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PMU começa a treinar servidores
para a implantação do Telessaúde
Começa na próxima semana a primeira fase de implantação do 
Programa Saúde na Palma da Mão, plataforma de atendimento 
em serviços de Telessaúde à população de Umuarama. A cidade, 
que tem 117 mil habitantes, vai adotar a solução de telemedicina 

do Joy Medical Group para toda a população, que terá também o 
apoio do corpo clínico da Unipar por meio de um convênio que já 
foi firmado. Os primeiros serviços devem ser disponibilizados em 
um prazo de 30 dias. 
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Umuarama vai discutir hoje vários pontos da Lei Brasileira de Inclusão, em um evento coordenado em parceria entre o 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana 
(Sestram). Toda a população está convidada a participar da Consulta Pública que vai abordar a ampliação de vagas de 
estacionamento PcD na região central da cidade. O encontro será às 19h30 na Câmara de Vereadores.
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Reforma deve
aumentar a

arrecadação dos
municípios
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Programa vai
ofertar médicos

em regiões
distantes
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STF suspende
decisões judiciais

do decreto de 
armas de fogo
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Tecnologias
educacionais
da Coreia do

Sul no Paraná
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Estacionamento 
para PcD

O Dia Internacional do 
Consumidor, comemo-

rado hoje (15), terá 
celebração especial 

na cidade em evento 
coordenado pelo Pro-
con Umuarama. Será 
lançada a Educon, a 

primeira Escola de 
Defesa do Consumidor 

do Paraná.  l 7

Escola do 
consumidor
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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 0,84 1,37 5,70
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

14/2 a 14/3 0,5830 0,5830 0,0826
15/2 a 15/3 0,5823 0,5823 0,0819
16/2 a 16/3 0,5825 0,5825 0,0821
17/2 a 17/3 0,5825 0,5825 0,0821
18/2 a 18/3 0,5825 0,5825 0,0821

Ações % R$
Petrobras PN -1,49% 23,83 
Vale ON +0,79% 83,88 
ItauUnibanco PN -0,13% 23,75 
Bradesco PN -0,60% 13,34 
Natura ON -17,15% 12,27 
CVC Brasil ON -7,89% 3,27

IBOVESPA: -0,18% 102.932 pontos

Iene 134,37
Libra est. 0,82
Euro 0,93
Peso arg. 202,16

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -0,2% 5,2560 5,2570 +0,6%

PTAX  (BC) -0,1% 5,2356 5,2362 +0,5%

PARALELO 0,0% 5,1500 5,5700 +0,2%

TURISMO 0,0% 5,1500 5,5500 +0,2%

EURO -0,1% 5,6120 5,6148 +1,6%

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 14/03

Iene R$ 0,0390
Libra est. R$ 6,36
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.372,12 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/03 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 1.499,75 -0,25 -2,5%
FARELO mar/23 492,20 0,00 -1,8%
MILHO mar/23 627,50 3,00 -8,0%
TRIGO mar/23 686,50 14,25 -12,7%

SOJA 152,39 -0,1% -5,0% 151,00
MILHO 76,00 -0,1% 0,3% 76,00
TRIGO 89,54 0,0% 0,2% 90,00
BOI GORDO 272,98 0,7% 1,4% 270,00
SUINO 6,99 -0,4% 1,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 14/03 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 14/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 14/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 161,00 -2,4% -5,3%
SOJA Paranaguá 169,50 -0,9% -3,7%
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
Os próximos dias beneficiam a refle-
xão sobre os seus projetos, esperan-
ças e amizades. Situações envol-
vendo negócios podem ser definidas 
e impulsionar novos horizontes. 

TOURO  21/4 a 205
Muitas coisas ocorrendo nos bastido-
res e em sigilo. Esteja atento à intui-
ção, taurino. Começa a se formar uma 
energia renovadora que se torna mais 
forte ao longo das próximas semanas. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Ganham força os projetos inovado-
res e envolvendo amigos e empre-
sas, geminiano. Forte energia que 
pode estimular o ineditismo e a 
renovação. Intuição ajuda. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Excelente momento para inovações 
criativas na vida profissional, can-
ceriano. Poderá dar início a novos 
projetos que lhe colocarão numa 
situação mais independente. Cui-
dado com precipitações. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Pode se sentir motivado por uma 
viagem ou um novo interesse de 
estudo, leonino. Energia de explo-
ração de novas possibilidades e 
ideais. Renovação. Mas não seja 
inflexível. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Mudança é uma palavra-chave aos 
virginianos. Não resista às transfor-
mações. Percepção de que deve agir 
com mais independência, honrando 
a própria singularidade. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Cooperação é antídoto contra a ten-
dência a uma excessiva competitivi-
dade, libriano. Perceba quem são as 
pessoas com que pode estabelecer 
um novo tipo de relação. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Muita gana e garra para vencer no 
trabalho e na carreira. Use todo 
esse vigor de modo bastante prá-
tico e construtivo. Nada de delirar 
em lutas contra moinhos de vento.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Amor, prazer, criatividade e rela-
cionamento com crianças sob 
nova energia. Anseio por se expres-
sar com autenticidade. Mas não 
confunda individualidade com 
individualismo. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Novas questões e situações, asso-
ciadas à família, lar e imóveis, capri-
corniano. Anseio por se sentir mais 
independente. Tende a agir com 
mais assertividade. Lute pelo que 
acredita interiormente. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Momento de muito dinamismo, mas 
também de pressa e impaciência, 
aquariano. Evite dirigir e discutir se 
está nervoso. Preste atenção ao que 
a intuição aponta. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Cuidado com a tendência a agir 
impulsivamente ou baseado apenas 
no que você quer. Momento inte-
ressante apara expressar talentos 
e habilidades de uma nova maneira. 

Os nascidos em 15 de março são do signo de Peixes. Hoje poderá ter 
uma desilusão, mas não se chateie, mesmo porque as oportunidades 
que virão, têm condições de satisfazer as suas exigências. Algo tornará 
instável a sua relação afetiva, poderia ser o seu comportamento presun-
çoso que irritará a pessoa amada tornando-a intratável. Decida mudar 
algumas das suas atitudes negativas e os resultados vão surpreender 
você e quem estiver ao seu redor.

Horóscopo nascidos em 15 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
06/04 - 01h37

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 15/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Paranaguá
max 26
min 23

max 25
min 21

Cascavel
max 23
min 20

Foz do Iguaçu
max 27
min 22

max 26
min 20

Curitiba
max 24
min 17

FASES 
DA LUA

Quinta 16/3/2023

Sol
Sexta 17/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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SCAB
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DONONATAL
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ESTAMPER
AAMARUJO
MMEDICO

CABELOSEU
JANROSAS

VERSOTETA
SASCOAD

UTILOMUCO
ATIGNORA
DECRETADO

GEMEOSLOS

Possui-
dor; pro-
prietário

É comemo-
rado em

25 de
dezembro

Perceber
por meio

dos
sentidos 

(?) capita:
a renda
por pes-

soa (Econ.)
Adoçante
produzido

pela
abelha

São
substituí-
dos por
perucas

O carro
que não é

0 km

Janeiro
(abrev.)

Flor co-
mum em
buquês

(pl.)

Cada
linha da
poesia
(Lit.)

Local de
avisos em
escolas

Movimen-
to reali-

zado pelo
pião

Secreção
que escor-
re do nariz
no resfriado

Artigo
masculino

plural

(?)
Angeles,
cidade da
Califórnia

Espécie de casaco
curto

Duas formas de
venda de produtos

Apanhar um a um 
Profissional contra-
tado para entreter
crianças em festas

Pequeno
badalo
Sucede 
à oitava

Aquele que
revida a
ofensa

Tratamento dispen-
sado a
reis e

rainhas

Homem
do mar
A cada 
30 dias

Doutor
(bras.)

Balcão de
bebidas

Mama
da vaca

Sinalizam
obras

Nojo;
aversão
Artigo de
contrato

Ordenado
por lei

O 3º signo 
do Zodíaco

Xícara,
em inglês
A primeira

pessoa

Prato à
base de

arroz

(?) coisa:
isto

Ângelo An-
tônio, ator

Que tem
serventia

Ari Toledo,
humorista

Não tem 
conheci-
mento de 

3/cup. 5/catar. 6/bolero — sineta. 9/decretado.
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Instalação
como

Itaipu e
Furnas

Atração 
da ilha de
Páscoa

(pl.)

Auxiliar 
do Estado
nas ações

sociais
Setor hos-
pitalar das
consultas
de rotina

Pequeno
galináceo
de origem
britânica

Número 
de show 
de humor
(inglês)

Comeu
como os
castores

Melissa
(?), atriz

de "O
Vencedor"

Advérbio
interro-
gativo 

de lugar 
Artista que
expõe nos

muros 
de cidades

Futilidade
(fig.)

Exerça 
a prerro-
gativa de

dono

O indiví-
duo de

quem se
fala

Espaço
lateral 
de um
edifício

Reanimam
a pessoa

desfa-
lecida

Substituiu
o Gatt 

em 1995
(sigla)

(?) dos
Jogos, ra-
mo da Ma-
temática

Aliado da
Rússia 

no Golfo
Pérsico

1.101, em 
algarismos
romanos

Espécie de
aranha de
tamanho
reduzido

Elo entre o escri-
tor e as livrarias
Grande porção 

de coisas (bras.)
Maior lago
da África

Segmento obrigatório
a todas as escolas de
samba em

desfile

Conquista de Elaine 
Thompson-Herah

em 2022

Atava;
ligava

Queimar
de leve

Poeta e legislador
ateniense (Ant.)

Partícula positiva do
átomo (símbolo)

Fanhosos
O "mun-
do" do
absorto

Espiga de
milho

A cor ver-
de-clara

A 23a le-
tra grega
Tonel de

vinho Tecla de
áudio

Rindo 
alto, em

internetês

A lei de
1888

(Brasil)

Alvos da 
promotoria

Instância
psíquica

Próprio de
burros ou

mulas

Rede Local
(Inform.)
O alarme
orgânico

Filme com
Richard
Burton 

Provocou a pandemia
que parou
o mundo
em 2020

3/gag — lan — lol — psi — sap. 5/sólon. 7/prásino. 9/megálitos. 13/prêmio laureus.
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Reforma tributária deve elevar
a arrecadação de municípios

O vice-presidente da República 
e ministro do Desenvolvimento, 
Indústria, Comércio e Serviços, 
Geraldo Alckmin, afirmou que 
os municípios não serão preju-
dicados com a reforma tributária 
que o governo tentará aprovar no 
Congresso Nacional. Segundo ele, 
a medida vai simplificar, reduzir 
custos e aumentar a eficiência, o 
que deve gerar aumento na arre-
cadação das cidades. 

“A reforma [tributária] não 
é para tirar dinheiro de nin-
guém, mas é para buscar sim-
plificação, redução de custos 
e eficiência econômica. Pode 
ter certeza que a arrecadação 
vai crescer para os municípios”, 
afirmou Alckmin.  

A reforma tributária vai ser 
discutida a partir de um grupo 
de trabalho criado no Congresso 
Nacional com base em duas 

propostas que já tramitam na 
Câmara dos Deputados (PEC 
45/19) e no Senado Federal (PEC 
110/19). O relator é o deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). O 
governo não vai encaminhar 
proposta própria, mas apro-
veitar o teor desses projetos 
em andamento e intensificar a 
articulação parlamentar para 
aprová-los.

A declaração de Alckmin foi 
dada na noite da última segun-
da-feira (13), durante partici-
pação do vice-presidente na 
84ª Reunião Geral da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), 
em Brasília. A entidade reúne 
gestores de todas as capitais e 
municípios com mais de 80 mil 
habitantes. “O governo local é o 
governo que enxerga os proble-
mas da população”, destacou o 
vice-presidente, em discurso aos 

gestores municipais. 

INVESTIMENTOS
Alckmin lembrou os inves-

timentos previstos para esse 
ano, ampliados com a aprova-
ção da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) da 
Transição, no fim de 2022, que 
autorizou investimentos públi-
cos além da regra do teto de gas-
tos, que limita o crescimento à 
inflação do ano anterior.

“O maior extra-teto, a 
maior suplementação foi para 
a saúde, [com] R$ 22 bilhões a 
mais para aqueles que fazem o 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
realidade, que são os estados e 
municípios”. Alckmin também 
citou o programa Minha Casa, 
Minha Vida, que tem recursos 
previstos de R$ 10,4 bilhões 
em 2023.

Novo arcabouço fiscal irá
considerar superávit e dívida

Alckmin que o novo arca-
bouço fiscal, elaborado pelo 
governo federal para substi-
tuir o teto de gastos, deverá 
estipular um limite de gastos 
associado ao superávit fiscal e 
à evolução da dívida pública.

De acordo com o ministro, 
a nova regra deverá ser enca-
minhada em até dois meses ao 

Congresso Nacional. Segundo 
Alckmin, uma reunião com 
o ministro da Fazenda, 
Fernando Haddad, está agen-
dada nos próximos dias para 
debater a questão.

“[O novo arcabouço] deve 
ser votado em lei complemen-
tar, que deve estar sendo enca-
minhada nos próximos 30, 60 

dias para o Congresso Nacional. 
Ela deverá levar em conta o 
limite de gastos, deverá levar 
em conta a curva da dívida, evo-
lução da dívida, e a questão do 
superávit. É uma combinação 
de vários fatores. Vamos aguar-
dar que o ministro da Fazenda, 
depois da aprovação de Lula, 
deve anunciar”, disse.
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Brasil terá programa
de oferta de médicos
em regiões distantes

O ministro da Casa Civil, Rui 
Costa, disse ontem (14) que, 
em breve, o governo lançará 
um novo programa de oferta 
de médicos em regiões mais 
distantes dos centros urbanos, 
nos moldes do Programa Mais 
Médicos, criado em 2013.

O nome do programa ainda 
não foi definido, mas, por 
enquanto, está sendo cha-
mado de Mais Saúde para os 
Brasileiros. Segundo Costa, 
ele será ampliado para incluir 
a formação de especialistas na 
atenção básica e terá incenti-
vos para que médicos recém-
-formados atuem nas regiões 
mais carentes de profissionais.

“Vamos elevar a oferta de 
serviço não apenas de forma 
quantitativa, mas qualita-
tiva, capacitando ainda mais 
a assistência básica em nosso 
país, além de ofertar esses 
médicos, voltando ao patamar 
que nós tínhamos de garantia 
de todas as cidades, regiões, 
distritos, localidades distan-
tes terem a possibilidade de 
ter médicos para assistir à 
população”, explicou o minis-
tro em entrevista à imprensa, 
no Palácio do Planalto.

Segundo Rui Costa, ainda 
não há previsão para incluir 
médicos estrangeiros no pro-
grama, como foi com o Mais 
Médicos. Na ocasião, o governo 

Pacheco não avança com a
CPI dos atos de 8 de janeiro

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
enviou ontem (terça-feira, 14) 
ao ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), sua justificativa para 
não ter dado prosseguimento 
ao requerimento de abertura 
na Casa de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
sobre os atos de 8 de janeiro. 
O requerimento foi apresen-
tado em janeiro, com 38 assi-
naturas, pela senadora Soraya 
Thronicke (União-MT).

Em documento elaborado 
pela Advocacia do Senado, 
Pacheco argumentou que 
o requerimento que cria a 

federal fez um acordo com a 
Organização Pan-Americana 
da Saúde (Opas) para trazer 
profissionais cubanos para 
ocupar vagas não preenchi-
das por brasileiros ou outros 
estrangeiros com diplomas 
validados no Brasil.

“A prioridade será para bra-
sileiros”, disse o ministro, expli-
cando que médicos brasileiros 
que se formaram no exterior 
terão a possibilidade de validar 
seus diplomas. “O programa de 
revalidação volta para possibi-
litar que essas pessoas possam 
trabalhar, ter sua formação vali-
dade e possam a trabalhar aju-
dando a alcançar essa assistên-
cia [em saúde]”, disse Rui Costa.

NOVOS CREDENCIAMENTOS
Já na semana que vem, o 

Ministério da Saúde deve retomar 
o credenciamento de serviços de 
saúde que estão sem financia-
mento do governo federal.

“Temos muitos serviços cria-
dos pelos municípios, unidades 
de saúde, unidades odontológi-
cas, que o ministério deixou de 
cadastrar há anos e, portanto, 
esses serviços ou estão sendo 
realizados sem a participação dos 
recursos federais, como prevê a 
lei, ou simplesmente o posto de 
saúde ficou pronto, equipado, 
mas está sem funcionar porque 
não tem o financiamento federal”, 

explicou Rui Costa.
Nesta terça-feira (14), Lula 

comandou a segunda reu-
nião ampliada com ministros, 
dessa vez da área social, como 
Saúde, Mulheres e Previdência 
Social. Na abertura do encon-
tro, ele pediu unidade dos 
ministros nos anúncios de pro-
jetos e políticas públicas.

Ainda nesta semana, o pre-
sidente deve reunir os minis-
tros da área produtiva, como 
Agricultura, Desenvolvimento 
Agrário e Indústria e Comércio. 
Na semana passada, o pre-
sidente fez encontro com os 
ministros da área de infraes-
trutura para, entre outros 
temas, discutir o novo plano 
de investimentos do governo 
federal, em substituição ao 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

O objetivo dessas reuniões 
é que cada pasta apresente um 
balanço e a projeção do que será 
anunciado no marco de 100 dias 
de governo, além dos planos 
para 2023 e os próximos anos.

Na área da educação, por 
exemplo, Rui Costa também 
informou que, em breve, serão 
anunciados os programas de 
expansão da escola em tempo 
integral e de alfabetização na 
idade certa. Este último deve 
alcançar 100% dos municípios 
brasileiros.

Comissão Parlamentar de 
Inquérito não foi lido no plená-
rio da Casa por ter sido apre-
sentado na legislatura anterior 
e lembrou que senadores eleitos 
nas eleições de outubro de 2022 
foram empossados somente em 
1º de fevereiro de 2023.

“Conforme mencionado, 
o requerimento foi apresen-
tado na legislatura passada, 
e há disposições regimentais, 
cuja interpretação impedem 
seu prosseguimento auto-
mático, na forma pretendida 
pela senadora impetrante, 
a demonstrar, portanto, que 
a segurança há de ser dene-
gada”, destaca o documento 

enviado ao STF. O presidente 
do Senado destacou que uma 
legislatura não pode remeter 
à legislatura seguinte o dever 
de criar ou de prosseguir em 
inquérito parlamentar.

SEGUNDO o senador, as assinaturas fo-
ram colhidas durante a legislatura anterior
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Condenação definitiva
A Advocacia-Geral 
da União (AGU) 
pediu ontem 
(14) à Justiça 
Federal do DF, 
a condenação 
definitiva de mais 
42 pessoas presas 
em flagrante por 
participarem 
da invasão e 
depredação das sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. As 
ações movidas pela instituição pedem a responsabilização de 
178 indivíduos, três empresas, uma associação e um sindicato 
por financiar ou participar dos atos. Os suspeitos já tiveram os 
bens bloqueados anteriormente, a pedido da AGU. A solicitação 
agora é para que a cautelar seja convertida em ação civil pública 
de proteção do patrimônio público para que os suspeitos sejam 
obrigados em definitivo a ressarcir R$ 20,7 milhões aos cofres 
públicos. Já foram cinco ações movidas pela AGU. 

Conteúdo
Em depoimento à PF, 
ontem (14), o ex-ministro 
das Minas e Energia Bento 
Albuquerque sustentou a 
tese de que desconhecia 
que pacotes retidos pela 
Receita Federal continham 
joias. Marcos André dos 
Santos Soeiro, ex-assessor 
de Albuquerque também foi 
ouvido ontem. Em outubro 
de 2021, o então ministro 
representou o país numa 
viagem ao Oriente Médio. 
Ao fim do compromisso, o 
príncipe Mohammed bin 
Salman Al Saud entregou 
a Bento Albuquerque um 
colar, um anel, um relógio 
e um par de brincos de 
diamantes avaliados em R$ 
16,5 milhões. Um dos pacotes 
foi encontrado por servidores 
da Receita Federal na mala 
de Marcos André quando ele 
desembarcava no Aeroporto 
de Guarulhos (SP). Os itens 
não foram declarados e, por 
isso, acabaram apreendidos.

Reformulação
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, sinalizou ontem para uma 
reformulação na Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Ele 
foi questionado sobre a revelação do sistema de espionagem 
informal, que monitorou adversários do governo Jair Bolsonaro. 
“O nome para a Abin foi indicado ao Senado e assim que 
tivermos a nova direção da Agência, nós vamos reformular [a 
agência]”, disse Costa. O ministro também afirmou que os atos 
realizados dentro da agência ao longo da gestão Jair Bolsonaro 
sem conformidade com a lei serão apurados.

Conselheira
A Assembleia Legislativa do Pará aprovou ontem o nome de 
Daniela Lima Barbalho, a primeira-dama, para uma vaga no 
Tribunal de Contas do estado. Ela, que é esposa de Helder 
Barbalho, foi escolhida por maioria de votos e agora integrará 
a corte de contas. O nome de Dani Barbalho foi aprovado com 
uma costura ampla dentro do Legislativo. Líderes de 11 partidos 
a indicaram e houve a sabatina na CCJ, obtendo uma aprovação 
de 10 votos a um. No plenário, foram 36 votos sim e dois não 
– entre os poucos críticos, há quem acuse o governador do 
estado de constranger a Assembleia.

DIVULGAÇÃO

Espionagem
A Abin confirmou que 
usou um sistema capaz de 
monitorar a localização de 
qualquer pessoa por meio 
do número do celular. A 
prática teria ocorrido nos 
três primeiros anos do 
governo Bolsonaro. Sem 
qualquer protocolo oficial, o 
programa comprado ainda 
na gestão Michel Temer 
(MDB), por R$ 5,7 milhões, 
permitia o monitoramento 
de até 10 mil proprietários de 
celulares por ano. Chamado 
de “FirstMile”, o software foi 
desenvolvido pela empresa 
israelense Cognyte e oferecia 
à agência a possibilidade de 
identificar a “localização da 
área aproximada de aparelhos 
que utilizam as redes 2G, 
3G e 4G”. A agência admitiu 
que o contrato para uso 
do programa, de caráter 
sigiloso, teve início em 26 
de dezembro de 2018 e foi 
encerrado em 8 de maio 
de 2021. 



4 GERAL   Quarta-feira, 15 de março de 2023 @tribunahojenewsumuarama

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

STF julga ações que
alteram o transporte
rodoviário de passageiros

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) julga hoje (quarta-feira, 
15) duas ações que questionam 
a constitucionalidade da Lei nº 
12.966/2014 que estabeleceu 
o regime de autorização para 
a outorga do transporte regu-
lar interestadual rodoviário de 
passageiros no Brasil. As ações 
diretas de inconstitucionalidade 
(ADI) 5.549 e 6.270 podem bene-
ficiar empresas consideradas 
as “ubers dos ônibus” como a 
Buser e a Flixbus.

“A decisão pela consti-
tucionalidade do regime de 

Suspensas decisões judiciais
sobre decreto de armas de fogo

O Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) man-
teve decisão do ministro 
Gilmar Mendes que havia 
determinado a suspensão do 
julgamento de todos os pro-
cessos em curso na Justiça 
sobre o decreto do presidente 
da República que suspendeu 
os registros para aquisição e 
transferência de armas de fogo 
e munições de uso restrito por 
caçadores, colecionadores, ati-
radores (CACs) e particulares. 
Com isso, fica mantida, tam-
bém, a eficácia de quaisquer 
decisões judiciais que even-
tualmente tenham, de forma 
expressa ou tácita, afastado a 
aplicação da norma.

A decisão foi tomada, 
por maioria, na sessão vir-
tual finalizada em 10 de 
março, com o referendo da 
liminar concedida pelo rela-
tor na Ação Declaratória de 
Constitucionalidade (ADC) 
85, ajuizada pelo presidente 
Lula. O objeto da ação é o 
Decreto 11.366/2023, que 
também suspende a conces-
são de novo registros de clu-
bes, escolas de tiro e CACs 
e cria um grupo de trabalho 
para a elaboração de nova 
regulamentação do Estatuto 
do Desarmamento.

POTENCIAL LESIVO
Em seu voto pela manu-

tenção da cautelar, o ministro 
Gilmar Mendes reforçou que 
o tema tratado na ação tem 
grande potencial para lesio-
nar os mais elevados bens 

autorização para outorga do 
serviço possibilitará o ingresso 
de novas empresas e o 
aumento da concorrência, pro-
movendo a melhoria na quali-
dade dos serviços prestados à 
população e com menores pre-
ços”, avalia André Porto, dire-
tor-executivo da Associação 
Brasileira de Mobilidade e 
Tecnologia (Amobitec).

De acordo com a asso-
ciação, embora não tenha 
sido efetivado e consoli-
dado, o regime de autoriza-
ções no setor permitiu que 

fossem concedidas pela 
A g ê n c i a  N a c i o n a l  d e 
Transporte Terrestre (ANTT), 
entre 2019 e 2021, 22.620 liga-
ções interestaduais, número 
que pode chegar a 48.283 liga-
ções considerando os pedidos 
já protocolados e em aná-
lise na agência reguladora. A 
aprovação dos pedidos repre-
sentaria uma ampliação de 
22,1% no total de municípios 
atendidos, com um aumento 
potencial de usuários em torno 
de 9%, o que representa mais 
de 13,5 milhões de brasileiros.

jurídico-constitucionais de 
cunho individual, como a vida 
e a integridade física, e valores 
coletivos (a paz social e o Estado 
Democrático de Direito).

ESTATUTO
Na análise preliminar do 

caso, o relator verificou que 
o presidente da República 
agiu dentro da competên-
cia de expedir decretos e 

regulamentos para a fiel exe-
cução das leis. Os assuntos 
contidos na norma, como a 
suspensão de registros para a 
aquisição e a transferência de 
armas e munições de uso res-
trito por CACs e a restrição dos 
quantitativos de aquisição de 
armas e de munições de uso 
permitido, estão dentro da 
esfera de regulamentação do 
Estatuto do Desarmamento.

Limites
Gilmar Mendes afirmou, ainda, que o decreto está em consonância 
com as últimas decisões do Supremo sobre a matéria. No julgamen-

to de Ações Diretas Inconstitucionalidade, o Plenário suspendeu 
trechos de decretos do então presidente Jair Bolsonaro que flexibili-
zavam a compra e o porte de armas, por entender que a competên-

cia do Executivo para regulamentar o Estatuto do Desarmamento 
encontra limites nos direitos constitucionais à vida e à segurança.

Segurança jurídica
Quanto à urgência para a concessão da liminar, o ministro citou o 

risco de possível violação do próprio princípio da segurança jurídica, 
diante de decisões judiciais conflitantes sobre o tema.

Divergência
Único a divergir, o ministro André Mendonça entendeu que não foi 
demonstrada, no caso, a existência de controvérsia judicial relevan-

te, um dos requisitos para a tramitação de ADC.

O objeto da ação é o decreto que suspende a concessão de novo e cria um grupo para elabo-
rar regulamentação do Estatuto do Desarmamento
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Turismo no Paraná
“Daqui para diante, as 
perspectivas no setor são 
muito boas. No Paraná, o 
turismo interno ainda é o 
maior filão, mas ainda assim 
somos os o terceiro estado 
no ranking de chegada de 
turistas internacionais – muito 
por conta de Foz e Curitiba. 
Vamos trabalhar pelo aumento 
no fluxo de turistas, para que 
permaneçam por mais tempo 
no estado, para que haja maior 
integração dos segmentos 
e ampliação da oferta. Isso 
passa pela criação de roteiros 
temáticos e criativos, pela 
divulgação do Paraná, além de 
nossas divisas e pela atração 
de investimentos privados”, 
complementa.

Recurso acatado
O Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE-PR) acatou 
por 3 votos a 2, recurso do ex-
governador e deputado federal 
Beto Richa (PSDB) que pediu 
a suspeição do promotor do 
Ministério Público do Paraná, 
Fernando Cubas César, no 
processo aberto a partir da 
Operação Rádio Patrulha, 
que investiga denúncias de 
desvio de recursos públicos 
no programa “Patrulha do 
Campo”, de financiamento de 
máquinas para a manutenção 
de estradas rurais no Paraná. 
A defesa de Richa argumentou 
que seria “evidente a inimizade 
entre o Promotor de Justiça e o 
paciente Carlos Alberto Richa”.

Tarifa da Sanepar
A Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
do Paraná (Agepar) abre 
nesta quarta-feira (15) a 
última consulta pública 
prevista para ser realizada 
ao longo deste trabalho. 
“O que será apresentado à 
população nesta consulta 
pública são Notas Técnicas 
referentes ao aprimoramento 
da metodologia da BAR, as 
metodologias de definição da 
receita requerida e verificada, 
dos ajustes compensatórios 
e do modelo financeiro geral 
para se chegar ao valor final 

Turismo pré-pandemia
O secretário Márcio Nunes (PSD) destacou em entrevista que segundo 

a inteligência turística estadual, o Paraná alcançou o índice de 60% 
dos níveis pré-pandêmicos em 2022, e uma estimativa de até 95% 

para 2023 – isso em termos mundiais. “No Brasil, o número de turistas 
internacionais recebidos em 2022 ainda está também muito aquém 
do registrado em 2019 – porém, o crescimento em relação a 2021, no 

auge da pandemia, foi bem vigoroso”.

da tarifa da Sanepar”, explica 
Christian Luiz da Silva, chefe da 
Coordenadoria de Saneamento 
Básico da Agepar.

Circuito de Vôlei
Maringá tornou-se a “capital 
brasileira” do vôlei de praia. Os 
maringaenses acompanharam 
as emoções das finais da 1ª 
etapa do Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia no domingo, 12. 
As partidas que aconteceram em 
cinco dias, entre 8 e 12 de março, 
posicionaram Maringá como 
referência e destaque nacional 
no esporte. Para o secretário 
de Esporte e Lazer, Robson 
Xavier, a competição, além de 
reunir nomes consagrados do 
vôlei de praia, movimentou o 
cenário econômico na cidade 
com a ocupação de hotéis e o 
consumo local.

“Câmara 330 anos”
Câmara Municipal de Curitiba 
(CMC) será palco, no dia 25 de 
março, de uma programação 
especial pelos 330 anos da 
cidade. Ao lado dos vereadores 
e do prefeito Rafael Greca, a 
população poderá participar, 
gratuitamente, de uma série 
de atividades esportivas e 
culturais. O evento “Câmara 
330 anos”, em comemoração 
ao aniversário de Curitiba e do 
próprio Legislativo, também 
contará com espaço para a 
diversão dos “curitibinhas” e 
com uma feira gastronômica.

PAC
O presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva deve anunciar em breve 
um novo programa amplo de 
investimentos – na linha do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) –, como 
parte da estratégia que inclui 
a retomada de cerca de 14 
mil obras paralisadas ou em 
ritmo lento em todo o País. 
Trata-se de uma ação de peso, 
voltada a projetos de logística, 
de geração de energia e de 
melhorias urbanas, por meio 
de recursos orçamentários 
e de financiamentos, em 
especial do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social, o – BNDES, e privados.
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Ratinho Junior conhece
na Coreia do Sul, novas
tecnologias educacionais

O governador Ratinho 
Junior se reuniu ontem (14) 
com representantes da startup 
sul-coreana Riiid, que é refe-
rência em tecnologia na educa-
ção, em Seul, no país asiático. 
A missão internacional tem 
entre seus objetivos conhecer 
melhor a formatação da edu-
cação do país, considerada 
uma das mais desenvolvidas 
do mundo pela Organização 
p a r a  a  C o o p e r a ç ã o  e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), para poder replicar 
nas escolas paranaenses.

A comitiva liderada também 
visitou uma das escolas da rede 
MegaStudy, que conta com 
cerca de 500 mil estudantes em 
todo o País e utiliza as ferramen-
tas da Riiid e de outras startups 
que desenvolvem soluções tec-
nológicas para a educação. No 
local, ele se encontrou com repre-
sentantes da Dabida, startup que 
desenvolveu um robô que contri-
bui com o ensino de programação 
a crianças pequenas, desde os 
três até 13 anos de idade.

Segundo o governador, a 
ideia é que um grupo técnico 
da Secretaria de Estado da 
Educação e da Celepar visite 
a Coreia do Sul nos próximos 
meses para avaliar as ferra-
mentas, para analisar a possi-
bilidade de essas tecnologias 
serem trazidas para as escolas 
da rede estadual do Paraná.

“A Coreia do Sul tem um 
dos melhores sistemas edu-
cacionais do mundo, com 

Vacinômetro marca 92 mil
aplicações de bivalente no PR

A baixa procura pela vacina 
bivalente contra a Covid-19 
tem preocupado a Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa). 
Após exatos 15 dias desde o 
início da vacinação, dentre 
mais de um milhão de doses 
enviadas aos municípios, ape-
nas 92.669 foram aplicadas, 
nem 10%. Os dados foram 
extraídos do Vacinômetro 
Nacional, ontem (14) e podem 
ter um delay de informações 
por conta da integração de 
dados de algumas prefeituras 
com a plataforma nacional.

Em todo o País, 3.247.344 

muitas inovações que servem 
de referência para o Paraná. 
Tivemos a oportunidade de 
conhecer diversas ferramentas 
que fazem parte do dia a dia 
das escolas sul-coreanas”, afir-
mou o governador. “Queremos 
dar continuidade na revolução 
que fizemos no ensino para-
naense, que levou o Estado a 
ficar em primeiro lugar no Ideb 
do ensino médio, implantando 
cada vez mais tecnologias em 
sala de aula”.

INOVAÇÕES
A solução criada pela Riiid 

consiste em uma plataforma 
de Inteligência Artificial que 
ajuda os estudantes a melho-
rarem a sua pontuação em 
avaliações internacionais, 
que selecionam os alunos 
que buscam universidades 
conceituadas.

Por meio de algoritmos, a 

ferramenta analisa o compor-
tamento dos alunos nas ativi-
dades de ensino, permitindo 
avaliar o seu desempenho para 
focar nas suas potencialida-
des, e não nas deficiências que 
eles têm durante o processo de 
aprendizado. No Brasil, a ino-
vação está presente em uma 
rede privada de ensino e no 
Sesi do Rio Grande do Sul.

A plataforma é utilizada em 
conjunto com outra ferramenta 
que também foi apresentada 
ao governador Ratinho Junior. 
Trata-se de uma caneta que 
escreve ao mesmo tempo no 
papel e em uma tela multimí-
dia. Desenvolvida pela empresa 
Ufit, ela foi bastante utilizada 
nas aulas remotas durante a 
pandemia, já que permite que 
o estudante resolva questões 
no papel, e simultaneamente 
elas apareçam na tela do 
computador.

pessoas tomaram a dose. 
Em números absolutos, São 
Paulo lidera as aplicações, com 
1.478.864, seguido por Rio de 
Janeiro (414.280), Rio Grande 
do Sul (215.805), Minas Gerais 
(183.253) e Bahia (147.481). 
Depois do Paraná, em sexto, 
aparecem Ceará (91.950), 
Goiás (85.379) e Santa Catarina 
(72.278).

A bivalente protege con-
tra a cepa original do vírus 
Sars-CoV-2 e das variantes da 
Ômicron – predominante no 
mundo. Conforme a orienta-
ção do Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), essa vacina 
é indicada como dose de 
reforço, após a completude do 
esquema vacinal primário (pri-
meira e segunda dose), inicial-
mente para grupos prioritários.

O público contemplado 
inclui idosos acima de 60 anos, 
e pessoas acima de 12 anos 
que vivam em instituições de 
longa permanência (ILP), tra-
balhem nestas instituições; 
imunocomprometidos; e 
comunidades indígenas, ribei-
rinhas e quilombolas. Ao todo, 
os grupos somam mais de 2,4 
milhões de paranaenses.

A solução criada pela Riiid consiste em uma plataforma de Inteligência Artificial que ajuda 
os estudantes a melhorarem suas avaliações

AEN

Rolo na Embratur
As portas fechadas da Embratur bolsonarista na transição de 
Governo ainda dão dor de cabeça à nova gestão. Além de ter 
autorizado diversas promoções e contratações após a eleição, 
o grupo liderado por Gilson Machado não realizou auditorias 
internas sobre as contas da empresa federal, como determina 

o contrato de gestão do Ministério do Turismo. O tamanho 
descaso impossibilitou o Conselho Fiscal da Embratur de 

aprovar a prestação de contas relativas a 2022, em reunião 
realizada nesta segunda-feira (13). Por essa e por outras, 
a Embratur pediu socorro à Advocacia-Geral da União e à 

Controladoria-Geral da União para analisar e revisar atos como 
celebração de convênios, contratos administrativos, aditivos, 

execução orçamentária e outros no período de 1° de janeiro de 
2022 a 13 de janeiro deste ano.

Novo inovou
O Partido Novo decidiu 
inovar na comunicação. 
Abriu mão de marqueteiro 
e contratou o jornalista e 
escritor Leandro Narloch 
para comandar a área de 
comunicação e relações 
públicas. Mestre em 
Filosofia pelo Birkbeck 
College, Narloch é autor 
do “Guia Politicamente 
Incorreto da História do 
Brasil”, entre outros livros 
que venderam mais de 1 
milhão de exemplares desde 
2010.

Café amargo
Surpresa no café da manhã 
da Frente Parlamentar 
Digital. A maioria do grupo 
surpreendeu o deputado Zé 
Vitor (MG), da ala moderada 
do PL, e deu a presidência ao 
deputado Lafayette Andrada 
(Republicanos-MG). Pesou, 
além da capacidade técnica, 
a sua filiação partidária. O 
Republicanos é conhecido 
por dar abrigo a parcela 
relevante da bancada 
evangélica e representantes 
de emissoras de rádio e TV 
no Brasil. 

Minha casa, Meu seguro
A retomada do “Minha 
Casa, Minha Vida” pelo 
Governo deve impulsionar 
mais o seguro habitacional. 
De contratação obrigatória 
para todos que assumem o 
financiamento de um imóvel, 
de acordo com a Federação 
Nacional de Seguros Gerais, 
este produto cresceu 11,3% 
em janeiro, somando R$ 
507 milhões em apólices 
comercializadas. Em 2022, 
a arrecadação foi de R$ 5,6 
bilhões, aumento de 11,6% 
sobre 2021.

Autopromoção  

Uma onda de autoexposição 
tomou conta de alguns 
deputados na Câmara. 
Dois deles se destacaram 
com a criação de “grupos 
parlamentares” de relações 
bilaterais do Legislativo 
com outros países. Félix 
Mendonça Junior (PDT-BA) 
virou presidente de nada 
menos que seis grupos: Brasil-
Ucrânia, Brasil-Turquia, Brasil-
Romênia, Brasil-Tailândia, 
Brasil-Croácia e (ufa!) Brasil-
BRICS. Já Rosangela Gomes 
(Republicanos-RJ) criou os 
grupos Brasil-EUA, Brasil-
México e Brasil-República 
Dominicana.

Cadeia nele!
Saiu a primeira condenação 
da maior chacina da História 
do DF, conforme revelou 
a Coluna online ontem. 
O adolescente M.A.D.S., 
17, acusado da execução 
com mais cinco adultos, foi 
sentenciado a pena máxima 
de 3 anos de retenção em 
internato, pelo juízo da Vara 
da Infância e da Juventude, 
de acordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA). O bando matou 10 da 
mesma família, inclusive duas 
crianças, na tentativa de se 
apossar de um sítio avaliado 
em R$ 2 milhões a fim de 
vendê-lo.
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Seminário prepara fruticultores da
região para o aumento da produção

Uma palestra técnica na 
48ª Expo Umuarama/21ª 
Internacional, levou cerca de 
100 produtores e estudantes a 
participaram e acompanharem 
o Seminário de Fruticultura, 
que teve início às 14h e tra-
tou da produção de frutas na 
região. O evento trouxe infor-
mações importantes para o 
manejo de cultura e amplia-
ção da área cultivada. “Nosso 
principal objetivo é mostrar 
para os produtores da região 
o potencial que nós temos na 
fruticultura, que precisa ser 
cada vez mais profissional”, 
afirmou o engenheiro agrô-
nomo e mestre em fruticul-
tura Eduardo Augustinho dos 
Santos.

Ao todo foram três pales-
tras dentro do seminário: 
Poda de Goiaba; Pulverização 
na Fruticultura; e Fruticultura 
como Potencial Regional. 
“Todas as palestras foram 
voltadas para culturas com 
alta densidade de renda. 
Atividades que o produtor con-
segue ganhar dinheiro e fazer 
a manutenção da sua família 
em áreas pequenas. Tudo isso 
também pensando no desen-
volvimento local e regional”, 

Feira de Sabores da Expo encanta 
pelas delícias da agricultura familiar

Mostrar o que é produzido 
nas pequenas propriedades 
e comercializar os produtos 
para gerar renda para as famí-
lias do campo. Este é o obje-
tivo da Feira dos Sabores, 
que reúne 20 pequenos agri-
cultores da região e acon-
tece na Fazendinha, um dos 
locais mais visitados da Expo 

pontuou o gerente regional do 
IDR-PR, Rafael Meier de Mattos.

Para o fruticultor Márcio 
Adriano das Neves, de Cruzeiro 
do Oeste, que produz laranja, 
caqui e abacate e faz a comer-
cialização nas feiras do produ-
tor em Umuarama, o seminário 
foi uma ferramenta importante 
para tirar dúvidas e diminuir as 
perdas com as pragas que afe-
tam sua produção.

 “Palestras como estas 
sempre trazem informações 
que agregam muito conhe-
cimento para todos. A maior 
dificuldade que eu enfrento 
hoje lá na minha proprie-
dade é com relação aos fun-
gos e algumas pragas, porque 
não há produtos específicos 
para eles. Com estes conhe-
cimentos espero melhorar a 
minha produtividade a partir 
de agora”, planeja.

Bernardo Faccin, técnico 
agrícola, que palestrou sobre 
tecnologia de aplicação de 
produtos fitossanitários, expli-
cou que a aplicação de pro-
dutos defensivos precisa ser 
feita da forma correta, caso 
contrário, o produtor pode ter 
problemas.

 “A tecnologia de aplicação, 

é fundamental tanto para os 
produtores de frutas, quanto 
para outros produtores. A 
ideia é apresentar as tecno-
logias que possibilitem uma 
aplicação de defensivos com 
maior eficiência melhorando 
o controle das pragas ou plan-
tas daninhas e também evi-
tando a contaminação do meio 
ambiente, o que pode trazer 
problemas sérios para os fru-
ticultores”, explicou.

MANEJO ADEQUADO
Outra situação que contri-

bui para melhorar a produção 

das frutas é o manejo das áreas 
plantadas. Conforme o pes-
quisador do polo regional de 
Pesquisa e Inovação de Santa 
Tereza do Oeste, Ronaldo 
Hissayuki Hojo, existem formas 
corretas de produzir e colher as 
frutas, e tudo isso vai depen-
der de como são respeitados 

os ciclos de produção.
 “A questão é planejar, seja 

o fruticultor que tem uma área 
de 1 hectare ou mais. Ele pre-
cisa programar os ciclos para 
poder ter rentabilidade e evitar 
perdas”, explicou ao dizer que 
a colheita é um dos momentos 
que mais requer planejamento.

Umuarama 2023.
Devair Menegate, produ-

tor de cachaça em Altônia, 
aproveitou a Feira para tornar 
o seu produto mais conhe-
cido. Ele engarrafa cerca de 
27 litros de cachaça por dia 
e pretende ampliar a produ-
ção. “Eu comecei através dos 
meus pais. Durante 25 anos 

eles fabricaram só a rapadura 
e, depois pararam. Insistiram 
muito para que eu entrasse 
no negócio, até que aceitei o 
desafio”, disse.

Além da cachaça, também 
é possível encontrar na Feira 
produtos derivados de leite, 
bolachas, cachaças, geleias, 
conservas e rapaduras, entre 
outros. “Muito interessante a 
Feira, bastante variedade. Eu 
comprei pimenta e queijo para 
levar para casa”, contou o visi-
tante Edson Groff.

“Essa Expo Umuarama está 
mostrando o que a cidade e a 
região têm de melhor. Na Feira 
de Sabores, além dos produtos 
de primeira qualidade, tam-
bém estão nossas famílias, 
que sobrevivem da agricul-
tura familiar e geram renda”, 
destacou o prefeito Hermes 
Pimentel. A Feira funciona dia-
riamente, das 17h30 às 21h30.

Os leilões da Expo Umuarama estão tendo uma boa resposta dos criadores, 
que encontram exemplares das melhores raças. Até o próximo domingo, 
pelo menos 5.000 animais devem passar pelo tatersal do recinto Pedro Lino 
Gaiari. A meda de comercialização tem superado as expectativas. Amanhã 
(quinta-feira, 16), às 19h, tem o 7º Leilão Jovens Ruralistas; no sábado 
(18), 18h, o Leilão Reprodutores Nelores PO; e no domingo (19), 
18h, Leilão de Gado de Corte Especial. São animais de alta genética, 
provenientes dos melhores criatórios da região.

FORAM apresentadas tecnologias na aplicação de defensivos com maior eficiência e evitando a contaminação do meio ambiente
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FORAM reunidos 20 pequenos agricultores da região que estão expondo seus produtos na 
Fazendinha, um dos locais mais visitados da Expo Umuarama

A
S

S
E

S
S

O
R

IA

ASSESSORIA



7Quarta-feira, 15 de março de 2023   LOCAL@tribunahojenewsumuarama

Umuarama terá a primeira escola
de defesa do consumidor do Estado

O Dia Internacional do 
Consumidor, comemorado em 
15 de março, terá celebração 
especial na cidade em evento 
coordenado pela Secretaria 
Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor – 
Procon Umuarama. Hoje, 
(quarta-feira, 15) será lançada 
a Educon, a primeira Escola 
de Defesa do Consumidor do 
Paraná, em café da manhã com 
início agendado para 9h30.

Criada por meio de decreto, 
a Educon levará informações 
sobre direitos do consumi-
dor de várias formas, como 
detalha o secretário Deybson 
Bitencourt. “A intenção nesse 
primeiro momento é levar aos 
consumidores o acesso para 
a busca dos seus direitos e, 
de imediato, já vamos imple-
mentar o programa Procon 
Itinerante, que levará o aten-
dimento aos bairros e distritos 
do município”, relata.

Segundo ele, serão apre-
sentadas aulas, palestras e 
cursos, todos gratuitos, tanto 
para as crianças e adolescen-
tes, quanto para adultos e ido-
sos. “O Procon Itinerante será 
desenvolvido em parceria com 
a Universidade Paranaense 
(Unipar), onde os acadêmi-
cos do curso de Direito, devi-
damente cadastrados no pro-
grama, farão os atendimentos 
nos bairros e distritos acompa-
nhando uma equipe da secre-
taria”, detalha.

Durante o evento também 
será apresentado o projeto 
Procon nas Escolas, que será 
desenvolvido em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Educação e vai, entre outras 
ações, inserir na grade esco-
lar os gibis produzidos pelo 
Procon, com o lançamento de 
concurso cultural programado 
para o segundo semestre de 
2023.

Projeto Municipal de escolinha de futebol seleciona 69 
adolescentes para treinamento semanal no Estádio Lucio Pipino

Copa Furacão
Além de uma escola oficial 
do Athletico Paranaense, 
Umuarama deve sediar 

também a próxima edição 
da Copa Furacão de Futebol 
para categorias de base, que 

deve reunir 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 hoteleira e 

consumir no comércio local, 
shopping, restaurantes e 

lanchonetes durante quatro 
dias. Vai ser muito bom para 
os empresários e a cidade”, 

destacou o prefeito.  Pi-
mentel reafirmou que esta 

parceria é uma grande opor-
tunidade para as crianças ca-
rentes de Umuarama. “Essa 
união nos ajudará a oferecer 
uma vida mais saudável aos 
meninos, longe das drogas 
e criminalidade, educando-
-os para a vida por meio de 
atividades sadias e gratuita-

mente”, destacou.

A recém-criada Secretaria 
Municipal de Integração 
Comunitária realizou, no 
último sábado, o chamado 
‘Tapete de Futebol’, uma sele-
ção de crianças e adolescentes 
interessados em fazer parte da 

equipe de atletas que vão trei-
nar no Estádio Lúcio Pipino. 
Mais de 250 estudantes, entre 
11 e 16 anos, compareceram à 
peneira e 69 deles foram esco-
lhidos e agora serão alunos 
da Escolinha de Futebol do 
Clube Athletico Paranaense, 
que vai se instalar na cidade 
ainda este mês.

O projeto social é uma 
parceria que a Prefeitura de 
Umuarama acaba de assi-
nar com representantes do 
“Furacão” com o objetivo de 
garantir a crianças de famílias 
de menor poder aquisitivo a 
oportunidade de aprender 
futebol e sonhar com uma 
carreira profissional num 
dos grandes clubes do fute-
bol brasileiro. “Vale desta-
car que o projeto não exigirá 

investimento significativo do 
município, já que o clube não 
cobra das prefeituras a taxa de 
franquia, que é praticada com 
parceiros comerciais. E o melhor 
é que já temos várias empre-
sas interessadas em investir 
para que esses atletas possam 
ter essa oportunidade real de 
mudar suas vidas”, comentou o 
secretário Thiago Caju.

Ele relata que os alunos 
terão aulas todos os sábados, 
contando com toda a estrutura 
necessária para que se trans-
formem em grandes jogadores. 
“Neste projeto social os alunos 
têm a possibilidade de visitar 
a estrutura do clube, jogos da 
equipe principal, avaliações 
técnicas para captação de 
atletas supervisionadas por 
profissionais do Rubro-Negro, 

cartilha metodológica para 
professores e alunos, oficinas 
e palestras para a capacitação 
e atualização dos professores, 

livre acesso para organizar 
amistosos, festivais e campeo-
natos dentro da rede de esco-
las”, observa.

NO Dia Internacional do Consumidor, comemorado em 15 de março, Procon fará o lançamento oficial da Educon
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População participará da discussão 
sobre ampliação de vagas de PcD

Umuarama vai discutir 
hoje (quarta-feira, 15) vários 
pontos da Lei Brasileira de 
Inclusão, em um evento coor-
denado em parceria entre o 
Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência (CMDPD) 
e a Secretaria Municipal 
de Segurança, Trânsito e 
Mobilidade Urbana (Sestram). 
Toda a população é convidada 
para participar da Consulta 
Pública que vai abordar a 
ampliação de vagas de esta-
cionamento PcD na região 
central da cidade. O encontro 
será às 19h30 na Câmara de 
Vereadores.

Elidiamara Simões Nunes, 
presidente do CMDPD, é consi-
derada pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou 
sensorial, e que, em interação 
com uma ou mais barreiras, 
pode ter obstruída sua par-
ticipação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de 

Entidades apresentam trabalhos a moradores da região do Petrópolis
O Conselho Municipal 

de Assistência Social de 
Umuarama (CMAS) é um órgão 
independente que tem o poder 
de discutir, decidir e aprovar 
ou não as questões relacio-
nadas à assistência social no 
município. Para aproximar-
-se ainda mais da sociedade, 
uma reunião descentralizada 
foi realizada na sede da ARA 
(Associação de Recuperação 
de Alcoólatras), onde os par-
ticipantes tiveram a opor-
tunidade de conhecer as 
entidades que oferecem ser-
viços à população moradora 
daquela região.

Entre os assuntos dis-
cutidos, destaque para a 
revisão da Lei Municipal nº 
4.081/2015, que altera alguns 
pontos que vão ser impor-
tantes para a ampliação e 
melhorias no atendimento 
aos usuários da assistên-
cia social. “Outros pontos 
importantes foram a aná-
lise e aprovação do Plano de 
Aplicação da Reprogramação 
dos Saldos dos Recursos 
Federais e Estaduais de 
2022, que define como serão 

aplicados os saldos dos 
recursos do exercício anterior 
para o ano corrente, e o Plano 
de Aplicação dos Recursos 
Federais para o exercício 
2023”, detalha Annie Cristiny 
Lopes de Araújo de Lima, pre-
sidente do CMAS.

Ela conta que os conse-
lheiros também analisaram e 
aprovaram as contas e repas-
ses estaduais referentes ao 
segundo semestre do ano 

condições com as demais pes-
soas. “É pensando nessa con-
dição básica que nos juntamos 
à Sestram e a toda a sociedade 
para discutirmos a garantia de 
vagas de estacionamento rota-
tivo às PCD”, observa.

Para que os espaços pos-
sam ser mais democráticos, 
exige-se que a administra-
ção municipal adote as pro-
vidências que tragam solu-
ções para garantir conforto 
e segurança para todos os 
usuários de estacionamento, 
principalmente para pessoas 
com quaisquer tipos de limi-
tações. O município, por meio 
da Sestram, da Umutrans e 
outras entidades parceiras, 
estuda um novo modelo de 
estacionamento rotativo 
pago, desta forma, esta é a 
hora para se discutir tam-
bém com o CMDPD a situação 
sobre as vagas especiais para 
pessoas com deficiência.

É fundamental que repre-
sentantes de toda a sociedade 

participem dessa Consulta 
Pública para examinar e ava-
liar o maior número de solu-
ções tecnológicas, colher 
subsídios e informações úteis 
que servirão de base e crité-
rio para eventual contratação 

passado, mediante parecer 
emitido pela Comissão de 
Gerenciamento do Fundo 
Municipal de Assistência 
Social (FMAS), que analisou 
como foram utilizados os 
recursos recebidos e se eles 
foram aplicados de forma cor-
reta e eficiente.

Mas o ponto principal da 
reunião, conforme Annie, foi 
exatamente a apresentação 
das entidades que ofertam 

serviços socioassistenciais 
para a comunidade local. “As 
famílias e os conselheiros tive-
ram a oportunidade de conhe-
cer o trabalho, as ações e os 
projetos realizados em cada 
uma das nove entidades pre-
sentes, que fazem trabalhos de 
grande relevância para a popu-
lação”, pontua.

Annie acrescenta ainda 
que a reunião descentralizada 
do CMAS foi um importante 

momento de discussão, deli-
beração e prestação de con-
tas. “Os conselheiros tiveram 
a oportunidade de analisar 
propostas e ações que visam 
melhorar a qualidade de vida 
da população e garantir o 
acesso a serviços e benefí-
cios socioassistenciais. Além 
disso trouxe uma aproxima-
ção entre o Conselho e os 
moradores daquela região”, 
finalizou.

de empresa especializada 
na prestação de serviços de 
gerenciamento de vagas de 
estacionamento. De acordo 
com Resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), 
5% do total de vagas do 

estacionamento regulamen-
tado deve ser destinado a 
pessoas com deficiência. Em 
Umuarama, além de garantir 
essa determinação, pretende-
mos, dentro do possível, ainda 
ampliar esse número.

EVENTO coordenado pela Sestram e pelo CMDPD será realizado às 19h30 desta quarta-feira na Câmara de Vereadores

ASSESSORIA/SECOM

A Secretaria da Assistência Social recebeu 
gestores da política de assistência social 
das regiões de Cianorte e Umuarama, para 
discutir a elaboração de diagnóstico socioa-
ssistencial e participar de capacitações que 
acontecerão no decorrer do ano. O encon-
tro foi conduzido pela assistente social Ilza 
Reghini, de Cianorte. Participaram também 
gestores dos municípios de Alto Piquiri, 
Cruzeiro do Oeste, Icaraíma, Indianópolis, 
Nova Olímpia, Rondon e Xambrê, além 
da equipe de Umuarama. A pauta incluiu 
eleição do Conselho Tutelar, elaboração do 
diagnóstico e capacitação para as equipes 
do Cras que executam o PAIF e para as 
que trabalham com o Paefi – programas que 
buscam fortalecer os vínculos familiares.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Palavras cruzadas

Solução anterior

8 VARIEDADES   Quarta-feira 15 de março de 2023 @oparana hojenews

Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Os próximos dias beneficiam a refle-
xão sobre os seus projetos, esperan-
ças e amizades. Situações envol-
vendo negócios podem ser definidas 
e impulsionar novos horizontes. 

TOURO  21/4 a 205
Muitas coisas ocorrendo nos bastido-
res e em sigilo. Esteja atento à intui-
ção, taurino. Começa a se formar uma 
energia renovadora que se torna mais 
forte ao longo das próximas semanas. 

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Ganham força os projetos inovado-
res e envolvendo amigos e empre-
sas, geminiano. Forte energia que 
pode estimular o ineditismo e a 
renovação. Intuição ajuda. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Excelente momento para inovações 
criativas na vida profissional, can-
ceriano. Poderá dar início a novos 
projetos que lhe colocarão numa 
situação mais independente. Cui-
dado com precipitações. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Pode se sentir motivado por uma 
viagem ou um novo interesse de 
estudo, leonino. Energia de explo-
ração de novas possibilidades e 
ideais. Renovação. Mas não seja 
inflexível. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Mudança é uma palavra-chave aos 
virginianos. Não resista às transfor-
mações. Percepção de que deve agir 
com mais independência, honrando 
a própria singularidade. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Cooperação é antídoto contra a ten-
dência a uma excessiva competitivi-
dade, libriano. Perceba quem são as 
pessoas com que pode estabelecer 
um novo tipo de relação. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Muita gana e garra para vencer no 
trabalho e na carreira. Use todo 
esse vigor de modo bastante prá-
tico e construtivo. Nada de delirar 
em lutas contra moinhos de vento.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Amor, prazer, criatividade e rela-
cionamento com crianças sob 
nova energia. Anseio por se expres-
sar com autenticidade. Mas não 
confunda individualidade com 
individualismo. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Novas questões e situações, asso-
ciadas à família, lar e imóveis, capri-
corniano. Anseio por se sentir mais 
independente. Tende a agir com 
mais assertividade. Lute pelo que 
acredita interiormente. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Momento de muito dinamismo, mas 
também de pressa e impaciência, 
aquariano. Evite dirigir e discutir se 
está nervoso. Preste atenção ao que 
a intuição aponta. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Cuidado com a tendência a agir 
impulsivamente ou baseado apenas 
no que você quer. Momento inte-
ressante apara expressar talentos 
e habilidades de uma nova maneira. 

Os nascidos em 15 de março são do signo de Peixes. Hoje poderá ter 
uma desilusão, mas não se chateie, mesmo porque as oportunidades 
que virão, têm condições de satisfazer as suas exigências. Algo tornará 
instável a sua relação afetiva, poderia ser o seu comportamento presun-
çoso que irritará a pessoa amada tornando-a intratável. Decida mudar 
algumas das suas atitudes negativas e os resultados vão surpreender 
você e quem estiver ao seu redor.

Horóscopo nascidos em 15 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
06/04 - 01h37

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quarta 15/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva
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max 26
min 23

max 25
min 21
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max 23
min 20

Foz do Iguaçu
max 27
min 22
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Curitiba
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FASES 
DA LUA

Quinta 16/3/2023

Sol
Sexta 17/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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SCAB
VINGATIVO

DONONATAL
SENTIRRE

ESTAMPER
AAMARUJO
MMEDICO

CABELOSEU
JANROSAS

VERSOTETA
SASCOAD

UTILOMUCO
ATIGNORA
DECRETADO

GEMEOSLOS

Possui-
dor; pro-
prietário

É comemo-
rado em

25 de
dezembro

Perceber
por meio

dos
sentidos 

(?) capita:
a renda
por pes-

soa (Econ.)
Adoçante
produzido

pela
abelha

São
substituí-
dos por
perucas

O carro
que não é

0 km

Janeiro
(abrev.)

Flor co-
mum em
buquês

(pl.)

Cada
linha da
poesia
(Lit.)

Local de
avisos em
escolas

Movimen-
to reali-

zado pelo
pião

Secreção
que escor-
re do nariz
no resfriado

Artigo
masculino

plural

(?)
Angeles,
cidade da
Califórnia

Espécie de casaco
curto

Duas formas de
venda de produtos

Apanhar um a um 
Profissional contra-
tado para entreter
crianças em festas

Pequeno
badalo
Sucede 
à oitava

Aquele que
revida a
ofensa

Tratamento dispen-
sado a
reis e

rainhas

Homem
do mar
A cada 
30 dias

Doutor
(bras.)

Balcão de
bebidas

Mama
da vaca

Sinalizam
obras

Nojo;
aversão
Artigo de
contrato

Ordenado
por lei

O 3º signo 
do Zodíaco

Xícara,
em inglês
A primeira

pessoa

Prato à
base de

arroz

(?) coisa:
isto

Ângelo An-
tônio, ator

Que tem
serventia

Ari Toledo,
humorista

Não tem 
conheci-
mento de 

3/cup. 5/catar. 6/bolero — sineta. 9/decretado.
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Instalação
como

Itaipu e
Furnas

Atração 
da ilha de
Páscoa

(pl.)

Auxiliar 
do Estado
nas ações

sociais
Setor hos-
pitalar das
consultas
de rotina

Pequeno
galináceo
de origem
britânica

Número 
de show 
de humor
(inglês)

Comeu
como os
castores

Melissa
(?), atriz

de "O
Vencedor"

Advérbio
interro-
gativo 

de lugar 
Artista que
expõe nos

muros 
de cidades

Futilidade
(fig.)

Exerça 
a prerro-
gativa de

dono

O indiví-
duo de

quem se
fala

Espaço
lateral 
de um
edifício

Reanimam
a pessoa

desfa-
lecida

Substituiu
o Gatt 

em 1995
(sigla)

(?) dos
Jogos, ra-
mo da Ma-
temática

Aliado da
Rússia 

no Golfo
Pérsico

1.101, em 
algarismos
romanos

Espécie de
aranha de
tamanho
reduzido

Elo entre o escri-
tor e as livrarias
Grande porção 

de coisas (bras.)
Maior lago
da África

Segmento obrigatório
a todas as escolas de
samba em

desfile

Conquista de Elaine 
Thompson-Herah

em 2022

Atava;
ligava

Queimar
de leve

Poeta e legislador
ateniense (Ant.)

Partícula positiva do
átomo (símbolo)

Fanhosos
O "mun-
do" do
absorto

Espiga de
milho

A cor ver-
de-clara

A 23a le-
tra grega
Tonel de

vinho Tecla de
áudio

Rindo 
alto, em

internetês

A lei de
1888

(Brasil)

Alvos da 
promotoria

Instância
psíquica

Próprio de
burros ou

mulas

Rede Local
(Inform.)
O alarme
orgânico

Filme com
Richard
Burton 

Provocou a pandemia
que parou
o mundo
em 2020

3/gag — lan — lol — psi — sap. 5/sólon. 7/prásino. 9/megálitos. 13/prêmio laureus.

COLUNA 

TERAUPEUTA HOMEOPATA
MARLI C. TOLEDO

Conheça hoje na Coluna Viva Bem a Microfisioterapia
A microfisioterapia é uma 

técnica de terapia manual que 
visa tratar a causa da doença e 
não apenas seu sintoma. Isso 
é possível porque nosso orga-
nismo tem uma memória pró-
pria, que é construída através 
de micromovimentos impercep-
tíveis dos nossos órgãos e célu-
las. Com esta memória, pode-
mos identificar as razões para a 
perda de vitalidade e descobrir 
a causa ou o trauma que expli-
que a origem de doenças e de 
vários sintomas que atrapalham 
a qualidade de vida.

Na microfisioterapia, os 

toques na pele fazem com que 
corpo diferencie todos os trau-
mas vividos, seja de ordem 
física ou emocional. O que acon-
tece é que sem o estímulo dos 
toques da microfisioterapia, o 
organismo fica sem saber o que 
exatamente deve ser eliminado 
e o que precisa ser feito para 
apagar a memória celular.

O fisioterapeuta especiali-
zado na técnica procura locali-
zar pontos no corpo do paciente 
em que haja perda de energia 
vital. A sensação dos micromo-
vimentos do corpo orienta o 
terapeuta a seguir o caminho 

percorrido pela agressão e a 
ativar o processo de autocura.

BENEFÍCIOS
Os benefícios proporciona-

dos pela Microfisioterapia são 
muitos. 

Doenças podem ser melho-
radas pela Microfisioterapia. 
Muitos dos problemas de 
saúde podem encontrar uma 
possibilidade de melhora com 
a microfisioterapia e que pode 
ser aplicada em qualquer 
idade, desde recém-nascidos 
até jovens e idosos, portado-
res ou não de necessidades 

especiais.
O tratamento é utilizado na 

Síndrome do Pânico; Depressão 
comum e bipolar; Alergias em 
geral; Dores físicas; Traumas 
físicos; Traumas emocionais; 
Rinites; Artrites; Problemas de 
pressão; Problemas respirató-
rios; Fibromialgia; Ansiedade; 
Fobias; Problemas escola-
res; Falta de atenção e con-
centração; Hiperatividade e 
Agressividade.

A partir daí, através de atos 
que simulem em uma micro 
escala a origem do trauma, 
estimulam-se mecanismos de 

autocorreção no seu organismo. 
É restabelecido o equilíbrio do 
organismo e é restaurada a vita-
lidade dos tecidos do corpo afe-
tados por algum trauma.
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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

McLaren celebra 
10 anos do P1, o 
hipercarro híbrido

Criado com o propósito de 
ser “o melhor carro do mundo 
para pilotar tanto nas ruas 
quanto nas pistas”, o desenho 
e as especificações técnicas do 
McLaren P1 forneceram as con-
dições ideais para cumprir essa 
ambição. Uma série de testes e 
desenvolvimentos realizados 
ao longo de 2013 – incluindo as 
voltas no famoso Nürburgring 
Nordschleife – imediatamente 
consolidaram as credenciais 
do carro.

O motor biturbo V8 M838TQ 
de 3,8 litros alcançando 737 cv 
combinado com o leve motor 
elétrico produzindo 179 cv 
resulta no total de 916 cv. Estes 
níveis de performance eram – e 
continuam sendo – surpreen-
dentes: aceleração de 0 a 100 
km/h em 2,8 segundos; de 0 a 
200 km/h em 6,8 segundos; e 0 
a 300 km/h em 16,5 segundos 
– cinco segundos mais rápido 
que o lendário McLaren F1. A 
velocidade máxima de 350 km/h 
acrescentou o apelo e reputação 
do McLaren P1, mas foi a imediata 
resposta do acelerador e do tor-
que que não deixou dúvidas de 
que a eletrificação poderia real-
mente melhorar o trem de força 
dos modernos motores turbo.

Juntamente com o reco-
nhecido trem de força híbrido 
a gasolina e elétrico, o hiper-
carro da linha Ultimate foi sus-
tentado por dois notáveis pon-
tos fortes da McLaren – o baixo 
peso do veículo e a excelência 
aerodinâmica.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O monocoque MonoCage 
monocoque em fibra de carbono 
do McLaren P1 foi um desenvol-
vimento da estrutura MonoCell 
usada no supercarro McLaren 
12C e um ponto chave para 
otimizar a massa num veículo 
com o levíssimo peso de 1.395 
kg sem os líquidos. Abastecido, 
o peso chegou a 1.490 kg.

A incessante busca pela redu-
ção do peso permanece uma 
prioridade da McLaren, e em 
2023 o novo Artura – também um 
híbrido de alta performance, mas 
um supercarro de série generosa-
mente equipado e não um hiper-
carro radical de edição limitada – 
tem o peso total de 1.498 kg.

Os painéis da carroceria em 
fibra de carbono do McLaren 
P1 compreendem painéis dian-
teiro e traseiro montados no 
MonoCage central; duas ale-
tas de acesso na traseira; capô 
frontal e duas portas. Pesando 
um total de apenas 90 kg, os 
painéis têm espessura extraor-
dinariamente pequena, mas 
são igualmente muito fortes. A 
bateria híbrida, montada abaixo 

do MonoCage de fibra de car-
bono, pesa somente 96 quilos. 
Novamente, essa filosofia de 
minimizar o peso é evidente nos 
dias atuais, com similar atenção 
estratégica aplicada no Artura.

O McLaren P1 não tinha tapete 
no assoalho (era considerado des-
necessariamente pesado) nem 
isolamento acústico. O vidro foi 
reprojetado para reduzir o peso: 
o teto de vidro superleve foi qui-
micamente enrijecido e tem a 
espessura de apenas 2,4 milíme-
tros. O para-brisa tem grossura de 
somente 3,2 milímetros, incluindo 
uma camada plástica intermediá-
ria, economizando na época 3,5 
quilos sobre os 4,2 milímetros do 
para-brisa do 12C.

A grande asa traseira do 
McLaren P1 otimiza a aerodinâ-
mica por meio de ajuste auto-
mático. Pode alongar a traseira 
em até 300 milímetros nas pis-
tas e 120 milímetros nas ruas. 
Isso foi desenvolvido usando o 
mesmo software e metodologia 
da equipe McLaren de Fórmula 
1. O DRS (Sistema de Redução 
de Arrasto) foi integrado ao 

desenho do McLaren P1 para 
reduzir a pressão aerodinâmica 
e aumentar a velocidade de 
retas, por meio do levantamento 
da asa traseira, ao invés da utili-
zação de uma aleta móvel.

Uma combinação de mode-
lagem aerodinâmica em CFD 
(computational fluid dyna-
mics) e muitas horas de túnel 
de vento focadas na perfor-
mance aerodinâmica resulta-
ram na carga aerodinâmica de 
600 quilos obtida a uma velo-
cidade bem abaixo da máxima 
alcançada pelo P1.

Extremamente exclusivo 
e altamente cobiçado desde 
o lançamento, o McLaren P1 
foi totalmente poucos meses 
após a sua apresentação – em 
novembro de 2013, as 375 uni-
dades já estavam destinadas. A 
construção do primeiro McLaren 
P1 (finalizado na cor Ice Silver) 
foi concluída em setembro de 
2013, e desde então o modelo 
se estabeleceu como ícone de 
performance. O carro do último 
cliente foi completado em 
dezembro de 2015. Foi pintado 

num esplêndido laranja-pero-
lado, coloração conquistada por 
meio de exclusivo processo de 
pintura que se tornou disponível 
em outros modelos da McLaren 
com o nome Volcano Orange.

Dez anos depois de sua apa-
rição no Salão Internacional 
de Genebra – e no ano em que 
a McLaren celebra os 60 de 
aniversário da fundação da 
empresa por Bruce McLaren -, 
o McLaren P1 continua entre-
gando uma excitante e dinâ-
mica performance tanto nas 
ruas quanto nas pistas.

O legado duradouro do 
McLaren P1 vai além do icônico 
status da linhagem de tecno-
logia avançada focada na pilo-
tagem dos carros da McLaren. 
Precursor da eletrificação como 
melhora no engajamento de 
pilotagem, mudou as percep-
ções de tecnologia, inspirando o 
inovador Artura; um supercarro 
que mescla performance emo-
cionante e pilotagem dinâmica 
com capacidade de veículo elé-
trico, uma combinação pioneira 
e vencedora do McLaren P1.
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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  19/20 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$ 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 LTZ 17/17 VERMELHO COMPLETO, AUT, COURO R$ 94.900,00
TRACKER 1.4 TURBO PREMIER 18/19 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 99.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 320.900,00
TRAILBLAZER 2.8 PREMIER DIESEL 21/22 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, 7 LUGARES R$ 309.900,00 

APROVEITE!!!
   S10 SEMINOVAS – 2017 A 2022

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

COMPRAMOS  SEU  SEMINOVO

PMU começa a treinar servidores
para a implantação do Telessaúde

Começa na próxima segun-
da-feira (20), às 9h, a primeira 
fase de implantação do pro-
grama Saúde na Palma da Mão, 
plataforma de atendimento em 
serviços de Telessaúde à popu-
lação de Umuarama. A cidade, 
que tem 117 mil habitantes, vai 
adotar a solução de telemedi-
cina do Joy Medical Group para 
toda a população, que terá tam-
bém o apoio do corpo clínico da 
Unipar por meio de um convê-
nio que já foi firmado.

Segundo o secretário muni-
cipal de Saúde, Herison Cleik da 
Silva Lima, os primeiros serviços 

Em três anos, 42 mil 
pessoas foram infectadas 
por Covid em Umuarama

Há três anos a Secretaria de 
Saúde de Umuarama iniciou o 
controle do número de casos 
de Covid-19, divulgando diaria-
mente a situação da pandemia 
na cidade. Neste período de 36 
meses, 42.011 pessoas foram 
diagnosticadas com a doença 
– o que resulta em uma média 
diária de 38 casos. O número 
de óbitos confirmados é de 
360, sendo 199 mulheres 
(58,2%) e 161 homens (41,8) 
– uma média de 10 mortes 
por mês.

O Boletim Covid de ontem 
(terça-feira, 14) informou 20 
novos casos, sendo 13 mulhe-
res, seis homens e uma criança 
(uma menina de 8 anos que 
tomou duas doses da vacina). 
O número de pessoas em iso-
lamento domiciliar subiu para 
91, considerando que são 80 
casos ativos e 11 casos suspei-
tos. Neste ano, 769 pessoas já 
tiveram covid-19 – uma média 
de 10 casos diários.

Há 12 dias nenhuma pessoa 

de Umuarama precisou ficar 
internada para tratamento de 
covid, nem em enfermarias, 
nem em UTI, conforme rela-
tórios disponibilizados pelas 
próprias instituições hospi-
talares credenciadas ao SUS 
(Sistema Único de Saúde. 
Diante desses números, a 
Sesa (Secretaria de Estado da 
Saúde) classifica Umuarama 
com bandeira verde, quando 
o risco de contaminação é 
considerado baixo.

devem ser disponibilizados em 
um prazo de 30 dias. “A solu-
ção é uma das mais completas 
e inclui aplicativo para celular 
com reconhecimento facial, 
consultas com especialistas, 
integração com o SUS, envio de 
receitas, prontuário e cabine de 
Telessaúde equipada para reali-
zar 10 tipos de exames com ima-
gens e sons em alta resolução e 
fidelidade”, conta.

Entre os serviços oferecidos 
estão a ausculta de batimentos 
cardíacos, análise de frequência 
cardíaca, otoscopia (exame para 
avaliar possíveis patologias no 

canal auditivo), imagens da oro-
faringe, ausculta pulmonar, ima-
gens da pele em alta resolução, 
medição da temperatura corpo-
ral, aferição da pressão arterial 
e índice glicêmico.

A programação da próxima 
segunda-feira será dirigida a 
servidores públicos, além do 
secretário de Saúde, professo-
res e colaboradores da Unipar 
envolvidos na implantação da 

plataforma, participam ainda 
do evento o prefeito Hermes 
Pimentel e o diretor-execu-
tivo de Gestão de Assuntos 
Comunitários da Unipar, 
Cássio Eugênio Garcia.

Tiago Ledesma Mariano, 
CEO do Joy Medical Group e 
desenvolvedor da solução, vai 
proferir a palestra “A Revolução 
da Telessaúde” e demonstrar as 
principais funcionalidades do 

sistema. Os participantes vão 
poder baixar o aplicativo e fazer 
os primeiros testes. “A segunda 
fase ocorre 20 dias depois, com 
a apresentação da Telecabine 
de Saúde no Campus da Unipar. 
Também nesse período começa 
a ampliação do atendimento nas 
especialidades de Psicologia, 
Nutrição, Endocrinologia. E, após 
uma semana, para outras espe-
cialidades”, relata.

PROFISSIONAIS de saúde participam de palestra de apresentação do sistema na próxi-
ma segunda-feira na Unipar
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BOLETIM Covid de ontem informou tam-
bém que 20 novos casos foram confirma-
dos, sem nenhum internamento hospitalar
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni O grande segredo para a plenitude é 
muito simples: compartilhar.

Sócrates
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EXPO
 A Feira dos Sabores, que reúne 20 pe-

quenos agricultores da região e acontece 
na Fazendinha, é um dos locais mais 

visitados da Expo Umuarama 2023. Além 
da cachaça, também é possível encontrar 

na Feira produtos derivados de leite, 
bolachas, cachaças, geleias, conservas e 
rapaduras. A Feira funciona diariamente, 

das 17h30 às 21h30.

O ONIX PLUS JÁ RECEBEU MUITOS 
RECONHECIMENTOS, AGORA SÓ FALTA O SEU!

Ser considerado o carro mais econômico e seguro da 
categoria por anos consecutivos é incrível, mas o melhor 
reconhecimento é ser a escolha inteligente para te acom-
panhar por todos os caminhos com o melhor em tecno-

logia, design e performance. A inovação sempre a bordo.  
Dirigir um Onix Plus 2023 é como avançar no tempo. Ele 
tem câmera de ré com imagem projetada no MyLink e as-
sistência de partida em aclive. Pelo volante pode contro-
lar a velocidade de cruzeiro e ainda ativa várias funções 
pelo, como atender ligações, trocar de música e alterar 

o volume. Tem Câmera de Ré ativada quando engata a ré. 
A imagem aparece na tela do MyLink em alta qualidade e 
com as linhas guias que ajudam a estacionar. Estilo so-
fisticado e elegante, o Onix Plus 2023 tem grade frontal 
com detalhe cromado, volante com revestimento premium 

e rodas de liga leve aro 16”. Na segurança, a proteção 
será sua companhia constante. O Onix Plus 2023 é o 

único da categoria que sai de fábrica com seis airbags 
desde a versão mais básica. Ele tem também controles de 
estabilidade e tração, alerta de ponto cego, sistema de 
distribuição de frenagem e muita segurança para  todos 
os ocupantes. Os motores do Onix Plus 2023 têm maior 

desempenho aliado à economia de combustível para ofe-
recer a você o melhor desses dois mundos.

UVEL, a alegria de ser CHEVROLET

 DIVULGAÇÃO

DESTAQUES!
nO Chevrolet Onix Plus emplacou em 
fevereiro quase metade dos compactos 
e tem evolução de 12% frente ao ano 
passado, o Chevrolet Onix Plus res-

pondeu no mês que passou por quase 
metade dos modelos compactos.
nEle tem também controles de 
estabilidade e tração, alerta de 

ponto cego, sistema de distribui-
ção de frenagem e muita segurança 
pra todos os ocupantes. Os moto-
res do Onix Plus 2023 têm maior 

desempenho aliado à economia de 
combustível para oferecer a você o 

melhor desses dois mundos.
nPasse mais tempo na estrada e 
menos tempo abastecendo com um 
motor turbo de 116 cv e 16,8 kgfm. 
Ao dirigir, tenha mais conforto com 
a transmissão automática de seis 
velocidades e a direção elétrica 

progressiva.
nAumenta a segurança e o conforto 
em subidas porque mantém os freios 
acionados até que o motor alcance a 

força necessária para arrancar.
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