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Município vai abrir licitação para
construir creche no Metropolitano
A Prefeitura de Umuarama vai licitar nos próximos dias a construção 
de um novo Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) no Parque 
Residencial Metropolitano. Com a estrutura, a Secretaria de Educação 
ampliará a oferta de vagas para esta modalidade educacional, aten-
dendo crianças de famílias que vivem no bairro e também em outras 

regiões da cidade, e estão inscritas no Sistema Fila Única. O investimento 
deve girar em torno de R$ 4 milhões e a empreiteira responsável pela 
obra será definida por meio de concorrência pública com abertura das 
propostas prevista para hoje. Com a nova creche serão abertas 188 vagas 
em período integral ou até 376 se a opção for por período parcial.  
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Antecipada
liberação do
programa do

IR 2023
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Moraes liberta
149 mulheres

presas por atos
antidemocráticos

l 3

A Prefeitura é uma das 
grandes parceiras da 
SRU na realização da 
Expo Umuarama, que 
chega à sua 21ª edição 
internacional. Para 
acomodar toda esta 
estrutura e garantir 
confor to aos visitantes 
a Prefeitura realizou 
uma série de serviços 
no recinto, envolvendo 
o trabalho de diversas 
secretarias municipais. 
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A Polícia Civil prendeu 18 homens, ontem, durante uma operação de combate à violência contra as mulheres em 
todo o Estado. Um dos detidos foi capturado em Umuarama e 11 deles são considerados suspeitos por crimes 
de feminicídio. A ação aconteceu simultaneamente em todo o Paraná e faz parte da Operação Átria, realizada pelo 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com abrangência nacional. A ação deve durar todo o mês. 

Parquinho na ‘faixa’

Audiência
vai debater 
o controle 
de armas
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PR tem a menor
diferença salarial

entre homens
e mulheres
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Prefeitura na Expo
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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 0,04 0,09 1,53

Índice JAN FEV MAR
IGP-M (FGV) 1,0545 1,0379 1,0186
IGP-DI (FGV) 1.0503 1,0301 1,0353
* 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

7/2 a 7/3 0,5834 0,5834 0,0830
8/2 a 8/3 0,5831 0,5831 0,0827
9/2 a 9/3 0,5828 0,5828 0,0824
10/2 a 10/3 0,5829 0,5829 0,0825
11/2 a 11/3 0,5837 0,5837 0,0833

Ações % R$
Petrobras PN +1,27% 25,42 
Vale ON +0,91% 86,11 
ItauUnibanco PN +1,25% 25,14 
Bradesco PN +3,09% 14,02 
Magazine Luiza ON +6,52% 3,43 
Yduqs ON +12,17% 7,56

IBOVESPA: +2,22% 160.540 pontos

Iene 136,88
Libra est. 0,84
Euro 0,95
Peso arg. 200,02

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,0% 5,1390 5,1400 -1,6%

PTAX  (BC) -1,0% 5,1381 5,1387 -1,3%

PARALELO -1,1% 5,0400 5,4500 -2,0%

TURISMO -1,1% 5,0400 5,4300 -2,0%

EURO -1,3% 5,4217 5,4244 -1,8%

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 08/03

Iene R$ 0,0375
Libra est. R$ 6,08
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.399.97 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/03 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 1.526,75 1,50 0,5%
FARELO mar/23 498,40 -3,10 3,4%
MILHO mar/23 634,50 -7,50 -6,5%
TRIGO mar/23 674,50 -10,25 -11,8%

SOJA 155,93 -0,9% -2,6% 154,00
MILHO 75,93 0,2% 0,2% 77,00
TRIGO 89,75 0,0% 0,2% 90,00
BOI GORDO 270,83 0,0% 1,8% 262,00
SUINO 7,18 0,1% 10,6% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 08/03 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 08/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 08/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 163,00 -1,8% -4,7%
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

8 VARIEDADES   Quinta-feira 9 de março de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Dia perfeito para fazer novos contatos, 
ampliar seu círculo de conhecidos, mas 
não deve misturar amigos e dinheiro 
porque pode ter prejuízo. No amor os 
amigos vão desempenhar um papel 
importante na paquera e até apresen-
tar alguém.

TOURO  21/4 a 205
Diminua as críticas e não cobre demais 
de si mesmo/a nesta quinta-feira. 
Alguém popular tem tudo para ganhar 
seu coração, mas diminua um pouco as 
expectativas se está em busca de um 
novo amor.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Procure agir com responsabilidade e 
faça escolhas seguras. É preciso muita 
paciência, nem tudo acontece como 
a gente gostaria. Paixão à distância 
ou virtual pode surpreender, desde 
que consiga manter a desconfiança 
sob controle.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Mudanças e novidades podem bagun-
çar os seus planos, mas não significa 
que serão ruins. Atenção com uma 
amizade que não anda tão bem. Veja 
se vale a pena insistir ou se é melhorar 
tirar a pessoa da sua vida de uma vez 
por todas.

LEÃO 22/7 a 22/8
Se precisa terminar algumas coisas 
que ficaram pendentes ou se tem tra-
balho pra fazer, em home office ou 
não, aposte no diálogo para bater suas 
metas. As diferenças ou cobranças tal-
vez provoquem atritos com alguém 
próximo em casa.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Melhor não deixar que distrações pelo 
caminho atrapalhem seu rendimento. 
A saúde também precisa de cuidados 
extras. A paquera também não traz 
grandes novidades e controle o ciúme 
caso já tenha um par.

LIBRA  23/9 a 22/10
Reuniões virtuais pra acertar detalhes 
com a equipe de trabalho. A noite pode 
ter complicações no romance ou na 
conquista. Mas o clima tenso não dura 
muito e paixão à primeira vista pode 
surgir quando menos espera.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Vai ser difícil manter a paz se a famí-
lia quiser dar opinião nos seus relacio-
namentos pessoais. Um segredo de 
família, ou ligado ao passado, pode 
vir à tona e tumultuar as coisas ainda 
mais. A conquista anda devagar, mas 
não descarte um amor antigo.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Vale apostar no trabalho de equipe 
pra dar conta de todas as tarefas que 
estão acumuladas. Você pode ter pro-
blemas se acreditar em tudo o que lê 
por aí. Na paquera, dê uma chance 
a uma pessoa que conheceu através 
dos amigos.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
As finanças estão em destaque e você 
pode encher o bolso nesta quinta, 
mas é preciso cuidado com gastos por 
impulso. No amor, seu jeito possessivo 
se intensifica e pode provocar atritos 
com o par.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Pode provocar atritos com uma pes-
soa da família. Quer manter a paz 
em casa? Seja flexível e não bata o 
pé pra que tudo seja do seu jeito. No 
amor se tiver compromisso é um bom 
momento para reacender a paixão.

PEIXES 20/2 a 20/3
No trabalho deve aliar intuição e prati-
cidade para se dar bem, mas será pre-
ciso cautela com as palavras, por isso 
fique longe de gente falsa. Na paquera, 
caso clandestino pode parecer irresistí-
vel, mas cuidado para não ser exposta 
(o) por alguém.

Os nascidos no dia 9 de março são cuidadosos em quase tudo e não ficam 
satisfeitos até que cheguem à raiz do problema. Têm aversão por auto-
ritarismo e, devido ao seu alto idealismo, tendem a proteger os fracos e 
oprimidos. Sejam ou não rotulados de excêntricos ou descuidados, têm 
pontos de vista mais elevados e imparciais do que as demais pessoas.

Horóscopo nascidos em 9 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 9/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 29
min 24

max 29
min 21

Cascavel
max 25
min 21

Foz do Iguaçu
max 27
min 23

max 29
min 20

Curitiba
max 27
min 18

FASES 
DA LUA

Sexta 10/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 11/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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BANCO 5
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EAMAGOAR
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alérgica
cutânea
(Med.)

Divisão
de um
caule

(?)
queridos:
pessoas
amadas

Marca
de gols
batida 

por Pelé

Sua
capital 
é Belo

Horizonte

Dar
dentada

em 

Sem ter
nada para

fazer

Admira;
quer
muito
bem 

Saciada;
empan-
turrada

"(?) Moral",
sucesso
do Jota
Quest

Disco
voador
(ingl.)

O homem
que vai
casar

Robert De
(?), ator

Ferir;
ofender 

Estações que sucedem
ao inverno e ao verão,

respectivamente
Que não é oxidável

Vasco da (?),
clube carioca (fut.)

Produto proibido em
linhas de pipa

Impor; 
determinar

Chega;
regressa 

Combustível
de ônibus
Suporte pa-
ra o braço

Quase
despido

Manchado
(o papel)

Ordinal
(abrev.)
Prata

(símbolo)

Ir ao chão;
tombar

Perversão
sexual

(?)-music,
gênero
baiano

São e salvo

Resumo 
de reunião

Que viaja
(o circo)
Vogais 

de "pera"

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

(sigla)
Metro 

(símb.)

Vazio
(?)

Fleming,
escritor

Disposi-
tivo que

direciona
o navio

A 3ª nota
musical
Colocar
de volta 

54, em
romanos
Asiático,
em inglês

3/ian — ufo. 5/asian. 6/diesel. 9/urticária.
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Indício 
patogno-

mônico de
sarampo

Força
vital da

teoria de
Mesmer

Nação
fronteiriça

ao Pará

Remo, 
em inglês

O envia-
do de
Deus

(Bíblia)

(?) de
leite,

função de
escravas

Conser-
var no
mesmo
estado

Textos
sagrados
do Hin-
duísmo

O clima 
da região
tempe-
rada

(?) Bacon,
ator de 
"They/
Them"

Divulga es-
tatísticas 

de doenças
no mundo 
Ornamen-
to de ou-
ro ou de
pedraria

Sufixo de 
"brincalho-

na": au-
mentativo

Cuja voz
transmite
alegria 
(p. ext.)

Saliência
defensiva
no castelo
medieval  

(?)
Reeves, 
astro de
"Matrix"

À (?) 
de: à

maneira
de

Antítese 
da morte
Líquido 

fecundante

Estrondo,
em inglês 
Ave aus-
traliana

Burros

Clássico 
do Cinema

japonês

Salgados
(poét.)

Materiais 
de costura 

Ano, em
francês

Procurem
intimidar

Extremos
da Terra
Resposta 

do anuente

Sucesso do Legião
Urbana, faixa do

álbum "Dois" 
da banda

Ler a (?), "habilida-
de" da cartomante

Foi atingido por
Buda aos 35 anos

Sem viva-
cidade

Murchar,
em inglês

O país da
Revolu-
ção San-
dinista

(?) Kelly, princesa
Metro cúbico,

decímetro cúbico e
centímetro cúbico

Distinta;
insigne

A direção
austral

Ali

Asteroide
com satéli-
te natural

2/an. 3/din — ida — oar — ran. 4/dixe — fade. 5/ameia — vedas. 14/sinais de koplik.
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Receita antecipa para esta quinta
liberação do programa do IR 2023

O contribuinte poderá 
organizar as contas com o 
Leão antes do início do prazo 
de entrega da Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física 2023. Com uma semana 
de antecedência em relação 
ao previsto, a Receita Federal 
libera hoje (quinta-feira, 9) o 
programa gerador da declara-
ção deste ano (ano-base 2022).

Originalmente, a liberação 
do programa está prevista para 
o dia 15, primeiro dia de entrega. 
O programa gerador poderá 
ser baixado no site da Receita 
Federal, pelo Centro virtual de 
Atendimento a Contribuintes 
(e-CAC), ou pelo aplicativo Meu 
Imposto de Renda, disponível 
para tablets e celulares dos sis-
temas Android e iOS.

O prazo de entrega da decla-
ração não foi alterado e conti-
nuará de 15 de março a 31 de 
maio. O que mudará é que o 
contribuinte poderá adiantar-se 
e deixar a declaração salva, dias 
antes de transmiti-la à Receita.

Em nota, a Receita expli-
cou que a antecipação do pro-
grama gerador também ajudará 
a evitar congestionamentos que 
costumam ocorrer no primeiro 
dia de entrega da declaração, 
quando todo mundo baixa o 
programa ao mesmo tempo.

“A antecipação do PGD [pro-
grama gerador da declaração] 
ajuda o contribuinte que, ao ter 
acesso às informações necessá-
rias para a entrega da declara-
ção, pode se organizar e juntar 
a documentação que for neces-
sária. Além disso, deve evitar 
possíveis congestionamentos”, 
explicou o Fisco no comunicado.

O envio da declaração 
pré-preenchida, esclarece a 
Receita, continuará previsto 
para a data original, 15 de 
março. Segundo a Receita, 
somente nessa data, o Fisco 
conseguirá reunir as informa-
ções das declarações de ren-
dimentos enviadas no fim de 
fevereiro por empregadores, 
instituições financeiras e planos 

de saúde e cruzá-las com a base 
de dados da Receita.

NOVIDADES
As regras de Declaração do 

Imposto de Renda Pessoa Física 
2023 foram anunciadas no 
último dia 27. Entre as novida-
des, estão a prioridade no rece-
bimento da restituição de quem 
optar por receber via Pix, desde 
que a chave seja o Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) do cida-
dão, e de quem usar o modelo 
pré-preenchido.

Outra novidade ocorre para 
quem tem investimentos na 
bolsa de valores. Agora, a decla-
ração só é obrigatória para o 
investidor que tenha vendido 
ações cuja soma superou, no 
total, R$ 40 mil ou se ele obteve 
lucro com a venda de ações em 
2022, sujeito à cobrança do IR. 
Anteriormente, qualquer contri-
buinte que tivesse comprado ou 
vendido ações no ano anterior 
tinha que declarar, independen-
temente do valor.

Indicador Econômico recua 11
pontos no 1º trimestre de 2023

O Brasil registrou recuo de 
11 pontos no Indicador de Clima 
Econômico (ICE) e atingiu 73,5 
pontos no primeiro trimestre 
de 2023. Na sua composição, o 
Indicador da Situação Atual (ISA) 
teve queda de 21,7 pontos alcan-
çando 70,6 pontos, enquanto no 

Indicador de Expectativas (IE) caiu 
0,4 ponto chegando a 76,5 pon-
tos. É o que aponta a Sondagem 
Econômica da América Latina, 
que apura os indicadores e foi 
divulgada pelo Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/FGV).  

Com o desempenho, o Brasil 
está no grupo de países pesqui-
sados que registrou queda nos 
três indicadores no 1º trimestre 
de 2023. “O cenário para o Brasil 
é de uma estabilidade e de piora 
acentuada (acima de 20 pontos)”, 
informou a FGV
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Moraes libertou 149
mulheres presas por
atos antidemocráticos

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), libertou mais 
149 mulheres presas por causa 
dos atos antidemocráticos de 
8 de janeiro, quando as sedes 
dos Três Poderes foram invadi-
das e depredadas.

Com as novas decisões, pro-
feridas ao longo da semana, foi 
concluída a análise de todos os 
pedidos de liberdade provisória 
feito por mulheres presas em 
decorrência do 8 de janeiro. As 
decisões foram divulgadas pelo 
Supremo ontem (quarta-feira, 
8), em que se comemorou o Dia 
Internacional da Mulher.

Segundo dados do Supremo, 
foram libertadas até o momento 
407 mulheres, enquanto 82 per-
manecem presas. No caso das 
que foram soltas, Moraes aplicou 
o entendimento de que elas tive-
ram condutas menos graves e não 
representam ameaça ao curso da 
investigação, podendo responder 
a denúncia em liberdade.

Perfil conservador do Congresso
pode impactar pautas feministas

Parlamentares da nova 
legislatura têm um posiciona-
mento mais conservador em 
relação a pautas relaciona-
das ao movimento feminista. 
É o que aponta o estudo Perfil 
Parlamentar (2023-2026) Sob a 
Ótica da Agenda Feminista, do 
Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria (Cfemea), com base 
em análises dos conteúdos das 
redes sociais dos 513 deputa-
dos federais e dos 81 senadores 
(incluindo os eleitos em 2022). 
O Cfemea considerou somente 
as publicações feitas no período 
oficial de campanha eleitoral de 
2022 (16 de agosto a 30 de outu-
bro), em sites dos parlamenta-
res e no Facebook, Instagram, 
Twitter e YouTube.

COMPOSIÇÃO
As mulheres representam 

52,62% do eleitorado brasi-
leiro, de acordo com a Justiça 
Eleitoral. Apesar de as mulhe-
res serem a maioria, não há 
reflexo na composição do 
Congresso Nacional. O estudo 
do Cfemea confirmou que falta 
equidade de gênero e raça 

PARECER
A Procuradoria-Geral da 

República (PGR) deu parecer 
favorável às libertações. As 
mulheres soltas foram denun-
ciadas pelo Ministério Público 
Federal (MPF) por incitação ao 
crime e associação criminosa.

Foram soltas também quatro 
mulheres suspeitas de condutas 
mais graves, e que foram denun-
ciadas por crimes como associa-
ção criminosa armada, abolição 
violenta de Estado Democrático 
de Direito, golpe de Estado, 
dano qualificado por violência 
e grave ameaça e deterioração 
do patrimônio público.

Nesses casos, situações par-
ticulares levaram à concessão 
da liberdade provisória, como 
a existência de problemas crô-
nicos de saúde, como o câncer, 
ou precisarem cuidar de criança 
com necessidade especial.

Pelas decisões, todas as 
mulheres libertadas devem 
se apresentar em 24 horas 

AS decisões foram divulgadas pelo Supre-
mo ontem, no dia em que se comemorou o 
Dia Internacional da Mulher

DIVULGAÇÃO

na comarca de sua residên-
cia, tendo que se reapresentar 
semanalmente. Além disso, 
todas terão o passaporte cance-
lado e suspensa qualquer auto-
rização para o porte de arma.

Elas também ficam proi-
bidas de sair de casa à noite, 
de usar as redes sociais e de 
entrar em contato com outros 
investigados.

na representação política. Na 
Câmara dos Deputados, as 
mulheres representam 17,7% 
das cadeiras, com 91 deputa-
das. Com o resultado das urnas, 
foi mantida a hegemonia mas-
culina (82,3%). A maioria dos 
deputados e deputadas eleitos é 

branca (72%). Em seguida, vêm os 
pardos (21%), pretos (5%), indíge-
nas (0,9%) e amarelos (0,58%). No 
Senado, são apenas 15 mulheres 
entre 81 senadores, sendo que 
quatro delas são suplentes de 
senadores que ocupam cargos 
no governo federal.

Parlamento
Do total de 91 deputadas brasileiras, foram eleitas nove mulheres 
negras e quatro indígenas: Sônia Guajajara (PSOL-SP), que ministra 

dos Povos Indígenas; Célia Xakriabá (PSOL-MG), Juliana Cardoso 
(PT-SP) e Silvia Waiãpi (PL-AP). E, pela primeira vez na história, a Câ-
mara dos Deputados tem em sua bancada feminina duas deputadas 

trans: Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG). O estudo 
do Cfemea destaca a necessidade de o Parlamento brasileiro se 

aproximar das agendas feministas e antirracistas. O centro feminista 
se preocupa com a apresentação de propostas que “podem fortale-

cer as violências por razões de gênero e raça”.

O estudo do Cfemea confirmou que falta equidade de gênero e raça na representação política
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Quadrilhão do MDB
O Tribunal Regional 
Federal negou recurso do 
Ministério Público Federal 
contra a decisão que 
absolveu o ex-presidente 
Michel Temer (MDB), o ex-
presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha, 
o ex-ministro Geddel Vieira 
Lima e os outros dez réus 
na ação do Quadrilhão do 
MDB. O processo analisava 
denúncia apresentada pelo 
ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot sobre suposta 
organização criminosa liderada pelo ex-chefe do Executivo e 
composta por correligionários com atuação em diversos órgãos 
públicos – Petrobras, Furnas, Caixa Econômica, Ministério da 
Integração Nacional e Câmara dos Deputados – em troca de 
propinas de mais de R$ 587 milhões.

Peruca
O deputado de primeiro 
mandato Nikolas Ferreira 
decidiu provocar a bancada 
feminina de esquerda na 
Câmara dos Deputados 
ontem (8). Durante sessão 
no plenário, em meio 
à comemoração do Dia 
Internacional da Mulher, 
Nikolas discursou vestindo 
uma peruca e alegando ser 
uma mulher. A esquerda 
disse que eu não poderia 
falar, porque eu não estava 
no meu local de fala. Então, 
eu solucionei esse problema 
aqui”, disse o deputado 
enquanto colocava uma 
peruca loira. “Hoje, eu me 
sinto mulher, deputada 
Nicole”, acrescentou. Nikolas 
usou o seu tempo para atacar 
mulheres transexuais, que ele 
chamou de “homens que se 
sentem mulheres” e acusou 
de roubar o “espaço” de 
mulheres.

Perfilhamento racial
Luiz Fux pediu vista e suspendeu ontem (8) o julgamento do 
STF sobre o chamado perfilamento racial – ou seja, a ocorrência 
de racismo em abordagens policiais. O ministro alegou que o 
tema requeria a presença de todos os seus colegas no plenário. 
Toffoli, que adiantou o voto na semana passada, e Barroso 
estavam ausentes da sessão da quarta. “Nós estamos diante 
de um tema que reclama uma grande sensibilidade, uma 
grande responsabilidade do plenário, mas o plenário não está 
completo”, declarou. Fux também se comprometeu a devolver 
o processo na próxima sessão em que o plenário do STF estiver 
completo, possivelmente na próxima quarta (15). O caso que o 
Supremo está julgando é um HC movido pela Defensoria Pública 
de São Paulo em favor de um homem preso em flagrante com 
1,53 grama de cocaína e depois condenado. A Defensoria alega 
que a PM só o abordou por ser negro.

Arcabouço fiscal
A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), disse ontem 
(8) que a nova âncora fiscal do país será “justa” e terá como 
base o equilíbrio entre receita e despesa pública. A emedebista 
também reforçou que a apresentação do novo arcabouço 
deverá ocorrer ainda neste mês, após a equipe econômica 
mostrá-lo a Lula e deverá substituir o teto de gastos, regra 
atualmente em vigor para barrar o crescimento de despesas 
federais ao limitar os gastos à inflação do ano anterior.

Nova derrota
A reunião do Conselho do 
Sebrae agendada para ontem 
(8) com objetivo de votar 
a destituição da diretoria 
da entidade, para colocar 
indicados pelo governo Lula 
no lugar, foi cancelada. A 
mudança no cronograma 
ocorreu a pedido dos 
mesmos conselheiros 
que haviam solicitado o 
encontro. Mesmo com 
a movimentação do ex-
presidente do Sebrae 
e amigo de Lula Paulo 
Okamotto, que passou até 
por um acordo entre o 
atual chefe do Executivo e 
o presidente da Câmara, 
Arthur Lira, o grupo não 
conseguiu votos suficientes 
para derrubar a diretoria. Ou 
seja, mais uma derrota para 
o Planalto. Lula e Okamoto 
calculavam que essa reunião 
seria a etapa final da disputa 
travada desde a transição.

DIVULGAÇÃO
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Alep fará audiência
pública para debater
o controle de armas

A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) realiza audiência 
pública para debater o Decreto 
Presidencial nº 11.366, de 1º de 
janeiro de 2023, que suspende 
os registros para a aquisição e 
transferência de armas e de 
munições de uso restrito por 
caçadores, colecionadores, 
atiradores e particulares.

A proposta é do líder do 
Bloco Parlamentar Temático 
da Segurança Pública, depu-
tado Tito Barichello (União).

A reunião acontece no 
Plenarinho da Casa, hoje 
(quinta-feira, 9), a partir das 
14 horas. “Eu luto para o 
cidadão de bem, o cidadão 
honesto, possuir uma arma de 
fogo. Precisamos debater esse 
assunto”, disse o parlamentar.

O decreto federal, além de 

Combate à importunação sexual
no transporte avança na no PR

A proposta que institui a 
campanha permanente de 
combate à importunação 
sexual no transporte rodo-
viário intermunicipal comer-
cial de passageiros avançou 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná. O projeto de lei 
464/2021, dos Do Carmo 
(União Brasil), Cristina Silvestri 
(PSDB) e do ex-deputado Boca 
Aberta Junior, foi aprovada em 
terceira discussão.

A proposição visa, por meio 
de ações afirmativas, educati-
vas e preventivas, combater 
qualquer tipo de violência, pro-
tegendo a vida e a integridade 

dos passageiros no interior, no 
embarque e desembarque dos 
veículos. Para a efetividade da 
campanha, o texto determina 
que as empresas que atuam 
no setor deverão fixar adesivos 
dentro de suas dependências 
e no interior dos veículos com 
informações sobre o crime 
de importunação sexual e 
os números dos órgãos para 
denúncia.

Também deverão informar 
a todos os passageiros que os 
casos de assédio ou importu-
nação sexual poderão ser ime-
diatamente relatados aos moto-
ristas. As empresas poderão 

adotar medidas, em parceria 
com o setor público, privado e 
organizações da sociedade civil, 
para ofertar cursos de capacita-
ção e treinamento para seus 
empregados sobre o tema.

As autoridades competen-
tes poderão solicitar imagens 
de câmeras de monitoramento, 
informações do GPS ou qual-
quer outra tecnologia, caso 
existam, para colaborar com as 
investigações. A proposta diz 
ainda não é necessário que a 
vítima seja obrigada a registrar 
Notícia Criminal, sendo infor-
mada de seus direitos da forma 
mais discreta possível.

suspender os registros, res-
tringe os quantitativos de aqui-
sição de armas e de munições 
de uso permitido, suspende 
a concessão de novos regis-
tros de clubes e de escolas de 
tiro, suspende a concessão 
de novos registros de cole-
cionadores, de atiradores e 
de caçadores e institui grupo 
de trabalho para apresentar 
nova regulamentação à Lei 
Federal nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003.

O grupo de trabalho criado 
pelo decreto presidencial, 
será responsável por analisar 
o processo de reestrutura-
ção da política de controle de 
armas no Brasil e apresentar 
nova regulamentação à Lei nº 
10.826 de 22 de dezembro de 
2003 que disciplina o tema.

“EU luto para o cidadão de bem, o cida-
dão honesto, possuir uma arma de fogo. 
Precisamos debater esse assunto”, disse o 
parlamentar
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O deputado Ney Leprevost (União) mobilizou os demais parla-
mentares da Alep para criação da Frente Parlamentar da Medici-
na. “Será de suma importância para apoiar o desenvolvimento da 
medicina no Estado, bem como para apoiar o aprimoramento do 
atendimento aos pacientes em hospitais públicos e filantrópicos, 
que muitas vezes necessitam de atenção especial do Poder Públi-
co”. O objetivo será a defesa da medicina de qualidade para to-
dos, bem como o apoio aos hospitais e suas equipes médicas e de 
profissionais de saúde, lutando para atender as necessidades dos 
pacientes. Diferente da Comissão de Saúde, que tem a função de 
dar pareceres sobre os projetos que tramitam na Alep relativos ao 
assunto, a Frente Parlamentar será uma união de deputados que se 
dispõe a apoiar e defender as causas relacionadas a medicina.

ORLANDO KISSNER/ALEP

Novas regras
O deputado Sandro Alex 
(PSD) informou que um 
projeto de sua autoria pede 
urgência na alteração da lei de 
telecomunicações. “Pedimos 
ao presidente uma alteração 
que puna com mais rigor os 
casos de furto de cabos de 
telecomunicação e de energia 
que acontece diariamente em 
todos os municípios do Brasil. 
Nos últimos dias inclusive, em 
Brasília foram furtados os cabos 
do metrô. E esse é um retrato em 
todos os municípios, não são só as 
grandes capitais. Nada acontece 
aos bandidos que causam todo 
esse caos. Estamos pedindo regras 
mais rigorosas, punições mais 
severas. E isso está pronto para a 
votação,” afirma.

Frente do pedágio
O presidente da Assembleia 
Legislativa do Paraná, 
deputado Ademar Traiano 
(PSD), anunciou que remeterá 
à Comissão de Obras Públicas, 
Transporte e Comunicação 
a deliberação sobre os 
pedidos para constituição de 
duas Frentes Parlamentares 
distintas no parlamento 
referentes à concessão de 
rodovias e a renovação dos 
contratos de pedágio no 
estado. “Minha resposta aos 
questionamentos feitos é para 
o encaminhamento à Comissão 
de Obras se manifestar entre 
um e outro requerimento. 
Ou se a Comissão chamará 
para a sua responsabilidade o 
debate a respeito das questões 
relacionadas ao pedágio”, 
explicou o presidente.

Presidência da Itaipu
O nome do deputado federal 
Enio Verri (PT-PR) foi aprovado 
pela Empresa Brasileira de 
Participações em Energia Nuclear 
e Binacional (ENBpar), como 
era esperado, para ocupar a 
posição de diretor-geral da Itaipu 
Binacional. A tendência é que 
Enio Verri assuma esta semana a 
presidência da Binacional.

Conselho
O governo de Lula trabalha 

Turismo sustentável
A deputada Maria Victoria (PP) apresentou projeto de lei que 
prevê a criação das Comunidades Turísticas Sustentáveis no 

Paraná e do selo paranaense “Comunidade Turística Sustentável”. 
O objetivo, segundo a parlamentar, é incentivar atividades com 
potenciais turísticos sustentáveis, gerando empregos, renda e 

novas oportunidades. Entre os locais que podem se adequar à lei 
estão a Colônia Witmarsum, Foz do Iguaçu, a região do Cânion do 

Guartelá, Guaraqueçaba e as Ilha do Mel e de Superagui.

para ter um número recorde 
de ministros no conselho de 
Itaipu, quando comparado 
às demais gestões petistas. 
Segundo pessoas que 
acompanham as indicações, 
o Executivo busca uma 
administração alinhada em 
um momento-chave das 
tratativas com o Paraguai 
sobre o futuro da usina.

Nomes confirmados
Alexandre Padilha (Relações 
Institucionais) e Esther Dweck 
(Gestão e Inovação) são 
nomes confirmados para o 
conselho de Itaipu. Nomes 
como de Fernando Haddad 
(Fazenda), Rui Costa (Casa 
Civil), Alexandre Silveira 
(Minas e Energia) e Mauro 
Vieira (Relações Exteriores) 
estão em especulação.

FPA
A Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA) realizou, 
na terça-feira (7), o evento de 
posse da nova diretoria para o 
biênio 2023-2024. A bancada 
terá, pelos próximos dois anos, a 
presidência do deputado federal 
Pedro Lupion (PP-PR) liderando 
300 deputados federais e 44 
senadores. Lupion, lembrou, 
em seu discurso, da influência 
do pai, o ex-deputado federal 
Abelardo Lupion, da criação da 
bancada e da proximidade com 
o setor produtivo na vida pessoal 
e profissional. “Na década de 
80 meu pai fundou a União 
Democrática Ruralista e fez com 
que ele entrasse na política e 
fundasse, anos mais tarde, a FPA, 
junto com outros personagens”.

Compromisso
O presidente da Frente reiterou 
o compromisso da bancada 
com o direito de propriedade. 
“Não vamos permitir que se 
criem narrativas distorcidas de 
crimes e irresponsabilidades 
no campo. Esse é um 
compromisso da Frente 
Parlamentar da Agropecuária 
e de todos que defendem o 
convívio pacífico no país. O 
futuro do País está em nossas 
mãos”, reforçou Pedro Lupion.
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Estado tem a menor
diferença salarial entre
homens e mulheres

O Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes) realizou 
uma análise que aponta que 
o Paraná possui a maior pari-
dade de renda entre homens 
e mulheres com carteira assi-
nada na região Sul do Brasil. Os 
dados, referentes a 2021, estão 
contidos na Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência, que demonstra 
que as trabalhadoras paranaen-
ses recebem, em média, 87,8% 
da renda média dos homens, 
superando os índices do Rio 
Grande do Sul (85%) e Santa 
Catarina (83,7%).

A média salarial feminina 
no Paraná é de R$ 2.915, con-
tra R$ 2.799 de Santa Catarina 
e R$ 2.991 do Rio Grande do Sul. 
A média varia entre os níveis de 
escolaridade. No Paraná, as que 
têm ensino superior completam 
ganham, em média, R$ 5.055; 
as com superior incompleto, 
R$ 2.445; as com médio com-
pleto, R$ 1.999; as com médio 
incompleto, R$ 1.598; as com 
fundamental completo, R$ 
1.619; e as com fundamental 
incompleto, R$ 1.527.

Segundo a RAIS, 31,6% das 
paranaenses empregadas for-
malmente possuem ensino 
superior completo, melhor 
indicador do Sul, ante 29,4% 
do Rio Grande do Sul e 26,1% 
de Santa Catarina. Com ensino 
médio completo, o índice é de 
46,6% no Paraná, contra 43,9% 
no Rio Grande do Sul e 46,7% 
em Santa Catarina.

Para o diretor de Pesquisa 
do Ipardes, Julio Suzuki, o 
maior nível de formação das 
trabalhadoras paranaen-
ses ajuda a explicar a melhor 
remuneração delas em relação 
às demais mulheres do Sul do 
País. “O avanço das mulheres 

SEGUNDO o levantamento, 31,6% das paranaenses empregadas formalmente possuem 
ensino superior completo, melhor indicador do Sul
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Capital das mulheres
Em números absolutos, a maior remuneração média para mulheres é 
paga em Curitiba. Na capital paranaense, as empregadas com carteira 
assinada possuem uma renda mensal de R$ 3.875. Saudade do Iguaçu 
(R$ 3.659) e Porto Barreiro (R$ 3.316), ambas na região Sudoeste do 

Paraná, também são destaque no valor pago às trabalhadoras. Quando 
são analisados os dados por segmento econômico, os maiores salários 

para mulheres estão no setor de serviços, com renda média de R$ 
3.405 ao mês. Depois, estão a indústria, com renda mensal de R$ 

2.290, comércio (R$ 2.096) e agropecuária (R$ 1.788).

Ontem (8), Dia Internacional da Mulher, a agente 
fazendária Célia Girardi foi homenageada pelos colegas da 
Secretaria Estadual de Fazenda com a Medalha do Méri-
to Fazendário. A honraria, entregue pelo secretário Renê 
Garcia, é um reconhecimento aos 41 anos de contribuição 
profissional ao desenvolvimento econômico e social, além 
da garantia do equilíbrio das finanças públicas em âmbito 
estadual. A Medalha do Mérito Fazendário foi criada para 
prestigiar servidores, profissionais e acadêmicos no âmbito fa-
zendário. Além da medalha, a servidora recebeu uma placa 
do Sindicato dos Fazendários do Paraná (Sindifazcre-PR) e 
uma homenagem da Casa Militar.

no mercado de trabalho para-
naense, incluindo ganhos em 
termos salariais, está direta-
mente relacionado à elevação 
da escolaridade. A oferta de 
uma estrutura maior de cursos 
de nível superior com as sete 
universidades estaduais (UEM, 
UEPG, UEL, Unioeste, Unicentro, 
Unespar e UENP) em compara-
ção aos outros estados ajuda a 
explicar estes índices”, disse.

REMUNERAÇÃO MÉDIA
Outra informação que 

chama a atenção é que em 
93 municípios paranaenses a 
remuneração média das mulhe-
res ultrapassa a dos homens. A 
maior diferença está em Tunas 
do Paraná, em que as traba-
lhadoras recebem, em média, 
166,3% do salário médio mas-
culino, seguido por Jundiaí do 
Sul (130,2%), Foz do Jordão 

(126,7%), Pinhal de São Bento 
(121,8%) e Goioxim (121,8%). 
Entre os municípios um pouco 
maiores, os percentuais são 
levemente superiores para as 
mulheres em Paranavaí (109%), 
Guaratuba (104%) e Campo 
Magro (100,9%). 

A maior paridade na renda 
entre gêneros no Estado acon-
tece em Cerro Azul, onde a dife-
rença salarial mensal é de ape-
nas R$ 1. Na cidade, localizada 
na Região Metropolitana de 
Curitiba, os homens recebem, 
em média, R$ 2.245, enquanto 
as mulheres ganham R$ 2.244 ao 
mês. Em Guarapuava elas rece-
bem 99,3% dos que os homens 
recebem, em Apucarana, 97,3%, 
e em União da Vitória, 95,3%. A 
maior diferença é em Cornélio 
Procópio, onde elas recebem 
apenas 61,9% no comparativo 
com a média dos homens.

AEN

Parceirão, hein
Grandes empresários 
estranham a situação do 
Maranhão, deixada pelo 
ministro da Justiça, Flávio 
Dino, e cujo governador 
Carlos Brandão acaba de 
anunciar 36 secretários – 
invejável inchaço público. O 
Estado tem um dos piores 
PIBs, patina no crescimento, 
e sob liminar judicial há dois 
anos não paga suas dívidas 
nos contratos nos quais a 
União é fiadora. O Governo 
federal acaba de cobrir R$ 44 
milhões do Estado na praça.  

‘Palmômetro’ 
Ela saiu em baixa e 
desgastada. Vez ou outra é 
alvo de chacota nas redes 
sociais por suas falas confusas 
quando presidente. Mas 
ontem, no evento do Dia 
da Mulher no Palácio, a 
mais aplaudida pelo público 
(maioria feminino) foi Dilma 
Rousseff. Em 2º no ranking 
informal ficou a ministra 
do Meio Ambiente, Marina 
Silva. Simone Tebet levou o 
3º. O Governo Lula III tem 11 
ministras, mais as presidentes 
da Caixa e BB.

No aperto 

A pandemia passou 
mas as contas ficaram, 

$egurança
A despeito da invasão dos criminosos disfarçados de 

patriotas e da quebradeira na Casa no dia 8 de janeiro, a 
Câmara dos Deputados não tem economizado no contrato 

de segurança das dependências. Pagou R$ 52,2 milhões 
nos últimos 22 meses para a Partner Security Serviços de 
Segurança LTDA. Pelo contrato, a empresa deve fornecer 

274 empregados para serviços de vigia (interno e externo), 
supervisores e encarregados. Segundo dados repassados à 
Coluna via Lei de Acesso à Informação, a Câmara pagou R$ 
25.718.324,55 no contrato vigente entre maio de 2021 e 

abril de 2022, e já repassou mais R$ 26.523.850,00 até este 
mês. Após os atos criminosos de janeiro, agora o terraço 

do Congresso conta com quatro vigilantes, em turnos, por 
24 horas. Além disso, a Casa conta também com agentes 

efetivos da Polícia Legislativa. 

e muitas. O povo ainda 
tenta ajeitar as finanças 
com dificuldade. Pesquisa 
da Fintech com 800 
profissionais de empresas 
públicas e privadas do 
Brasil revela que 58% 
dos trabalhadores não 
têm recursos suficientes 
para viver neste mês. Há 
mais agravantes: 84% dos 
empregados afirmaram não 
ter recursos para arcar com 
uma emergência financeira 
que supere R$ 10 mil.

Maus negociantes?
Para operadores do 
mercado, a recente tentativa 
frustrada do grupo J&F 
de comprar o controle da 
Braskem pode ser resultado 
da má fama da empresa, 
que se intensificou nos 
últimos anos. As numerosas 
investigações nas quais os 
irmãos Joesley e Wesley 
Batista estiveram envolvidos, 
e a suspeita de um caso de 
vaca louca em uma unidade 
da JBS – que derrubou as 
ações – têm causado reações 
negativas em investidores.

Mais Diálise
A Associação dos Centros 
de Diálise e Transplante 
conquistou mais uma 
unidade da federação para 
complementar o valor do 
tratamento para pacientes 
renais. O governador da 
Bahia, Jerônimo Rodrigues, 
anunciou que vai pagar 25% 
a mais do valor repassado 
pelo SUS para cada sessão 
de hemodiálise. Isso vai 
garantir que 132 pacientes 
que recebiam diálise 
internados em hospitais 
consigam acesso a vagas 
nas clínicas.
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Operação Átria cumpre mandados judiciais
em Umuarama e apreende armas e munições

A Polícia Civil do Paraná 
(PCPR) prendeu 18 homens 
ontem (quarta-feira, 8) durante 
uma operação de combate à 
violência contra as mulheres em 
todo o Estado. Um dos detidos 
foi capturado em Umuarama e, 
11 deles são considerados sus-
peitos por crimes de feminicídio. 
A ação aconteceu simultanea-
mente em todo o Paraná e faz 
parte da Operação Átria, reali-
zada pelo Ministério da Justiça 
e Segurança Pública (MJSP) com 
abrangência nacional. Ela deve 
durar todo o mês.

Somente pela manhã, os 
policiais civis apreenderam 12 
armas e 464 munições, além de 
notebooks e celulares, durante 
o cumprimento de 17 manda-
dos de busca e apreensão. 

Em Umuarama, foram cum-
pridas quatro ordens judicias, 
sendo que três delas eram de 
busca e apreensão, que culmi-
naram na apreensão de uma 
espingarda de calibre 12 e duas 
pistolas, além de farta munição.

“Nós continuaremos com 
as ações durante todo o mês 
de março para intensificar o 
combate à violência contra 

a mulher”, afirma a delegada 
Luciana Novaes. 

A operação contou com 
a participação das polícias 
civis de todos os estados e do 
Distrito Federal, sob coordena-
ção da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp), 
órgão do MJSP.

Além do combate à violência 
contra a mulher, por meio da apu-
ração de denúncias, instauração 
de inquéritos policiais, realiza-
ção de atendimentos às vítimas 
e cumprimento de mandados 
de prisão, ela também promove 
ações educativas, como palestras, 
orientações e cursos.

As polícias civis vão atuar, 
de forma conjunta, na busca 
de suspeitos e foragidos da 
Justiça pela prática de crimes 
de feminicídio, violência física, 
psicológica, patrimonial, moral 
e sexual contra mulheres e 
outras tipificações.

NOME
Átria é o nome da principal 

estrela da constelação deno-
minada “Triângulo Austral” 
do hemisfério estelar sul. Tem 
uma coloração alaranjada e 

Homem é preso 
em Iporã por

descumprir medida 
protetiva

 
Também na manhã de 

ontem (8), policiais civis da 15ª 
Delegacia Regional de Polícia 
de Iporã e agentes da Força 
Nacional cumpriram mandado 
de prisão preventiva em des-
favor de homem, de 37 anos, 
após este descumprir medida 
protetiva de urgência deferida 
em favor da ex-mulher.

O Delegado Felipe Martins 
disse que infelizmente o 
número de casos envolvendo 
violência doméstica e familiar 
contra a mulher ainda é alto 
e que a Polícia Civil e Polícia 
Militar estão de prontidão para 
ajudar todas as mulheres que 
necessitem.

“A prisão feita durante a 
manhã é simbólica em razão 
da comemoração do Dia 
Internacional da Mulher e 
infelizmente a pessoa, mesmo 
após deferida a medida prote-
tiva para ex-mulher, a descum-
priu ocasionando a expedição 
do mandado de prisão cum-
prido hoje pela delegacia”.

Após a realização dos pro-
cedimentos, o homem detido 
foi encaminhado para a Cadeia 
Pública de Iporã.

Agride a esposa às vésperas do Dia
Internacional da Mulher e acaba preso

 Um homem de 25 anos foi 
preso em flagrante às vésperas 
do dia Internacional da Mulher, 
sob acusação de ter agre-
dido violentamente a compa-
nheiro. O caso aconteceu em 
Umuarama e foi registrado 
durante a tarde da última ter-
ça-feira (7).

De acordo com as infor-
mações coletadas pela Polícia 
Militar, um chamado de socorro 
chegou à Central de Operação 

(Copom) do 25º Batalhão da 
PM, por volta das 15h20, dando 
conta de um caso de violên-
cia doméstica que acontecia 
em uma residência situada no 
Parque Danielle.

Imediatamente3 uma 
equipe se deslocou até o ende-
reço citado pelo denunciante e 
manteve contato com a vítima. 
A mulher de 22 anos de idade 
relatou que, após uma discus-
são com o esposo, foi agredida 

fisicamente por ele, com chu-
tes, socos, empurrões. Ela 
disse também que chegou a 
ser jogada no chão. As agres-
sões resultaram em várias 
escoriações por seu corpo.

Assim que constataram a 
veracidade da denúncia feita 
pela vítima, os policiais militares 
localizaram o autor, que imedia-
tamente recebeu voz de prisão 
e foi detido. Em seguida, ele foi 
conduzido à Delegacia de Polícia 

Civil de Umuarama, onde foi 
colocado à disposição da Justiça.

consta na bandeira do Brasil, 
em alusão à posição de des-
taque da estrela, a operação 

objetiva reposicionar a mulher, 
retirando da condição de 
vítima e a pondo em evidência.

EM Umuarama, investigadores apreenderam várias armas e muita munição, nos endereços 
vistoriados. Na ocasião, um homem foi preso
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A Prefeitura é uma das gran-
des parceiras da Sociedade 
Rural de Umuarama (SRU) na 
realização da 48ª Exposição 
Feira Agropecuária e Industrial 
– Expo Umuarama 2023, que 
chega à sua 21ª edição inter-
nacional. Um dos eventos mais 
importantes do calendário 
municipal, a feira tem expecta-
tiva de atrair 290 mil visitantes 
e movimentar cerca de R$ 100 
milhões nos setores do comér-
cio, indústria e serviços. Serão 
cerca de 400 expositores.

Para acomodar toda esta 
estrutura e garantir conforto aos 
visitantes a Prefeitura realizou, 
com a autorização do prefeito 
Hermes Pimentel, uma série de 
serviços no Parque de Exposições 
Dario Pimenta da Nóbrega, envol-
vendo o trabalho de diversas 
secretarias municipais.

A equipe de serviços públi-
cos realizou roçadas de grama, 

Secretarias do município participarão 
ativamente na Expo Umuarama 2023

pintura de meio-fio, capina em 
geral, terá varrição durante 
todos os dias da feira, coleta 
de lixo orgânico e reciclável 
e forneceu pá carregadeira, 
caminhão de limpeza, cami-
nhão de água, bob cat e veí-
culo para retirada e recoloca-
ção da palha de arroz nas baias 
de animais.

Além da realização da 1ª Mostra 
da Indústria de Umuarama, a 
Secretaria Municipal de Indústria 
e Comércio terá uma equipe no 
local, com serviços da Agência 
do Trabalhador, da Casa do 
Empreendedor e do Conselho 
Municipal do Turismo (Comtur), 
prestando orientações e infor-
mações aos visitantes.

A Sestram sinalizou um 
ponto de táxi provisório na 
frente do parque, definiu o fun-
cionamento do transporte cole-
tivo público e destacou agen-
tes de trânsito para auxiliar na 

organização do fluxo e estacio-
namento de veículos na parte 
externa do parque, nos finais 
de semana. A Guarda Municipal 
estará ativa no evento.

Os alunos da rede munici-
pal visitarão o parque durante a 
Expo Umuarama, especialmente 
a Fazendinha da Secretaria 
de Agricultura, e também ao 
espaço de inovação e tecnolo-
gia do Sesi. Haverá oficinas de 
robótica, educação financeira, 
investimentos, construção de 
games e aula show com ócu-
los 3D, além da distribuição de 
ingressos para os brinquedos.

A Secretaria de Agricultura 
trabalhará em várias frentes 
com a Fazendinha, apresen-
tando experimentos e novi-
dades para o setor agrope-
cuário; a Feira de Sabores, 
que vai expor e comercializar 
produtos da agroindústria 
de Umuarama; e também o 

julgamento de gado leiteiro 
e premiação dos produto-
res envolvidos no Programa 
Mais Leite, desenvolvido pela 
Prefeitura.

As equipes da Secretaria de 
Obras realizaram reperfilamento 
asfáltico da marginal da rodovia 
PR-323, na entrada do parque; 
manutenção do pavimento 
interno como tapa-buraco, lim-
peza de galerias e bocas de lobo 
dentro e no entorno do parque; 
pinturas e um trecho de asfalto 
novo dentro da Fazendinha.

Na área de meio ambiente 
o município realizou poda e 
corte de árvores, disponibili-
zou 25 mudas de trepadeiras da 
espécie alamandra que ficarão 
na Fazendinha; disponibilizou 
bases de madeira (‘bolachas’) 
para o IFPR, Unipar e Adapar; 
montagem de 20 cachepot de 
mudas floríferas para paisagismo 
na Fazendinha e no estande do 
município; mão de obra para 
apoio em plantio, preparação de 
solo e preparo dos cochos dos 
animais com maravalha.
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Umuarama realizará licitação para 
construir creche no Metropolitano

A Prefeitura de Umuarama 
vai licitar nos próximos dias a 
construção de um novo centro 
municipal de educação infantil 
(CMEI) no Parque Residencial 
Metropolitano. Com a estru-
tura, a Secretaria Municipal 
de Educação ampliará a oferta 
de vagas para esta modalidade 
educacional, atendendo crian-
ças de famílias que vivem no 
bairro e também em outras 
regiões da cidade, inscritas no 
Sistema Fila Única.

O investimento deve girar 
em torno de R$ 4 milhões e a 
empreiteira responsável pela 
obra será definida por meio 
de concorrência pública com 
abertura das propostas pre-
vista para esta quinta-feira, 
9, a partir das 9h, na Sala 
de Licitações da Prefeitura. 
A creche será do tipo 1, con-
forme padrão do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), do 

Alunos do município 
recebem ingressos 

para o parque da Expo

O investimento deve girar em torno de R$ 4 milhões e a empreiteira responsável pela obra será definida por meio de concorrência pública
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Educação despacha para escolas
a última carga de kits escolares

A Secretaria de Educação 
despachou ontem (8), a última 
carga de materiais e uniformes 
escolares do Centro Municipal 
de Desenvolvimento e Pesquisa 
em Educação (CMDPE) para as 
escolas e centros de educação 
infantil (CMEIs). O envio con-
cluiu a distribuição de materiais 
escolares, uniformes, bolsas e 
mochilas que estão sendo dis-
tribuídos aos mais de 10 mil alu-
nos da rede municipal, restando 
às unidades escolares o repasse 
aos pais dos alunos.

Para evitar atraso no futuro, 

A 48ª edição da Expo 
Umuarama terá seu lan-
çamento oficial hoje (9) e 
mais uma vez a Sociedade 
Rural (SRU), responsável 
pelo evento, fez a entrega de 
ingressos para serem distribuí-
dos gratuitamente aos alunos 
rede municipal de ensino. O 
repasse de 9 mil bilhetes para 
o parque de diversões aconte-
ceu na tarde de ontem (8) e foi 
feito diretamente ao prefeito 
Hermes Pimentel, à secretá-
ria municipal de Educação, 
Mauriza Gonçalves de Lima 
Menegasso, e à presidente do 
Provopar, Rozilene Moreno 
Pimentel da Silva.

O presidente da SRU, Milton 
Gaiari, mais uma vez destacou 
a importância da parceria com 
a administração municipal e 
da satisfação que tem em pro-
porcionar alegria às crianças. 
“Quando negociamos a vinda 
do parque de diversões para a 
Expo-Umuarama, já deixamos 
reservado uma quota especial. 
E os dias em que recebemos 
os alunos aqui é outra festa!”, 
comentou Gaiari.

A secretária de Educação 
disse que com os ingressos 
gratuitos, muitas crianças 
carentes atendidas pela rede 
municipal poderão se divertir 
nos brinquedos do parque, 
com transporte de ida e volta 
oferecidos pela Prefeitura. 
Temos certeza de que muitas 
delas não teriam essa oportu-
nidade de passar momentos 
felizes se não fosse essa feliz 
parceria entre a administra-
ção municipal e a Sociedade 
Rural. Agradeço em nome de 
cada criança”, comentou.

Mauriza explicou que os 
alunos maiores serão acom-
panhados pelas professoras 
e equipe das escolas, já os 
menores devem ser levados 
pelos pais. “O importante é 
que todos possam se divertir 
em segurança. E vale destacar 
que além dos brinquedos, os 
alunos poderão conhecer a 
Fazendinha, um espaço edu-
cativo voltado à realidade 
do setor agropecuário, ver os 
animais nos pavilhões, enfim, 
é um dia que fica para sempre 
na memória deles”, observou.

o prefeito Hermes Pimentel 
já autorizou o início do pro-
cesso licitatório para adquirir 
os materiais do próximo ano 
letivo. “Esta é uma política 
pública que está consolidada. 
Os alunos do ensino funda-
mental e da educação infan-
til 4 e 5 anos, bem como da 
Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), receberão materiais e 
uniformes escolares completos 
todo o ano”, afirmou a secretá-
ria da Educação do município, 
Mauriza de Lima Menegasso.

Os pais dos alunos serão 

avisados para receberem os 
materiais e assinarem o proto-
colo de retirada nas unidades. 
Alguns dos cadernos perma-
necerão na escola, para uso 
em sala de aula, e outros serão 
liberados para as tarefas de casa. 
“Este é mais um compromisso 
assumido e cumprido por nossa 
administração, um grande inves-
timento em educação para esti-
mular as crianças e melhorar o 
aprendizado. É tudo material de 
ótima qualidade, que fará a dife-
rença na rotina dos estudantes”, 
completou o prefeito Pimentel.

Ministério da Educação. Com 
a nova creche serão abertas 
188 vagas em período integral 
ou até 376 se a opção for por 
período parcial.

“Receberemos R$ 3,9 
milhões em recursos do 
governo federal, por meio 
de emenda parlamentar ao 
Orçamento da União, e o muni-
cípio deve investir mais R$ 88 
mil em contrapartida. Esta 
obra permitirá ao município 
atender mais crianças que 
aguardam na lista de espera 
do Fila Única, assegurando 
uma educação de qualidade 
e toda a atenção necessária 
para que seus pais possam 
trabalhar”, informou o prefeito 
Hermes Pimentel.

O prazo de execução dos 
serviços será de dez meses, 
contados a partir da emissão 
da ordem de serviço, podendo 
ser estendido por igual período 
havendo motivos aceitáveis. O 

edital pode ser acessado no site 
do município ou diretamente no 

setor de Licitações e Contratos 
da Prefeitura (av. Rio Branco, 
3717). Mais informações 
podem ser solicitadas também 
à Secretaria de Administração 

– Divisão de Licitações e 
Contratos, pelo telefone (44) 
3621-4141, ramal 127/129, ou 
ainda pelo e-mail licita@umua-
rama.pr.gov.br.

Para evitar atraso no 
futuro, o prefeito Hermes 
Pimentel já autorizou o iní-
cio do processo licitatório 
para adquirir os materiais 
do próximo ano letivo
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Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Dia perfeito para fazer novos contatos, 
ampliar seu círculo de conhecidos, mas 
não deve misturar amigos e dinheiro 
porque pode ter prejuízo. No amor os 
amigos vão desempenhar um papel 
importante na paquera e até apresen-
tar alguém.

TOURO  21/4 a 205
Diminua as críticas e não cobre demais 
de si mesmo/a nesta quinta-feira. 
Alguém popular tem tudo para ganhar 
seu coração, mas diminua um pouco as 
expectativas se está em busca de um 
novo amor.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Procure agir com responsabilidade e 
faça escolhas seguras. É preciso muita 
paciência, nem tudo acontece como 
a gente gostaria. Paixão à distância 
ou virtual pode surpreender, desde 
que consiga manter a desconfiança 
sob controle.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Mudanças e novidades podem bagun-
çar os seus planos, mas não significa 
que serão ruins. Atenção com uma 
amizade que não anda tão bem. Veja 
se vale a pena insistir ou se é melhorar 
tirar a pessoa da sua vida de uma vez 
por todas.

LEÃO 22/7 a 22/8
Se precisa terminar algumas coisas 
que ficaram pendentes ou se tem tra-
balho pra fazer, em home office ou 
não, aposte no diálogo para bater suas 
metas. As diferenças ou cobranças tal-
vez provoquem atritos com alguém 
próximo em casa.

VIRGEM 23/8 a 22/9
Melhor não deixar que distrações pelo 
caminho atrapalhem seu rendimento. 
A saúde também precisa de cuidados 
extras. A paquera também não traz 
grandes novidades e controle o ciúme 
caso já tenha um par.

LIBRA  23/9 a 22/10
Reuniões virtuais pra acertar detalhes 
com a equipe de trabalho. A noite pode 
ter complicações no romance ou na 
conquista. Mas o clima tenso não dura 
muito e paixão à primeira vista pode 
surgir quando menos espera.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Vai ser difícil manter a paz se a famí-
lia quiser dar opinião nos seus relacio-
namentos pessoais. Um segredo de 
família, ou ligado ao passado, pode 
vir à tona e tumultuar as coisas ainda 
mais. A conquista anda devagar, mas 
não descarte um amor antigo.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Vale apostar no trabalho de equipe 
pra dar conta de todas as tarefas que 
estão acumuladas. Você pode ter pro-
blemas se acreditar em tudo o que lê 
por aí. Na paquera, dê uma chance 
a uma pessoa que conheceu através 
dos amigos.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
As finanças estão em destaque e você 
pode encher o bolso nesta quinta, 
mas é preciso cuidado com gastos por 
impulso. No amor, seu jeito possessivo 
se intensifica e pode provocar atritos 
com o par.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Pode provocar atritos com uma pes-
soa da família. Quer manter a paz 
em casa? Seja flexível e não bata o 
pé pra que tudo seja do seu jeito. No 
amor se tiver compromisso é um bom 
momento para reacender a paixão.

PEIXES 20/2 a 20/3
No trabalho deve aliar intuição e prati-
cidade para se dar bem, mas será pre-
ciso cautela com as palavras, por isso 
fique longe de gente falsa. Na paquera, 
caso clandestino pode parecer irresistí-
vel, mas cuidado para não ser exposta 
(o) por alguém.

Os nascidos no dia 9 de março são cuidadosos em quase tudo e não ficam 
satisfeitos até que cheguem à raiz do problema. Têm aversão por auto-
ritarismo e, devido ao seu alto idealismo, tendem a proteger os fracos e 
oprimidos. Sejam ou não rotulados de excêntricos ou descuidados, têm 
pontos de vista mais elevados e imparciais do que as demais pessoas.

Horóscopo nascidos em 9 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
07/03 - 09h42

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 9/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 29
min 24

max 29
min 21

Cascavel
max 25
min 21

Foz do Iguaçu
max 27
min 23

max 29
min 20

Curitiba
max 27
min 18

FASES 
DA LUA

Sexta 10/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Sábado 11/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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2/an. 3/din — ida — oar — ran. 4/dixe — fade. 5/ameia — vedas. 14/sinais de koplik.

O Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) rea-
liza hoje (quinta-feira, 9), entre 
as 13h30 e 17h30, a 1ª Reunião 
Descentralizada de 2023, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 
O evento acontece na sede da 
ARA (Associação de Recuperação 
dos Alcoólatras) e é aberto a toda 
a sociedade, que é convidada a 
participar apresentando ideias e 
sugestões de ações para melhorar 
a vida da população.

A presidente do CMAS, 
Annie Cristiny Lopes de Araújo 
de Lima, explica que a forma 

Conselho realiza evento para discutir direitos dos cidadãos
organizada que os cidadãos 
têm para demandar os órgãos 
de governo, para o aperfeiçoa-
mento das políticas públicas, 
especificamente na área da 
assistência social, da educação, 
da saúde e outras, é por meio do 
controle social exercido den-
tro dos Conselhos de Direitos. 
“A reunião descentralizada é 
aquela realizada fora da sede 
do Conselho e tem o objetivo de 
ampliar a participação da comu-
nidade junto ao CMAS, princi-
palmente do cidadão usuário 
do SUAS – Sistema Único de 
Assistência Social”, detalha.

Já a secretária de Assistência 
Social, Adnetra Vieira dos 
Prazeres Santana, acrescenta 
que a reunião é aberta a toda 
a população, mas em especial 
à comunidade residente na 
região de atuação do CRAS III, 
que fica na avenida Parigot de 
Souza n° 3001. “Neste encon-
tro serão apresentadas as enti-
dades que ofertam serviços 
socioassistenciais à popula-
ção daquela região, por isso é 
importante que as famílias com-
pareçam”, afirma Adnetra, des-
tacando que quem quiser par-
ticipar pode fazer a inscrição 

preenchendo o formulário. 
“Mas não é obrigatório fazer a 

inscrição: todos podem ficar 
à vontade para ir”, finaliza.

REUNIÃO será na sede da ARA de Umuarama e toda a comunidade é convidada para 
contribuir com ideias e sugestões
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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

Lexus anuncia linha 2023 do NX 350h
A Lexus Brasil, braço do seg-

mento de luxo da Toyota, anun-
cia a chegada da linha 2023 do 
NX 350h ao mercado nacional. 
O modelo, precursor entre os 
utilitários esportivos premium 
no mundo, ficou mais seguro e 
recebeu novos itens de conforto 
e tecnologia. O SUV já está dis-
ponível na rede de concessio-
nárias da marca, com preços a 
partir de R$364.790.

Desenvolvido sob a filoso-
fia Lexus Driving Signature, o 
NX350h foi pensado nos míni-
mos detalhes, para oferecer ao 
condutor um equilíbrio total do 
veículo, tornando cada mano-
bra mais calculada e estável, 
mas com um toque especial 
em agilidade e eficiência.

Com o objetivo de ampliar 
a oferta de veículos Lexus no 
portfólio, a Kinto disponibiliza 
o NX 350h no serviço Kinto One 
Fleet, focado em gestão de fro-
tas corporativas. 

Na nova linha, a versão 
F-Sport do NX 350h recebeu 
importantes atualizações, 
como a inclusão de uma nova 
iluminação ambiente dispo-
nível em 14 cores para o con-
dutor harmonizar a cabine da 
forma que mais lhe agrade. 
Ainda na parte interna, o SUV 
ganhou um novo retrovisor 
digital, que auxilia o motorista, 
principalmente no período 
noturno, e proporciona mais 
segurança e comodidade.

A versão topo de linha rece-
beu ainda o sistema de som 
Mark Levinson de 7.1 canais, 
com 23 caixas de som distri-
buídas por 16 locais em toda a 
cabine (incluindo dois alto-fa-
lantes de 40mm instalados no 
teto), que geram o equivalente 
a 2.400 watts de potência.

VERSÕES MAIS SEGURAS
Com uma abordagem cen-

trada nas necessidades dos 

consumidores, adicionada à 
preocupação com segurança 
como um dos principais pilares 
da marca, as versões Dynamic 
e Luxury passam a contar com 
novos sensores de estaciona-
mento, antes presente apenas 
na configuração F-Sport que 
auxiliam o motorista, caso surja 
um veículo em algum ponto 
cego. Ao surgir um objeto em 
movimento, o freio é acionado 
automaticamente, para dar 
maior confiança ao condutor 
na hora de realizar manobras.

DESIGN MODERNO
O Lexus NX 350h também 

segue a filosofia Lexus Driving 
Signature, o que garante ainda 
mais sofisticação ao modelo. 
Guiado pela esportividade, o 
SUV une  dinamismo com tec-
nologia avançada e inovação.

A grade frontal segue com 
efeito tridimensional, com 
inúmeros blocos em formato 
de “U”, que dão a sensação 
de robustez ao veículo. Como 
anunciado no lançamento da 
segunda geração, em 2022, 
ainda foram aplicadas mudan-
ças para fortalecer a estrutura 
frontal, bem como para melho-
rar a eficiência do fluxo de ar e 
o desempenho de refrigeração 
do modelo.

MOTORIZAÇÃO
O NX 350h é equipado 

com a quarta geração do sis-
tema Lexus Hybrid Drive, que 
combina um potente motor a 
combustão de quatro cilindros 
DOHC 16V, VVT-i com potência 

de 192 cv a 6.000 rpm e torque 
de 22 kgfm a 5.200 rpm, e dois 
elétricos, um traseiro, de 54 cv 
e torque de 12,1 kgfm, e outro, 
dianteiro, de 182 cv e torque de 
27 kgfm. Juntos, os propulso-
res rendem 246 cv de potência 
total e oferecem alta eficiência 
e economia de combustível, 
além de uma agradável expe-
riência de performance com 
baixo nível de emissões. 

O SUV de luxo ainda é equi-
pado com transmissão Hybrid 
Transaxle otimizada, que pro-
porciona acelerações mais linea-
res, reduz ou aumenta continua-
mente as marchas e pode gerar 
alto torque em baixas rotações, 
o que permite maior controle 
da condução sem desperdiçar 
energia. Tecnologia aliada à efi-
ciência de combustível.

Todas as versões têm qua-
tro modos de condução, dividi-
dos em: EV, totalmente elétrico; 
Auto EV, que seleciona automa-
ticamente a combinação entre 
elétrico e combustão; e Normal. 
Apenas a versão F-Sport acres-
centa a opção Sport+ de condu-
ção, que deixa a rodagem mais 
dinâmica e confortável.

Preços:
NX 350h Dynamic – R$ 364.790
NX 350h Luxury – R$ 400.290
NX 350h F-Sport – R$ 437.090
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O SUV de luxo esportivo 
da Lexus vem equipado com 
sistema de tração All-Wheel 
Drive Full-Time. Esse recurso 

aplica automaticamente 
força para as quatro rodas, 
permitindo rodagem mais 
suave em quaisquer terrenos.
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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
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!

EXTRAVIO DE ALVARÁ
C A PAR ECI DA  DA SILVA 
ESTOFADOS ME, situada à RUA 
NAGA, 1351, PQ INDUSTRIAL III,
COMPLEMENTO PQ INSDUSTRIAL 
I - CEP 87500-000, Umuarama/PR, 
devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n° 22.803.049/0001-15. 
comunica extravio do Alvará de 
funcionamento e com essa publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
LEONILDA TONIN ANDRE, 
situada à AV. PRESIDENTE 
GETÚLIO VARGAS, 5515, 
ZONA III, CEP: 87.502-020 
UMUARAMA/PR, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n° 
00.754.210/0001-75 comu-
nica extravio do Alvará de 
funcionamento e com essa 
publicação o mesmo torna-se
sem valor e comercial.

Um projeto social da 
Prefeitura de Umuarama, em 
parceria com o Clube Athletico 
Paranaense, vai garantir a 
crianças de famílias de menor 
poder aquisitivo a oportu-
nidade de aprender futebol 
e sonhar com uma carreira 
profissional num dos grandes 
clubes do futebol brasileiro. O 
prefeito Hermes Pimentel auto-
rizou a Secretaria Municipal 
de Integração Comunitária a 
firmar convênio com a Escola 
de Futebol Furacão, após uma 
reunião com representantes 
do clube na manhã de ontem 
(8), na Prefeitura.

Além de uma escola ofi-
cial do Athletico Paranaense, 
Umuarama deve sediar tam-
bém a próxima edição da Copa 
Furacão de Futebol para cate-
gorias de base, que deve reu-
nir mais de 1.200 crianças em 
julho deste ano. “Receberemos 
entre 3,5 mil e 4 mil visitantes 
durante o evento, que vão se 
hospedar na nossa rede hote-
leira e consumir no comércio 
local, shopping, restaurantes 
e lanchonetes durante quatro 
dias. Vai ser muito bom para os 
empresários e a cidade”, desta-
cou o prefeito.

A ideia surgiu a partir da pros-
pecção de projetos sociais deter-
minada pelo prefeito ao secretá-
rio de Integração Comunitária, 
Thiago Torres do Nascimento. 
“Estivemos em Curitiba e, em 
contato com o clube, conhece-
mos o projeto social em parceria 

Parceria trará a Umuarama escola
de futebol do Athletico Paranaense

com as prefeituras e surgiu essa 
possibilidade. Os representan-
tes do Athletico se interessaram 
por Umuarama e decidiram 
conhecer as nossas condições”, 
explicou.

O gestor de Escolas de 
Futebol do clube, Ricardo Silva, 
e o empresário Luiz Carlos de 
Morais Lima Júnior apresen-
taram o projeto na reunião, 
que teve ainda a presença da 
chefe do Núcleo Regional de 
Educação, Gilmara Zanata, 
dos secretários municipais de 
Indústria e Comércio, Marcelo 
Adriano Lopes da Silva, da 
Administração, Sara Urbano, 
da Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso, e o chefe do escritó-
rio regional da Paraná Esporte, 
Adalberto Carlos Rigobello.

Inicialmente devem ser 
abertas 50 vagas para garo-
tos de 11 a 15 anos, com 
possibilidade de ampliação. 
“Interessante que o projeto 
não exigirá investimento sig-
nificativo do município, já 
que o clube não cobra das 
prefeituras a taxa de fran-
quia que é praticada com par-
ceiros comerciais, e retorno 
será expressivo”, acrescentou 
Thiago Caju. O projeto já está 
em 92 cidades do Paraná.

ESCOLA DA VIDA
Além do aprendizado do 

futebol e da prática esportiva, 
as escolinhas do Furacão espa-
lhadas pelo Brasil e exterior 
visam preparar os alunos para 

se tornarem verdadeiros cida-
dãos, pessoas melhores e mais 
felizes, independentemente de 
se tornarem atletas no futuro. “O 
objetivo é contribuir para a for-
mação integral do ser humano, 
desenvolvendo competências 
comportamentais, sociais, 
emocionais e valores familiares 
por meio do futebol”, reforçou 
Ricardo Silva.

O prefeito Pimentel apro-
vou a proposta e até vestiu 

a camisa do Furacão para as 
fotos oficiais. “É uma grande 
oportunidade para as crianças 
carentes de Umuarama, uma 
parceria muito boa que nos 
ajudará a oferecer uma vida 
mais saudável aos meninos, 
longe das drogas e criminali-
dade, educando-os para a vida 
por meio de atividades sadias 
e gratuitamente”, destacou.

Pelo projeto social os alu-
nos têm a possibilidade de 

visitar a estrutura do clube, 
jogos da equipe principal, ava-
liações técnicas para captação 
de atletas supervisionadas 
por profissionais do Rubro-
Negro, cartilha metodoló-
gica para professores e alu-
nos, oficinas e palestras para 
a capacitação e atualização 
dos professores, livre acesso 
para organizar amistosos, fes-
tivais e campeonatos dentro 
da rede de escolas.
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Zélia Casoni “A fraternidade é uma das mais belas 
invenções da hipocrisia social”.

Gustave Flaubert

EXPO
A Expo Umuarama 2023 será 
aberta nesta quinta-feira (9), 

com cerimônia oficial para 
convidados, às 20h, em recinto 
fechado do parque Dario Pimen-
ta da Nóbrega. Mas as portarias 
estarão abertas para a visitação 

do público aos estandes e ao 
parque de diversões.

 ***

A programação do evento toma 
corpo na sexta-feira (10) e só será 
concluída no dia 19 de março. Até 

lá, pelo menos 290 mil pessoas 
devem passar pela Expo, de 
acordo com a expectativa 

dos organizadores.

  ***

Eles também não poupam otimis-
mo na projeção de negócios. Pelo 

menos R$ 100 milhões devem 
ser movimentados nos 11 dias de 
exposição, consagrada como uma 

das maiores do gênero no Sul
do Brasil.

+ SHOWS
A programação de shows é a 
seguinte: 10/3 (sexta-feira), 

Henrique e Juliano; 11/3 
(sábado), Clayton e Romário 
+ Guilherme e Benutto + DJ 
Math; 17/3 (quinta-feira), 
Bruno e Marrone + Hugo e 
Guilherme; 18/3 (sexta-fei-

ra), Jorge e Mateus.

ZOOM
Alessandra Ziliotto, Márcia Matsumoto e Cíntia Santini, num brinde especial na confraria Parcei-
ros do Vinho, no primeiro encontro do ano, em fevereiro. No Rancho do Cavalo -, nesta quinta 

acontece a reunião de março. 

 Conhecido como o Gigante do Funk, 
o DJ Math vai trazer um ritmo eclé-
tico no segundo dia de programação 
artística da 48a Expo Umuarama/21ª 
Internacional, neste sábado (11). Ele 
assumirá o intervalo dos shows das 

duplas Clayton e Romário e Guilherme 
Benuto e seguirá no comando do palco 
até bem próximo do amanhecer. É por 
isso que a atração está sendo chamada 

“Até a Lua virar Sol”.

LADIES
O Brasil alcançou, em 2022, uma mar-
ca inédita de mulheres à frente de um 
empreendimento. Segundo estudo feito 

pelo Sebrae, a partir de dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contí-
nua do IBGE, no terceiro trimestre do ano 
passado, havia 10,3 milhões de mulheres 

donas de negócios no País, o maior contin-
gente de empreendedoras da história. No 

Paraná, são 560.767 empresas comandadas 
por mulheres, o que representa 33% do 

total, segundo o levantamento.

***

Ainda de acordo com a pesquisa, 83% 
das mulheres que empreendem no Pa-
raná, o fazem por conta própria e 17% 
das empresas possuem colaboradores. O 
número de colaboradores é superior ao 
da média brasileira, que ficou em 13%, 
conforme o IBGE. Dos negócios coman-
dados por mulheres empreendedoras, 

71% possuem de um a cinco colabora-
dores e 19% correspondem a empresas 
com o quadro de funcionários maior do 
que seis. Os dados do IBGE mostraram 
também que ainda existe muita dispa-
ridade salarial entre homens e mulheres 
empreendedores no Estado. Segundo a 

pesquisa, o rendimento real dos homens, 
em média, é de R$ 3.346,00, enquanto 
o das mulheres é de R$ 2.681,00, na 

média, uma diferença de 24,8%.

Gigante do Funk chega com tudo na programação
deste sábado na Expo Umuarama!

ARQUIVO PESSOAL

 ASSESSORIA EXPO
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