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Índice de mortalidade infantil é o menor
entre os últimos 10 anos em Umuarama
Pelo segundo ano consecutivo Umuarama conquista a honraria de 
ficar com o indicador de mortalidade infantil abaixo de dois dígitos 
– em 2023 obteve nota 9.3, ainda menor que os 9.9 de 2022. Além 
de ser o menor índice dos últimos 10 anos, é um dos menores no 
Brasil, resultado de um trabalho determinado realizado por uma 

equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde. Atingir 
a baixa taxa de mortalidade infantil é um dos grandes desafios na 
saúde pública e também representa um dos principais indicadores 
na qualidade da assistência à saúde para gestantes, recém-nas-
cidos e crianças.  
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Mercado vê
crescimento

de 0,85% 
na economia
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Ministério da
Fazenda conclui

o projeto do
arcabouço fiscal
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Chamados sobre veículos 
estacionados de forma 
irregular, denúncias de 
pessoas importunadas 

por mendigos e drogaditos 
e abordagens para 

averiguação de suspeitos 
foram as três principais 

ocorrências atendidas 
pela Guarda Municipal no 

mês de fevereiro. Com 
28 agentes, a força de 

segurança é parceira 
das polícias Civil, Militar, 

Ambiental e Corpo 
de Bombeiros, além 

do Samu.

A Secretaria de Cultural de Umuarama trouxe para a cidade o espetáculo ‘Geladeira Mágica’, encenado pela 
trupe capixaba Quebra-Cabeça Cia de Teatro. Foram quatro sessões, em apresentações gratuitas para mais de 2 
mil crianças da rede municipal de ensino e alunos das oficinas da Fundação Cultural, entre domingo e ontem. A 
produção é assinada por Arliet Lira, de Curitiba. 

Audiência Pública

Licitações
para reformas
de pontes no

Noroeste
l 4

Veja como as 
lavouras do PR 
ficaram após o 

excesso de chuvas
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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

3/2 a 3/3 0,5832 0,5832 0,0828
4/2 a 4/3 0,5835 0,5835 0,0831
5/2 a 5/3 0,5835 0,5835 0,0831
6/2 a 6/3 0,5835 0,5835 0,0831
7/2 a 7/3 0,5834 0,5834 0,0830

Ações % R$
Petrobras PN +1,01% 25,96 
Vale ON -3,53% 86,15 
ItauUnibanco PN +2,27% 24,76 
Bradesco PN +3,34% 13,29 
Azul PN +37,98% 9,99 
Gol PN +23,78% 6,35

IBOVESPA: +0,80% 104.700 pontos

Iene 135,96
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 199,35

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,6% 5,1690 5,1700 -1,1%

PTAX  (BC) -0,1% 5,1964 5,1970 -0,2%

PARALELO -0,5% 5,0700 5,4800 -1,4%

TURISMO -0,5% 5,0700 5,4600 -1,4%

EURO +0,6% 5,5482 5,5509 +0,5%

R$/m2 JAN FEV %m %ano %12m
Paraná 2.221,44 2.223,81 0,11 0,21 10,36
Norte 2.179,35 2.167,12 -0,56 -0,60 7,57
Oeste 2.257,50 2.261,51 0,19 0,30 9,97

DÓLAR 06/03

Iene R$ 0,0382
Libra est. R$ 6,25
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.381,22 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/03 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)

JJAANN FFEEVV MMAARR
TJLP (%) 7,37 7,37 7,37
Sal. mínimo 1.302,00 1.302,00 1.302,00
UPC 23,54 23,54 23,54

OUTROS INDICADORES

SOJA mar/23 1.541,00 10,50 1,3%
FARELO mar/23 507,90 9,80 3,9%
MILHO mar/23 644,50 -0,75 -5,1%
TRIGO mar/23 682,50 -13,25 -9,0%

SOJA 157,76 -0,1% -1,4% 156,00
MILHO 75,71 0,4% 0,0% 76,00
TRIGO 89,73 0,0% 0,3% 90,00
BOI GORDO 269,25 0,2% 0,9% 262,00
SUINO 7,13 -0,7% 11,1% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 06/03 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 06/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 06/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 167,00 0,0% -2,3%
SOJA Paranaguá 171,00 -0,6% -2,8%
MILHO Cascavel 83,00 0,0% 0,0%

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
Aceite os novos desafios, principal-
mente se sentir que serão bons para 
a sua carreira. Conhecer lugares e 
pessoas diferentes vai render boas 
paqueras ou trazer novos estímulos 
ao seu romance. 

TOURO  21/4 a 205
Há chance de fazer parcerias van-
tajosas, inclusive com alguém de 
outra cidade. A Lua vai realçar a sua 
sensualidade, sinal de boas opor-
tunidades na conquista e clima 
quente na vida a dois.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Quem pensa em mudar de emprego 
ou conquistar mais estabilidade 
no serviço terá apoio dos astros 
para investir em seus objetivos. Na 
saúde, faça exames preventivos. O 
amor recebe novos estímulos. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Simpatia, bom humor e criatividade 
ajudarão você em todos os setores 
nesta terça-feira. Boa fase para pra-
ticar esportes e trocar ideias com 
pessoas jovens. Pode ter surpresas 
incríveis no setor amoroso.

LEÃO 22/7 a 22/8
Controle suas reações e não pinte 
os problemas maiores do que real-
mente são: seja objetivo(a). Sua 
experiência pode fazer toda dife-
rença no emprego. Sorte na paquera 
e no romance. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você deve apostar no diálogo: se 
falar com jeitinho, vai conseguir 
tudo que quiser. Sucesso para quem 
trabalha com o público, ensino e 
comércio. Seu carisma pode render 
boas surpresas na paquera. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Pense em coisas que possa fazer 
em casa para faturar. Mas nada de 
gastar demais. A Lua vai favore-
cer encontros à noite, boa notícia 
para quem quer esclarecer algum 
assunto com quem ama. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Você vai se sentir mais confiante e 
irá encarar os desafios com muita 
fé e otimismo. Pode pintar uma 
grana extra à noite: confie no seu 
tino comercial. Explore seu carisma 
para envolver seu alvo na paquera. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você deve prestar muita atenção 
aos seus pressentimentos, princi-
palmente para identificar pessoas 
falsas e oportunistas. O trabalho vai 
exigir mais concentração. No amor, 
aja com discrição. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você pode fazer parcerias importan-
tes. Trabalhar em equipe será muito 
produtivo. Vida social agitada pode 
render novas amizades e paqueras. 
Uma pessoa misteriosa deve atrair 
sua atenção à noite. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você vai querer mostrar todo seu 
potencial no serviço, ainda mais 
se estiver em busca de reconhe-
cimento. Prove sua competência. 
Ótima noite para encontrar amigos. 
Planeje o futuro com seu bem. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Os astros despertam sua curiosi-
dade e você vai se interessar por 
tudo que traga novidades para sua 
vida. No trabalho, mostre que quer 
progredir. Pode pintar paquera com 
alguém de outra cidade. 

Os nascidos em 7 de março desejam corrigir as desigualdades existen-
tes. São críticos, idealistas, mas podem ser considerados rudes, irônicos 
e até cínicos por quem não os compreende.

Horóscopo nascidos em 7 de março

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 7/3/2023

Muitas nuvens

Paranaguá
max 29
min 22

max 29
min 20

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 32
min 21

max 28
min 19

Curitiba
max 26
min 17

FASES 
DA LUA

Quarta 8/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 9/3/2023

Sol

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08

 

concurso: 727
Dia de Sorte
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Dupla sena

Timemania

TIME DO ♥

concurso: 2437Lotomania

26.275
30.467
99.240
49.567
36.350

05 17 32 39 45 62 66
CRB-AL

51 62 70 76 78
concurso: 6091

08 18 26 27 47 50

06 11 14 15 23 25 27 28 33 38 
41 42 45 49 50 51 52 63 69 96

concurso: 2754Lotofácil
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Alexandre
(?), ator

brasileiro

Sabor de-
sagradável
frequente
no caju

Ed (?): o
detetive

criado por
Verissimo 

Neil Si-
mon, dra-
maturgo
dos EUA

Resso-
nância

Magnética
Nuclear

O territó-
rio do Qui-
lombo dos
Palmares

Arejava
(o recinto)

Integra o 
Sacro Co-
légio e ele-
ge o Papa

Antigo
cemitério
no terreno
da igreja
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incontrolá-
vel no nar-
coléptico

Cidade on-
de se loca-
liza a CSN

Motim popular
ocorrido no Rio de
Janeiro, em 1904

Peça elástica de colchões
(?)

d'Estaing,
político 

A cor da lã natural A ideia
errônea de discrimi-
nação do negro em
relação ao branco

Arroz, em
inglês

Náuseas

Chefe
mafioso

Inclinados
para o la-
do (barcos)

Disparei
(arma de

fogo)

"Fast-(?)", comida
de lanchonete 

(?) Kardec: o Codifi-
cador do Espiritismo

Cesta do
aeróstato
A 4ª dimen-
são (Fís.) 

"Doctor",
em Ph.D.
Madeira

resistente

Filtram
Pulsão da

morte
(Psican.)

Actínio
(símbolo)
Precedeu 
o Windows

Galinha
(gíria)

Um bilhão
(fam.)

4/capo — food — mort — rice. 6/nacela. 7/giscard — tânatos.
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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-
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Sílaba de
"mercado"

Umidade
atmos-
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noturna

Mensagem
interna-
cional de
socorro

Cheiro;
aroma
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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
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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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Mercado financeiro espera que
economia cresça 0,85% este ano

O mercado financeiro 
aumentou a projeção do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
para este ano pela terceira vez 
consecutiva. Segundo estima-
tiva do Boletim Focus, divul-
gada ontem (segunda-feira, 6), 
pelo Banco Central, o PIB, que 
é a soma de todas as rique-
zas produzidas no país, deve 
fechar o ano com crescimento 
de 0,85%, ante os 0,84% proje-
tados na semana passada.

Divulgado semanalmente, 
o boletim reúne a projeção 
de mais de 100 instituições 
do mercado para os princi-
pais indicadores econômicos 
do país. Na estimativa desta 
semana, o Focus manteve a 
previsão do PIB para 2024 - 
registrada há sete dias - em 
1,50%. Para 2025, a previsão é 
que o país cresça 1,80%.

INFLAÇÃO
Em relação à previsão de 

inflação para 2023, o Focus man-
teve a estimativa da semana 
passada, segundo a qual o 
Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) deve ficar em 
5,90%. Há uma semana, a pro-
jeção do mercado era de que 
a inflação este ano ficasse em 
5,36%%. Há quatro semanas, o 
cálculo era de 5,78%.

A previsão está acima da 
meta de inflação para este 

Taxa de juros e câmbio
O mercado também projetou alta para a Selic em 2023. Na estimativa 
divulgada nesta segunda-feira, a taxa básica deve ficar em 12,75% ao 

ano no fim de 2023, a mesma da semana passada. Para o fim de 2024, 
a estimativa do mercado para a Selic se manteve estável, ficando em 
10% ao ano. Para 2025, a previsão é que a Selic seja de 9% ao ano. 

Quanto ao câmbio, a expectativa do mercado para a cotação do dólar 
em 2023 é a mesma pela quinta semana consecutiva, fechando o ano 
em R$ 5,25. Para 2024 e 2025, a previsão do mercado é de que o dólar 

fique em R$ 5,30, a mesma da semana anterior.

INFLAÇÃO pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar o ano de 2023 
em 5,90%
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ano, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), que 
é de 3,25%, com margem de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Dessa forma, a meta será consi-
derada formalmente cumprida 
se oscilar entre 1,75% e 4,75%.

Para alcançar a meta 
de inflação, o BC usa como 
principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, defi-
nida em 13,75% ao ano pelo 

Comitê de Política Monetária 
(Copom). A taxa situa-se no 
maior nível desde janeiro de 
2017, quando também estava 
nesse patamar.

Para 2024, o mercado tam-
bém manteve a projeção de 
inflação da semana passada: 
4,02%. Há quatro semanas, 
o cálculo era de que o índice 
fechasse o próximo ano em 
3,93%. Já para 2025, espera-
-se que o IPCA fique em 3,80%.
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Ministério da Fazenda
concluiu projeto de
novo arcabouço fiscal

O Ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, disse ontem 
(segunda-feira, 6) que sua 
equipe concluiu a modelagem 
do novo arcabouço fiscal que 
vai substituir o teto de gastos. 
Segundo ele, o próximo passo 
será tratar do modelo com a 
área econômica do governo, 
antes de apresentá-lo ao presi-
dente Lula. O teto de gastos é a 
regra atualmente em vigor que 
limita o crescimento de grande 
parte das despesas da União à 
inflação do ano anterior.

A informação foi repas-
sada pelo ministro após reu-
nião com o presidente. Havia 

Alckmin diz que reforma tributária
tem que ser feita ainda neste ano

O vice-presidente da 
República, Geraldo Alckmin, 
defendeu ontem (6) que seja 
feita uma reforma tributária 
ainda este ano. “Tem que ser 
rápido. Aproveitar o primeiro 
ano [de governo]”, enfatizou 
sobre o esforço para aprovação 
de uma proposta que simplifi-
que a cobrança de impostos e 
tributos no país. Alckmin, que 
também acumula a função de 
ministro do Desenvolvimento, 
Indústria, Comércio e Serviços, 
participou da abertura de 
um seminário promovido 
pela Federação Nacional 
dos Engenheiros na capital 
paulista.

Para Alckmin, os tributos 
que incidem sobre mercado-
rias e serviços, que são fede-
rais, estaduais e municipais, 
deveriam ser unificados em 
um único imposto, no mesmo 
modelo usado em outros paí-
ses. “O mundo inteiro tem 
IVA [Imposto sobre Valor 
Agregado]. Nós temos PIS, 
Confins, ICMS, ISS. O mundo 
inteiro tem um [tributo sobre 
mercadorias e serviços]”, disse 
ao discursar.

O vice-presidente considera 
a mudança fundamental para 
melhorar a competitividade 
das indústrias brasileiras, que, 
na opinião dele, sofrem com a 
alta complexidade do sistema 
tributário brasileiro. “Nós 

Exportações
Alckmin anunciou ainda que em breve será lançado um programa 
de incentivo às exportações em parceria com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ele não detalhou, no 
entanto, como será essa inciativa. “Em muitas áreas, se você não 
exportar, você não consegue manter aquele setor industrial. Vai 

ser lançado um grande programa junto ao BNDES fortalecendo as 
exportações brasileiras”, disse.

a expectativa de que a nova 
âncora fiscal fosse apresen-
tada hoje ao presidente. O 
governo espera que a nova 
regra fiscal consiga auxiliar no 
controle de gastos, para esta-
bilizar a dívida pública, sem, 
contudo, prejudicar investi-
mentos e outros gastos consi-
derados prioritários.

Haddad disse ainda que o 
novo arcabouço será apresen-
tado por meio de Lei comple-
mentar ao Congresso Nacional.

“Aliás, será uma proposta 
da sociedade, porque vai 
envolver uma Lei comple-
mentar a ser aprovada pelo 

Congresso Nacional. Nesse 
momento estamos com o 
nosso desenho fechado, vamos 
apresentar para a área econô-
mica, levar ao presidente Lula 
e encaminhar ao Congresso 
Nacional”.

Este tipo de lei é adotada 
para regulamentar assuntos 
específicos, quando expres-
samente determinado na 
Constituição da República. 
Diferentemente das leis ordi-
nárias, que exigem maioria 
simples para sua aprovação, 
as leis complementares exigem 
maioria absoluta dos deputa-
dos e senadores.

estamos tendo uma desindus-
trialização precoce. Nós não 
somos um país rico, somos um 
país em desenvolvimento. Nós 
precisamos de uma agenda de 
competitividade”, ressaltou.

PATENTES
Como ministro, Alckmin 

disse que pretende redu-
zir o tempo necessário para 
conseguir a aprovação de 
uma patente no Brasil. “Nós 

vamos abreviar o prazo de 
marcas e patentes. Porque 
se eu levo dez anos para 
registrar uma patente, eu 
vou investir lá fora, não vou 
investir no Brasil. Porque 
quando eu registrar a patente 
já está superada”, disse sobre 
o serviço que é prestado 
pelo Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), 
vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento.

“TEM que ser rápido. Aproveitar o primeiro ano [de governo]”, afirmou o vice presidente
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Michelle na mira
Flávio DIno, pediu à PF que investigue 
a tentativa do governo do ex-
presidente Jair Bolsonaro (PL) de 
trazer, de forma ilegal, joias avaliadas 
em R$ 16,5 milhões ao Brasil. As 
joias eram um presente da Arábia 
Saudita para o então presidente e a 
primeira-dama Michelle Bolsonaro e 
foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos (SP) em outubro 
de 2021. Os objetos estavam na mochila do assessor do então 
ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que voltava 
de viagem ao Oriente Médio. “Os fatos, da forma como se 
apresentam, podem configurar crimes contra a Administração 
Pública tipificados no Código Penal, entre outros. No caso, 
havendo lesões a serviços e interesses da União, assim como 
à vista da repercussão internacional do itinerário em tese 
criminoso, impõe-se a atuação investigativa da Polícia Federal”, 
consta no ofício enviado à PF.

Maria da Penha
A Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
condenou um desembargador 
do Tribunal de Justiça 
do Paraná, por violência 
doméstica em razão de 
agressão cometida contra a 
irmã e a mãe do magistrado, 
de 81 anos, durante uma 
briga em 2013. Espíndola 
foi sentenciado à detenção 
de quatro meses e 20 dias, 
em regime aberto, mas não 
vai ficar preso. Ele ainda 
voltará imediatamente às 
funções na Corte paranaense. 
Por maioria de votos, os 
ministros do STJ decidiram 
suspender a execução da 
pena do desembargador por 
dois anos. Prestou serviços à 
comunidade por oito horas 
semanais e foi proibido de 
se aproximar da irmã e da 
mãe. A sentença foi por lesão 
corporal em contexto de 
violência doméstica e erro 
na xecução.

Cidadão ‘Pessutão’
A Câmara Municipal de Curitiba promove hoje (7), sessão 
solene para homenagear o ex-governador do Paraná, 
Orlando Pessuti. Ele receberá o título de Cidadão Honorário, 
honraria destinada a pessoas não nascidas na capital do 
Estado. A honraria foi aprovada pelo Legislativo há quase 20 
anos, em 2004, por iniciativa do ex-vereador Paulo Salamuni. 
Já a solenidade é uma iniciativa do mandato de Mauro 
Bobato (Pode). Pessuti tem uma longa trajetória política. Foi 
eleito deputado estadual pela primeira vez em 1982, reeleito 
para outros quatro mandatos consecutivos. Governou o 
Estado entre 2003 e 2010, foi vice de Requião; assumiu o 
governo em abril de 2010.

Em Umuarama...
...vereadores aprovaram ontem a proposta de Newton 
Soares que autoriza a prefeitura a manter um profissional de 
enfermagem, nas unidades da rede pública municipal de CMEI’s 
e escolas de educação infantil. O parlamentar justificou o 
pedido, avaliando que a escola é um local de intensa atividade 
de crianças, adolescentes, jovens e adultos, sejam eles alunos, 
professores ou servidores. Tal atividade inclui não apenas as 
aulas tradicionais, mas também aulas em que há atividade 
física, momentos de diversão, atividades laborais, ações de 
manutenção e reforma dos prédios, etc. Fato que nunca estará 
livre da ocorrência de acidentes.

DIVULGAÇÃO

Queixa-crime
O Plenário do STF recebeu 
queixa-crime em que a 
deputada federal Tabata 
Amaral (PSB-SP) acusa o 
deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PL-SP) de 
difamação. Em sua conta 
pessoal no Twitter, o 
parlamentar afirmou que o 
projeto de lei da congressista 
sobre distribuição de 
absorventes íntimos parecia 
querer atender ao lobby 
do empresário Jorge Paulo 
Lemann. Ele é um dos donos 
da Procter & Gamble (P&G), 
fabricante de produtos de 
higiene, e foi apontado por 
Eduardo como mentor-
patrocinador de Tabata. O 
voto de Alexandre de Moraes 
avaliou que o deputado, por 
sua vontade livre e consciente, 
imputou à parlamentar fato 
ofensivo à sua reputação, 
rebatendo a tese da defesa de 
que as alegações seriam mera 
oposição política.
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DER publica licitações
para reformar pontes no
Noroeste e Centro-Oeste

O Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) publicou ontem (segun-
da-feira, 6) os resultados finais 
das licitações para reformar 42 
Obras de Arte Especiais (OAE) em 
rodovias estaduais das regiões 
Noroeste e Centro-Oeste. Serão 
investidos R$ 29.818.247,67 nas 
obras que contemplam pontes, 
galerias, viadutos e passa gado, 
beneficiando 45 municípios das 
duas regiões.

Com as publicações, tem 
início período de cinco dias 
úteis para interposição de 
recurso quanto aos resulta-
dos. Caso algum seja proto-
colado, a empresa objeto terá 
igual período para apresentar 
contrarrazões, com ambos 
documentos sendo analisados 
pela comissão de julgamento 
do DER/PR, que irá tomar uma 
decisão final.

Concluída esta etapa, os 
processos seguem para homo-
logação do resultado, publi-
cada em Diário Oficial, e daí 
iniciam os trâmites internos 

Paraná emprega 3,6 mil
mulheres em janeiro

A Rede Sine estadual, que 
concentra as Agências do 
Trabalhador e postos avança-
dos, colocou no mercado for-
mal de trabalho 3.619 mulhe-
res em janeiro, um aumento 
de 16% em relação ao mesmo 
período em 2022, com 3.119. 

O número de mulheres 
empregadas no primeiro mês 
do ano representa 32,25% dos 
11.223 empregos ocupados 
por elas em todo o País em 
janeiro via rede Sine nacional. 
Com este resultado, o Paraná 
mantém seu lugar no topo do 
ranking de empregabilidade 
dentro deste recorte, com 
uma vantagem de 178,60% 
sobre o segundo colocado, 
o Ceará, com 1.299 coloca-
ções, e 218,29% superior ao 
terceiro, São Paulo, que regis-
trou 1.137 vagas formais no 
mesmo período. Minas Gerais 
e Rio de Janeiro registraram, 

À frente Paraná
Estas obras são parte de um pacote de 20 editais do governo esta-
dual que está revitalizando 195 pontes e viadutos em todo Paraná, 
com investimento estimado de R$ 118 milhões. Esse é o maior pro-
grama de reformas de OAEs da história do Estado, sendo uma das 
iniciativas do À Frente Paraná, pacote bilionário de investimentos 

em infraestrutura em diversas regiões.

SERÃO investidos quase R$ 29 milhões nas obras que contemplam pontes, galerias, viadu-
tos e passa gado, beneficiando 45 municípios das duas regiões

DER

para assinatura dos contratos.

MELHORIAS
Estão previstos os reparos 

das estruturas de concreto, 
instalação de dispositivos de 
drenagem, recuperação e ins-
talação de dispositivos de segu-
rança como defensas metálicas, 
melhorias no pavimento, reforço 

na sinalização horizontal e verti-
cal, roçada da veetação, poda de 
árvores próximas ao tabuleiro, 
pintura externa, entre outros.

As obras devem ser reali-
zadas de modo a interferir o 
mínimo possível no tráfego de 
veículos, preferencialmente 
bloqueando apenas uma pista 
de cada vez.

respectivamente, 527 e 70 
vagas ocupadas por elas.

No comparativo entre os 
estados da região Sul, o Paraná 
empregou 380,95% mais 
mulheres que o Rio Grande do 
Sul (950) e 1.302,7% a maios 
que Santa Catarina (258).

“O excelente desempe-
nho do Paraná em relação 
aos estados do Sul e também 

no comparativo com outras 
regiões mais populosas, como 
o Sudeste, refletem o compro-
misso do Governo do Estado 
em tratar com prioridade os 
programas, projetos e ações 
voltados a ampliar as oportu-
nidades de emprego e renda 
para mulheres”, afirma o secre-
tário do Trabalho, Qualificação 
e Renda, Mauro Moraes.

COM este resultado, o Paraná mantém seu lugar no topo do ranking de empregabilidade 
dentro deste recorte, com uma vantagem de 178,60% sobre o segundo colocado

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

Comissão externa
O deputado federal Filipe Barros 
(PL) apresentou requerimento 
pela criação de Comissão Externa 
para o acompanhamento, perante 
o TSE das eleições presidenciais 
paraguaias no dia 30 de abril. “A 
eleição presidencial do Paraguai 
será de grande importância na 
continuidade das excelentes 
relações comerciais e políticas 
entre o Brasil e Paraguai. Tendo 
em vista este relacionamento 
entre dois membros do Mercosul 
e a história de cooperação 
democrática recomenda-se que a 
Casa de Leis exerça a diplomacia 
parlamentar e auxilie o parceiro 
e vizinho, com representantes 
e observadores para o 
acompanhamento do processo 
eleitoral”.

Coisa do PT
Apoiadores do deputado federal 
Beto Preto (PSD) afirmam que 
é “coisa do PT”, as plantações 
nos blogs afirmando que o 
deputado pretendia ser ministro 
de Saúde do governo Lula. Em 
nota, a assessoria do deputado 
esclareceu “que nunca fez 
qualquer movimento, articulação 
ou pedido para ingressar no 
governo federal. Ele exerce o 
mandato parlamentar e integra 
o time do governador Ratinho 
Junior, sendo fiel à gestão 
estadual, inclusive já ocupando 
cargo de secretário de Saúde. 
Mesmo não tendo feito nenhum 
pleito ao cargo de ministro, 
agradece a lembrança do seu 
nome por opositores políticos 
também”.

Previsão
Beto Preto deve retornar ao cargo 
de secretário estadual de Saúde 
ainda neste mês de março. Neste 
caso, o apresentador Luciano 
Alves (PSD) assume o mandato 
na Câmara dos Deputados. Beto 
Preto também é cotado como 
candidato ao Senado em caso de 
eleição suplementar.

Inundação
A defesa civil do Paraná já está 
atuando para auxiliar as 250 
famílias atingidas pela inundação 
de 12 bairros em Bandeirantes, 
após trombas d ‘água neste 

Homem de confiança
Com a viagem do governador Ratinho Júnior (PSD) para uma missão de 
duas semanas na Ásia, o vice-governador Darci Piana (PSD) assumiu o 
Governo do Paraná até o dia 20 de março. Piana já ocupou o cargo de 
governador em outras oportunidades nas viagens de Ratinho Junior 
para EUA, China, França, Espanha e Emirados Árabes Unidos. Nesta 

semana, Piana apresenta o resultado final do Verão Maior Paraná e vai 
participar da ExpoParanavaí e da ExpoUmuarama.

domingo. O prefeito Jaelson 
Matta (Podemos) decretou 
situação de calamidade pública 
e suspendeu as aulas nesta 
segunda-feira, 6. Matta afirmou 
que as trombas d’água caíram 
em duas regiões e provocaram o 
transbordamento de dois ribeirões 
que atravessam a cidade.  Além das 
250 famílias da região urbana, há 
moradores da zona rural ilhados 
porque várias pontes foram 
inutilizadas. Não há informações 
sobre mortos ou feridos.

Abrigos
Os moradores afetados foram 
orientados a procurar duas 
escolas públicas, abertas 
como pontos de apoio. Há 
arrecadação e distribuição de 
roupas, alimentos e produtos 
de higiene para as famílias. 
Imagens postadas nas redes 
sociais mostram ruas inundadas, 
carros derrubados e famílias 
sendo resgatadas por servidores 
públicos e voluntários. Em 
alguns casos foi necessário usar 
retroescavadeiras para retirar as 
pessoas dos pontos de enchentes.

Canal do Varadouro
O Canal do Varadouro, na 
divisa entre Paraná e São 
Paulo, contará agora com 
ações conjuntas dos governos 
estaduais para a melhoria na 
prestação de serviços turísticos. 
Um convênio foi assinado pelos 
secretários de turismo Márcio 
Nunes (PR) e Roberto de Lucena 
(SP). Também participam do 
encontro os novos diretores 
da Setur, Camila Aragão, Fábio 
Skraba e Marcelo Martini.

Is fora
A presidente do PT, deputada 
federal Gleisi Hoffmann, 
defendeu que o ministro das 
Comunicações, Juscelino Filho 
(União Brasil), se afaste da pasta 
após a revelação que usou voo 
da 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”.
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Boletim do IDR mostra
situação das lavouras
após excesso de chuvas

Fevereiro de 2023 foi mar-
cado por muita chuva em todo 
o Paraná, com média estadual 
de precipitação de 256,4 mm, 
sendo que a média histórica é 
167,7 mm no mês, informa o 
Boletim Agrometeorológico do 
Instituto de Desenvolvimento 
Rural-Iapar-Emater (IDR-PR), 
divulgado ontem (6). Dados do 
Setor de Agrometeorologia do 
Instituto mostram que a preci-
pitação registrada em Guaíra 
chegou a 460,6 mm. Somente 
em locais pontuais no Estado, 
como em Curitiba e Paranaguá, 
as chuvas ficaram abaixo da 
média histórica. As temperatu-
ras, consequentemente, foram 
mais amenas.

As culturas agrícolas tive-
ram um bom desenvolvimento, 
exceto nas regiões Oeste e 
Sudoeste, onde se registrou 
muito calor e precipitações 
escassas e irregulares. Na soja, 
de uma forma geral, a persis-
tência e ininterrupção de chu-
vas longo do mês impediram 
que fossem realizados tratos 
culturais como controle fitos-
sanitário e colheita em muitas 
áreas do Estado. A colheita 
do milho primeira safra foi 
bastante lenta devido às chu-
vas contínuas. Já o milho da 

Temperatura
Em decorrência das chuvas 

constantes e abundantes, as 
temperaturas de fevereiro fo-

ram bastante amenas, especial-
mente as máximas, com valores 

abaixo das médias em todo 
o Estado. Em Paranavaí, por 

exemplo, a média histórica da 
temperatura máxima do segun-
do mês do ano é 31,9°C e em fe-
vereiro de 2023 registrou 29°C, 
ficando 2,9°C abaixo do espe-
rado para o mês. Na média, a 

temperatura máxima do mês de 
fevereiro no Paraná foi 28,2°C, 

enquanto que a média histórica 
é 30°C. Quanto às temperaturas 
mínimas, na grande maioria dos 
munícipios registrou-se valores 
abaixo da normal climatológica. 

Em Foz do Iguaçu a média da 
mínima registrada em feverei-
ro foi 19,1°C, permanecendo 

2,4°C abaixo do esperado, que é 
21,5°C. Na média, a temperatu-
ra mínima do mês de fevereiro 
no Paraná foi 18,1°C, enquanto 
que a média histórica é 19,1°C, 
permanecendo 1°C abaixo da 

normal climatológica.

Soja
As chuvas no início do mês favoreceram a cultura, no entanto a persis-
tência e ininterrupção das precipitações ao longo do mês impediu que 

fossem realizados tratos culturais como controle fitossanitário e co-
lheita em muitas áreas. Assim, algumas lavouras poderão ter redução 
no potencial produtivo e qualidade dos grãos. Porém, no final do mês 
a Seab classificou as lavouras do Paraná com 85% apresentando boas 
condições de desenvolvimento, 12% média e 3% ruim. Até o final do 

mês tinha sido colhida 17% da safra do Estado.

Milho 1ª safra
A colheita do milho primeira safra foi bastante lenta devido às chu-
vas contínuas. Estima-se que 83% apresentaram boas condições de 
desenvolvimento, 16% média e 1% ruim. Até o final do mês havia 

sido colhida 26% da safra.

segunda safra teve condição 
de germinação excelente. As 
chuvas contínuas prejudica-
ram as colheitas de algumas 
frutas, como a uva e laranja.

As regiões Oeste, Norte e 
Noroeste destacaram-se com 
quantitativos de chuva muito 
acima da média histórica. Isso 
ocorreu devido às intensas e 
constantes atuações da Zona 
de Convergência do Atlântico 
Sul (ZCAS) e Sistemas de 
Baixa Pressão que se formam 
no Paraguai e Argentina ao 
longo do mês. Tais sistemas 

Milho 2ª safra
Deu-se continuidade na semeadura do milho e, de maneira geral, 
as condições de germinação e desenvolvimento inicial da cultura 
foram excelentes. No entanto, o avanço da semeadura foi lento 

devido às chuvas contínuas. Parte dos produtores não conseguiu 
plantar, mesmo porque as chuvas impediram a colheita da soja. No 

final do mês 26% da safra tinha sido semeada.

Feijão 1ª safra
Até o final do mês 95% da safra haviam sido colhidos e 69% das áreas 

cultivadas com feijão 1ª safra estavam em boa condição, além de 31% em 
condição média. Assim, a grande maioria dos grãos apresentaram boa 

qualidade e produtividade, com destaque para as lavouras mais tardias.

Feijão 2ª safra
Houve prosseguimento na semeadura do feijão 2ª safra e até o final de 

fevereiro, 70% da cultura foi semeada. A germinação e o desenvolvi-
mento vegetativo foram excelentes devido às precipitações abundantes.

ingressam e avançam pelo 
Paraná pelas regiões Oeste, 
Noroeste e Norte.

Além do alto quantitativo 
pluviométrico no Estado, 
observou-se chuvas cons-
tantes ao longo do mês. Em 
Paranaguá, por exemplo, 
foram apenas dois dias sem 
chuva. O máximo de dias 
sem chuva ocorreu em Foz do 
Iguaçu (16 dias). Em média, 
o Paraná ficou apenas nove 
dias sem registrar precipita-
ção, o que corresponde a 19 
dias com chuva.

ALÉM do alto quantitativo pluviométrico no Estado, observou-se chuvas constantes ao 
longo do mês
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Ferrogrão descarrila 
A presidente do STF, Rosa Weber, agendou para 31 de maio a 
votação que pode destravar o projeto da Ferrogrão, ferrovia 
cujo traçado Amazônia adentro ligaria Mato Grosso ao Pará. 

Suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes em 2021, o projeto 
é cercado de polêmicas, como as do impacto que causaria em 
48 territórios indígenas (nas regiões do Médio e Alto Tapajós e 
no Xingu). Enquanto parlamentares ruralistas pressionam para 

as obras da esperada ferrovia, há uma oposição ferrenha de 
ambientalistas do Brasil, e de representações indígenas – como 
a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e da presidente 

da Funai, Joenia Wapichana.

Quebra-molas 
O governador do Paraná, 
Ratinho Junior, reuniu-se com 
o ministro dos Transportes, 
Renan Filho, para tratar do 
modelo de concessão de 
pedágios nas rodovias do 
Estado. Os petistas planejam 
mudar o modelo de menor 
preço no lance do leilão para 
o de tarifa de manutenção 
– como era no Governo 
de Dilma Rousseff. O 
deputado Filipe Barros (PL) 
vai apresentar pedido para 
retirar as estradas estaduais 
dos lotes e deixar apenas 
as rodovias federais que 
cortam o Paraná. 

Sonho do parque

A mineradora Vale sonha em 
manter um grande parque 
ecológico no entorno de 
suas minas na serra de 
Brumadinho, onde ocorreu 
a tragédia do rompimento 
da barragem que matou 200 
pessoas. Mas os executivos 
encontram resistência de 
alguns fazendeiros que não 

ESPLANADEIRA
# Sicoob realiza, até dia 12, Semana da Proteção especial 
em alusão ao Dia Internacional da Mulher. # Congresso 

da Mobilidade e Veículos Elétricos acontece dia 7 e 8, em 
Brasília. # Rotary investiu R$ 380 milhões em ações sociais 

ao longo de sua atuação no Brasil. # Ziraldo e Nath Finanças 
lançam, dia 11, livro “Plano Perfeito” ( Ed Melhoramentos). # 
Encontro da Climate Arc acontece nesta quinta (9), com apoio 
do Instituto Clima e Sociedade em SP. # Governador Cláudio 

Castro (RJ) foi elogiado pela organização da 7° edição do 
Consórcio de Integração Sul e Sudeste.

querem negociar as terras. E 
paga-se muito bem...

Arrastapé oficial
Após colegas criarem a Frente 
do Carro Flex, da Beleza & 
Bem Estar e do Bambu, a 
deputada Lídice da Mata 
(PSB-BA) quer lançar a 
Frente Somos Todos pelo 
Forró. A sua Bahia é uma das 
pioneiras no ritmo.

Fado do Barba
O presidente Lula da Silva não 
vai discursar dia 25 de abril na 
Assembleia da República em 
Lisboa, como queria o governo 
português, na comemoração 
da Revolução dos Cravos. 
O Partido Socialista, do 
presidente Marcelo Rebelo, 
notou a repercussão 
negativa na oposição. A saída 
salomônica foi marcar outro 
evento com a participação do 
presidente brasileiro.

Libertando (o saldo)
Adepto da teologia da 
libertação, o deputado federal 
Enio Verri, às vésperas de 
renunciar ao mandato para 
assumir a direção da usina 
de Itaipu - assim ele prevê a 
colegas - não tem o espírito 
Franciscano. Apenas nos dois 
primeiros meses do ano, 
segundo o site da Câmara, 
ele já gastou R$ 138 mil 
com verba indenizatória. Foi 
vice-campeão de gastos em 
fevereiro com R$ 53 mil.
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Polícia Civil investiga causas da
morte de casal no final de semana

Um casal (sendo a mulher 
de 44 anos, e o homem, de 
54), foi encontrado morto na 
manhã de ontem (segunda-
-feira, 6), em Cianorte. O crime 
foi registrado em uma residên-
cia, na Rua Londrina, Zona 4.

Segundo as informações cole-
tadas pela Polícia Militar, primeira 
equipe de segurança pública 
a chegar ao local, na noite da 
última sexta-feira (3), vizinhos 
ouviram uma discussão gerada 
por uma briga dentro do imóvel, 

Ladrão de gado foi ‘pego no pulo’
transportando 18 cabeças furtadas

Um homem de 52 anos 
foi preso ao tentar furtar 
cerca de 43 cabeças de gado 
de uma propriedade rural 
de Alto Piquiri, na noite do 
domingo (5).  O suspeito 
informou aos policiais mili-
tares que os animais seriam 
entregues no município de 
Cruzeiro do Oeste.

A equipe policial foi mobi-
lizada por volta das 21h30, 
após denúncia do furto em 
andamento. Na propriedade 
rural, encontraram um cami-
nhão Mercedes Benz L 1113 
1977 com três homens que se 
preparavam para fugir, porém 
o veículo foi interceptado.

Dois homens consegui-
ram fugir, ficando somente 
um deles. Os militares encon-
traram 18 cabeças de gado 
embarcadas no veículo e 
outras 25 que estavam aparta-
das no curral aguardando uma 
segunda viagem.

Em conversa com a equipe, 

e desde o último sábado não 
visualizaram mais os moradores.

Quando a Polícia Militar foi 
acionada, ao chegar na casa, 
se deparou com muito sangue 
derramado no chão. O corpo 
do homem apresentava pelo 
menos uma perfuração de 
faca. Já no corpo da mulher, 
não pôde ser observado qual 
foi a causa da morte.

Uma faca, toda suja de san-
gue foi encontrada cravada 
em uma cômoda, próximo aos 

corpos. Devido ao mal cheiro, 
moradores das imediações 
acionaram a polícia, que isolou 
a área assim que foi constatado 
que ali seria a cena de um crime.

Investigadores da Polícia 
Civil foram ao local e colheram 
detalhes para tentar identificar 
o que ocorreu.

Equipes do Instituto Médico 
Legal e Criminalística foram 
acionadas para realização dos 
procedimentos e recolhimento 
dos corpos.

CASA onde aconteceu o crime permaneceu fechada durante o final de semana e o cheiro 
forte chamou a atenção dos moradores que pediram a presença da PM no local
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o cidadão detido revelou que foi 
contratado por outro homem 
para realizar o transporte dos 
bois e que receberia a quanti-
dade de R$ 5 mil. Afirmou ainda 
que havia outra pessoa que for-
neceria as notas de produtor 
rural para tentar comercializar 
o gado, que seria entregue em 

Traficantes capotam carro em 
fuga da polícia na madrugada

Dois homens suspeitos de 
traficar pedras de crack na 
região da Estação Rodoviária 
Velha, em Umuarama, capo-
taram um GM Astra na saída 
da cidade para Xambrê, 
durante uma fuga de abor-
dagem da Polícia Militar na 
madrugada de ontem (segun-
da-feira, 6).

A ação policial começou 
por volta das 2h, quando uma 
equipe realizava patrulha-
mento pela área central do 
município e verificou que o 
Astra estava parado no entorno 
da Rodoviária. Usuários de 
crack, conhecidos dos poli-
ciais, se aproximavam do veí-
culo e apanhavam algo das 
mãos dos dois ocupantes, fato 
que configurava uma provável 

ação de tráfico de drogas.
Os PMs resolveram iniciar 

uma abordagem, momento 
em que os ocupantes fugiram 
em alta velocidade.

Uma perseguição começou, 
até que o condutor do Astra 
seguiu em direção à saída para 
Xambrê, mas ainda rodovia, 
perdeu o controle da direção e 
capotou o carro. A dupla fugiu 
a pé e não foi mais encontrada.

Os policiais averiguaram 
o interior do Astra e encon-
traram uma pequena quan-
tia em dinheiro em notas 
pequenas, além de 12 pedras 
de crack, prontas para serem 
comercializadas.

A droga e o veículo foram 
entregues na Delegacia de 
Polícia de Umuarama.

Cruzeiro do Oeste.
Com a presença do proprie-

tário, os animais foram liber-
tados novamente no pasto. O 
suspeito detido, o caminhão, 
além dos nomes e informações 
dos coautores foram apresen-
tados na Delegacia de Polícia 
Civil de Iporã.

CONDUTOR não identificado capotou o Astra quando fugia da abordagem policial que foi 
iniciada na Estação Rodoviária Velha de Umuarama

‘Olheiro’ de contrabandistas 
é flagrado na rodovia PR-323

A Polícia Rodoviária Estadual 
apreendeu um adolescente de 
17 anos por direção perigosa e 
recolheu um veículo Montana 
com três rádios comunicado-
res após uma perseguição pela 
rodovia PR-323, dentro dos limi-
tes do município de Iporã.

A perseguição começou por 
volta das 21h do domingo (5), 
tão logo os patrulheiros avista-
ram o veículo suspeito em alta 
velocidade.

Após receber ordem de 
parada, o motorista fugiu na 
contramão por 6 quilômetros 
até ser abordado, quando 
abandonou o automóvel já na 
área central de Iporã.

O garoto seria um olheiro 
que tinha por objetivo enga-
nar as forças de segurança para 
que fosse possível o transporte 
de mercadorias ilícitas. Ele rece-
beu voz de apreensão e foi con-
duzido junto com o veículo e os 

equipamentos para à Delegacia 
de Polícia Civil de Iporã.

GADO ainda na carroceria do caminhão, embarcado para ser levado até Cruzeiro do Oeste 
onde seria comercializado
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Cultura oferece peça teatral grátis
aos alunos da rede pública de ensino

A Secretaria de Cultural de 
Umuarama trouxe para a cidade 
o espetáculo ‘Geladeira Mágica’, 
encenado pela trupe capixaba 
Quebra-Cabeça Cia de Teatro. 
Foram quatro sessões, em apre-
sentações gratuitas para mais de 
2 mil crianças da rede municipal 
de ensino e alunos das oficinas 
da Fundação Cultural, entre 
domingo e segunda-feira (5 e 
6). A produção foi feita por Arliet 
Lira, de Curitiba.

Segundo o diretor Murilo 
Góes, A Geladeira Mágica 
estreou em 2019 e já foi 

apresentada em mais de 50 ses-
sões diferentes formatos como 
teatros, escolas, lives e até dri-
ve-in, com mais de 10 mil espec-
tadores. “Usamos o universo 
lúdico para promover debates 
sobre consciência alimentar e 
alimentação saudável. Nina e 
Luca são primos que sempre 
se encontram para brincar na 
casa de sua avó. A curiosidade 
em desvendar as delícias antes 
do horário da refeição faz com 
que eles vivam momentos de 
magia e de surpresa cada vez 
que abrem a porta de uma mis-
teriosa geladeira”, relata.

Com texto de Eneidis 
Ribeiro e do próprio Murilo 
Góes, o espetáculo apresenta 
novas lições de bons hábitos 
a crianças e a quem mais for 
capaz de mergulhar em seus 
acontecimentos. “Com leveza 
e humor, A Geladeira Mágica é 
uma dramaturgia ensina e faz 
da imaginação um espaço fértil 

para solidificar boas ideias”, 
resume o diretor.

Rosana Palhoto Dias, secre-
tária de Cultura, relata que o 
espetáculo veio a Umuarama 
com patrocínio do Atacadão, 
por meio da Lei de Incentivo à 

Cultura. “É algo importante pro-
porcionar às crianças o acesso 
a um espetáculo assim, com 
texto que tem supervisão de 
psicólogos, pedagogos, profes-
sores, médicos e terapeutas. 
Em nome do prefeito Hermes 

Pimentel, só temos a agradecer 
ao Ministério da Cultura, à WB 
Produções, Arliet Lira Produções 
e ao Atacadão, além de todas 
as pessoas envolvidas para que 
as apresentações fossem esse 
sucesso”, pontuou.

FORAM quatro sessões, em apresentações gratuitas para mais de 2 mil crianças da rede municipal de ensino e alunos das oficinas da 
Fundação Cultural
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Mortalidade infantil em 2022 foi
a menor entre os últimos 10 anos

Pelo segundo ano conse-
cutivo Umuarama conquista 
a honraria de ficar com o indi-
cador de mortalidade infantil 
abaixo de dois dígitos – em 
2023 obteve nota 9.3, ainda 
menor que os 9.9 de 2022. 
Além de ser o menor índice 
dos últimos 10 anos, é um dos 
menores no Brasil, resultado 
de um trabalho determinado 
realizado por uma equipe 
multidisciplinar da Secretaria 
Municipal de Saúde.

O secretário Herison Cleik 
Silva Lima observa que atingir 
a baixa taxa de mortalidade 
infantil é um dos grandes 
desafios na saúde pública e 
também algo que representa 
um dos principais indicadores 
na qualidade da assistência à 
saúde para gestantes, recém-
-nascidos e crianças. “Temos 
muito o que comemorar, pois 
os indicadores obtidos aqui 
[em Umuarama] evidenciam 
o bom trabalho realizado 
por todos os profissionais do 
setor”, resume.

Ele explica que a taxa de 
mortalidade infantil é obtida 
por meio do número de crian-
ças que morrem antes de 
completar 1 ano, a cada mil 
nascidas vivas. “Diante desse 
quadro é possível avaliar a 
qualidade de vida e obter 
informações sobre a eficácia 
dos serviços públicos, como 

Ações ativas
Alguns investimentos da 
administração municipal 

devem ser destacados para 
explicar o sucesso na redução 
da mortalidade infantil, como 
a mobilização social por meio 
das campanhas de prevenção 
do engasgo, realização do con-
curso de paródias com o tema 
aleitamento materno, creden-
ciamento de laboratórios de 

referência para análises clínica 
e diagnóstico por imagem. 

“Também vale destacar que 
ter sido destaque em 2022 no 

Programa Previne Brasil, ao 
garantir pelo menos seis con-
sultas pré-natal com detecção 
precoce da gestação, realiza-
ção de exames para sífilis e 

HIV e atendimento odontoló-
gico realizado, viabilizando o 

acesso aos serviços da Atenção 
Primária com qualidade e re-

solutividade”, pontua Michelle 
Siqueira Fazoli, enfermeira 

coordenadora do CRMI.

Números
As menores taxas de mortalidade infantil são dos países desenvolvi-
dos – Finlândia, Islândia, Japão, Noruega e Suécia (3 mortes a cada 

mil nascidos). As piores médias são dos países pobres, especial-
mente das nações africanas e asiáticas. O Afeganistão apresenta a 

incrível média de 154 óbitos por mil nascidos vivos. No Brasil, assim 
como na maioria dos outros países, essa taxa está reduzindo a cada 
ano. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), a mortalidade infantil no Brasil segue em declínio. Em 
uma década (1998 – 2010) passou de 33,5 crianças mortas por mil 

nascidas vivas para 22.

Mulheres ganham atenção especial na
quarta-feira na Agência do Trabalhador

saneamento básico, sistema 
de saúde, disponibilidade de 
remédios e vacinas, acompa-
nhamento médico, educação, 
maternidade, alimentação 
adequada, entre outros. E 
estamos avançando positiva-
mente em todos esses quesi-
tos”, indica.

Os números a respeito da 
mortalidade infantil colocam 
Umuarama em destaque e 
faz do município uma referên-
cia quando o assunto é a rede 
materno-infantil. “Para atingir-
mos esses resultados é necessá-
ria uma integração entre gestão 
pública, profissionais de saúde, 
população e prestadores de ser-
viços de saúde, formando uma 
rede de atendimento de referên-
cia para saúde materno-infan-
til, com ações estratégicas para 
enfrentamento e prevenção do 
óbito infantil”, analisa, comple-
mentando que no Brasil esse 
índice é de 13,3.

O secretário completa res-
salta ainda que já são cinco 
anos de dedicação dos pro-
fissionais, por meio de parce-
ria entre unidades de saúde, 
Centro de Referência Materno 
Infantil (CRMI), Centro Mãe 
Paranaense e Programa 
Nascer em Umuarama, para 

O Dia Internacional da 
Mulher, comemorado em 
8 de março, não vai passar 
em branco na Agência do 
Trabalhador de Umuarama. 
Entre as ações programadas 
para prestigiar e homenageá-
-las, durante toda a manhã da 
quarta-feira serão oferecidos 
serviços especiais – e de graça 
– como maquiagem e indica-
ções sobre saúde, beleza e 
bem-estar, além de receberem 
orientações jurídicas sobre 
direitos da mulher.

Ao oferecer atenção espe-
cial às mulheres trabalha-
doras (tanto as que compa-
recerem em busca de uma 
oportunidade de emprego 
quanto as servidoras da pró-
pria Agência), segundo Fábio 
Parmegiani, diretor da Agência 
do Trabalhador, é justamente 

que esse índice fosse reduzido 
pela segunda vez a um dígito. 
“Diferentes ações têm sido 
realizadas no município, como 
educação em saúde para todos 
os médicos e enfermeiros das 
unidades de saúde que aten-
dem as gestantes e crianças, 
garantindo práticas e medidas 
direcionadas à qualificação no 
atendimento, estabelecimento 
de referência para realização de 
pré-natal e puericultura de risco 

promover a autoestima e ‘pres-
tar uma homenagem sincera 
a todas as profissionais que 
representam a força e a deter-
minação dessas guerreiras’. 

“Tivemos a satisfação de 
firmar uma parceria com o 
Cebrac (Centro Brasileiro de 
Cursos), que vai disponibilizar 
professores e alunos do curso 

Beleza e Bem-Estar para cui-
dar de todas as mulheres que 
comparecerem à Agência do 
Trabalhador na quarta-feira”, 
comenta o diretor.

ALÉM de maquiagem e indicações de beleza e bem-estar, elas também terão orientações gratuitas sobre seus direitos
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intermediário ou alto no CRMI 
e CMP, bem como a realização 

do parto na Maternidade 
Norospar”, informa.

OS números colocam Umuarama em destaque e faz do município uma referência quando o assunto é a rede materno-infantil

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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O Conselho Municipal do 
Meio Ambiente (CMMA) con-
vida a sociedade organizada 
de Umuarama e a população 
em geral para participar da 
audiência pública referente à 
revisão do Plano de Manejo da 
Área de Proteção Ambiental 
(APA) do Rio Piava, que será 
no próximo dia 27, a partir 
das 9h, no Anfiteatro Haruyo 
Setogutte, no Paço Municipal.

O tema é o mesmo apre-
sentado na consulta pública 

Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Aceite os novos desafios, principal-
mente se sentir que serão bons para 
a sua carreira. Conhecer lugares e 
pessoas diferentes vai render boas 
paqueras ou trazer novos estímulos 
ao seu romance. 

TOURO  21/4 a 205
Há chance de fazer parcerias van-
tajosas, inclusive com alguém de 
outra cidade. A Lua vai realçar a sua 
sensualidade, sinal de boas opor-
tunidades na conquista e clima 
quente na vida a dois.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Quem pensa em mudar de emprego 
ou conquistar mais estabilidade 
no serviço terá apoio dos astros 
para investir em seus objetivos. Na 
saúde, faça exames preventivos. O 
amor recebe novos estímulos. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Simpatia, bom humor e criatividade 
ajudarão você em todos os setores 
nesta terça-feira. Boa fase para pra-
ticar esportes e trocar ideias com 
pessoas jovens. Pode ter surpresas 
incríveis no setor amoroso.

LEÃO 22/7 a 22/8
Controle suas reações e não pinte 
os problemas maiores do que real-
mente são: seja objetivo(a). Sua 
experiência pode fazer toda dife-
rença no emprego. Sorte na paquera 
e no romance. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Você deve apostar no diálogo: se 
falar com jeitinho, vai conseguir 
tudo que quiser. Sucesso para quem 
trabalha com o público, ensino e 
comércio. Seu carisma pode render 
boas surpresas na paquera. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Pense em coisas que possa fazer 
em casa para faturar. Mas nada de 
gastar demais. A Lua vai favore-
cer encontros à noite, boa notícia 
para quem quer esclarecer algum 
assunto com quem ama. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Você vai se sentir mais confiante e 
irá encarar os desafios com muita 
fé e otimismo. Pode pintar uma 
grana extra à noite: confie no seu 
tino comercial. Explore seu carisma 
para envolver seu alvo na paquera. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Você deve prestar muita atenção 
aos seus pressentimentos, princi-
palmente para identificar pessoas 
falsas e oportunistas. O trabalho vai 
exigir mais concentração. No amor, 
aja com discrição. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Você pode fazer parcerias importan-
tes. Trabalhar em equipe será muito 
produtivo. Vida social agitada pode 
render novas amizades e paqueras. 
Uma pessoa misteriosa deve atrair 
sua atenção à noite. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Você vai querer mostrar todo seu 
potencial no serviço, ainda mais 
se estiver em busca de reconhe-
cimento. Prove sua competência. 
Ótima noite para encontrar amigos. 
Planeje o futuro com seu bem. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Os astros despertam sua curiosi-
dade e você vai se interessar por 
tudo que traga novidades para sua 
vida. No trabalho, mostre que quer 
progredir. Pode pintar paquera com 
alguém de outra cidade. 

Os nascidos em 7 de março desejam corrigir as desigualdades existen-
tes. São críticos, idealistas, mas podem ser considerados rudes, irônicos 
e até cínicos por quem não os compreende.

Horóscopo nascidos em 7 de março

   

Crescente
27/02 - 05h06

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Terça 7/3/2023

Muitas nuvens

Paranaguá
max 29
min 22

max 29
min 20

Cascavel
max 28
min 18

Foz do Iguaçu
max 32
min 21

max 28
min 19

Curitiba
max 26
min 17

FASES 
DA LUA

Quarta 8/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Quinta 9/3/2023

Sol

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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BANCO 5

MB
TREVONEGRO

ECOLOGIA
VILANESCO

MORTACICA

LANSIAS
ATIREIRMN

ADERNADOS
DDOOFR

CAPONACELA

VENTILAVA
CARDEALEG

COAMADRO
IBPENOSA

TANATOSSONO

Símbolo
do naipe
de paus

(baralho)

Famosa
obra de 

Beethoven

Estudo
científico
de Ernst
Haeckel

Espaço de 
exposições
no Ibira-

puera (SP)

Rude;
grosseiro

Alexandre
(?), ator

brasileiro

Sabor de-
sagradável
frequente
no caju

Ed (?): o
detetive

criado por
Verissimo 

Neil Si-
mon, dra-
maturgo
dos EUA

Resso-
nância

Magnética
Nuclear

O territó-
rio do Qui-
lombo dos
Palmares

Arejava
(o recinto)

Integra o 
Sacro Co-
légio e ele-
ge o Papa

Antigo
cemitério
no terreno
da igreja

Sensação 
incontrolá-
vel no nar-
coléptico

Cidade on-
de se loca-
liza a CSN

Motim popular
ocorrido no Rio de
Janeiro, em 1904

Peça elástica de colchões
(?)

d'Estaing,
político 

A cor da lã natural A ideia
errônea de discrimi-
nação do negro em
relação ao branco

Arroz, em
inglês

Náuseas

Chefe
mafioso

Inclinados
para o la-
do (barcos)

Disparei
(arma de

fogo)

"Fast-(?)", comida
de lanchonete 

(?) Kardec: o Codifi-
cador do Espiritismo

Cesta do
aeróstato
A 4ª dimen-
são (Fís.) 

"Doctor",
em Ph.D.
Madeira

resistente

Filtram
Pulsão da

morte
(Psican.)

Actínio
(símbolo)
Precedeu 
o Windows

Galinha
(gíria)

Um bilhão
(fam.)

4/capo — food — mort — rice. 6/nacela. 7/giscard — tânatos.
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L N C V
I N D U S T R I A L

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

O U A I E R E
S A F A R A O
D A T A R O N S

H I D R O M E T R O
O D O R I D I O MA

A A D N O R R
T E S I R R A

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

C O M P O R T A D O
S E R E N O S O S

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.

Audiência do plano de manejo da APA do Piava
realizada por meio de formu-
lário eletrônico, entre os dias 
15 a 22 de fevereiro: ‘Visão 
das comunidades e pro-
posta de zoneamento eco-
lógico-econômico da APA do 
Rio Piava’.

“Na consulta pública colhe-
mos opiniões da população, 
que preencheu os formulários 
respondendo perguntas sobre 
como cada um vê a nossa APA, 
além de deixarem sugestões. 
Agora pretendemos fechar 

o trabalho com a audiência 
pública, onde os representan-
tes da sociedade poderão se 
manifestar”, disse a presidente 
do CMMA, Fernanda Periard 
Mantovani.

Um dos objetivos é garan-
tir desenvolvimento ambien-
tal sustentável em harmonia 
com a infraestrutura urbana 
para melhorar a qualidade 
de vida dos umuaramenses. 
O plano de manejo existe 
para assegurar a utilização 

da área da APA da forma mais 
adequada, garantindo a sua 
conservação com o uso racio-
nal dos recursos naturais.

“Trata-se de um instru-
mento que ajuda a levan-
tar demandas e a nortear 
a implementação de medi-
das para o desenvolvimento 
econômico, social e ambien-
tal, intervindo nos aspec-
tos socioambientais que 
determinam a utilização e 
ocupação dessa unidade de 

conservação”, explica o secre-
tário do Meio Ambiente do 
município, Rubens Sampaio.

Para ele, a audiência 
pública revela o pensamento 
da população a respeito da 
APA e contribui para a proteção 
das nascentes, cachoeiras, cur-
sos d’água, áreas de preserva-
ção permanente, reserva legal, 
áreas de reflorestamento e de 
uso do solo, culturas perma-
nentes e temporárias, estradas 
rurais, etc.
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www.uopeccan.org.br

Chevrolet Onix 
1.0 - 0km

1º

Honda CG -160cc 
START 0km

2º

Honda CG -160cc 
START 0km

3º

Televisor
42 polegadas

5º

Celular
Smartphone

4º

Imagens meramente 
ilustrativas

    O Complexo Hospitalar Uopeccan é referência no diagnóstico e 
tratamento contra o câncer, oferecendo quimioterapia e um dos 
mais modernos centros de radioterapia do país. Além de ser 
credenciado a realizar o transplante de fígado e medula óssea. 
 Somente no ano passado, foram realizados 392.587 atendimentos 
em Cascavel e Umuarama! Sua contribuição é muito importante 
para mantermos a qualidade nos atendimentos oferecidos, 
possibilitando que os pacientes recebam um tratamento moderno, 
com mais chances de cura e conforto.

Ação Entre Amigos
Unindo forças em prol de vidas!

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0743 | (44) 99116-7662 (WhatsApp).

Adquira o cupom no 
valor de R$250,00

Kia Niro é eleito o Carro Urbano do Ano
Por seus atributos de 

espaço, praticidade, segu-
rança, dirigibilidade e dispo-
nibilidade nas versões HEV, 
PHEV e BEV – no Brasil, por 
enquanto somente HEV –, o 
Kia Niro foi eleito o “Melhor 
Modelo Urbano” por 63 jorna-
listas (exclusivamente mulhe-
res) de 45 países para concor-
rer ao prêmio The Women’s 
World Car of the Year”, a ser 
anunciado no próximo dia 8 
de março, Dia Internacional 
da Mulher.

O Kia Niro concorre com 
o Jeep Avenger (Melhor SUV 
Familiar), Citroën C5 X (Melhor 

Carro Grande), Nissan X-Trail 
(Melhor SUV Grande), Audi RS3 
(Melhor Performance) e Ford 
Ranger (Melhor 4x4 e Picape).

“Independente do resul-
tado final, o fato de o Niro ter 
sido indicado como Melhor 
Modelo Urbano já é uma 
grande vitória”, avalia José 
Luiz Gandini, presidente da Kia 
Brasil, para quem “o modelo 
vai despertar mais atenção 
quando o Niro 100% elétrico 
chegar ao País, lançamento 
previsto para este ano”.

Jeep é a líder entre os SUVs

O Kia Niro 100% elétrico tem lançamen-
to previsto no Brasil ainda eneste ano
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Chegam ao Brasil os primeiros
comerciais leves da SERES

Já estão no Brasil as pri-
meiras unidades da linha de 
comerciais leves elétricos a 
serem vendidos pela SERES no 
País. O primeiro lote foi desem-
barcado do navio Arabian Sea 
na madrugada de 20 de feve-
reiro no porto de Vitória (ES) 
e é composto por 20 unidades 
dos modelos EC35 EV e EC31 
EV. Esses carros serão os pri-
meiros elétricos a serem ven-
didos por meio da plataforma 
comercial hospedada no site 
seresmotors.com.br.

As vendas dos modelos elé-
tricos DFSK EC31 EV e EC35 EV 
a público serão iniciadas na 
segunda quinzena de março. 
O EC31 EV é um mini-truck 
com três opções de comparti-
mento de carga (baú de PVC, 

No encerramento do pri-
meiro bimestre de 2023, a Jeep 
garantiu a liderança do seg-
mento de SUVs com 17.578 mil 
unidades emplacadas. Além 
disso, a marca também se des-
tacou no resultado mensal de 
fevereiro, com 19,2% de share 
entre os SUVs e 9.054 emplaca-
mentos, o que a colocou como 
a quinta marca que mais vende 
no mercado brasileiro, com 
7,5% de participação, consi-
derando todos os segmentos.

Fevereiro também pode ser 
considerado o mês do Jeep 
Commander. Durante o mês, o 
modelo garantiu, mais uma vez, 
a liderança do seu segmento, 
com 35% de market share e 
1.577 unidades comercializa-
das. Como se não bastasse, o 
Commander ainda tem mais 
motivos para comemorar: alcan-
çou a marca de 40 mil unidades 
produzidas e comemorou o feito 
no Galo da Madrugada, festivi-
dade típica da cultura pernam-
bucana e que a Jeep foi uma das 

plataforma e caçamba metá-
lica aberta) e dimensões que 
o colocam em um tamanho 
intermediário entre os mode-
los disponíveis no mercado 
(pouco mais de 4,7 metros 
de comprimento, de 1.165 a 
1.280 kg de capacidade de 
carga – dependendo da confi-
guração – e 6,8 m³ de  volume 
do compartimento de carga 
na versão baú). O furgão de 
carga EC35 EV tem comparti-
mento com 4,8 m³ de volume 
e capacidade para até 950 kg 
de carga. Ambos têm bateria 
de lítio de 38,7 kWh com 60 
kW de potência (81 cv) que 
permite carregamento rápido 
em até 1h30min e autonomia 
de até 300 km (ciclo NEDC) ou 
215 km (ciclo WLTP). 

COMERCIAIS leves EC31 EV e EC35 EV deixando o porto de Vitória (ES)

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

patrocinadoras oficiais.
O Jeep Compass também 

fez bonito mais uma vez. Com 
43% de share, manteve a lide-
rança com folga do segmento 
de C-SUVs durante o mês de 
fevereiro. Foram 4.430 unida-
des comercializadas, o que 
corresponde a mais de mil 
unidades à frente do segundo 
colocado. Considerando os 
dois primeiros meses do ano, 
o Compass já emplacou 8.569 
unidades, o que garante o 
sucesso absoluto do modelo 
junto aos clientes brasileiros. 

Tanto em fevereiro, como no 
acumulado do ano, o Jeep 
Compass garantiu seu lugar na 
lista dos TOP 10 modelos mais 
vendidos do mercado, consi-
derando todos os segmentos.

Os resultados da Jeep 
ganharam ainda mais força 
com as vendas do Jeep 
Renegade, que obteve em 
fevereiro 9,5% de participa-
ção no concorrido segmento 
dos B-SUVs, com 3.019 unida-
des vendidas. Jeep Wrangler 
e Gladiator completaram os 
números da marca no mês.

NO mês de fevereiro, a Jeep conquistou 19,2% do segmento de SUVs
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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
TRACKER 1.0 TURBO LTZ 21/22 CINZA COMPLETO, AUT R$ 119.900,00
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

DE EMPREGOVAGA

Agência do Trabalhador de Umuarama 
Avenida Rio Branco, 4211 - Centro 

CEP 87501-130 - Umuarama/PR 
Fone/Fax: (44) 3621 1100

      158 Vagas disponíveis para o dia 07/03/2023, sujeito a
alteração a qualquer momento. Interessados a concorrer as
vagas comparecer na agência do trabalhador com carteira de
trabalho e CPF, não e necessário fazer o agendamento para as
vagas.

Acabador de mármore e granito
 Açougueiro
 Advogado
 Arte-finalista
 Atendente de cafeteria
 Atendente de padaria
 Atendente de telemarketing
 Atendente do setor de
hortifrutigranjeiros
 Auxiliar administrativo
 Auxiliar de costura
 Auxiliar de cozinha
 Auxiliar de estoque
 Auxiliar de expedição
 Auxiliar de faturamento
 Auxiliar de lavanderia
 Auxiliar de limpeza
 Auxiliar de linha de produção
 Bordadeira
 Carvoeiro
 Chapeiro
 Chefe de cozinha
 Cobrador externo
 Comprador
 Conferente de carga e descarga
 Conferente de logística
 Consultor de vendas
 Corretor de imóveis
 Costureira de máquina reta
 Costureiro, a máquina na
confecção em série
 Cozinheiro de hospital
 Cozinheiro de restaurante
 Cozinheiro geral
 Educador social
 Embalador, a mão
 Empregado doméstico nos
serviços gerais
 Florista (comércio varejista)
 Instrutor de informática
 Magarefe
Mecânico
Mestre de obras
 Modelista de roupas

Monitor de sistemas eletrônicos de
segurança externo
 Monitor interno de alarmes
 Montador de móveis de madeira
 Motorista entregador
 Nutricionista
Oficial de serviços gerais na
manutenção de edificações
 Operador de caixa
 Operador de caldeira
 Operador de máquinas fixas, em
geral
 Operador de retro-escavadeira
 Operador de sala de máquinas
(embarcações)
 Pedreiro
 Personal treanning
 Professor das séries iniciais
 Professor de educação física no
ensino médio
 Professor de língua portuguesa
 Promotor de vendas
 Recepcionista de consultório
médico ou dentário
 Recepcionista de hotel
 Repositor - em supermercados
 Repositor de mercadorias
 Representante comercial
autônomo
 Retificador de motores de veículos
 Revisor têxtil
 Serralheiro
 Servente de pedreiro
 Soldador
 Supervisor de vendas comercial
 Sushiman
 Tapeceiro de móveis
 Técnico de enfermagem do
trabalho
 Trabalhador rural
 Tratorista agrícola
 Vendedor interno
 Vendedor pracista

@allegra .visual

EXTRAVIO DE ALVARÁ
UMUPET, inscrita sob nº CNPJ: 
11.639.395/0001-30, estabele-
cido na Rua Aguia,2408 – con-
junto Habitacional Patrimônio, 
CEP 87.505.350, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
comunica para devidos fins 
o extravio de seu alvará nº 
28750/2010. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

A Secretaria Municipal de 
Saúde reforçou as medidas de 
enfrentamento à infestação 
de mosquitos registrada nas 
últimas semanas na Zona 1, 
entre o Corpo de Bombeiros 
e a Escola Adventista. A fisca-
lização foi intensificada e os 
proprietários de dois imóveis 
da região foram notificados a 

Secretaria de Saúde reforça medidas
de combate a infestação de mosquitos

tomar providências, devido à 
existência de vários focos com 
larvas, indicando a reprodução 
de mosquitos.

A diretora da Vigilância 
em Saúde, Sandra Pinheiro, 
tem acompanhado de perto a 
situação. “Nossas equipes de 
agentes de combate a ende-
mias realizaram vistorias nos 

imóveis próximos, tanto pre-
sencialmente quanto por meio 
de drone. As árvores da redon-
deza tiveram os ocos e frestas 
preenchidos com o plantio de 
orquídeas e os agentes aplica-
ram inseticida nos focos que 
não puderam ser eliminados 
de imediato”, explicou.

Todas as ações possíveis 
estão sendo feitas, segundo a 
diretora. Ela informou também 
que os principais focos foram 

localizados na parte superior do 
prédio da Previdência Social. A 
administração local já identifi-
cou a origem do acúmulo de 
água e anunciou estar tomando 
providências. “Uma nova visto-
ria será realizada em breve para 
verificarmos as medidas adota-
das e definirmos os próximos 
procedimentos”, disse Sandra.

Por enquanto não foi regis-
trado nenhum caso de dengue 
naquela região, mas isso não é 

motivo para descuido.

Assine o
 T R I B U N A   H O J E

(44)3056-6050
E receba a versão impressa

na sua  casa ou no seu trabalho!
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Zélia Casoni “Nunca deixe suas lembranças serem maiores 
do que os seus sonhos”

Doug Ivester

LOGO CEDO!
Hoje, às 8h, Sirley Batatinha faz um 
talk show com perguntas e respostas 
sobre “A importância das consultorias, 
da capacitação continua e tomada de 
decisão” e Jane Panaro Queiroz fala do 
Sebrae e o que ele oferece para o cres-
cimento empresarial. Várias empresá-
rias marcam presença para absorverem 
ideias e soluções.

ABERTURA
A 48a Exposição Agropecuária, Comercial 
e Industrial de Umuarama/21a Feira In-
ternacional será aberta para convidados 
nesta quinta-feira (9), às 20h, durante 
solenidade no parque Dario Pimenta da 
Nóbrega. A expectativa é de público e 

negócios recordes nos 11 dias da realiza-
ção, que vai até 19 de março.

VENDA CASADA
O Procon de Minas Gerais multou a 
Apple em R$ 12 milhões por vender 

iPhone sem carregador. O órgão 
alega que a prática configura venda 
casada, o que força o consumidor 
a comprar separadamente o smar-
tphone e o carregador, essencial 
para o funcionamento do celular. 
A Apple foi procurada para uma 

tentativa de acordo com as autori-
dades, mas a empresa “não regis-

trou qualquer interesse”, segundo o 
Procon. Com a multa, a fabricante 

do iPhone tem 10 dias para recorrer 
da decisão ou, do contrário, deve 
pagar a multa em até 30 dias. A 

companhia também já foi multada 
outras vezes pelo mesmo motivo 

pelo Ministério da Justiça (R$ 12,2 
milhões), pelo Procon-SP (R$ 10,5 
milhões) e pela Justiça de São Pau-

lo (R$ 100 milhões). (Poder360)

EU FUI!
As empresárias Kelly  Ribas, Adriana Peteno, Larissa Mirian da Silva e as diretoras 

do Conselho da Mulher da ACIU -, Valmira Pugas e Carina Previatto foram presenças 
marcantes no evento que aconteceu ontem (dia 6) , logo cedo, no anfiteatro da ACIU 

em comemoração a Semana da Mulher.na série, Mulheres que se superam.

OSCAR
 A uma semana da cerimônia do Oscar, 
o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo 
Tempo  segue vencendo prêmios. No 
sábado, foi a vez de bater o recorde 

de vitórias no Spirit Awards, principal 
premiação de filmes independentes nos 
Estados Unidos. Foram sete categorias 
conquistadas, incluindo melhor filme, 
direção, roteiro e atuação. Na sema-
na passada, o filme de Daniel Kwan e 

Daniel Scheinert já tinha batido a marca 
de mais estatuetas no SAG Awards, o 

prêmio do sindicato dos atores, vencen-
do em quatro categorias. (Folha)

ARQUIVO PESSOAL
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