O Logus é representante clássico da Autolatina, parceria entre Volkswagen e Ford na década 
de 1990

O Logus chamava a atenção por carroceria em três volumes, duas portas e linhas arredon-
dadas, de acordo com a tendência de design internacional da época

FOTOS: DIVULGAÇÃO

de CO₂ da parte de fabricação 
da matéria-prima do ciclo de 
vida de um produto.

Por meio do desenvolvi-
mento de suas tecnologias e 
experiência em engenharia 
e produção, a Yamaha Motor 
promoveu ativamente o uso 
de alumínio reciclado, que 
agora compreende cerca de 
80% do uso de alumínio da 
empresa. A introdução do 

alumínio verde vem comple-
mentar e será empregada em 
peças que ainda não podem 
ser fabricadas com materiais 
reciclados. Como primeiro 
passo, a Yamaha Motor utili-
zará alumínio verde para certas 
peças em suas motocicletas de 
grande cilindrada e de compe-
tição off-road –  como a linha 
YZ comercializada no Brasil –, e 
planeja para o futuro, expandir 

o número de modelos usando 
o material conforme os volu-
mes de fornecimento disponí-
veis permitirem.

De acordo com o Plano 
Ambiental 2050 do Yamaha 
Motor Group, a empresa pre-
tende atingir a neutralidade 
de carbono em todas as suas 
atividades de negócios – 
incluindo toda a sua cadeia 
de suprimentos – até 2050. 

Para alcançar isso, a empresa 
estabeleceu uma meta de 
mudar para Materiais 100% 
sustentáveis até 2050, como a 
adoção de mais materiais de 
resina derivados de plantas, 
desenvolvimento de polipro-
pileno reciclável e adoção de 
materiais ecológicos e outros 
materiais reciclados para suas 
motocicletas fabricadas no 
Japão e no exterior.
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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 

APROVEITE!!!
   S10 SEMINOVAS – 2017 A 2022

 50% de entrada em 36 X com TAXA ESPECIAL de 0,99%

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
HOBBY SOM – EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, ins-
crita no CNPJ 00.803.282/0001-
65, que era estabelecida na 
Praça Gastão Vidigal, nº 5572, 
Zona II, CEP 87.501-376 em 
Umuarama–PR, comunica p/ 
os devidos fins o extravio do seu 
alvará de licença nº 25325/2004, 
com esta publicação o mesmo 
torna-se sem validade.

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
Pilates com Aparelhos

Vaga nº  048/2023  para Umuarama

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

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

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

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

Inscrições até  09/03/2023.

Mostra das Indústrias será um dos
maiores eventos já realizados na cidade

A evolução do setor indus-
trial é uma realidade e, para 
apresentar aos visitantes da 
Expo-Umuarama 2023 uma 
parte desse potencial, é que a 
Prefeitura realiza a 1ª Mostra 
da Indústria de Umuarama. 
O evento, organizado e coor-
denado pela  Secretar ia 
Municipal de Indústria e 
Comércio, terá mais de 20 
empresas, de áreas e tama-
nhos diversos, ocupando os 
estandes montados no pavi-
lhão do Parque de Exposições 
Dario Pimenta Nóbrega.

O secretário Marcelo Adriano 
Lopes da Silva relata que as 
indústrias participantes foram 
escolhidas de forma a apre-
sentar, pelo menos um pouco, 
a diversificação e o potencial 
do setor. “Desde móveis à 
alta tecnologia, passando por 
alimentos e moda, essa 1ª 
Mostra é apenas um resumo 
do que temos tanto em par-
ques industriais quanto nos 
bairros. E, por determinação 
do prefeito Hermes Pimentel, 
nenhum empreendedor vai 
pagar para participar desse 
evento”, conta.

A 48ª edição da Expo-
Umuarama vai de 9 a 19 de 
março e, neste período de 11 
dias, muitas atividades estão 
programadas para serem 

realizadas paralelamente à 
Mostra da Indústria. “Firmamos 
parcerias importantes, como 
com o Sebrae, que vai realizar 
mais uma etapa do Hackathon, 
que é uma maratona de criação 
e programação, onde equipes 
competem entre si para desen-
volver soluções inovadoras para 
as empresas”, relata.

Ele relata que, dentro do 
Pavilhão, haverá dois espaços 
especiais: a Arena Einstein e 
a Sala Tony Stark, onde serão 
realizadas exposições, ofici-
nas, workshops e aulas-show, 
resultados de parcerias com 
instituições de ensino supe-
rior como a UEM, o IFPR, a 
UniAlfa e a Unipar, entidades 
do Sistema S, como Sebrae, 
Sesi, Senai e Senac, além 
de organizações como a 
Aciu (Associação Comercial, 
Industrial  e Agrícola de 
Umuarama) cooperativas 
financeiras como Cresol e 
Sicredi. “Temos certeza de 
que essa Mostra será apenas 
o começo de grandes eventos 
para demonstrar – e compro-
var – que temos indústrias 
que transformam a economia 
regional”, pontua o secretário.

O prefeito Hermes Pimentel 
reforçou que o objetivo do 
município com a exposição 
industrial é mostrar ao público 
em geral a diversidade da pro-
dução local, fomentando a 
expansão do setor e estimu-
lando o desenvolvimento eco-
nômico com a atração de con-
sumidores de toda a região, 
para que passem e consumir 
os produtos fabricados aqui. 
“Como polo e referência 
que somos em tantas áreas 
como educação,  saúde, 
agropecuária e de serviços, 
é muito importante que as 
pessoas também conheçam 
um pouco de nosso potencial 
industrial”, afirmou.

COM o tema ‘Indústrias que transformam a economia regional’, mais de 20 empresas vão representar a força do setor

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni O trabalho dos sonhos existe: é o seu! Em 
algum momento ele foi tudo o que você mais 

quis. Valorize.  ( anônimo)

 Equipe Uvel festejou a chegada da Nova Montana

VEM COM A GENTE...
Conhecer a NOVA MONTANA!

A nova Chevrolet Montana reúne todo 
o conforto e estilo dos SUVs em uma 

picape versátil, pronta para o dia a dia 
e capaz de se adaptar às suas necessi-
dades.  Vem com a gente fazer um tour 
deste lançamento Chevrolet que vai te 
surpreender, pois é tudo que esperavam 

da fusão entre um SUV e uma picape 
pronta para qualquer tipo de trabalho. 

Além do assistente de partida em aclive, 
do acendimento automático dos faróis 

com sensor crepuscular e da chave 
inteligente com sensor de aproximação 

e partida do motor, a Nova Montana 
conta ainda com rodas de alumínio aro 
17” com design exclusivo, rack de teto, 
sensor traseiro de estacionamento com 
câmera de ré e acabamento interior com 
revestimento premium. Além da melhor 
relação entre desempenho e economia 
de combustível, com a nova Chevrolet 
Montana 2023 você aproveita toda a 
potência do motor 1.2 turbo e atinge 

os melhores resultados da categoria na 
hora de acelerar de 0 a 100km/h.

 
Realmente o SUV que você precisa na 

picape que você sonhava!
 

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET!

FOTOS ASSESSORIA UVEL / LANÇAMENTO

A Nova Montana já no showroom da Uvel

Nova Montana: rodas de alumínio aro 17” e design exclusivo
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