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Em audiência pública online, Prefeitura
discutirá Lei de Diretrizes Orçamentárias
A Diretoria de Planejamento Orçamentário da Secretaria de Administração 
realizará audiência pública on-line para apresentação e discussão de pro-
postas da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício de 2024, em 
Umuarama. A audiência busca ampliar a participação da sociedade, identi-

ficar as áreas prioritárias do ponto de vista da população e colher sugestões 
para o aperfeiçoamento constante dos programas de governo, possibilitando 
a construção de um orçamento voltado ao desenvolvimento social e econô-
mico sustentável e proporcionando mais efetividade à gestão pública. 

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Em comemoração ao Dia do Consumidor (15 de março) o Procon Municipal lançou, durante café da manhã 
oferecido a autoridades e à imprensa, a Escola de Defesa do Consumidor de Umuarama – Educon. Criada pelo 
decreto 049/2023, a organização – vinculada à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – terá 
por objetivo desenvolver e estimular, junto à população, ações de educação para um consumo consciente.

Sede regional 
dos Jeps

Abate de bovinos
volta a crescer

após dois
anos de queda
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Definidos os
comandos das
30 comissões

na Câmara
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IAT trava o
desmatamento

de ipê roxo
em Tapira
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Começa no PR
o reforço contra
Covid ao público
de 5 a 11 anos
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A Secretaria Municipal 
de Assistência Social 

abriu os envelopes 
com propostas para o 
chamamento público 

voltado à contratação de 
prestadores de serviços 
socioassistenciais para 
o atendimento de crian-
ças, adolescentes, ido-
sos, famílias, pessoas 
com deficiência e indi-
víduos em situação de 

vulnerabilidade ou risco 
social no município.  l 9

Investimentos na
Assistência Social
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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 -1,43% 23,42 
Vale ON -2,83% 81,60 
ItauUnibanco PN +0,17% 23,74 
Bradesco PN +1,72% 13,57 
Meliuz ON +14,44% 1,03 
MRV ON +7,34% 7,46

IBOVESPA: -0,25% 102.675 pontos

Iene 132,86
Libra est. 0,83
Euro 0,95
Peso arg. 202,53

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL +0,7% 5,2930 5,2940 +1,3%

PTAX  (BC) +1,2% 5,2975 5,2981 +1,7%

PARALELO +0,7% 5,1900 5,6100 +0,9%

TURISMO +0,7% 5,1900 5,5900 +0,9%

EURO -0,6% 5,5793 5,5821 +1,0%

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 15/03

Iene R$ 0,0399
Libra est. R$ 6,38
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.360,91 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/03 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 mai/23 1.489,25 -4,50 -2,0%
FARELO mai/23 478,40 -2,80 0,7%
MILHO mai/23 626,50 5,75 -7,0%
TRIGO mai/23 702,75 6,50 -9,9%

SOJA 152,29 -0,1% -4,4% 151,00
MILHO 75,88 -0,2% 0,3% 76,00
TRIGO 89,58 0,0% 0,1% 90,00
BOI GORDO 274,15 0,4% 1,6% 270,00
SUINO 6,97 -0,3% 0,4% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 15/03 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 15/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 15/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 161,00 -1,2% -4,7%
SOJA Paranaguá 169,00 -1,2% -4,0%
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
O ingresso do planeta Vênus no setor 
financeiro favorece os negócios arianos. 
Momento oportuno para você refletir 
sobre o que verdadeiramente valoriza 
e prioriza. Assuntos emocionais, mate-
riais e espirituais estão em pauta neste 
momento.

TOURO  21/4 a 205
Uma bela notícia aos taurinos: o ingresso 
do planeta Vênus em seu signo. Início de 
um novo ciclo relacionado à vida afe-
tiva e à expressão de relacionamentos. 
É hora de estar mais ciente do que você 
valoriza e quer.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Importantes lições espirituais relaciona-
das ao amor e ao envolvimento com as 
pessoas. É hora de se apoiar mais na fé 
e no desenvolvimento de uma sabedo-
ria interna. A psicologia, o autoconheci-
mento e a espiritualidade são ferramen-
tas importantes para você.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Benefícios associados às amizades e ao 
envolvimento com grupos e empresas. 
Capacidade de realizar os seus proje-
tos e objetivos junto a outras pessoas. 
Momento de forte energia intuitiva e 
sensível aos cancerianos.

LEÃO 22/7 a 22/8
A passagem do planeta Vênus pelo setor 
de carreira favorece os leoninos. Pode 
haver, a partir de agora, melhorias nos 
assuntos financeiros e de trabalho. Per-
ceba a importância de valores espirituais 
e emocionais.

VIRGEM 23/8 a 22/9
O planeta Vênus inicia um novo movi-
mento que é favorável aos virginianos. 
Invista mais em estudos e em viagens 
que trarão ampliação de horizontes e 
estabilidade. Momento muito significa-
tivo para os seus relacionamentos, onde 
você deve agir com mais empatia.

LIBRA  23/9 a 22/10
O seu regente Vênus inicia hoje em novo 
movimento, libriano. Ênfase em ques-
tões ligadas às finanças, investimentos, 
sexualidade e emoções. É hora de per-
ceber os valores que estão muito além 
da matéria.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
No signo oposto ao seu passa a atuar 
o planeta Vênus, escorpiano. Momento 
muito importante para o estabeleci-
mento de parcerias, associações e rela-
cionamentos. Uma fase muito significa-
tiva para as emoções e os sentimentos 
dos escorpianos.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Benefícios profissionais estão simboli-
zados pelo novo movimento do planeta 
Vênus. Favorecimento para os cuidados 
estéticos e também com a saúde e bem-
-estar. É hora de ter um ritmo de vida 
mais sereno e estável.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Forte energia emocional e sensual com 
o novo movimento do planeta Vênus. 
Favorecimento para o amor, a expres-
são criativa e vocacional. O momento 
enfatiza a necessidade de estar mais 
atento ao que ocorre nos bastidores e 
nas entrelinhas.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Benefícios em questões ligadas à famí-
lia, aos imóveis e ao lar. Momento de se 
centrar mais e de buscar o autoconhe-
cimento e a reflexão. Fase de definições 
e resoluções de pendências ligadas às 
finanças.

PEIXES 20/2 a 20/3
O novo movimento do planeta Vênus 
enfatiza a capacidade de comunicação 
e de expressão. Momento que favorece 
estudos, negociações, viagens e relacio-
namentos. Uma fase muito importante 
para você compreender mais profunda-
mente a sua realidade.

Você obterá resultados notáveis que o estimularão a ser mais solidário, tendo 
uma visão mais ampla que permitirá agir repentinamente. Você conhecerá uma 
pessoa nova que recompensará o seu interesse, você deve conquistá-la com 
modos gentis e atentos, mas evite ser insistente.

Horóscopo nascidos em 16 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
06/04 - 01h37

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 16/3/2023

Muitas nuvens

Paranaguá
max 27
min 22

max 28
min 20

Cascavel
max 26
min 19

Foz do Iguaçu
max 28
min 22

max 27
min 19

Curitiba
max 24
min 17

FASES 
DA LUA

Sexta 17/3/2023

Muitas nuvens
Sábado 18/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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com rímel
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Sala de
projeção
de filmes

(red.)
"Você",

na lingua-
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internet
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da pilha
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(?) Niño:
alterou o
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Levado;

traquinas

Barbante
da vela
(?) qual:

igual

Aqui
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funcionar
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Fonte natu-
ral de calor
Post-(?),
adesivo 

Fêmea 
do leão

(?) Ferrero,
cantor

Aguinaldo Silva e
Elizabeth Jhin (TV)
(?) marra: à força

(pop.) 

Ilha para-
disíaca do
Pacífico

Colocar
na gela-

deira 

2/it. 3/aaa. 5/torre. 6/danado. 7/júpiter. 9/naftalina.
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V E R S O T E T A
S A S C O A D

U T I L O MU C O
A T I G N O R A
D E C R E T A D O

G E M E O S L O S

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
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(?)
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
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revida a
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Tratamento dispen-
sado a
reis e

rainhas
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30 dias

Doutor
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Balcão de
bebidas

Mama
da vaca

Sinalizam
obras

Nojo;
aversão
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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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Abate de bovinos no Brasil volta a 
crescer após dois anos de queda

O abate de bovinos voltou 
a crescer em 2022 depois de 
dois anos seguidos de queda. 
Foram 29,80 milhões de cabe-
ças no ano passado, aumento 
de 7,5% frente ao ano ante-
rior, ou 2,09 milhões de cabe-
ças a mais. Ao alcançar 56,15 
milhões de cabeças, o abate de 
suínos teve um crescimento de 
5,9% em relação ao ano ante-
rior e estabeleceu um recorde 
na série histórica.

Os dados são da Estatística 
da Produção Pecuária, divul-
gada ontem (15) pelo IBGE.

O analista da pesquisa, 
Bernardo Viscardi, disse que o 
aumento de 19,1% no abate de 
fêmeas foi fundamental para essa 
retomada do abate de bovinos. 
“São os ciclos da pecuária. Depois 
de um período de retenção das 
vacas para procriação, seguido 
pela entrada dos bezerros no 
mercado e sua consequente 
desvalorização pelo aumento da 
oferta, as fêmeas começam a ser 
destinadas ao abate”, explica em 
texto no site do IBGE.

O estado de Mato Grosso 
permanece na liderança do 
ranking nacional no abate de 
bovinos. A participação do 
estado no total do país ficou 
em 15,8%. Na sequência está 
São Paulo, com 11,5%, e Mato 
Grosso do Sul, com 11%.

SUÍNOS
Mais uma vez, os suínos 

se destacaram. Foram 56,15 
milhões de cabeças abatidas 

em 2022, um aumento de 5,9% 
ou 3,10 milhões de cabeças a 
mais, se comparado a 2021.

Para o analista da pesquisa, 
isso pode ser explicado pelo 
aumento das exportações e 
ainda porque é um tipo de carne 
com custo menor e mais acessí-
vel do que a bovina. “A indústria 
de suínos vem trabalhando com 
cortes fáceis de preparar, o que 
naturalmente ajuda a elevar o 
consumo. Além disso, as expor-
tações aumentaram. Apesar 
da recuperação do seu plantel 
após o controle da peste suína 
africana, alguns dos principais 
destinos da carne brasileira, 
como China, Vietnã e Filipinas, 
mantiveram as importações em 
patamares elevados”, disse.

A liderança no abate de suínos 
em 2022 continuou com Santa 
Catarina, que atingiu 28,5% do 
abate nacional, seguido por 
Paraná, com 20,4%, e o Rio 
Grande do Sul, com 17,3%.

Outro setor que se benefi-
ciou com a alta demanda no 
mercado interno foi a produ-
ção de frangos, proteína a que 
mais pessoas têm acesso e, em 
geral, substitui a carne bovina.

Segundo o IBGE, o resul-
tado de estabilidade de 2022 
é o segundo melhor da série 
histórica e ficou atrás somente 
da quantidade de 2021.

A pesquisa apontou ainda 
que nas exportações do pro-
duto, a gripe aviária, que atin-
giu em maior grau o hemisfério 
norte, contribuiu para reforçar 

a venda de carne de frango do 
Brasil. De acordo com o IBGE, 
em consequência, o Brasil se 
consolidou ainda mais na posi-
ção de maior exportador de 
carne de frango do mundo.

Segundo Bernardo Viscardi, 
houve problemas nas cadeias 
de produção de fornece-
dores tradicionais no mer-
cado internacional tanto nos 
Estados Unidos como na União 
Europeia. “A guerra na Ucrânia 
também impactou, uma vez 
que o país era um dos maiores 
fornecedores”, disse.

O Paraná continuou na 
frente do ranking dos estados 
em abates de frangos em 2022 
e alcançou 33,5% de partici-
pação nacional. Depois estão 
o Rio Grande do Sul (13,4%) e 
Santa Catarina (13,1%).

COURO
A produção em curtumes 

com, pelo menos, 5 mil unida-
des inteiras de couro cru bovino 
por ano, atingiu o total de 30,11 
milhões de peças inteiras. É um 
aumento de 2,4% em relação ao 
ano anterior.

Segundo o IBGE, o incre-
mento do recebimento de peles 
bovinas em 13 dos 18 estados 
que têm curtumes elegíveis pela 
pesquisa, influenciou o resul-
tado. Com 16,6% de participa-
ção, Mato Grosso se manteve 
na liderança do ranking nacio-
nal, seguido por Mato Grosso 
do Sul, com 13,8%, e São Paulo, 
com 11,1%.
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Câmara define comando
das 30 comissões
permanentes da Casa

Em meio a muitas nego-
ciações que se arrastaram até 
madrugada de ontem (15) e 
terminaram com uma reunião 
entre o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), e alguns 
líderes pela manhã, o desenho 
final das 30 comissões perma-
nentes da Casa foi finalmente 
finalizado. Metade delas (15) foi 
instalada logo cedo. Também 
foram eleitos os presidentes de 
cada colegiado pelos próximos 
dois anos. A outra metade será 
instalada até hoje (16).

PL
Na queda de braço por 

espaço, o PL, partido do 
ex-presidente Bolsonaro e, 
consequentemente, princi-
pal legenda de oposição ao 
governo, saiu fortalecido com 
cinco colegiados. A sigla terá 
o comando da Comissão de 
Fiscalização e Controle da 
Câmara, que será presidida 
pela deputada Bia Kicis (DF). 

Chega ao parlamento texto que prevê
salários iguais para homens e mulheres

O Projeto de Lei 1085/23, 
do Poder Executivo, garante o 
pagamento pelo empregador 
de salários iguais para homens e 
mulheres que exercem a mesma 
função. Assinada pela Ministra 
das Mulheres, Cida Gonçalves, 
e pelo ministro do Trabalho e 
Emprego, Luiz Marinho, a pro-
posta prevê multa de 10 vezes o 
maior salário pago pela empresa 
em caso de descumprimento 
da igualdade salarial, elevada 
em 100% se houver reincidên-
cia. Além disso, poderá haver 
indenização por danos morais 
à empregada.

O projeto abre também 
a possibilidade de a Justiça 
emitir decisão liminar, até a 
decisão final do processo, para 
forçar a empresa a pagar ime-
diatamente o mesmo salário 
para a empregada prejudicada.

TRANSPARÊNCIA 
E FISCALIZAÇÃO

O texto do governo deter-
mina que empresas com mais 
de 20 empregados publiquem 
relatórios de transparência sala-
rial, para permitir a comparação 
objetiva dos salários e remune-
rações de homens e mulheres.

Entre outros temas, a comis-
são vota iniciativas relaciona-
das ao acompanhamento e à 
fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacio-
nal e patrimonial na adminis-
tração federal em geral, além 
de representações e relató-
rios do Tribunal de Contas da 
União (TCU).

Dono da maior bancada da 
Casa, com 99 parlamentares, 
o PL também vai comandar as 
comissões de Saúde, Esporte e 
Previdência Social. Após uma 
disputa acirrada com o União 
Brasil, o Liberal conquistou 
ainda a relatoria da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), 
que ficará com o deputado Luiz 
Carlos Motta (SP). Considerada 
uma das mais importantes do 
Congresso Nacional, por ser 
responsável pela votação do 
Plano Plurianual (PPA), da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), a cada dois anos, a 

CMO reveza a presidência entre 
a Câmara e o Senado Federal. 
Neste ano, caberá ao Senado 
o posto de presidente do cole-
giado, que ficará com a sena-
dora Daniella Ribeiro (PSD-PB).

OUTROS PARTIDOS
Depois do PL, a federação 

formada por PT-PCdoB-PV 
conquistou mais comandos de 
comissões: quatro. Uma delas, 
a Comissão de Constituição e 
Justiça, a mais importante da 
Casa, que será presidida pelo 
petista Rui Falcão (SP).

O União Brasil ficou com 
a presidência de três cole-
giados. Já o PP, MDB, PSD 
e Republicanos estarão no 
comando de dois colegiados 
cada, enquanto os demais par-
tidos ficaram com uma comis-
são cada. Por causa do número 
menor de suas respectivas ban-
cadas Novo, Pros, PTB, PSC, 
Patriota não levaram nenhuma 
presidência da comissão.

O QUE JÁ DIZ A LEI
Em análise na Câmara 

dos Deputados, o texto altera 
a consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). A lei já esta-
belece que, sendo idêntica a 
função no mesmo estabeleci-
mento empresarial, o salário 
tem de ser igual, sem distinção 
de sexo, etnia, nacionalidade 
ou idade.

A CLT atual prevê que, no 
caso de comprovada discri-
minação por motivo de sexo 
ou etnia, o juízo determi-
nará, além do pagamento das 

diferenças salariais devidas, 
multa em favor do empre-
gado discriminado no valor 
de 50% do limite máximo dos 
benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social.

A Constituição Federal tam-
bém já proíbe a diferença de 
salários por motivo de sexo, 
idade, cor ou estado civil. Além 
disso, o Brasil também tem com-
promissos no plano internacio-
nal com o tema, a exemplo da 
Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher.

EM 2018, mulheres recebiam em média 79,5% do salário dos homens

“Foram ex-funcionários”
O deputado estadual 
Ricardo Arruda, que foi 
provisoriamente afastado 
da presidência do PL 
paranaense, defendeu-
se na Alep, de denúncias 
formuladas pelo Ministério 
Público, por supostos 
crimes de tráfico de influência, associação criminosa e desvio 
de dinheiro público. O parlamentar acusou o MPPR de persegui-
lo e disse que está sendo vítima de ” uma ala podre, com viés 
ideológico de esquerda, do MP”. Leu ofício encaminhado à 
Procuradoria-Geral da Justiça em que requer informações 
sobre vencimentos de promotores e procuradores que estariam 
acima do teto constitucional e pediu que os deputados 
assinem o documento. Arruda alegou que os supostos crimes 
foram cometidos por ex-funcionários de seu gabinete durante 
o primeiro mandato na Alep e anunciou que, ao saber das 
irregularidades, prontamente os demitiu.

Vias quase de fato
Os deputados estaduais 
Ricardo Arruda e Delegado 
Jacovós, ambos do PL, quase 
trocaram socos logo após o 
término da sessão plenária 
da última terça-feira (14) 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) por causa 
de uma disputada pela 
presidência da Comissão 
de Ética. Durante a sessão, 
o presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano 
(PSD), anunciou a criação da 
comissão – tendo os líderes 
partidários que indicar 
representantes para compor 
o grupo. Nos bastidores foi 
acertado, durante reunião de 
líderes no mês passado, que 
o PL assumiria o comando 
de uma comissão – já que 
o partido não presidia, até 
agora, nenhuma comissão da 
Casa. E que o presidente seria 
o deputado Delegado Jacovós.

Milícia ou política?
O deputado estadual Tito Barichello (União Brasil) pediu 
durante a sessão matinal de ontem (quarta-feira, 15), na 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) que o deputado 
Renato Freitas (PT) indique quem faz parte, na Alep, da 
bancada da milícia. Na sessão da última terça-feira (14), 
durante uma fala na tribuna sobre a morte da vereadora 
carioca Marielle Franco, o parlamentar petista dirigiu uma 
pergunta a Barichello: “Minha pergunta sobretudo para a 
bancada da milícia aqui da Alep é: Quem mandou matar 
Marielle, deputado Tito?”, questionou. Barichello, na manhã 
de ontem, disse que não há bancada da milícia na Assembleia 
e que também não há milícias no Paraná, “nem nas ruas nem 
nesta Casa, porque aqui tem polícia”.

Volta à Câmara
O secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Sandro 
Alex (PSD-PR), deixou o cargo e vai reassumir, na Câmara dos 
Deputados, o seu mandato de deputado federal. Segundo Alex, 
a decisão tem o objetivo de contribuir para as articulações 
sobre o novo modelo de concessões das rodovias. Sandro Alex 
foi nomeado secretário em 27 de fevereiro, porém, no dia 2 de 
março, outro decreto anulou a nomeação. Até que na terça-
feira (14), ele anuncia a decisão de voltar à Câmara. Enquanto 
isso, o secretário Fernando Furiatti, que está no cargo desde 
meados do ano passado, segue administrando a pasta.

DIVULGAÇÃO

Porrada ou tiro?
Nem bem terminou a 
sessão, Ricardo Arruda teria 
interpelado Jacovós, que é 
líder do PL, pedindo que ele 
o indicasse para a presidência 
da comissão. “Jacovós então 
teria relatado que haveria já 
um compromisso costurado 
nos bastidores dando conta 
que ele seria o presidente. 
Inconformado, Arruda teria 
dito que iria trabalhar para 
derrubar Jacovós da liderança 
e que ele só era líder porque 
era aliado do “bandido” do 
presidente estadual do PL, o 
deputado federal Fernando 
Giacobo. A partir daí os dois 
começaram a trocar insultos, 
até que Jacovós diz: “vamos 
resolver na porrada ou no 
tiro”. E Arruda responde, 
“então vamos”. Começa o 
empurra-empurra até que a 
turma do deixa disso entra 
em ação”.
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Fiscalização trava o
desmatamento de
ipê roxo em Tapira

O Instituto Água e Terra 
(IAT), vinculado à Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Sustentável (Sedest), impediu 
que uma ação de desmata-
mento ilegal em Tapira (cidade 
localizada a 66 quilômetros de 
Umuarama), alcançasse pro-
porções ainda maiores. Durante 
uma ronda, fiscais do órgão 
ambiental localizaram um ter-
reno na zona rural da cidade 
e constataram a supressão de 
aproximadamente 60 árvores de 
ipê roxo. Como não havia auto-
rização para o corte, a madeira 
foi retida, a área embargada e 
o proprietário autuado em R$ 
30 mil – o cálculo será fechado 
após os trâmites legais.

De acordo com levantamento 
da regional de Umuarama do 
IAT, da qual Tapira faz parte, o 
proprietário é reincidente – foi 
autuado por ação semelhante 
há três anos. No ano passado, 
foram 3.411 autos de infração 
emitidos pelo instituto de danos 
à flora em todo o Paraná, com 
R$ 94,8 milhões em multas.

“Fazemos essa operação 
constantemente na região para 
identificar crimes ambientais. 
Essa madeira, após trâmite 
legal, será doada para institui-
ções de caridade, que ficam 
com o dinheiro da comerciali-
zação do material”, explicou o 
chefe do escritório regional do 
IAT em Umuarama, Luís Carlos 
Borges Cardoso.

De acordo com ele, o ipê é 
considerado uma das árvores 
mais visadas por madeireiros 

FISCAIS do IAT constataram a supressão de 60 árvores de Ipê Roxo. Como não havia au-
torização para o corte, a madeira foi retida, a área embargada e o proprietário multado

IAT

por ser bastante cobiçada no 
mercado internacional. É cha-
mado por especialistas como o 
“novo mogno”, madeira muito 
explorada no Brasil nos anos 
1980 e 1990 e com alto valor 
comercial. Justamente por 
causa da demanda, entrou 
para a lista de árvores com 
risco de extinção em 2002.

“Reforçamos que o IAT 
está atento, com fiscalizações 
constantes, e quem insistir em 
desmatar de forma ilegal será 
responsabilizado pelo crime 
ambiental”, destacou.

VIGILÂNCIA
O acompanhamento das 

áreas desmatadas é feito 
rotineiramente pelos fiscais 
ambientais e policiais milita-
res por meio do policiamento 
motorizado. Graças às denún-
cias feitas pela população, 
tanto pelo telefone da Força 
Verde quanto pelo Disque-
Denúncia 181, dezenas de 

localidades são monitoradas 
para identificar pontos sen-
síveis e os responsáveis por 
devastações da flora silvestre.

A integração com outros 
órgãos foi fortalecida para 
fazer frente aos casos de des-
matamento e exploração ile-
gal das florestas. Por meio do 
convênio com o IAT, operações 
conjuntas são promovidas em 
várias regiões do Paraná, e 
com o apoio de outras enti-
dades ligadas à defesa dos 
recursos naturais campanhas 
educativas trabalham com a 
conscientização de adultos e 
crianças sobre o porquê cuidar 
da terra e da mata silvestre.

COMO DENUNCIAR
O contato com as forças poli-

ciais pode ser feito via telefone 
181, de forma gratuita, ou atra-
vés da internet. Tanto pelo tele-
fone quanto pela internet, é pos-
sível manter o anonimato, pois 
não é necessário se identificar.

Estado investe R$ 36 milhões em
obras em rodovias no Noroeste

O Governo do Estado, por 
meio do DER, iniciou as obras 
de conservação de 238,25 qui-
lômetros de rodovias estaduais 
no Noroeste. Os serviços vão 
beneficiar diretamente mais de 
170 mil habitantes de 17 muni-
cípios, além do tráfego de longa 
distância. O Governo do Paraná 
está investindo R$ 36 milhões 
nos reparos de nove rodovias 
para garantir mais segurança e 
conforto aos usuários.

Inicialmente, serão ope-
rações tapa-buracos nas 

rodovias com maior neces-
sidade de reparos ( já em 
andamento na PR-463). Nas 
próximas semanas, o DER irá 
atender a PR-317, PR-454 e 
PR-218. Ainda estão previstas 
no pacote de obras os trechos 
da PR-340, PR-458, PR-461, 
PR-542 e PR-935. Os muníci-
pios beneficiados são: Ângulo, 
Astorga, Atalaia, Colorado, 
Cruzeiro do Sul, Iguaraçu, 
Itaguajé, Lobato, Munhoz de 
Mello, Nossa Senhora das 
Graças, Nova Esperança, 

Paranacity, Santa Fé, Santa 
Inês, Santo Inácio e Uniflor.

Esta etapa inicial, com os 
trabalhos de tapa-buracos, é 
parte dos serviços de reparação 
para segurança aos usuários. O 
objetivo é garantir a trafegabili-
dade na via antes do início dos 
reparos mais complexos, como 
reperfilagem do asfalto e remen-
dos profundos. Também estão 
previstas melhorias no sistema 
de drenagem e restauração da 
sinalização horizontal. O prazo 
para conclusão é de um ano.

Posse
Está marcada para esta quinta-
feira (16) a posse do novo 
diretor-geral brasileiro da 
Itaipu Binacional, Enio Verri. A 
solenidade será realizada no 
Cineteatro dos Barrageiros, em 
Foz do Iguaçu. Está prevista 
a presença do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Verri 
substitui o almirante Anatalicio 
Risden Junior, que esteve 
à frente da Diretoria Geral 
Brasileira desde fevereiro de 2022 
e foi também diretor financeiro 
executivo da binacional.

Indicações
O Governo do Paraná indicou 
um novo diretor-presidente 
para o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (Ipardes) e um 
novo diretor para a Agência 
Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do Paraná 
(Agepar). Os nomeados foram 
Jorge Augusto Callado Afonso 
para o Ipardes e Marcelo Luiz 
Curado para a Agepar.

Destituído da 
presidência
O deputado Fernando Giacobo, 
presidente do PL, comunicou 
na terça-feira (14) que destituiu 
o deputado Ricardo Arruda da 
presidência do PL até que se 
apure “as denúncias gravíssimas” 
apresentadas pelo Ministério 
Público. O parlamentar acusou 
o MP-PR de persegui-lo e disse 
que está sendo vítima de ” uma 
ala podre, com viés ideológico de 
esquerda, do MP”.

Entre parentes
A nova diretoria da empresa 
Itaipu Binacional a ser 
nomeada pelo governo Luiz 
Inácio Lula da Silva pode ter 
um integrante com relação 
com o senador e ex-juiz Sérgio 
Moro. Trata-se de Pedro Guerra, 
cotado para a Diretoria de 
Finanças da estatal binacional. 
Guerra é primo em primeiro 
grau de Ricardo Augusto 
Guerra, segundo suplente de 
Moro no Senado.

Gente nossa!
A professora de direito 
internacional Tatyana Scheila 

Perfil
A Secretaria do Turismo do Paraná (Setu-PR) apresentou a sondagem 
realizada durante a temporada do Verão Maior Paraná com o objetivo 

de identificar o perfil dos turistas. A coleta dos dados ocorreu entre 
os dias 1º e 30 de janeiro aponta que a maioria dos visitantes do 

Litoral foi do próprio Paraná (87,9%) e 11% de outros estados, 
principalmente de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 
Já os turistas internacionais representam 1% do total, originários 

principalmente da Argentina e do Paraguai.

Friedrich, da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) foi 
nomeada diretora de Migrações 
do Ministério da Justiça do 
governo Lula. A educadora 
tem uma longa atuação 
em questões migratórias e 
terá pela frente o desafio 
de reconstruir políticas 
migratórias no Brasil.

Prejuízo
O caos nas estradas do Paraná, 
em especial na ligação Curitiba-
Paranaguá via BR-277, tem 
potencial para causar prejuízo 
bilionário ao agronegócio 
estadual. Considerando 
apenas a logística da soja 
(sem envolver outras cadeias 
produtivas), o gasto a mais 
caso o escoamento tenha que 
ser feito pelo Porto de Santos 
(SP) pode passar de R$ 600 
milhões, segundo cálculo 
do Departamento Técnico e 
Econômico (DTE) do Sistema 
FAEP/SENAR-PR.

Colheita de soja
De acordo com o Departamento 
de Economia Rural (Deral) 
da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Paraná 
(Seab), a projeção da colheita 
de soja em 2022/23 é de 21 
milhões de toneladas. Com 
base nas médias históricas, 
o Estado deve exportar 15,7 
milhões de toneladas – 12,6 
milhões por rodovia e 3,1 
milhões por ferrovia. Se todo 
esse volume deixasse de sair por 
Paranaguá, por uma interdição 
total da BR-277, o prejuízo seria 
na ordem de R$ 602,7 milhões 
somente pelo custo de frete a 
mais até Santos.

Encontro de prefeitas
A Assembleia Legislativa do 
Paraná recebeu o 1º Encontro 
de Prefeitas e Vereadoras do 
Paraná.  A conferência destacou 
a atual conjuntura política, 
o cenário da construção de 
políticas públicas para as 
mulheres em âmbito nacional 
e estadual. Vários temas foram 
tratados, como a importância 
dos espaços de discussão 
e elaboração de projetos, o 
poder feminino e as estratégias 
para que as mulheres 
conquistem mais espaços nas 
esferas de poder.
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Começa no Paraná o
reforço contra Covid ao
público de 5 a 11 anos

A Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa) iniciou ontem 
(quarta-feira, 15) a distribuição 
para as 22 Regionais de Saúde 
das vacinas Pfizer pediátrica, 
baby e bivalente contra a 
Covid-19. Com a descentraliza-
ção, o Paraná iniciará nos pró-
ximos dias a aplicação da dose 
de reforço para o público de 5 
a 11 anos. Anteriormente, essa 
dose era autorizada apenas 
para os adultos e adolescentes.

A orientação do novo 
reforço foi oficializada em 
janeiro pelo Ministério da 
Saúde, por meio da nota téc-
nica n° 406/2022. Na oca-
sião, a Sesa orientou que 
os municípios que possuíam 
estoques suficientes dessa 
vacina já poderiam aplicá-la 
nesse público.

O reforço é recomendado 
para as crianças de 5 a 11 anos 
que receberam o esquema vaci-
nal inicial com a Pfizer pediátrica 
e também com a Coronavac. 
Em ambos os casos, a dose de 
reforço deverá ser feita exclu-
sivamente com a vacina Pfizer 
pediátrica após um intervalo 
mínimo de quatro meses após 
a segunda dose (D2).

“Poucos municípios conse-
guiram de fato iniciar essa apli-
cação por conta da escassez de 
doses. Com essa nova entrega 
por parte do governo federal, 
a Sesa orienta e alerta sobre 
a importância em manter o 
esquema vacinal completo 
para evitar complicações, hos-
pitalizações e mortes causadas 
pela Covid-19”, disse o secretá-
rio de Saúde, César Neves.

DISTRIBUIÇÃO
Seguindo a estratégia de vaci-

nação do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), a distribui-
ção contempla 187.420 doses 
pediátricas, sendo que outras 
66.530 ficaram armazenadas 
no Centro de Medicamento 
do Paraná (Cemepar), em 
Curitiba, para completude do 
esquema vacinal (D2).

No caso dos imunizantes 
bivalentes, são 87.840 doses 
direcionadas ao público da 
fase 1 (idosos acima de 70 
anos, pessoas que vivem em 
instituições de longa perma-
nência e trabalhadores dessas 
instituições; imunocomprome-
tidos; comunidades indígenas, 
ribeirinhas e quilombolas);

Também serão descentra-
lizadas 66.670 doses da Pfizer 
Baby para o início do esquema 
vacinal (D1) de crianças de 6 
meses a 4 anos de idade.

Exportação
Inspetores da Animal and Plant 
Quarantine Agency (APQA), a 
agência sanitária da Coreia do 
Sul para análise de produtos 
de origem animal e vegetal, 
deverão vir ao Paraná nos 
próximos meses para visitar 
frigoríficos e abatedouros de 
suínos como parte do processo 
de chancela do Estado para 
exportação ao país asiático. 
A visita ocorrerá após convite 
feito pela comitiva paranaense, 
liderada pelo governador 
Ratinho Junior, ontem (15). 
Acompanhado dos secretários 
de Agricultura, Norberto 
Ortigara, e da Indústria, 
Comércio, Ricardo Barros, além 
da embaixadora do Brasil na 
Coreia do Sul, Márcia Donner 
Abreu, o governador defendeu 
o status atual do Paraná como 
área livre de febre aftosa 
sem vacinação e de área 
livre da peste suína clássica 
independente. As certificações 
internacionais foram concedidas 
ao Estado pela Organização 
Mundial da Saúde Animal 
(OIE) em 2021 após décadas de 
esforço. A classificação confirmou 
em definitivo as garantias 
sanitárias do Paraná, garantindo 
vantagens aos produtores locais 
no mercado internacional. 
Mercados como o da Coreia 
do Sul, assim como o Japão, 
onde a comitiva paranaense 
também realizou reuniões de 
negócio, pagam mais do que 
outros importadores pela carne 
de porco.

Acompanhado de Darlan Scalco, chefe de gabinete do Governador Ratinho 
Jr, o secretário de Estado de Comunicação, Cleber Mata visitou Umuarama e 
se reuniu com empresários do ramo e comunicadores. O encontro aconteceu no 
anfiteatro do Campus III da Unipar. A intenção principal, foi conhecer melhor as 
nuances e de como funcionam os meios de comunicação no interior do Paraná. 
Darlan reforçou o conhecimento do governo do Estado sobre a importância de um 
bom relacionamento e da união com a imprensa, em todas as regiões do Paraná e 
Cleber, que veio de São Paulo, deu início à sua caminhada pelo interior para co-
nhecer o Estado, onde pretende atuar durante os próximos quatro anos na gestão 
de Ratinho Jr. Ele ressalta veio entender como são os desafios da comunicação 
nestas áreas, salientando sobre a exigência de uma informação veloz e de qualida-
de e que para se chegar à perfeição, existem inúmeros percalços. “Hoje estamos 
em um rito de passagem, de mudanças constantes nos meios de levar a notícia à 
comunidade, por isso estamos analisando o terreno para elaborarmos um modelo 
de comunicação integrado, veloz e com a qualidade que a população necessita”, 
concluiu Cleber Mata.

O reforço é recomendado para as crianças 
de 5 a 11 anos que receberam o esquema 
vacinal inicial com a Pfizer pediátrica e 
também com a Coronavac

ROBERTO DZIURA/AEN

ALEX MIRANDA

CPI, aposta incerta
Empresários de plataformas de apostas esportivas do Brasil 
e do exterior estão apreensivos com a possível instalação da 
CPI de Manipulação dos Resultados no Congresso Nacional. 
Mesmo sem as assinaturas necessárias para sua criação e 

instalação, executivos e representantes do setor são abordados 
por parlamentares com promessas (por ora) de ajuda. O 

detalhe é que os maiores prejudicados, inclusive com prejuízos 
financeiros gerados pelos resultados manipulados, são os sites 

de apostas esportivas. Há deputado prometendo mundos e 
fundos para proteger as plataformas como se elas fossem 

culpadas pelas manipulações. Mas elas são vítimas.

Sob fogo
O Ministério do Meio Ambiente 
levantou dados animadores 
para levar ao presidente Lula 
da Silva – embora outros 
nem tanto. Houve redução 
de 62% nas queimadas na 
terra  Yanomami em janeiro e 
fevereiro com a presença da PF 
e fiscais do ICMBio e IBAMA. Os 
dados são do Monitor do Fogo 
e do IMPA. Mas a Amazônia 
ainda foi o bioma mais 
queimado no mesmo período, 
em especial em Roraima, 
MT e PA. 

“Instagramer” 
O governador de Alagoas, 
Paulo Dantas, tem um novo 
fetiche para o ego. Surfa em 
publicações do Governo para 
turbinar seu perfil pessoal 
no Instagram. A estratégia 
consiste em postar publicações 
em conjunto com o perfil do 
Governo na rede, um recurso 
denominado ‘Collab’.  Há quem 
enxergue na iniciativa uma 
forma de ele usar a máquina 
pública para se favorecer. 

Roda gigante

Há 15 dias, o ex-tesoureiro 
do PT João Vaccari Neto foi 
visto no Aeroporto de Brasília. 
Elegante, nem lembrava o 
homem abatido, processado 
e preso na Lava Jato. Vaccari, 
digno de uma omertà, entrou 
e saiu da cadeia sem denunciar 
ninguém, e agora está de volta 
ao poder. Dias depois, o General 
Augusto Heleno, ex-ministro de 
Bolsonaro, foi visto na agência 
do Bradesco da Quadra 502 

Norte. Com uma pastinha 
debaixo do braço, calça jeans, 
camiseta e mais magro, agia 
como se não quisesse ser 
reconhecido.

Ela$ merecem 
Neste mês das mulheres, 
levantamento do SEBRAE 
constatou que 46% dos 
empreendimentos iniciados 
nos últimos meses no Brasil são 
delas. Com foco neste perfil, 
o Mercado Pago indica que 
49% são pardas, 39% brancas 
e 9% pretas. Estão na faixa dos 
30 a 39 anos pelo menos 38% 
delas; e 29% estão entre os 40 
e 49 anos. A maioria, 83%, tem 
filhos, e mais da metade (51%) 
banca as despesas da família.

Ela$ em casa
Um estudo da plataforma 
Imovelweb indica que 38% 
das mulheres não planejam 
morar sozinhas, mas não 
veem problema nessa 
opção. Enquanto 27% delas 
afirmam não ter interesse na 
ideia. Já 12,41% das ouvidas 
têm a intenção, mas não 
encontraram o imóvel certo, 
e 7% contam que têm esse 
desejo, mas não conseguem 
se manter sozinhas. A maioria 
das respondentes (41,8%) 
afirma preferir morar em 
apartamento.

ESPLANADEIRA 
# Índice de Atividade 
Econômica Stone Varejo 
aponta que em fevereiro 
as vendas caíram 7,6%. # 
Presidente da Alerj, Rodrigo 
Bacellar (PL), marca posição 
no debate sobre reforma 
tributária. # RNI  totaliza R$ 
667 milhões de receita líquida 
em 2022. # Felipe Carniatto 
inaugura hoje, no Shopping 
Cidade Jardim (SP), a 10ª loja 
da rede Artelassê. # Daniele 
Soares, CEO da Redesign, e 
Edgar Garcia, vice-presidente 
da UiPath América Latina, 
criam evento WIA - Women in 
Technology.
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Idoso morre em colisão contra
caminhonete parada no escuro

Um homem de 75 anos 
de idade morreu no início da 
madrugada de ontem (quar-
ta-feira, 15), depois que se 
envolveu em um acidente 
de trânsito. Ele pilotava uma 
motoneta e colidiu contra 
uma caminhonete que estava 
parada sobre a pista de rola-
mento no trecho municipal da 
rodovia PR-580.

O acidente aconteceu em 
frente ao pátio de máquinas 
da Prefeitura Municipal e foi 
registrado por volta das 0h30. 
Câmeras de monitoramento 
flagraram o momento do 
acidente e mostraram que 
segundo antes da colisão, o 
motorista da caminhonete 
manobrava seu veículo sobre 
pista com as luzes desligadas, 
até que parou sobre uma das 

AINDA pela manhã, pedaços da motoneta Honda Biz pilotada por Sinvaldo estavam espa-
lhados sobre a pista, no local onde aconteceu o acidente

ALEX MIRANDA

faixas. Logo em seguida o 
motociclista se aproxima em 
velocidade aparentemente 
compatível com o trecho, até 
que colide.

O homem, identificado 
como Sinvaldo Alves de 
Oliveira não resistiu aos feri-
mentos. Uma equipe de socor-
ristas do Samu foi acionada 
e compareceu ao local, mas 
apenas confirmou a morte 
do cidadão, que era funcio-
nário de um clube social de 
Umuarama. Familiares rela-
taram que ele retornava do 
serviço para casa quando se 
envolveu no acidente.

Policiais militares de 
Umuarama também foram 
até o local e fizeram um 
levantamento do ocorrido. 
Como foi constatada a morte, 

imediatamente uma equipe 
do Instituto de Criminalística 
foi chamada e fez uma averi-
guação do acidente. Um laudo 
será elaborado e encaminhado 
à Polícia Civil, que deverá ana-
lisar o fato.

O corpo de Sinvaldo foi 
encaminhado ao Instituto 
M é d i co  Lega l  ( I M L )  d e 
Umuarama e, durante a 
manhã, enquanto aguarda-
vam a liberação para os atos 
fúnebres, parentes revelaram 
que já desconfiavam que a 
caminhonete estava com pro-
blemas na bateria. “Eu estive 
lá momentos depois do aci-
dente e notei que a Polícia 
Militar ajudou o motorista da 
caminhonete a recarregar a 
bateria”, disse Marcio Marçal 
de Souza, genro de Sinvaldo. 

Ele acredita que os policiais 
poderiam não saber se o veí-
culo apresentava problemas 
mecânicos antes da colisão. 
Mas a caminhonete GM-S10, 
foi liberada do local, pois não 
apresentava irregularidades 
na documentação, tão pouco 

débitos. Já a motocicleta pilo-
tada por Sinvaldo foi recolhida 
ao pátio do 25º Batalhão da PM 
por apresentar débitos.

Um inquérito policial será 
instaurado pela Polícia Civil 
para apurar as causas do 
acidente.

PM derruba boca de fumo
no Parque Dom Pedro II

Policiais militares de 
Umuarama descobriram 
que em uma casa situada no 
Parque Dom Pedro II, funcio-
nava uma ‘boca de fumo’. No 
local, ladrões trocavam pro-
dutos furtados por pequenas 
quantidades de drogas. O caso 
foi desvendado depois que 
um furto foi monitorado pelos 
policiais que chegaram ao des-
tino do produto levado.

A descoberta aconteceu 
ontem (quarta-feira, 15) pela 
manhã e no local foram deti-
das 5 pessoas, todas maio-
res de idade. Um dos detidos 
usava tornozeleira eletrônica, 
pois cumpria pena por ter 
envolvimento em crime de 
homicídio. Um comparsa pos-
suía passagens por receptação 
e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda no local foi detido um 
casal.

A ação policial aconteceu 
pouco antes das 12h. No local, 
foram encontradas pedras de 
crack, porções de cocaína e 
de maconha, todas já pron-
tas para serem distribuídas e 
comercializadas. Ainda foram 
encontrados um botijão de 
gás; duas caixas térmicas; 
dois rádios comunicadores 

Um carro transportando quase meia tonelada de maconha foi apreendido 
pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Icaraíma. A equipe reali-
zava rondas pela BR-487, quando viu um carro seguindo no sentido 
contrário realizando manobras de ultrapassagem e de direção perigosa. 
Os patrulheiros decidiram abordá-lo, porém, o motorista avançou com 
o veículo para cima dos policiais e fugiu, abandonando-o depois às 
margens da rodovia. O condutor não foi localizado. No porta-malas e 
debaixo dos bancos dos passageiros foram encontrados diversos fardos 
de maconha, que pesaram 470,85 quilos. O veículo estava com placas 
falsas e foi furtado em janeiro em Guaratinguetá/SP.

(ht); duas caixas de som (Jbl); 
quatro carregadores portáteis; 
um relógio de pulso; cinco apa-
relhos celulares; cinco paco-
tes de salgadinho; um pote 
de balas, dezessete unidades 
refrigerante (Juninho), além 
de um patinete elétrico, este 
último que foi avaliado em 
cerca de R$ 3 mil teria sido 
trocado na ‘boca de fumo’, por 
sete pedras de crack.

De acordo com os policiais, 
os três homens que estavam 
na residência foram denun-
ciados por tráfico de drogas 
e o casal detido na primeira 

abordagem, foi denunciado 
por furto. Todos foram condu-
zidos à Delegacia de Polícia de 
Umuarama e colocados à dis-
posição da Justiça.

PRODUTOS furtados foram recuperados, além de 
porções de maconha, cocaína e pedras de crack 
que estavam prontas para serem comercializadas

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Após seis anos, Umuarama sediará fase
regional dos Jogos Escolares do Paraná

Depois de seis  anos, 
Umuarama voltará a sediar 
a fase regional dos Jogos 
Escolares do Paraná (JEPs). 
Um termo de colaboração 
foi assinado entre o prefeito 
Hermes Pimentel, o secretário 
municipal de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira, e a chefe do 
Núcleo Regional da Secretaria 
de Estado da Educação, 
Gilmara Zanata, no gabinete 
do Executivo.

A competição deve trazer 
para a cidade cerca de 1.500 
atletas e membros de equipes 
técnicas em seis modalidades 
esportivas coletivas – voleibol 
de quadra, vôlei de areia, bas-
quetebol, handebol, futebol de 
salão e futebol de campo, nos 
naipes masculino e feminino. 
Na reunião desta terça foi deta-
lhada a participação de cada 
ente envolvido na organização 
e realização dos jogos.

“A Prefeitura oferecerá um 
espaço para a instalação do 
refeitório e praças esportivas 
adequadas para as partidas da 

competição, bem como a segu-
rança e apoio técnico. Vai ser 
muito bom para a cidade ter de 
volta a movimentação propor-
cionada pelos jogos escolares, 
que reúnem cerca de 20 muni-
cípios na fase regional. Desde 
2017 não recebíamos a fase 
regional. Agora estamos prio-
rizando as competições para 
movimentar os nossos jovens e 
adolescentes”, disse o prefeito 
Pimentel.

O secretário de Esporte e 
Lazer informou que o Núcleo 
Regional de Educação ficará 
responsável pelo forneci-
mento de alojamentos para 
os atletas e equipes técni-
cas, custos de alimentação e 
demais serviços.

“De 19 a 24 de maio, 
Umuarama se tornará o cen-
tro das atenções esportivas 
na região, por conta da fase 
regional, mas antes disso 
teremos a fase municipal dos 
Jogos Escolares, que defi-
nirão os qualificados para a 
regional. Vamos preparar uma 

cerimônia de abertura espe-
cial com muitas novidades e 
queremos acolher da melhor 
maneira as delegações, o que 
já é característico na Capital da 
Amizade”, completou Jefinho.

As boas condições das 
praças esportivas foram lem-
bradas pelo secretário. “A 
administração Pimentel tem 
priorizado o esporte e com 
isso tem nos assegurado con-
dições de cuidar e até melho-
rar os ginásios de esportes e o 
nosso Estádio Lúcio Pipino”, 
destacou.

Também participaram da 
reunião o inspetor Valdiney 
Rissato, comandante da 

Guarda Municipal, a profes-
sora Karina Moraes, da Smel, e 

Atletas umuaramenses reforçam as
conquistas em competições regionais

O prefeito Hermes Pimentel 
recebeu a visita do atleta 
Anderson Cristiano de Souza, 
para um agradecimento pelo 
apoio do município. Ele dis-
putou no último domingo, 
12, a 8ª Corrida da Mulher na 
cidade de Toledo, região Oeste 
do Estado, e conquistou o pri-
meiro lugar geral faturando o 
tricampeonato da prova que 
reuniu dezenas de atletas com 
idade a partir dos 16 anos, 
oriundos de várias regiões do 
Estado.

A competição foi disputada 
nas categorias feminino e mas-
culino, nas modalidades 4 km, 
8 km e caminhada, com farta 
premiação aos inscritos. A lar-
gada foi às 7h30 no Parque do 
Povo Luís Claudio Hoffmann, 
na Vila Industrial de Toledo, 
com duração de cerca de uma 
hora e meia. O circuito foi reali-
zado em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher.

Outro atleta de Umuarama 
que também se destacou foi 

Kaio Henrique Ferreira, de 
14 anos, primeiro colocado 
na categoria até 15 anos. Ele 
é beneficiário do Programa 
Bolsa-Atleta Estudantil da 
Prefeitura de Umuarama, execu-
tado pela Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Smel). 
“Nossos atletas merecem todo 
apoio e incentivo para repre-
sentarem bem Umuarama nas 
corridas de rua e demais com-
petições regionais”, afirmou 

Pimentel, parabenizando os 
dois competidores.

Começam em setembro as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do 
Mundo de 2026 e a estreia do Brasil será contra a Bolívia em casa. O 
anúncio foi feito ontem (15), na reunião do Conselho da Confederação 
Sul-Americana de Futebol (Conmebol), em Kigali, capital de Ruanda.Ao 
contrário dos anos anteriores, a Conmebol optou por não fazer sorteio e 
manteve a ordem dos jogos das Eliminatórias de 2022 para a Copa do 
Catar. Além de encarar a Bolívia, a seleção brasileira masculina também 
enfrentará o Peru em setembro. Até o fim do ano serão mais dois jogos 
(outubro e novembro). Os locais das partidas ainda serão definidos pela 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A competição deve trazer para a cidade cerca de 1.500 atletas e membros de equipes técnicas 
em seis modalidades esportivas coletivas
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ANDERSON conquistou o primeiro lugar geral faturando o tricampeonato da prova que 
reuniu dezenas de atletas de várias regiões do Estado
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a professora Sílvia Sucupira, do 
Núcleo Regional de Educação.
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Em audiência pública on-line Prefeitura
discutirá Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Diretoria de Planejamento 
Orçamentário da Secretaria 
Municipal de Administração 
realizada no próximo dia 30, 
a partir das 9h no Anfiteatro 
Haruyo Setogutte – piso supe-
rior da Prefeitura – audiência 
pública on-line para apre-
sentação e discussão de pro-
postas da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para o 
exercício de 2024, que deverá 
s e r  a co m pa n h a d a  p e l o 

Agenda de licitações da Prefeitura traz 
doze pregões e duas tomadas de preço

A Prefeitura de Umuarama 
divulgou ontem (quarta-feira, 
15), uma nova agenda de licita-
ções em que constam 14 opor-
tunidades de negócios, dirigi-
das a empresas de todos os 
portes. São 12 pregões eletrô-
nicos e mais duas tomadas de 
preço programadas para acon-
tecer até o dia 31 deste mês. O 
prefeito Hermes Pimentel pede 
para que empreendedores de 
Umuarama fiquem atentos e 
participem do certame.

Os próximos eventos são na 
terça-feira da próxima semana, 
dia 21: uma tomada de pre-
ços realizada pela Secretaria 
de Saúde para a contratação 
de empresa para realizar a 
reforma e reparos na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 26 de 
Junho e um pregão eletrônico 
que vai contratar empresa 
para o fornecimento de cami-
setas e materiais esporti-
vos para usuários do Centro 
de Convivência do Idoso da 
Secretaria de Assistência 
Social. Ambos eventos serão às 
9h. “É sempre importante des-
tacar que os microempreende-
dores individuais (MEI) podem 
e devem participar das licita-
ções. Inclusive o município tem 
lei específica que incentiva e 
privilegia essa participação”, 
comenta Carlos Garrido, dire-
tor da Divisão de Licitações e 
Contratos.

Na sexta-feira, dia 24, tam-
bém haverá uma tomada de 
preços – para contratação de 
empresa que realize o ser-
viço de pintura e limpeza 
para conclusão do Centro 
de Eventos – e um pregão 

eletrônico – para contratação 
de empresa para fornecimento 
parcelado de gêneros alimentí-
cios (bolachas, biscoitos, pães 
e margarinas) para o Pronto 
Atendimento.

Na segunda-feira seguinte, 
dia 27, às 9h, acontece o 
relançamento do pregão ele-
trônico que pretende realizar 
a compra de uma van e dois 
ônibus para a Secretaria de 
Saúde e às 14h30 a contrata-
ção de empresa para realizar 
a limpeza completa do inte-
rior do Cemitério Municipal. 
Na terça-feira (28), às 9h, o 
pregão eletrônico será para a 
contratação de empresa que 
venda diversos maquinários, 
como pá carregadeira, cami-
nhão, plataforma, terraceador, 

Facebook do município.
A audiência objetiva ampliar 

a participação da sociedade, 
identificar as áreas prioritárias 
do ponto de vista da popula-
ção e colher sugestões para o 
aperfeiçoamento constante dos 
programas de governo, possi-
bilitando a construção de um 
orçamento voltado ao desenvol-
vimento social e econômico sus-
tentável e proporcionando mais 
efetividade à gestão pública.

A Lei de Responsabilidade 
Fiscal e o Estatuto das Cidades 
estimulam a participação popu-
lar e democrática nas decisões 
do poder público, por meio de 
audiências abertas e consultas 
durante o processo de elabo-
ração de matérias importantes 
como o Plano Plurianual (PPP), 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA).

Nos últimos anos, em razão 

colhedora de forragem e sub-
solador para uso da Secretaria 
de Agricultura, e às 14h30 para 
a contratação de empresa que 
forneça espécies arbóreas para 
o paisagismo urbano.

No dia 29, quarta-feira, às 
9h o pregão eletrônico busca 
contratar empresa para o for-
necimento de materiais para 
aulas de educação física e 
para as oficinas educacionais 
realizadas pela Secretaria de 
Educação e às 14h30 tem outro 
para contratação de empresa 
para fornecimento de espécies 
nativas de peixes para serem 
soltos nos lagos Aratimbó e 
Tucuruvi.

No dia 30, quinta-feira, às 
9h é o relançamento do pregão 
eletrônico para a contratação 

de empresa para fornecimento 
de veículos de passeio e de 
transporte de cargas e às 
14h30 para contratar uma 
empresa para fornecer marmi-
tex para distribuição no Pronto 
Atendimento (PA). Já no último 
dia do mês (sexta-feira, 31), às 
9h o pregão é para contrata-
ção de empresa de engenharia 
para fornecimento do equipa-
mento de auxílio à navega-
ção aérea (Papi – Precision 
Approuch Path Indicator), 
para instalação no Aeroporto 
Regional Orlando de Carvalho, 
e às 14h40 o pregão é para con-
tratação de empresa para for-
necimento de ração para cães 
adultos e filhotes da Saau 
(Sociedade de Amparo aos 
Animais de Umuarama).

da pandemia do coronavírus, 
a Prefeitura optou por audiên-
cias em formato on-line (video-
conferência) a fim de evitar 
aglomerações. Mesmo no for-
mato digital, as audiências 
garantem aos representantes 
da sociedade civil e à popula-
ção a oportunidade de partici-
par das discussões.

Para o prefeito Hermes 
Pimentel a participação popular 
é importante para uma gestão 

orçamentária transparente e 
democrática, “por isso, e em 
atendimento ao artigo 48 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
abrimos esse espaço para o 
debate e sugestões à proposta 
que será votada pela Câmara de 
Vereadores, estabelecendo as 
diretrizes orçamentárias para o 
próximo ano, e contamos com 
a participação de todos para 
conhecermos as prioridades da 
população”, convidou.

Primeira quinzena 
de março 

fecha com 129 
casos de Covid

Em quinze dias do 
mês de março 129 casos 

de Covid foram confir-
mados, segundo informa 

a Secretaria de Saúde: 
foram 80 mulheres (62%), 
44 homens (34%) e cinco 
crianças (3%). Neste ano 

o total de pessoas que 
foram diagnosticadas 

com o coronavírus che-
gou a 784, conforme o 
Boletim de ontem (15).

O número de pessoas 
em isolamento domiciliar 
aumentou novamente e 
agora são 94, sendo 82 

casos ativos e 11 suspei-
tos. Há 14 dias nenhuma 

pessoa de Umuarama pre-
cisou ficar internada para 
tratamento de covid, nem 
em enfermarias, nem em 
UTI, conforme relatórios 

disponibilizados pelas pró-
prias instituições hospita-
lares credenciadas ao SUS 
(Sistema Único de Saúde.

Desde o início da 
pandemia, em março 
de 2020, 42.026 casos 
de covid foram confir-

mados e 41.584 pessoas 
se recuperaram. Neste 
período foram oficial-
mente registradas 360 
mortes pela doença. 

Diante desses números, 
a Sesa (Secretaria de 

Estado da Saúde) clas-
sifica Umuarama com 

bandeira verde, quando 
o risco de contaminação 

é considerado baixo.

OPORTUNIDADES de negócios vão até dia 31 e estão abertas para empreendedores de todos os portes
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
O ingresso do planeta Vênus no setor 
financeiro favorece os negócios arianos. 
Momento oportuno para você refletir 
sobre o que verdadeiramente valoriza 
e prioriza. Assuntos emocionais, mate-
riais e espirituais estão em pauta neste 
momento.

TOURO  21/4 a 205
Uma bela notícia aos taurinos: o ingresso 
do planeta Vênus em seu signo. Início de 
um novo ciclo relacionado à vida afe-
tiva e à expressão de relacionamentos. 
É hora de estar mais ciente do que você 
valoriza e quer.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
Importantes lições espirituais relaciona-
das ao amor e ao envolvimento com as 
pessoas. É hora de se apoiar mais na fé 
e no desenvolvimento de uma sabedo-
ria interna. A psicologia, o autoconheci-
mento e a espiritualidade são ferramen-
tas importantes para você.

CÂNCER 21/6 a 21/7
Benefícios associados às amizades e ao 
envolvimento com grupos e empresas. 
Capacidade de realizar os seus proje-
tos e objetivos junto a outras pessoas. 
Momento de forte energia intuitiva e 
sensível aos cancerianos.

LEÃO 22/7 a 22/8
A passagem do planeta Vênus pelo setor 
de carreira favorece os leoninos. Pode 
haver, a partir de agora, melhorias nos 
assuntos financeiros e de trabalho. Per-
ceba a importância de valores espirituais 
e emocionais.

VIRGEM 23/8 a 22/9
O planeta Vênus inicia um novo movi-
mento que é favorável aos virginianos. 
Invista mais em estudos e em viagens 
que trarão ampliação de horizontes e 
estabilidade. Momento muito significa-
tivo para os seus relacionamentos, onde 
você deve agir com mais empatia.

LIBRA  23/9 a 22/10
O seu regente Vênus inicia hoje em novo 
movimento, libriano. Ênfase em ques-
tões ligadas às finanças, investimentos, 
sexualidade e emoções. É hora de per-
ceber os valores que estão muito além 
da matéria.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
No signo oposto ao seu passa a atuar 
o planeta Vênus, escorpiano. Momento 
muito importante para o estabeleci-
mento de parcerias, associações e rela-
cionamentos. Uma fase muito significa-
tiva para as emoções e os sentimentos 
dos escorpianos.

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Benefícios profissionais estão simboli-
zados pelo novo movimento do planeta 
Vênus. Favorecimento para os cuidados 
estéticos e também com a saúde e bem-
-estar. É hora de ter um ritmo de vida 
mais sereno e estável.

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Forte energia emocional e sensual com 
o novo movimento do planeta Vênus. 
Favorecimento para o amor, a expres-
são criativa e vocacional. O momento 
enfatiza a necessidade de estar mais 
atento ao que ocorre nos bastidores e 
nas entrelinhas.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Benefícios em questões ligadas à famí-
lia, aos imóveis e ao lar. Momento de se 
centrar mais e de buscar o autoconhe-
cimento e a reflexão. Fase de definições 
e resoluções de pendências ligadas às 
finanças.

PEIXES 20/2 a 20/3
O novo movimento do planeta Vênus 
enfatiza a capacidade de comunicação 
e de expressão. Momento que favorece 
estudos, negociações, viagens e relacio-
namentos. Uma fase muito importante 
para você compreender mais profunda-
mente a sua realidade.

Você obterá resultados notáveis que o estimularão a ser mais solidário, tendo 
uma visão mais ampla que permitirá agir repentinamente. Você conhecerá uma 
pessoa nova que recompensará o seu interesse, você deve conquistá-la com 
modos gentis e atentos, mas evite ser insistente.

Horóscopo nascidos em 16 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
06/04 - 01h37

Maringá
Londrina

PREVISÃO DO TEMPO
Quinta 16/3/2023

Muitas nuvens

Paranaguá
max 27
min 22

max 28
min 20

Cascavel
max 26
min 19

Foz do Iguaçu
max 28
min 22

max 27
min 19

Curitiba
max 24
min 17

FASES 
DA LUA

Sexta 17/3/2023

Muitas nuvens
Sábado 18/3/2023

Parcialmente nublado
com pancadas de chuva

Nova
21/03 - 14h26

Minguante
14/03 - 23h08
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Ilha para-
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Pacífico

Colocar
na gela-
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S C A B
V I N G A T I V O

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

E S T A M P E R
A A M A R U J O
M M E D I C O

C A B E L O S E U
J A N R O S A S

V E R S O T E T A
S A S C O A D

U T I L O MU C O
A T I G N O R A
D E C R E T A D O

G E M E O S L O S

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
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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.

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social abriu, 
no último dia 10, os enve-
lopes com propostas para 
o chamamento público nº 
01/023, voltado à contrata-
ção de prestadores de servi-
ços socioassistenciais para 
o atendimento de crianças, 
adolescentes, idosos, famí-
lias, pessoas com deficiên-
cia e indivíduos em situação 
de vulnerabilidade ou risco 
social no município. Por meio 

Prefeitura contrata serviços para Assistência Social
do edital, a Prefeitura manifes-
tou interesse na contratação 
de 1.574 vagas para proteção 
social básica e proteção espe-
cial, com um investimento de 
quase R$ 7,5 milhões.

A avaliação das propos-
tas foi finalizada na segun-
da-feira (13). Conforme a 
secretária Adnetra Santana, 
o foco foi o reordenamento 
d a s  va ga s  pa ra  a co l h i -
mento à pessoa idosa. Será 
implantado, por outro lado, 

o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
para Crianças e Adolescentes 
na faixa dos 6 aos 17 anos no 
Sonho Meu, dispondo inicial-
mente de 60 vagas.

O prefeito Hermes Pimentel 
também destacou o cresci-
mento dos recursos destina-
dos ao atendimento social. 
No chamamento anterior, 
realizado em 2021, foram 
ofertados 25 lotes com um 
valor total de R$ 5.993.747,46. 

“Neste edital nós ampliamos 
para 30 lotes e aumentamos os 
recursos em cerca de 25%, com 
o valor total de investimento 
de R$ 7.392.794,55. Nossa 
gestão tem se preocupado em 
avançar nos investimento que 
alcançar cada vez mais crian-
ças, jovens, idosos e deficien-
tes com atenção social nos 
mais variados bairros e seg-
mentos”, completou.

Outro dado importante é 
que com esse chamamento 

público o município ampliou 
de forma significativa o valor 
per capita para atendimento 
de criança com Transtorno de 
Espectro Autista (TEA).

Foi novidade, também, a 
disponibilização de um lote 
para a implantação de resi-
dências destinadas ao atendi-
mento de pessoa com deficiên-
cia (PcD). “Infelizmente esse 
lote não teve interessados. 
Continuaremos buscando essa 
parceria”, finalizou a secretária.
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Chevrolet Onix 
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Honda CG -160cc 
START 0km
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Honda CG -160cc 
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Televisor
42 polegadas
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Imagens meramente 
ilustrativas

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

Ação Entre Amigos
Unindo forças em prol de vidas!

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

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

Adquira o cupom no 
valor de R$250,00

Kia revela EV9, SUV elétrico de três fileiras
A Kia Corporation revelou 

ontem (15) imagens comple-
tas do design exterior e inte-
rior do Kia EV9, o seu primeiro 
SUV elétrico de três fileiras, 
que abriga um estilo arro-
jado e uma elegância sofisti-
cada por dentro e por fora. O 
Kia EV9 representa um passo 
importante na jornada da Kia 
para se tornar uma provedora 
de soluções de mobilidade 
sustentável.

A presença visual ousada e 
confiante do EV9 é inspirada 
na filosofia de design ‘Opostos 
Unidos’ da Kia, que aproveita 
a tensão criativa gerada pelos 
valores divergentes da natu-
reza e da modernidade para 
oferecer um todo harmo-
nioso. Os designers da Kia 
fundiram uma combinação 
única de formas elegantes e 
esculturais com uma geome-
tria segura e assertiva para 
criar um SUV surpreendente-
mente contemporâneo, mas 
graciosamente sereno.

“O Kia EV9 abre novos cami-
nhos, com o objetivo de rede-
finir os padrões de design, 
conectividade, usabilidade e 
responsabilidade ambiental”, 
disse Karim Habib, vice-presi-
dente executivo e chefe do Kia 
Global Design Center. “O Kia 
EV9 oferece aos clientes uma 
proposta de qualidade excep-
cionalmente alta e uma nova 
perspectiva de EV no setor de 
SUVs familiares. Essa nova 
tipologia de veículo oferece 
experiências instintivas e exce-
lente conforto não apenas para 
o motorista, mas para todos os 
ocupantes, por meio do uso 
inovador de espaço, tecnolo-
gia e design”.

Design exterior do EV9 
abre novos caminhos para o 
futuro do design de SUVs elé-
tricos - Guiados pela filosofia 
de design ‘Opostos Unidos’ da 
marca, os designers da Kia se 
esforçam para criar veículos 
com um apelo visual sem pre-
cedentes. Em especial, o pilar 
‘Ouse pela Natureza’ da filo-
sofia, que inspira a combina-
ção de elementos dos mundos 
natural e material, desempe-
nhou um papel fundamental 
na formação do design exterior 
do EV9. O resultado é um veí-
culo que combina sem esforço 
uma aura indiscutível de capa-
cidade robusta para todas as 
condições, com a serenidade 

de um EV sofisticado que abre 
novos caminhos para o futuro 
do design de SUVs elétricos.

A frente do EV9 é caracteri-
zada por linhas simples e bem 
definidas e superfícies cor-
porais, que transmitem con-
fiança, clareza e tranquilidade 
em igual medida. Acentuada 
pela ‘Grade de Iluminação de 
Padrão Digital’ e faróis verti-
cais marcantes, a assinatura 
‘Digital Tiger Face’ do EV9 
transmite uma aparência visio-
nária e futurista, e apresenta 
dois conjuntos de pequenas 
lâmpadas cúbicas dentro da 
carroceria adjacentes a cada 
farol. As inovadoras luzes 
diurnas de LED (DRL) do EV9 
criam uma nova experiência 
de iluminação e oferecem um 
sofisticado padrão de ilumi-
nação animada que represen-
tará a Digital Tiger Face da Kia 
para os futuros modelos EV da 
marca.

Formado a partir de uma 
linguagem de design poligo-
nal, o perfil lateral do EV9 com-
bina uma identidade SUV forte 
e indiscutível com uma eficiên-
cia aerodinâmica excepcional. 
Estruturas dinâmicas de para-
-lamas triangulares e arcos de 
roda geométricos combinam 
com o corpo da fuselagem, uni-
ficando os elementos poligo-
nais em uma estrutura coesa 
que apresenta uma aparên-
cia determinada. As maçane-
tas niveladas e o teto traseiro 
afunilado proporcionam uma 

sensação de movimento suave 
e eficiente.

Na parte de trás do veículo, 
as linhas simples e limpas da 
porta traseira, que são ele-
gantemente detalhadas pelas 
finas lanternas traseiras que 
refletem o design das diantei-
ras, reforçam ainda mais a pos-
tura forte e confiante do EV9.

Design interior do EV9: 
novo espaço social com mais 
conforto e tecnologia - O pilar 
“Tecnologia para a Vida” da 
filosofia de design da Kia 
‘Opostos Unidos’ garante que 
apenas tecnologia e inovação 
que promovam interações 
positivas e intuitivas entre 
humanos e máquinas sejam 
criadas – realizando novas 
possibilidades de mobilidade. 
Esses valores desempenharam 

um papel fundamental na cria-
ção do interior do EV9. Eles 
permitiram que os designers 
da Kia priorizassem espaço, 
conforto e tecnologia para 
todos os passageiros, reimagi-
nando o que um SUV familiar 
pode oferecer.

Os ocupantes sentados na 
primeira e na segunda fileira 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

podem reclinar seus assentos 
simultaneamente para relaxar 
e descansar enquanto o EV9 
está carregando. Os bancos da 
segunda fileira podem ser facil-
mente girados em 180 graus 
para que os ocupantes possam 
interagir com os da terceira 
fileira. Os assentos da terceira 
fileira também oferecem por-
ta-copos e pontos de carrega-
mento para dispositivos móveis.

LANÇAMENTO MUNDIAL
O Kia EV9 fará sua estreia 

global digital no final de 
março. Durante o evento, a 
Kia divulgará todas as infor-
mações do produto e lançará a 
campanha global com o slogan 
“Here to reshape the way we 
move” (Aqui para remodelar a 
maneira como nos movemos).
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BOLT PREMIER 100% ELETRICO 20/20 PRETO COMPLETO, AUT, COURO, ELETRICO R$ 219.900,00
CRUZE 1.4 TURBO SPORT6 LT 19/20 BRANCO COMPLETO, AUT, COURO R$ 114.900,00
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  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 1.0 LT2 21/22 PRETO COMPLETO R$ 77.900,00
ONIX 1.0 TURBO AT 20/21 BRANCO COMPLETO, AUT R$ 82.900,00
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 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

Procon Umuarama avalia ações e lança
a escola de educação para o consumo

Em comemoração ao Dia do 
Consumidor (15 de março) o 
Procon Municipal lançou nesta 
quarta-feira, 15, durante café da 
manhã oferecido a autoridades 
e à imprensa, a Escola de Defesa 
do Consumidor de Umuarama 
– Educon. Criada pelo decreto 
049/2023, a organização – vin-
culada à Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor – terá por obje-
tivo desenvolver e estimular, 
junto à população, ações de 
educação para um consumo 
consciente.

O prefeito Hermes Pimentel 
enalteceu o trabalho de toda 
a equipe do Procon, sob o 
comando do secretário Deybson 
Bitencourt, e lembrou que em 
sua gestão a atuação foi ade-
quada para ampliar o caráter 
educativo e conciliatório do 
órgão de defesa do consumi-
dor. “É claro que os casos de 
má-fé e despeito ao código do 
consumidor devem ser puni-
dos”, assegurou.

Porém, de acordo com o 
prefeito, “sempre que possí-
vel devemos buscar a conci-
liação, o ajuste de conduta e 
o bom senso, para resguardar 
os direitos da população sem 
prejudicar tanto o comércio. 
Na maioria das vezes, as falhas 
não acontecem de forma inten-
cional, para lesar o consumidor. 
São erros que, quando identifi-
cados, devem ser corrigidos”, 
destacou.

Pimentel defendeu também 
a importância da Educon, criada 
para desenvolver um consumi-
dor mais consciente e melho-
rar a relação entre empresas 
e clientes. “Precisamos tomar 
muito cuidado com as compras 
on-line, uma tendência que 
atrai consumidores cada vez 
mais jovens. A educação para 
o consumo é fundamental e 
deve começar desde criança, na 
escola, para que todos apren-
dam a cuidar da saúde finan-
ceira da família”, completou.

O secretário de Proteção 
e Defesa do Consumidor, 
Deybson Bitencourt, fez um 
rápido balanço das ações do 
Procon em 2022, quando foram 
realizados 7.844 atendimentos 
a compradores de produtos e 
serviços, 1.590 audiências de 
conciliação com quase 75% de 
sucesso, e 49 reuniões com for-
necedores que resultaram em 
termos de ajustamento de con-
duta (TAC) que beneficiaram 

31 entidades socioassisten-
ciais de Umuarama.

REPASSES SOCIAIS
“Graças a esses TACs foram 

repassados mais de R$ 122 mil 
para ajudar em bens duráveis e 
material de consumo que aju-
daram bastante na manuten-
ção das entidades. Esse traba-
lho tem a parceria importante 
da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, especial-
mente da secretária Adnetra 
Vieira Santana”, apontou.

O coordenador do Procon 
lembrou, ainda, de outras 
iniciativas em curso como o 
Programa Dívida Zero, que em 
um ano prestou mais de 500 
atendimentos com cerca de 
50% de solução nos termos da 
lei do superendividamento (o 
restante foi para a via judicial), e 
citou o exemplo de um consumi-
dor que teve a dívida reduzida de 
R$ 70 mil para menos de R$ 7 mil, 
um desconto de quase 90%.

Lembrou ainda da cam-
panha institucional Produto 
Legal tem Preço, que teve 
grande adesão do comér-
cio e apoio da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu) e da 
imprensa, e também da aula 
magna que trouxe à cidade a 
diretora do Procon Estadual, 
Cláudia Silvano, e do mutirão 
que ajudou a agilizar as deci-
sões administrativas.

NOVIDADES
“Para este ano temos 

a Escola de Defesa do 
Consumidor, que em parceria 
com a Secretaria de Educação 
vai levar orientações para os 
alunos do 4º e 5º ano da rede 
municipal, a distribuição de 10 
mil gibis do projeto, produzidos 
pelo cartunista Marcos Vaz, a 
distribuição de prêmios como 
notebook, tablet, jogo Banco 
Imobiliário e HDs externos em 
concurso cultural e também o 
Procon Itinerante, que levará a 
defesa dos direitos do consumi-
dor aos distritos e bairros mais 
afastados do centro”, comple-
tou Deybson Bitencourt.

Este projeto terá o apoio de 
acadêmicos do curso de Direito 
da Universidade Paranaense 
(Unipar), que também pres-
tam assistência aos casos do 
Programa Dívida Zero que pre-
cisam ser judicializados.

O café da manhã oferecido 
pelo Procon reuniu secretários 

municipais, os vereadores 
Pé Duro, Ednei do Esporte 
e Sorrisal, o advogado Luiz 
Sérgio de Toledo Barros e repre-
sentantes da Aciu (presidente 
Miguel Fuentes Romero Neto), 
Unipar, UniAlfa Faculdade, 
Sanepar, Tiro de Guerra 05.012, 
Conselho Municipal de Defesa 
do Consumidor (Comdecon), 
Junta Julgadora de Recursos 
Administrativos (Jurap) e Corpo 
de Bombeiros, além de presença 
marcante da imprensa local.

A Educon foi criada para desenvolver um consumidor mais consciente e melhorar a relação 
entre empresas e clientes

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

Zélia Casoni “A estima vale mais do que a 
celebridade, a consideração mais do que 
a fama, e a honra mais do que a glória”. 

Sébastien-Roch Chamfort 

NOTA 10
O filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo 

foi o maior vencedor do Oscar na noite de 
domingo ao conquistar sete das 11 catego-
rias em que concorreu, sendo elas de melhor 
filme, direção, montagem, roteiro original 

e melhor atriz com Michelle Yeoh — que se 
tornou a primeira mulher asiática a alcançar 
a façanha —, além de melhores ator e atriz 
coadjuvantes. Nada de Novo no Front levou 
quatro estatuetas de melhor fotografia, filme 
internacional, trilha sonora original e design 
de produção. O Oscar de melhor ator foi para 
Brendan Fraser, por A Baleia. Já Avatar: O 
Caminho da Água levou o troféu de efeitos 

visuais e Navalny, o de melhor documentário. 
No destaque:  apresentações marcantes de 
Rihanna e Lady Gaga durante a cerimônia. 

NOTA ZERO
O prêmio Framboesa de Ouro, destinado às 

piores produções de Hollywood, elegeu Blon-
de , filme da Netflix sobre Marilyn Monroe, 
como o pior do ano, vencendo também na 

categoria de pior roteiro. Jared Leto foi eleito 
como o pior ator por Morbius, e a categoria de 
pior atriz ficou com a própria premiação, como 

uma autocrítica por ter indicado Ryan Kiera 
Armstrong, de apenas 12 anos. 

CIRCUITO COUNTRY 
NACIONAL !

Na arena da Expo Umuarama estarão 
alguns dos maiores nomes do circuito 

country nacional, tanto em touros quanto 
em cavalos. A entrada, mais uma vez, será 
gratuita no parque e na   nesta quinta-fei-
ra, com a continuidade da prova. Garan-
tiram o acesso para o grupo de elite os 

atletas Alexandre Santos, do município de 
Esperança Nova, com nota 86,50; Gustavo 
Camossato Pereira, de Icaraíma (86,25); e 
João Marcelo Marrafon, de São Sebastião 
da Grama-SP, também com 86,25 pontos. 
O rodeio profissional vem embalado com 
a narração de Almir Cambra e Umberto 

Junior. Voz padrão de Fabão Potência e 
comentários de Thiago Arantes. O time 
de peões vem da ACR (Associação dos 

Campeões de Rodeio), para touros, e da 
Seleção Brasileira de Cutiano, para cava-
los. Ainda na programação do rodeio da 
Expo Umuarama 2023 constam as provas 
de tambor, a terceira etapa do Campe-
onato Let’s Go Coup, Três Tambores e o 
Ranch Sorting, modalidade de esporte 

equestre que se baseia na prática pecuá-
ria da apartação de gado. 

ZOOM
Fernando Monteiro e Mayara Sacoman Rocha registram um zoom na Expo Umua-
rama. Ela Rainha da Expo 2023 e ele o mago do camarote Luá Concept que reúne 

os que gostam de boa música e encontro de amigos.

 ARQUIVO INSTAGRAM

INGREDIENTES
1 ½ xícara (chá) de arroz integral cozido
100 g de cogumelos shimeji branco (cer-
ca de 1 ¼ xícara)
1 filé de peito de frango (cerca de 250 g)
1 banana-da-terra madura
½ maço de couve (5 folhas)
1 dente de alho
2 colheres (sopa) de pasta de amendoim 
(sem açúcar)
2 colheres (sopa) de shoyu (molho de 
soja)
Caldo de ½ limão
¾ de xícara (chá) de água filtrada
3 ½ colheres (sopa) de azeite
Sal e pimenta-do-reino moída na hora a 
gosto

MODO DE PREPARO
Corte o filé de frango em cubos de 2 cm e 
mantenha em temperatura ambiente en-
quanto prepara os outros ingredientes –a 
carne não pode estar gelada na hora de ir 
para a panela. Solte os cogumelos shimeji 
da base. Lave e seque as folhas de couve. 
Descarte o talo central e disponha uma fo-
lha sobre a outra na tábua. Corte as folhas 
em quatro tiras, no sentido do comprimen-
to, e fatie as tiras em pedaços de 3 cm. 
Descasque e pique fino o alho. Mantenha 
a casca e corte a banana-da-terra ao meio, 
no sentido do comprimento. Numa tigela 
média junte a pasta de amendoim, o caldo 
de limão, o molho shoyu e a água. Misture 
bem com um batedor de arame pequeno 
(ou um garfo) até ficar liso. Leve uma 
frigideira grande ao fogo médio. Quando 

ARROZ DE COGUMELO!
 SITE PANELINHA

aquecer, regue com 1 colher (sopa) de azeite 
e coloque as metades da banana, com o lado 
cortado para baixo. Deixe dourar até ficar 
macia, por cerca de 3 minutos – dê uma leve 
pressionada nas bananas com a espátula para 
dourar de maneira uniforme. Transfira para a 
tábua e reserve as bananas ainda na casca. 
Mantenha a frigideira em fogo médio (nem 
precisa lavar), regue com ½ colher (sopa) de 
azeite, acrescente os cogumelos e tempere 
com uma pitada de sal e de pimenta. Refo-
gue por 1 minuto, junte o arroz e mexa por 
cerca de 4 minutos, até o cogumelo murchar 
levemente, mas sem perder a textura, e para 
aquecer o arroz – raspe bem o fundo da 
frigideira com a espátula para evitar que os 
grãos grudem. Divida o arroz em dois pratos 
de servir e reserve. 
Limpe o fundo da frigideira com um peda-
ço de papel toalha e volte ao fogo médio. 
Regue com 1 colher (sopa) de azeite, 
adicione o alho e a couve picados, tempere 
com sal e pimenta a gosto. Refogue por 
2 minutos até começar a murchar — é 
bem rápido mesmo, para a couve manter 
a textura e não amargar. Transfira para os 
pratos e mantenha a frigideira em fogo 

médio. Tempere os cubos de frango com 
sal e pimenta. Regue a frigideira com o 
azeite restante e disponha os cubos de 
frango, bem espalhados, sem amontoar. 
Deixe cozinhar por 6 minutos, mexen-
do de vez em quando para dourar por 
igual. Transfira os cubos de frango para 
os pratos e prepare o molho. Coloque a 
mistura de pasta de amendoim e shoyu 
na frigideira, raspando bem o fundo com 
a espátula para dissolver os queimadi-
nhos do frango. Volte ao fogo médio e 
mexa por cerca de 3 minutos até formar 
um molho brilhante e levemente espes-
so. Corte a banana em fatias na diagonal 
(sem a casca) e disponha nos pratos 
com o arroz, a couve e o frango. Sirva a 
seguir com o molho de amendoim.
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