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Usina de biocombustíveis renováveis
será inaugurada em breve na cidade
Dentro de mais alguns dias a Petrobio Combustíveis deve iniciar oficial-
mente suas atividades em Umuarama. A usina de biocombustíveis renová-
veis aguarda apenas o registro oficial na Agência Nacional de Petróleo, que 
deve ficar pronto ainda este mês, para ‘ativar os motores’. O prefeito Hermes 

Pimentel, acompanhado do secretário municipal de Indústria e Comércio, 
Marcelo Adriano Lopes da Silva, realizaram uma visita técnica ao empreen-
dimento na manhã de ontem. A usina vai produzir e distribuir diariamente o 
biocombustível renovável menos poluente do mercado: o biodiese.

JOSÉ A. SABINO/SECOM
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Foi deflagrada ontem a megaoperação policial coordenada pela Secretaria de Estado da Segurança envolvendo as  
polícias Civil, Penal e Militar do Paraná. Houve o cumprimento de 18 ordens judiciais de busca e prisão contra pessoas 
envolvidas em homicídios na região de Umuarama e outras que integram uma quadrilha que seria especializada em 
furto de gado nos municípios vizinhos. A ação, que contou com a participação de 237 policiais, 63 viaturas e dois 
helicópteros, foi coordenada diretamente pelo secretário de Estado de Segurança, Coronel Hudson Leôncio.

Farmácia 
em período 
integral

Produção na
indústria registra
o menor índice

desde 2017
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Torres depõe
em ação no TSE
que pode tornar

Bolsonaro inelegível
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STF conclui
análise de prisão

de envolvidos
no 8 de Janeiro
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PF de Guaíra
cumpre mandado

de prisão em
Umuarama
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O Projeto Bora Jogar – 
Escola de Futebol, coor-
denado pela Secretaria 
de Integração Comuni-

tária, pretende reforçar 
os valores sociais, 

educativos e esportivos. 
As aulas são realiza-

das todas as tardes no 
Estádio Lúcio Pipino 

e a novidade é que, a 
partir da próxima segun-

da-feira, novas turmas 
serão abertas para o 

contraturno da manhã.  

Escolinha de futebol

‘Todos por Um’

ASSESSORIA/SECOM

ALEX MIRANDA
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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 -0,39% 23,25 
Vale ON +0,74% 82,05 
ItauUnibanco PN +1,99% 24,11 
Bradesco PN +2,81% 13,91 
Hapvida ON +4,76% 2,64 
Locaweb ON +12,04% 6,70

IBOVESPA: +0,74% 103.434 pontos

Iene 133,04
Libra est. 0,83
Euro 0,94
Peso arg. 202,95

% dia compra venda % mês 

COMERCIAL -1,0% 5,2390 5,2400 +0,3%

PTAX  (BC) -0,2% 5,2886 5,2892 +1,6%

PARALELO -1,1% 5,1400 5,5500 -0,2%

TURISMO -1,1% 5,1400 5,5300 -0,2%

EURO +0,7% 5,6154 5,6192 +1,7%

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 16/03

Iene R$ 0,0398
Libra est. R$ 6,41
Peso arg. R$ 0,026
R$1: 1.362,77 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/03 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 1.491,50 2,25 -2,0%
FARELO mai/23 474,00 -4,40 -0,3%
MILHO mai/23 632,75 6,25 -6,3%
TRIGO mai/23 699,00 -3,75 -10,0%

SOJA 152,20 -0,1% -4,4% 151,00
MILHO 75,80 -0,1% 0,2% 76,00
TRIGO 89,58 0,0% 0,1% 90,00
BOI GORDO 274,15 0,0% 1,3% 270,00
SUINO 6,94 -0,4% -0,3% -

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

Em 16/03 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 16/03 CONT. FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

Em 16/03 PRAÇA R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)

SOJA Cascavel 160,00 -1,2% -5,9%
SOJA Paranaguá 169,00 -0,3% -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
Reconheça seus preciosos talen-
tos. Valorize-os. Dia importante 
para a carreira. Perceba o que real-
mente constitui para você se sen-
tir uma pessoa realizada, nativo de 
Áries. 

TOURO  21/4 a 205
Confie na perseverança, na energia 
empreendedora e no tempo certo 
de cada coisa. Poderosas transfor-
mações que podem ocorrer por 
meio de viagens e novos rumos e 
sentido à vida.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
O valor de algo está nas transfor-
mações que é capaz de estimu-
lar, geminiano. Dia importante 
para perceber seus valores emo-
cionais e espirituais. Desapego e 
renascimento. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Preciosa conscientização e trans-
formação em seus relacionamen-
tos, canceriano. Um dia favorável 
para a conexão com amigos, gru-
pos, empresas e organizações. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Dia que enaltece as questões pro-
fissionais e o valor dos seus talen-
tos, leonino. Perceba que ser bem 
sucedido não é apenas uma ques-
tão material ou de status. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Perceba o valor da fé, do que você 
acredita e que é um farol orienta-
dor. Dia que enaltece a conscien-
tização sobre as mudanças emo-
cionais necessárias à evolução. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Momento que enfatiza as questões 
afetivas, financeiras e vinculadas à 
sexualidade. Poder transformador 
da intimidade. Cuidado com apego, 
ciúme e posse, nativo de Libra. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Relacionamento é o tema mais 
importante de hoje para os escor-
pianos. Percepção das energias, 
sentimentos e questões que estão 
presentes em suas parcerias e 
relações. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Cuide da saúde, seu bem mais 
precioso, sagitariano. Mude hábi-
tos. Dia que estimula a expres-
são de seus talentos, com resul-
tados materiais e profissionais 
interessantes. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Questões afetivas, criativas e produ-
tivas em pauta hoje, capricorniano. 
Poder de realização, de estrutura-
ção. Mas também é importante per-
ceber o que deve mudar. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Desejo de aconchego, de carinho 
e conforto junto aos familiares, 
aquariano. Percepção de que deve 
respeitar o seu ritmo e o das pes-
soas com quem convive no lar. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Criatividade e podre de realização 
são energias enfatizadas hoje, 
pisciano. Realizações atreladas 
a amigos, grupos e instituições, 
mas com a energia de reforma e 
transformação.

Você obterá mais do que havia previsto e isso te encherá de ale-
gria, porque depois de muito tempo poderá se presentear. Você terá 
grandes ocasiões e, se for solteiro (a), muitas pessoas cortejarão e 
deixarão você de bom humor, anuncia-se portanto uma fase muito 
favorável em sua vida.

Horóscopo nascidos em 17 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
06/04 - 01h37

Maringá
Londrina
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"cooptar"
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a região de Canoas
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Estar de
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Desfazer,
em inglês

3/aço — eat — itá — neo — oró — ovo. 4/undo. 5/tirso. 10/david bowie.
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(alguém)

O quinto
planeta do
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2/it. 3/aaa. 5/torre. 6/danado. 7/júpiter. 9/naftalina.
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Produção industrial registrou em
2023 seu menor índice desde 2017

A atividade industrial segue 
em tendência de desaqueci-
mento neste início de 2023 
– o indicador caiu 2,7 pon-
tos. Os dados da Sondagem 
Industrial, levantamento feito 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), divulgados 
ontem (quinta-feira, 16), mos-
tram quedas nos índices de 
produção e emprego, respec-
tivamente, de 47,9 pontos para 
45,2 pontos e de 49,2 pontos 
para 48,5 pontos, de janeiro 
para fevereiro.

De acordo com a CNI, esses 
indicadores variam de zero a 
100 e quanto mais distante da 
linha de corte, em direção ao 
zero, maior e mais dissemi-
nado é o recuo. Apesar de ser 
comum para o período, este 
ano a queda da produção e 
do emprego foi mais intensa 
do que nos anos anteriores.

“A produção costuma 
recuar mesmo na passagem 
de janeiro para fevereiro, 
porém, de 2017 para cá, este 
foi o menor índice. O número 
também é menor que a média 
histórica para o mês, com 46,5 
pontos”, disse o gerente de 
Análise Econômica da CNI, 
Marcelo Azevedo.

OTIMISMO MODERADO
Na passagem de fevereiro 

para março de 2023, os índi-
ces de expectativa para os 
próximos seis meses mudaram 

INDICADOR passou de 47,9 pontos para 45,2 pontos, em fevereiro

DIVULGAÇÃO

Receita recebe mais de 1 mi de 
declarações do IR no primeiro dia

pouco, segundo o levanta-
mento. Apesar de seguirem 
acima dos 50 pontos, de uma 
forma geral, todos são inferio-
res às suas respectivas médias 
históricas, o que significa um 
otimismo moderado.

O índice de intenção de 
investimento ficou em 53,6 
pontos em março de 2023, e 
apresenta um recuo de 0,4 
ponto na comparação com 
fevereiro. Porém, segue acima 
da média histórica de 51,5 

pontos e revela intenção de 
investir acima do usual.

A Sondagem Industrial é 
uma pesquisa mensal que ouve 
pequenas, médias e grandes 
indústrias para avaliar evolu-
ção da produção; número de 
empregados; utilização média 
da capacidade instalada; nível 
de estoques e estoque efetivo em 
relação ao planejado; expectati-
vas e intenção de investimento. 
Foram consultadas 1.637 empre-
sas entre 1º e 9 de março de 2023.

Após a mudança de prazo 
que vigora a partir deste ano, 
o número de declarações do 
Imposto de Renda Pessoa 
F í s i ca  e n t reg u e s  ba te u 
recorde no primeiro dia. Até 
as 17h da quarta-feira (15) 
foram enviadas 1.050.023 

declarações, o que equivale 
a quase dez vezes as 130.099 
entregues no primeiro dia de 
envio em 2022.

Neste ano, o prazo de 
entrega da declaração mudou. 
Começou às 9h de quarta (15) e 
vai até as 23h59 de 31 de maio.
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Torres depõe em ação
no TSE que pode tornar
Bolsonaro inelegível

Ex-ministro da Justiça e 
ex-secretário de Segurança 
Pública do Distrito Federal, 
Anderson Torres prestou 
depoimento ontem (16) ao 
corregedor-geral Eleitoral, 
ministro Benedito Gonçalves, 
numa ação que apura condu-
tas capazes de tornar o ex-pre-
sidente Jair Bolsonaro inelegí-
vel, em caso de condenação.

Ele é ouvido na ação de 
investigação judicial eleito-
ral (Aije) que apura eventual 
crime eleitoral na conduta de 
Bolsonaro durante reunião 
com embaixadores, em julho 
de 2022, quando atacou as 
urnas eletrônicas e o sistema 
eleitoral brasileiro sem apre-
sentar provas. O depoimento 
no TSE foi autorizado pelo 
ministro Alexandre de Moraes, 
a pedido de Gonçalves.

Segundo informações obti-
das pela Agência Brasil, Torres 
colaborou com o depoimento, 
respondendo às perguntas 
por cerca de uma hora e meia. 
A oitiva foi convocada por 
Gonçalves para esclarecer a 
chamada minuta do golpe, 
documento encontrado na 
casa do ex-secretário e cujo 
texto previa uma intervenção 
na Justiça Eleitoral, com o 
objetivo de impedir a apura-
ção das eleições.

Indicados novos candidatos
para conselhos da Petrobras

O Ministério de Minas e 
Energia enviou à Petrobras os 
nomes de mais sete candida-
tos que vão concorrer aos con-
selhos de Administração (CA) e 
Fiscal (CF) da Petrobras. Para 
o CA, foram indicados Renato 
Campos Galuppo, Anelize Lenzi 
Ruas de Almeida e Evamar 
José dos Santos.

O governo já tinha indi-
cado, em 8 de março, oito 
nomes para oito vagas des-
tinadas à União no CA: Pietro 
Adamo Sampaio Mendes (can-
didato a presidente do CA), Jean 
Paul Prates (presidente da esta-
tal), Carlos Eduardo Turchetto 
Santos, Vitor Eduardo Saback, 

ELE foi ouvido por cerca de 1h30 pelo ministro Benedito Gonçalves

DIVULGAÇÃO

Eugênio Tiago Chagas Cordeiro 
e Teixeira, Wagner Victer, Sergio 
Machado e Suzana Kahn.

No entanto, para sejam 
co n s i d e ra d o s  c a n d i d a -
tos na Assembleia Geral de 
Acionistas, os nomes pre-
cisam passar pelos órgãos 
de governança interna da 
Petrobras, onde são analisa-
dos requisitos legais e de ges-
tão e integridade.

Nesse processo, podem ser 
constatados impedimentos 
para que os indicados integrem 
os conselhos da empresa. Para 
evitar que haja um atraso na 
realização da assembleia, a 
União enviou o nome de mais 

três indicados que possam 
substituir possíveis impedidos 
na lista original.

Renato Galuppo é advo-
gado e foi assessor jurídico 
da Câmara dos Deputados de 
2007 a 2021. Anelize de Almeida 
também é bacharel em Direito 
e atua na Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional desde 
2006, tendo assumido o cargo 
de procuradora-geral em 
janeiro deste ano. Já Evamar 
José dos Santos é formado em 
Administração de Empresas 
e foi servidor da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais por 
37 anos, onde chegou ao cargo 
de diretor-geral adjunto.

ENTENDA
Além de presidente do TSE, 

Moraes é relator, no Supremo 
Tribunal Federal (STF), de inqué-
rito que investiga a responsabili-
dade de Torres nos atos antide-
mocráticos de 8 de janeiro.

No âmbito dessa investiga-
ção é que foi encontrada, na 
casa do ex-ministro, em Brasília, 
a minuta do golpe, documento 
de teor intervencionista cujo 
texto previa a decretação de 
estado de sítio no TSE e rever-
são do resultado das urnas, em 
afronta à Constituição.

A pedido do PDT, tal docu-
mento foi aceito como prova 
na Aije contra Bolsonaro, 
motivo pelo qual Benedito 
Gonçalves pediu para ouvir as 
explicações de Torres.

Na decisão em que incluiu o 
documento nos autos da Aije, 
Benedito Gonçalves escreveu 
que a minuta pode ter relação 
com a apuração da legalidade 
da reunião com embaixadores.

“Questão controversa, admi-
tida ao debate, é se a repercussão 
eleitoral do discurso e sua gravi-
dade podem ser evidenciadas 
pela minuta de decreto de Estado 
de Defesa apreendida em 13 de 
janeiro pela Polícia Federal na 
residência de Anderson Torres”, 
afirmou o ministro.

Ao comentar o caso nas 
redes sociais, à época da 
apreensão do documento 
e antes de ser preso, Torres 
disse que a minuta de decreto 
encontrada em sua casa foi 
vazada “fora do contexto”.

Comissão de Agricultura
O deputado federal Tião 
Medeiros (PP-PR) foi eleito, 
com 34 votos, presidente 
da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural da 
Câmara dos Deputados. Houve 2 
votos em branco. Os ocupantes 
dos demais cargos da Mesa 
do colegiado (1ª, 2ª e 3ª vice-
presidência) serão eleitos em 
outra reunião. “A comissão tem 
uma repercussão nos temas de 
grande relevância no agronegócio brasileiro, em todas as suas 
escalas, pequeno, médio e grande. Sei que o produtor faz o seu 
papel da porteira para dentro e o setor público precisa permitir 
que ele continue produzindo cada vez mais”, disse Medeiros, ao 
assumir a presidência, afirmando que pretende definir a pauta 
da comissão com os demais membros do colegiado, avançando, 
principalmente, nas propostas que já estão aguardando análise.

Comissão de Ciências
A Comissão de Ciência, 
Tecnologia e Inovação elegeu 
como presidente a deputada 
federal Luisa Canziani 
(PSD-PR). Ela recebeu 23 
votos. Advogada, ela está 
no segundo mandato – na 
legislatura passada, quando 
foi a parlamentar mais 
jovem (22 anos), presidiu 
a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher. “Isso 
é muito simbólico, porque 
temos também uma mulher 
no Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação”, 
afirmou Luisa, em referência 
à ex-deputada e ex-prefeita 
de Olinda Luciana Santos. 
“Esta presidência significará 
um incentivo à participação 
das mulheres e das meninas 
na ciência”, avaliou. A escolha 
dos vice-presidentes ficou 
para outra reunião, ainda 
não marcada.

Fracasso
O presidente nacional do Partido Progressistas, senador Ciro 
Nogueira, do Piauí, informou, num curto comunicado em 
suas redes sociais que foram encerradas as negociações que 
tentavam formalizar uma federação entre a sua sigla e o União 
Brasil. “No que diz respeito ao Progressistas, encerramos as 
discussões para formação de federação junto com o partido 
União Brasil”, publicou o ex-ministro ao anunciar o fracasso 
dos entendimentos. O União Brasil é dono da terceira maior 
bancada da Câmara dos Deputados, com 59 parlamentares, 
e uma eventual federação com o PP e o Avante, como estava 
sendo negociada, poderia resultar numa representação com 
115 deputados.

Retorno adiado
O ex-presidente Jair Bolsonaro pode adiar seu retorno ao 
Brasil para participar de um seminário sobre meio ambiente e 
sustentabilidade, que ocorrerá no dia 30 de março, em Deerfield 
Beach, nos Estados Unidos. A presença do ex-presidente foi 
confirmada pela consultoria ambiental Geoflorestas, organizadora 
do evento. “Venha participar do seminário sobre Meio Ambiente 
e Sustentabilidade com a participação do ex-presidente Jair 
Bolsonaro”, diz convite para o evento, compartilhado pela 
Geoflorestas no Linkedin. Na terça-feira (14), Bolsonaro disse a 
empresários brasileiros que seu retorno estava marcado para o dia 
29, um dia antes do seminário.

No Paraná...
O presidente da Comissão 
de Defesa do Consumidor 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Paulo Gomes da TV 
(PP), anunciou que uma das 
metas será o levantamento 
minucioso dos municípios que 
possuem Procons atuantes. 
A ideia é verificar junto aos 
municípios se os órgãos 
de defesa do consumidor 
atendem adequadamente à 
população naquelas cidades 
onde estão instalados e nas 
demais, que não possuem 
Procon, investigar por que 
ainda não foram criados. “A 
ampliação desses Procons 
é uma das metas enquanto 
Presidente. Quando você não 
tem Procon no município 
você está dizendo ao 
consumidor: se vire porque 
nós poder público não 
estamos interessados em lhe 
defender”, disse.

DIVULGAÇÃO
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STF conclui análise
de prisão de envolvidos
nos atos de 8 de Janeiro

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) concluiu ontem (quinta-
-feira, 16), a análise de todos os 
pedidos de liberdade provisória 
dos manifestantes bolsonaris-
tas presos após os atos de 8 de 
janeiro. Dos 2.151 presos em 
flagrante por invadir e depredar 
as sedes da República, 294 tive-
ram seus pedidos de liberdade 
negados. São 208 homens e 86 
mulheres.

Todos estes responderão 
por incitação ao crime e asso-
ciação criminosa, prevista no 
Código Penal.

Os pedidos foram analisa-
dos pelo gabinete do ministro 
Alexandre de Moraes. Logo no iní-
cio das prisões, 745 pessoas foram 
liberadas imediatamente após a 
identificação — seriam maiores 

CASOS ficaram sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Suprema Corte 
mantém 294 presos dos 2.191 apreendidos em 9 de janeiro

DIVULGAÇÃO

Mantega e Coutinho são absolvidos
em ação sobre fraudes no BNDES

O juiz Marcus Vinicius Reis 
Bastos, da 12ª Vara Federal 
de Brasília, absolveu Guido 
Mantega, ex-ministro da 
Fazenda; Leonardo Mantega, seu 
filho; e Luciano Coutinho, ex-pre-
sidente do BNDES, em ação por 
fraudes e corrupção no Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social.

Na decisão, publicada ontem 
(quinta-feira, 16), o juiz enten-
deu que o MPF não conseguiu 
produzir provas contra os réus.

“As testemunhas de defesa, 
especialmente os servidores e 
ex-servidores do BNDES, não 

de 70 anos, as com idade entre 
60 e 70 anos com comorbidades e 
mulheres que estavam com filhos 
menores de 12 anos nos atos.

Aos que foram sendo libera-
dos posteriormente, prevaleceu o 
argumento da Procuradoria-geral 

da República (PGR) que sugeriu a 
soltura mediante a aplicação de 
medidas cautelares, entre elas 
o uso de tornozeleira eletrônica, 
suspensão dos passaportes e 
posse de armas, além da proibi-
ção do uso de redes sociais.

apontaram qualquer ato ou ini-
ciativa de responsabilidade de 
Guido Mantega ou de Luciano 
Galvão Coutinho que revelasse 
malversação dos recursos da 
Instituição, ou; desprezo pelos 
processos internos então adota-
dos para a concessão de finan-
ciamentos”, afirmou.

Ainda segundo o magistrado, 
a delação premiada do empre-
sário Joesley Batista, ex-con-
trolador do Grupo JBS, que 
sustentou a denúncia, “além 
de consistir numa série de 
generalidades, não tem qual-
quer serventia para justificar a 

inauguração da instância penal”. 
O Ministério Público Federal 
pode recorrer da decisão.

Governo enviará mais agentes
da Força Nacional ao RN

O governo federal decidiu 
enviar mais equipes da Força 
Nacional ao Rio Grande do 
Norte, que voltou a ser alvo 
de ataques criminosos nas últi-
mas horas.

De acordo com o Ministério 
da Justiça, o assunto foi discu-
tido mais cedo entre o titular da 
pasta, Flávio Dino (PSB), e a gover-
nadora Fátima Bezerra (PT).

O ministro analisa agora 
quantos agentes da Força 
Nacional estão disponíveis e a 
logística para enviá-los ao Rio 
Grande do Norte. Até o final da 

tarde de ontem, o governo havia 
determinado o envio de 220 

militares civis que compõem a 
Força de Segurança.

NA decisão, o juiz Marcus Vinicius Reis 
Bastos entendeu que o MPF não conseguiu 
produzir provas contra os réus
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ASSUNTO foi discutido entre o ministro Flávio Dino e a governadora Fátima Bezerra
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Um dos mais
Na posse de Enio Verri como 
diretor-geral da margem 
brasileira de Itaipu Binacional, 
nesta quinta-feira (16), o 
presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva afirma que sua escolha 
foi feita com a certeza de que a 
Binacional terá nos próximos 
anos um de seus melhores 
administradores.”Quando 
comecei a pensar como 
escolher alguém para a Itaipu, 
primeiro pensei em um grande 
homem. Olhei e não vi no PT 
ninguém maior que Enio Verri”.
Presidência da Elejor
O ex-conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), Nestor 
Baptista, assumiu a presidência 
da Elejor – Centrais Elétricas 
do Rio Jordão, empresa 
criada em 2001 pela Copel e 
pela Paineira Participações 
e Empreendimentos para 
explorar o Complexo Energético 
Fundão Santa Clara, entre Foz 
do Jordão e Pinhão, na região 
Centro-Sul do Paraná.

Voltando
O deputado federal Beto Preto 
deve reassumir na próxima 
semana a secretaria de Saúde 
do Paraná. Desde que assumiu 
o mandato em Brasília, quem 
está administrando a pasta é 
César Augusto Neves Luiz.
Tarifa reduzida
A Prefeitura de Ponta Grossa 
vai desembolsar R$ 26 milhões 
neste ano para reduzir a 
tarifa do ônibus na cidade. A 
iniciativa de subsídio consta no 
Substitutivo do Projeto de Lei 
do Novo Transporte, enviado 
à Câmara Municipal. Com o 
aporte, o Poder Executivo deve 
cumprir a promessa de reduzir 
o preço da passagem dos atuais 
R$ 5,50 para R$ 4,00.

Conquista histórica
Líder do Governo e presidente 
da Comissão de Educação 
da Assembleia Legislativa, 
o deputado Hussein Bakri 
(PSD) comunicou uma 
conquista histórica para a 
educação de Ponta Grossa. “O 
instituto Fundepar publicou a 
autorização de licitação para 
construção da nova Escola 
Estadual Iolando Taques da 

Vitória simbólica
“Isso é muito simbólico, porque temos também uma mulher no 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação”, afirmou Luisa Canziani, 
em referência à ex-deputada e ex-prefeita de Olinda Luciana Santos. 

“Esta presidência significará um incentivo à participação das 
mulheres e das meninas na ciência”, avaliou. A escolha dos vice-

presidentes ficou para outra reunião, ainda não marcada.

Fonseca, no bairro Los Angeles. 
Serão investidos R$ 20,3 milhões 
na unidade, que terá 12 salas de 
aula e capacidade para receber  
até 1.200 alunos”, ressaltou.

Educação do Paraná
“A estratégia do governador 
Ratinho Júnior de desenvolver 
e modernizar o ensino 
público do Paraná nos levou 
ao primeiro lugar do Ideb, 
mas o trabalho não pode 
parar por aí. Pelo contrário, 
a educação merece e precisa 
de investimentos constantes 
para permitir as melhores 
condições possíveis aos 
alunos e professores. Por isso, 
batalhamos muito por essa 
nova escola em Ponta Grossa, 
atendendo a uma demanda 
de mais de duas décadas da 
comunidade local”, concluiu 
Hussein Bakri.

Tecnologia no esporte
Athletico Paranaense e Maringá 
devem inaugurar uma nova 
era no futebol paranaense. 
A Federação Paranaense de 
Futebol decidiu implantar o 
árbitro de vídeo, o VAR, a partir 
das semifinais do Campeonato 
Paranaense de 2023. Se a 
informação for confirmada, 
será a primeira vez que a 
entidade vai adotar a nova 
tecnologia. O jogo de abertura 
das semifinais está marcado 
para sábado (19), no Estádio 
Willie Davids, em Maringá. No 
domingo (20), FC Cascavel e 
Operário jogam no estádio 
Olímpico Regional.

IR no Paraná
No primeiro dia liberado para 
fazer as declarações de Imposto 
de Renda da Pessoa Física, a 
Receita Federal recebeu mais 
de um milhão de declarações 
de IR de 2023, ano de exercício 
de 2022. No Paraná, mais de 
50 mil declarações já foram 
entregues. O prazo de entrega 
da declaração termina em 
31 de maio. A Receita espera 
receber entre 38,5 milhões a 
39,5 milhões de declarações até 
o final do prazo. A expectativa é 
de que cerca de 2,5 milhões de 
declarações sejam entregues 
no Paraná.
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Justiça impede emissão de
novos cartões de crédito
de empresário inadimplente

A aplicação de medidas 
alternativas para garantir o 
cumprimento de decisões judi-
ciais vem ganhando espaço 
no Poder Judiciário brasileiro. 
Recentemente, em decisão 
publicada em janeiro deste 
ano, a desembargadora Neide 
Alves dos Santos, da segunda 
instância da Justiça do 
Trabalho da 9ª Região (TRT9), 
determinou o bloqueio dos 
cartões de crédito de empre-
sário inadimplente, o que já 
vinha ganhando espaço, mas 
ampliando as sanções, ao 
vedar a emissão de novos car-
tões de crédito com o objetivo 
de favorecer o pagamento de 
dívida trabalhista.

No acórdão, a desembar-
gadora justifica que o Código 
de Processo Civil Brasileiro 
(CPC) “permite a utilização de 
medidas atípicas para a efeti-
vação do provimento judicial”. 
A magistrada cita inclusive que 
a ação data de 29/08/2014, e 
que no período houve diversas 
tentativas para a execução da 
dívida trabalhista no valor de 
cerca de R$ 160 mil. “Assim 
tendo em vista a inércia dos 

PF investiga contrabando de
combustível no Paraná e SP

A Polícia Federal (PL) cum-
priu ontem quinta-feira (16), 
pela manhã, 14 mandados de 
busca e apreensão em municí-
pios dos Estados do Paraná e 
São Paulo no combate ao crime 
de contrabando de combustível.

A investigação, realizada com 
o apoio da Receita Federal do 
Brasil, identificou uma empresa 
que contrabandeou mais de R$ 
1,2 bilhão em combustíveis.

A Polícia Civil do Paraná cumpriu ontem (16) ordens judiciais a fim 
de desestabilizar uma organização criminosa envolvida em roubos de 
cargas. O prejuízo estimado supera R$ 2 milhões. Foi apurado que os 
envolvidos estão ligados a um roubo de materiais que seriam vendidos 
em um show internacional, em dezembro do ano passado. Os itens 
estão avaliados em R$ 1 milhão e parte deles foi recuperada. Em 
continuidade das investigações foram identificados roubos de cargas de 
peixes, sapatos e geladeiras, que resultaram na identificação de outros 
três integrantes do grupo, que são alvos da operação. As investigações 
em setembro após o roubo de uma carga de óleo vegetal, em São José 

dos Pinhais. A organização escolhia as cargas, cometia o crime e mantinha o motorista do caminhão refém até o térmi-
no da ação criminosa. A primeira fase da operação aconteceu em 23 de janeiro. Nove pessoas foram presas e foram 
apreendidas duas armas de fogo, bloqueadores de sinal e aparelhos utilizados durante as ações criminosas.

executados e a dificuldade de 
serem encontrados bens, a 
fim de satisfazer o crédito da 
exequente, devido o bloqueio 
dos cartões de crédito, além 
da vedação da concessão de 
novos cartões, a fim de asse-
gurar o cumprimento da deci-
são judicial”, destacou.

A decisão foi alcançada 
após agravo de petição pro-
posto pelo advogado Anderson 
Wozniaki, do escritório Wozniaki 
Advogados Associados, de 
Curitiba, nos autos de número 
RT 0001389-37.2014.5.09.0007. 
Para Wozniaki, este tipo de alter-
nativa é importante por pressio-
nar o devedor a quitar a dívida 
existente, reparando o dano 
causado ao trabalhador. “É 
uma decisão relevante, sobre-
tudo pela inovação ao restringir 
a possibilidade de o devedor 
seguir com crédito, enquanto o 
trabalhador tem valores expres-
sivos a receber”, afirma.

STF
Este tipo de decisão foi 

fortalecido no último dia 2 
de fevereiro pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), que 

declarou constitucional dis-
positivo do CPC autorizando 
medidas coercitivas aplicadas 
pelos magistrados voltadas 
ao cumprimento de ordem 
judicial. Entre elas desta-
cam-se ações como apreen-
são da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e de passa-
porte, a suspensão do direito 
de dirigir e a proibição de par-
ticipação em concurso e licita-
ção pública.

Na oportunidade, em 
resposta à Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 
5941 proposta pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT), o relator, 
ministro Luiz Fux, considerou 
válida a aplicação das medi-
das atípicas previstas no artigo 
139, inciso IV, do CPC, desde 
que não avance sobre direi-
tos fundamentais e observe 
os princípios da proporciona-
lidade e razoabilidade, sendo 
acompanhado pelo plenário. 
Em sua justificativa, Fux con-
siderou ser inconcebível, a seu 
ver, que o Poder Judiciário, 
destinado à solução de lití-
gios, não tenha a prerrogativa 
de fazer valer os seus julgados.

A verdadeira empresa 
importadora teria utilizado 
outras firmas para servirem 
de testa-de-ferro e, em nome 
delas, foram propostas diver-
sas ações judiciais durante a 
pandemia de Covid-19.

As ações visavam poster-
gar o pagamento dos tributos 
devidos na importação dos 
combustíveis. Uma vez obtida 
a decisão liminar em um dos 

casos, foi realizada a importa-
ção em nome dessa empresa, 
deixando-se de recolher os 
tributos devidos até a liminar 
ser suspensa.

Além do crime de contra-
bando, os investigados pode-
rão ser processados e julgados 
por fraude processual e falsi-
dade ideológica, evasão de 
divisas e associação ou orga-
nização criminosa.

DIVULGAÇÃO
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Colaboraram Walmor Parente, Carolina 
Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

Cidadãos invisíveis 
Integrantes da Cúpula 
dos Povos Rio+30 – que 
reúne 180 organizações da 
sociedade civil – iniciam dia 
22, em Brasília, série de 
reuniões com autoridades 
dos três Poderes sobre a 
situação de populações 
negligenciadas. Estão 
alarmados com o aumento 
da violência contra quilom-
bolas, indígenas, campo-
neses, LGBTQI+ e negros. 
Entre várias propostas à 
mesa, vão citar o urgente 
aprimoramento do “Disque 
100” para denúncias.

Viajou & aterrissou 
A promessa pessoal do 
ministro dos Portos e 
Aeroportos, Márcio França, 
de passagens aéreas a 
R$ 200 para estudantes, 
professores e idosos só 
agradou às companhias 
aéreas – que sonham com 
subsídios bilionários. Ele 
ganhou entre colegas o 
apelio de Viajante – viajou 
na maionese. A proposta 
nem decolou e já aterrissou 
numa gaveta do Palácio. 
França não diz de onde vai 
tirar dinheiro para isso – 
nem o ministro da  
Fazenda sabe. 

Fado falido 
Dezenas de brasileiros 
residentes na Terra Mãe 
estão desesperados em 
Portugal  depois que a 
Interpol deflagrou operação 
que prendeu golpistas que 
captaram milhões de euros 
em promessas de ganhos 
com criptomoedas. Fontes 
da Coluna indicam que o 
prejuízo pode passar de 50 

Pai do PAC
 “Ele é a Dilma de calças”. A frase é do presidente Lula da 
Silva para ministros na mais recente reunião ministerial no 
Palácio do Planalto referindo-se ao chefe da Casa Civil da 
Presidência, Rui Costa – o comparando à antiga titular da 
pasta que tocou o plano. O “Pai do PAC” entregou ao pre-
sidente um documento de 40 páginas titulado Novo Plano 
de Aceleração do Crescimento, com o timbre da Casa Civil, 
e as diretrizes para a retomada do carro-chefe da Era Lula 
II. A Coluna teve acesso ao documento ( veja no site) Não 
há um impacto a priori. Costa ouviu cada um dos ministros 

e enumerou, em linhas gerais, as prioridades que serão 
tomadas nas suas áreas. Um destaque para as Parcerias 
Público-Privadas (PPPs). O documento cita, no entanto, o 

papel protagonista do Estado no comando dos  investimen-
tos. A conferir como será o PAC no Lula III.

milhões de euros apenas 
para brasileiros. Muita 
gente perdeu tudo, e não 
tem dinheiro nem para vol-
tar. O bando foi preso. Mas 
o dinheiro sumiu.

Desprotegidas

As Secretarias Estaduais 
de Segurança da Amazônia 
Legal – Estados da região 
Norte e parte do Mato 
Grosso – têm levantado 
números assustadores 
sobre feminicídios e outros 
crimes contra mulheres 
na região. Numa primeira 
constatação descobriu-se 
que, só em 2020, 1.398 
mulheres foram assassina-
das vítimas de crimes varia-
dos. Cerca de 14 milhões 
delas vivem na região – 7,5 
milhões em municípios com 
registro de conflitos. 

Brasil empreende
O brasileiro está empreen-
dendo mais. Levantamento 
da plataforma Contabilizei, 
com base em dados da 
Receita Federal, indica que 
3.951.220 novas empresas 
foram abertas no País em 
2022. A abertura de CNPJ 
de Micro Empreendedores 
Individuais (MEI) repre-
senta 75% do total, com 
2.954.409 firmas. Os seg-
mentos mais registrados 
são Comércio (27,56%) e 
Informação e Comunicação 
(12,76%). 
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Polícia Federal de Guaíra cumpre
mandado de prisão em Umuarama

Agentes da Polícia Federal 
que atuam na Delegacia de 
Guaíra, cumpriram ontem 
(quinta-feira, 16) pela manhã, 
duas ordens judicias de prisão, 
uma delas em Umuarama e 
outra em Guaíra.

De acordo com os poli-
ciais,  os dois mandados 
foram expedidos pela 1° 
Vara Federal de Guaíra e, um 
deles levou os agentes até 
o Parque dos Bandeirantes, 
em Umuarama. Nesta oca-
sião, um homem de 29 anos 
de idade, que não teve sua 
identidade revelada, havia 
sido condenado pelo crime 
de receptação e também por 
crime contra as telecomuni-
cações. Ele foi localizado e 
conduzido até a Delegacia 
de Polícia Federal de Guaíra.

A segunda prisão levou um 
homem de 27 anos de idade, 
natural de Sete Quedas/MS, à 
cadeia. Ele também não teve 

sua identidade revela pelos 
agentes. Conforme a polícia, 
o homem procurado residia 
bairro Eletrosul e estava fora-
gido desde a deflagração da 
Operação Capital, desenvol-
vida pela Polícia Federal.

BALANÇO
Somente em 2023 a uni-

dade de captura PF de Guaíra 
cumpriu um total de 19 man-
dados judiciais de prisão. 
Completando 5 mandados de 
prisão cumpridos por policiais 

federais integrantes do Núcleo 
de Operações (N.O.) apenas no 
mês de março.

Não estão inseridas nesse 
total as ordens judiciais de pri-
são cumpridas durante as defla-
grações de operações da própria 

PF. As capturas são resultado do 
esforço da unidade para dar efe-
tividade as decisões proferidas 
pelo Poder Judiciário em ali-
nhamento com diretrizes tra-
çadas pela Direção Geral da 
Polícia Federal.

72 quilos da supermaconha foram apreendi-
dos pela Polícia Rodoviária de Iporã, ontem 
(16). A ação ocorreu na PR-323, quando 
os policiais abordavam veículos suspeitos que 
transitavam sentido Iporã a Guaiporã. Foi então 
que ao tentar abordar o VW Gol com placas 
de Nilópolis (RJ), o condutor desobedeceu a 
ordem e fugiu, dando início à uma perseguição, 
mas acabou sendo capturado. O condutor, 
de 25 anos, disse que recebeu o veículo em 
Peabiru, onde reside, o seguiu até uma estrada 
rural entre Iporã e Francisco Alves. Em seguida 
retornaria até Peabiru. Pelo transporte, ele rece-
beria R$ 3 mil e esta seria sua terceira viagem. 
O veículo foi encaminhado junto com a droga e 
o autor até a 15ª Delegacia Regional de Iporã. 
Os policiais estimam que o valor total da droga 
no varejo alcance até R$ 288 mil.

DIVULGAÇÃO
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Operação policial mira quadrilha de
furto de gado e autores de homicídio

Foi deflagrada, na manhã de 
ontem (quinta-feira, 16) a megaope-
ração Todos Por Um, coordenada pela 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública do Paraná (Sesp/PR) e com 
apoio das Policias Civil, Penal, e dos 
demais grupamentos da Polícia Militar 
do Paraná. Foram cumpridos manda-
dos de prisão contra suspeitos de par-
ticipação em homicídios na região de 
Umuarama, bem como uma quadrilha 
que seria especializada em furto de 
gado nos municípios próximos.

Uma coletiva à imprensa foi reali-
zada no auditório da Polícia Civil no 
final da manhã e contou com a pre-
sença do Secretário de Segurança 
Pública, Coronel Hudson Leôncio; 
do Coordenador da Polícia Militar do 
Paraná, Coronel Sérgio Almir Teixeira; 
do Delegado-Chefe da Polícia Civil do 
Paraná, Silvio Jacob Rockembach; 
além de outros comandantes das 
demais forças policiais, como os 
delegados Dr. Gabriel Menezes e Dr. 
Leonardo Martinez, da 7ª Subdivisão 
de Polícia Civil; e com o Major Cláudio 
Longo, comandante do 25º Batalhão 
da Polícia Militar.

Durante a operação foram cumpri-
dos 18 mandados de busca e apreensão 
nos municípios de Umuarama, Iporã, 
Alto Piquiri e Cruzeiro do Oeste. A ação 
contou com a participação de 237 poli-
ciais, 63 viaturas e um helicóptero. Os 
mandados são referentes a três homicí-
dios que foram praticados na Comarca 
de Umuarama, além de dois furtos de 
gado em Umuarama e Alto Piquiri.

O planejamento da operação teve 
início doas antes com a Polícia Penal, 
que movimentou 90 presos que esta-
vam nos sistemas prisionais da região, 
para que fosse aberto espaço para as 
eventuais prisões durante os cumpri-
mentos de mandados desta quinta-
-feira e de outros que poderão ocorrer 
nos próximos dias.

Ontem, foram feitas buscas na 
Cadeia Pública de Umuarama, Iporã 
e da Penitenciária Estadual de 
Guaíra, com apoio da Polícia Penal 
de Maringá e Cascavel, visando 

encontrar celulares ou aparelhos que 
contribuirão para as investigações.

HOMICÍDIOS
O primeiro crime investigado diz res-

peito ao homicídio que tirou a vida de 
Agnaldo Stevanato, que foi executado 
em uma casa lotérica de Maria Helena, 
do dia 8 de fevereiro deste ano. Durante 
as investigações e com ajuda de câme-
ras de segurança no local, a dupla que 
participou do crime foi identificada.

Um dos suspeitos é menor de idade 
e foi encontrado em Iporã. De acordo 
com o Gabriel Meneses, delegado de 
Umuarama, o garoto será conduzido 
para um centro socioeducativo. O outro 
autor é maior de idade e não foi loca-
lizado pelas autoridades, sendo consi-
derado foragido da Justiça.

O segundo homicídio vitimou Paulo 
Cezar, de 26 anos, no dia 16 de janeiro 
de 2023 na PR-323, entre os municípios 
de Umuarama e Mariluz. Durante as 
investigações foi identificado um dos 
autores, de 23 anos, que também não 
foi localizado e segue foragido.

O terceiro assassinato aconteceu no 
dia 6 de novembro de 2022, em uma 
boate na rua Ministro Oliveira Salazar, e 
resultou na morte de Anderson da Silva 
Borges. Foi apurado pelos investigado-
res que um dos executores já está preso 
na Cadeia de Foz do Iguaçu, e o outro, 
de 24 anos, também está foragido.

Gabriel Menezes afirmou ainda que 
ambas as fotos e identificação dos 
autores serão divulgadas.

FURTO DE GADO
A operação também voltou seu 

efetivo para a investigação de furtos 
de gado que teriam ocorrido desde 
2022, onde os animais foram abatidos 
e descarnados em pastos de proprie-
dades rurais da região. Foram execu-
tados mandados de busca e apreensão 
em 9 endereços, e durante o cumpri-
mento, foram apreendidas 5 armas de 
fogo, sendo 4 espingardas e um fuzil 
semiautomático.

Também foram encontradas uma 
serra-fita e vários quilos de carnes 

congeladas sem procedência que pos-
sivelmente seriam encaminhadas para 
frigoríficos clandestinos. O material foi 
encaminhado para análise pericial.

As investigações surgiram a partir 
do flagrante da PM à um homem que 

furtava 18 cabeças de gado em uma 
propriedade rural de Alto Piquiri, com 
ajuda de 2 comparsas que consegui-
ram fugir no momento da abordagem, 
porém foram localizados nos municí-
pios de Umuarama e em Alto Piquiri.

DURANTE a ação, foram apreendidas espingardas, um fuzil, luneta, telefones celulares, um chifre de cervo e carne 
de gado abatido congelada

ALEX MIRANDA
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Usina de biocombustíveis renováveis
será inaugurada em breve na cidade

Dentro de mais alguns dias 
a Petrobio Combustíveis deve 
iniciar oficialmente suas ativi-
dades em Umuarama. A usina 
de biocombustíveis renováveis 
aguarda apenas o registro ofi-
cial na ANP (Agência Nacional 
de Petróleo), que deve ficar 
pronto ainda este mês, para 
‘ativar os motores’. O prefeito 
Hermes Pimentel, acompa-
nhado do secretário munici-
pal de Indústria e Comércio, 
Marcelo Adriano Lopes da 
Silva, realizaram uma visita 
técnica ao empreendimento 
na manhã de ontem (quinta-
-feira, 16).

A Petrobio, que fica na ave-
nida Naga (Parque Industrial 
II), terá capacidade de produ-
ção de 100 mil litros de bio-
diesel por dia – ou cerca de 
2,5 milhões de litros por mês 
–, tudo realizado com equi-
pamentos de alta tecnologia. 
“Para nós é uma honra termos 

Abrerto prazo de adesão ao programa 
de pavimentação da Estrada Pavão

A Prefeitura de Umuarama 
publica hoje (17), no diário 
oficial, edital com o chama-
mento público para adesão 
dos proprietários rurais da 
Estrada Pavão ao programa de 
pavimentação e melhoria da 
infraestrutura e saneamento 
rural. O edital tem vigência de 
30 dias e selecionará donos 
de imóveis com interesse em 
celebrar termo de adesão para 
execução da obra.

Este é o momento de os 
beneficiários se manifesta-
rem com relação à participa-
ção de cada um nos custos da 
benfeitoria. “A pavimentação 
trará benefícios para todos, 
porém, seguindo os critérios 
do programa, cada um tem de 
assumir a sua parte no inves-
timento. Temos recursos pró-
prios do município, uma parte 
em recursos federais e a con-
tribuição voluntária de cada 
proprietário, de acordo com 
a testada da propriedade na 
estrada”, explicou o prefeito 
Hermes Pimentel.

A obra será realizada em 
CBUQ com espessura de 5 
cm, seis metros de largura e 
extensão de 3.536,43 metros, 
totalizando 21.572,22 m² 
de pavimento. Além disso, 

haverá plantio de grama com 
faixa de 2,70 m de cada lado e 
sinalização viária. “A adesão é 
necessária no intuito de viabi-
lizar a execução da obra pela 
Prefeitura. O asfalto vai melho-
rar as condições de acesso às 
propriedades e de escoamento 
da produção agropecuária, eli-
minando as imperfeições da 
via, a lama e a poeira”, refor-
çou o prefeito.

A parceria será formali-
zada mediante assinatura de 
termo de adesão com base na 
lei 4.235/2017, que instituiu 
o Programa de Melhoria da 
Infraestrutura e Saneamento 
Rural do Município para melho-
rar o sistema viário de acesso 
as propriedades rurais, propor-
cionando condições favoráveis 
para movimentação de insu-
mos, produção de alimentos, 
melhorar e estruturar as proprie-
dades para aumentar a diversifi-
cação e a produtividade, garan-
tindo mais qualidade de vida à 
população rural.

A pavimentação foi orçada 
em R$ 3.520 milhões. O 
governo federal disponibili-
zou R$ 1.820 milhão e o valor 
restante será rateado entre o 
município e os proprietários 
aderentes, de modo que a 

parcela municipal não exceda 
R$ 1.105 milhão. A parte dos 
proprietários deverá atingir o 
montante mínimo de R$ 595 
mil, com pagamento parcelado 
em até 60 vezes.

Para adesão ao programa 
é necessário apresentar cópia 
do RG e CPF do aderente e de 
seu cônjuge (se casado); certi-
dão de casamento (se casado); 
comprovante de residência 
atualizado (últimos 30 dias); 
certidão da matrícula atua-
lizada do imóvel; e escritura 
pública de aquisição do imóvel 
(caso não esteja registrado em 
nome do aderente). Os docu-
mentos devem ser apresen-
tados no ato de assinatura do 
termo de adesão, na Secretaria 
de Fazenda, das 8h30 às 16h30, 
de segunda a sexta-feira, no 
prazo de 30 dias.

Na gestão passada foram 
pavimentados trechos das 
estradas Dias e Jaborandi, O 
prefeito Pimentel já deu ordem 
de serviço para a pavimentação 
da Estrada Canelinha e, além 
da Pavão, encaminha também 
os processos para o asfalto da 
Estrada Jurupoca, bem como 
cascalhamento de vários trechos 
e aplicação de rejeitos de asfalto 
nas estradas Cedro e Iara.

em Umuarama essa que será a 
terceira usina de biodiesel do 
Paraná. Além de abrir opor-
tunidades de trabalho, com 
vagas diretas e indiretas, a 
empresa é um exemplo de efi-
ciência e sustentabilidade”, 
comentou Pimentel.

O gerente da Petrobio, 
Gabriel Matos, informa que a 
usina vai produzir e distribuir 
diariamente o biocombustível 
renovável menos poluente do 
mercado: o biodiesel. “Temos 
grande capacidade de arma-
zenagem e nos consolidamos 
como referência no segmento. 
Aqui vamos receber gorduras 
animais (sebo) e vegetais, 
transformando em biodiesel, 
que é um solvente e pode ser 
utilizado por indústrias das 
mais diversas áreas de atuação 
– desde alimentos até tintas, 
por exemplo”, detalha.

O secretário Marcelo 
A d r i a n o  d i z  q u e  s e rã o 

contratados funcionários, pro-
fissionais que vão atuar em 
uma empresa de alta tecno-
logia. “Outras oportunidades 

Estão abertas até o próximo dia 22 as inscrições para o Desafio dos Fortes 
2023. A prova será dia 26, às 7h na pista de motocross do Parque Jabu-
ticabeiras. A participação é gratuita. A única exigência dos organizadores é 
que cada equipe faça a doação de uma caixa fechada com 12 unidades de 
leite longa vida, que serão repassadas ao Provopar Municipal para posterior 
distribuição a entidades socioassistenciais. As inscrições podem ser realiza-
das pessoalmente na Smel, que funciona no Ginásio de Esportes Professor 
Amário Vieira da Costa, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h. As vagas 
são limitadas a 110 equipes.

Em visita técnica à Petrobio, prefeito Hermes 
Pimentel conheceu o processo de produção 
do biocombustível renovável menos poluen-
te do mercado

JOSÉ A. SABINO/SECOM

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

serão criadas com o tempo de 
atuação da Petrobio. Para o 
município representa não só 
um ganho tanto econômico, 

mas também em termos de 
tecnologia limpa, que con-
tribui para a preservação do 
meio ambiente”, observou.
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Palavras cruzadas

Solução anterior
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Horóscopo do dia
ÁRIES  21/3 a 20/4
Reconheça seus preciosos talen-
tos. Valorize-os. Dia importante 
para a carreira. Perceba o que real-
mente constitui para você se sen-
tir uma pessoa realizada, nativo de 
Áries. 

TOURO  21/4 a 205
Confie na perseverança, na energia 
empreendedora e no tempo certo 
de cada coisa. Poderosas transfor-
mações que podem ocorrer por 
meio de viagens e novos rumos e 
sentido à vida.

GÊMEOS  21/5 a 20/6
O valor de algo está nas transfor-
mações que é capaz de estimu-
lar, geminiano. Dia importante 
para perceber seus valores emo-
cionais e espirituais. Desapego e 
renascimento. 

CÂNCER 21/6 a 21/7
Preciosa conscientização e trans-
formação em seus relacionamen-
tos, canceriano. Um dia favorável 
para a conexão com amigos, gru-
pos, empresas e organizações. 

LEÃO 22/7 a 22/8
Dia que enaltece as questões pro-
fissionais e o valor dos seus talen-
tos, leonino. Perceba que ser bem 
sucedido não é apenas uma ques-
tão material ou de status. 

VIRGEM 23/8 a 22/9
Perceba o valor da fé, do que você 
acredita e que é um farol orienta-
dor. Dia que enaltece a conscien-
tização sobre as mudanças emo-
cionais necessárias à evolução. 

LIBRA  23/9 a 22/10
Momento que enfatiza as questões 
afetivas, financeiras e vinculadas à 
sexualidade. Poder transformador 
da intimidade. Cuidado com apego, 
ciúme e posse, nativo de Libra. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
Relacionamento é o tema mais 
importante de hoje para os escor-
pianos. Percepção das energias, 
sentimentos e questões que estão 
presentes em suas parcerias e 
relações. 

SAGITÁRIO 22/11 a 22/12
Cuide da saúde, seu bem mais 
precioso, sagitariano. Mude hábi-
tos. Dia que estimula a expres-
são de seus talentos, com resul-
tados materiais e profissionais 
interessantes. 

CAPRICÓRNIO 23/12 a 20/1
Questões afetivas, criativas e produ-
tivas em pauta hoje, capricorniano. 
Poder de realização, de estrutura-
ção. Mas também é importante per-
ceber o que deve mudar. 

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
Desejo de aconchego, de carinho 
e conforto junto aos familiares, 
aquariano. Percepção de que deve 
respeitar o seu ritmo e o das pes-
soas com quem convive no lar. 

PEIXES 20/2 a 20/3
Criatividade e podre de realização 
são energias enfatizadas hoje, 
pisciano. Realizações atreladas 
a amigos, grupos e instituições, 
mas com a energia de reforma e 
transformação.

Você obterá mais do que havia previsto e isso te encherá de ale-
gria, porque depois de muito tempo poderá se presentear. Você terá 
grandes ocasiões e, se for solteiro (a), muitas pessoas cortejarão e 
deixarão você de bom humor, anuncia-se portanto uma fase muito 
favorável em sua vida.

Horóscopo nascidos em 17 de março

   

Crescente
28/03 - 23h33

Cheia
06/04 - 01h37

Maringá
Londrina
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criador de
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Sucesso
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Jobim
(MPB)

Levante
palestino

contra
Israel

Iniciais do 
escritor de
"Robinson
Crusoé"

Divisão 
do povo
judeu

(Bíblia)
Prepo-
sição

indicativa
de limite

Emílio
Ribas,
médico 

sanitarista
Washington

Olivetto,
publi-
citário

Comer,
em inglês

Órgão e-
xaminado
pelo mas-
tologista

Produto
exportado
por Bas-
tos (SP)

O cabelo
tipo 4

Ed
Sheeran,
cantor de
"Shivers"

Apoio
para o

braço en-
gessado

Peito de
(?), aces-
sório de
carros

Lei de (?),
uma das
bases da
Química 

Paisagem
ímpar na
aridez do
deserto

Cantor
inglês

alcunhado
de

Camaleão
do Rock
Hiato de
"cooptar"

Vale do Rio dos (?):
a região de Canoas

(RS) Tratamen-
to à base de algas

Sentir-se atingido
por alusão crítica

impessoalizada (fig.)
Ensimesmado

Forma
nominal
do verbo

Juízo

Grosseiro
(o erro)

Visão so-
brenatural 
Principal

índice bra-
sileiro de
inflação

Maior
célula

humana,
carrega o
material
genético
da mãe

Cidade 
de SC

Chinchila
ou castor

"Novo", em 
neologia
Protelei;
retardei

Pátio de
fazendas
(?) Bilac,

poeta

(?) de Pilat,
atração
francesa
Agregado

Despidos
Código

telefônico
(sigla)

Estar de
acordo

Desfazer,
em inglês

3/aço — eat — itá — neo — oró — ovo. 4/undo. 5/tirso. 10/david bowie.
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A F
B R I N Q U E D O

C U L P A T EM E R
Q O P O L P A

J U P I T E R O D
L E O A L E B R E

D I T S OL F
D E S C U I D A D O

N A L T E R A R
T O R R E N N M

I O C O C AD A
V C P A V I O

T A I T I E L A
N A F T A L I N A

G E L AR S O F A

T

Apoio
para o
braço

fraturado

Declarar
perante o

juiz 

Sem
preparo
físico

Incrimina;
acusa

(alguém)

O quinto
planeta do
Sistema

Solar

(?) não:
significa

"sim"

Parte do
maracujá 
usada para
fazer sucos

Comprar
gato por
(?): ser

enganado

Deslei-
xado; ne-
gligente

Modificar;
trans-
formar 

Doce
típico
baiano

Parte do
olho

pintada
com rímel

Local da
prisão de
Rapunzel
(Lit. inf.)

Sala de
projeção
de filmes

(red.)
"Você",

na lingua-
gem da
internet

Código 
da pilha
palito

(?) Niño:
alterou o
clima da

Terra

Nélson
Freitas,

humorista

Protege
as roupas

contra
traças

Móvel da
sala de
visitas

Presente
preferido 

da criança

Ramalhete lançado
na festa
de casa-
mento 

"Volante"
do navio 

Arquitetar 
(um plano) 

Sentir
receio

Sílaba de
"papel"

Tecido do
saiote das
bailarinas
Custoso

Consoan-
te de "fio"
Levado;

traquinas

Barbante
da vela
(?) qual:

igual

Aqui
Deixar de
funcionar

(bras.)

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.

A Secretaria de Saúde 
de Umuarama tem, em sua 
estrutura, 18 farmácias à dis-
posição da população nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) nos bairros, nos distritos 
e na Farmácia Central. A maio-
ria dessas unidades oferece o 
serviço de entrega de medica-
mentos à população apenas 
em meio período e a Divisão 
de Assistência Farmacêutica 
informa que a farmácia da UBS 

Farmácia da UBS Sonho Meu atenderá em período integral
Sonho Meu agora está aten-
dendo em período integral – 
das 7h às 11h30 e das 13h30 às 
17h – pelo farmacêutico Danilo 
Andriato Alarcon.

Camila Bertolin de Oliveira, 
coordenadora da Central 
Farmacêutica, alerta os mora-
dores para que fiquem aten-
tos aos horários de funciona-
mento dessas unidades, que 
só podem dispensar medica-
mentos com a presença de 

um profissional farmacêutico. 
“Para retirar medicamentos 
basta dirigir-se à UBS mais 
próxima da residência com a 
receita médica e o Cartão SUS 
do paciente”, indica.

Ela relata que as únicas UBSs 
que atendem em tempo integral 
são as do Sonho Meu, Central e 
Serra dos Dourados – as outras 
atendem meio período, algu-
mas na parte da manhã e outras 
na parte da tarde (veja tabela 

nesta página). “Lembrando que 
a entrega do medicamento só 
ocorre com a apresentação da 
1ª via da receita médica dentro 
da data de validade”, detalha.

A coordenadora informa 
ainda que, pelo menos neste 
momento, não há previsão de 
ampliação de atendimento 
em tempo integral para outras 
farmácias das UBSs. “Todas as 
farmácias estão com um bom 
estoque de medicamentos 

essenciais garantidos pelo 
SUS (Sistema Único de Saúde) 
para atender às necessidades 
da população”, relata Camila, 
informando que a Farmácia 
Central fica na Travessa 
Euclides Pelacani, no antigo 
Fórum, e o horário de atendi-
mento é das 7h30 às 11h30 e 
das 13h30 às 17h, sendo que a 
senha para atendimento deve 
ser retirada até as 10h45 e, no 
período da tarde, até as 16h15.



10 Sexta-feira, 17 de março de 2023 AutomóveisAutomóveis esportes@cascavelnews.com.brpor Luiz Aparecido/TRIBUNAHOJENEWS

www.uopeccan.org.br

Chevrolet Onix 
1.0 - 0km

1º

Honda CG -160cc 
START 0km

2º

Honda CG -160cc 
START 0km

3º

Televisor
42 polegadas

5º

Celular
Smartphone

4º

Imagens meramente 
ilustrativas

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

Ação Entre Amigos
Unindo forças em prol de vidas!

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

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

Adquira o cupom no 
valor de R$250,00

Novo Nissan Sentra chega ao Brasil
com mais espaço interno e conforto

O Novo Nissan Sentra está 
chegando ao mercado brasileiro 
para superar as expectativas dos 
consumidores em cada detalhe. 
A oitava geração do modelo traz 
o melhor da Nissan para sur-
preender os clientes com um 
estilo expressivo, muita tecno-
logia, conforto e segurança, e, 
claro, com a reconhecida qua-
lidade de construção da marca 
japonesa.

Além do design marcante 
e proporções que o diferen-
ciam no seu segmento, o 
Novo Nissan Sentra destaca-
-se pelos equipamentos de 
série inéditos entre os mode-
los com três volumes. Somente 
o sedã da Nissan oferece aos 
brasileiros itens como Visão 
360º Inteligente e Detecção de 
Objetos em Movimento (AVM 
+ MOD), Alerta de Tráfego 
Cruzado Traseiro (RCTA), 
Alerta Inteligente de Atenção 
do Motorista (I-DA), Bancos 
com Tecnologia Zero Gravity, 
Controle Dinâmico de Chassi 
Integrado, Partida Remota do 
Motor e sistema premium de 
som BOSE com 8 alto-falantes.

Esses equipamentos e mui-
tos outros se integram no sedã 
que foi concebido para ser 
único, tendo três pilares em 
seu desenvolvimento: Nissan 
Emotional Geometry Design – 
equilíbrio entre design agres-
sivo e elegantes, com linhas 
modernas com o DNA da 
Nissan; Premium Excitement 
– sedã com detalhes, acaba-
mento e equipamentos que 
entregam um padrão sofisti-
cado e diferenciado; Nissan 
Intelligent Mobility – a tecno-
logia da marca japonesa ajuda, 
protege e garante uma viagem 
confortável e tranquila

A materialização desses 
pilares no novo sedã pode ser 
conferida pelos brasileiros nas 
duas versões que vão compor 
a linha do Novo Sentra no país: 
Advance e Exclusive. A primeira 
versão chega já nessa semana 
às concessionárias da Nissan em 
todo o país. No fim desse mês, é 
a vez da versão topo de linha, a 
Exclusive, estar disponível nas 
lojas da marca no Brasil. 

DESIGN
Basta colocar os olhos no 

Novo Nissan Sentra para notar 
o arrojo e a expressão acen-
tuada do seu design. Criado 

com base na esportividade e 
“musculatura” de outros sedãs 
da Nissan, como o Altima e o 
Maxima, o estilo traz fluidez 
com uma linha de cintura e de 
teto flutuante baixas, ombros 
largos e a assinatura de design 
da Nissan na grade “V-Motion”, 
nos faróis de LED e nas lanter-
nas em formato bumerangue. 
A esportividade é reforçada 
com o teto solar, faróis de 
neblina, rodas de liga leve aro 
17 diamantadas e grade infe-
rior no para-choque traseiro.

As linhas da carroceria não 
contribuem apenas para dar 
ao Novo Nissan Sentra um 
dos estilos mais belos do seg-
mento. Elas também ajudam 
a reduzir o arrasto e, assim, 
melhorar o consumo de com-
bustível em cerca de 10%. 
Para isso, designers e a enge-
nharia chegaram a uma grade 
com dimensão menor, área 
de cobertura dos pneus do 
para-choque dianteiro otimi-
zada, colunas “A” de pequenas 
dimensões e linhas arredonda-
das do capô.

Mais largo que seus con-
correntes, e com 5 cm a mais 
que a geração anterior, o 
Novo Nissan Sentra ganhou 
um interior com muito mais 
espaço, oferecendo conforto 
acima do nível do segmento. 
Assim, o motorista fica em 
uma área confortável, de onde 
comanda o sedã, que tem dire-
ção elétrica com volante em 
forma de “D”, com base acha-
tada, que proporciona melhor 
pegada das mãos e tem ajus-
tes de altura e profundidade. 
Ali também estão funções de 
conforto e segurança como as 
aletas para troca de marchas 
manuais (para as duas versões) 
e o acionamento do Piloto 
Automático Inteligente (ICC).

Esse sistema permite defi-
nir uma velocidade para ficar 
constante e, sem a neces-
sidade de intervenção do 
motorista, mantém a dis-
tância do veículo da frente 
automaticamente. Para isso, 
o sistema ajusta a velocidade 
de acordo com as condições 
de tráfego proporcionando 
muito mais conforto e como-
didade ao motorista. E é ele 
que configura a distância do 
carro da frente e a veloci-
dade de “cruzeiro” por meio 
dos comandos no volante 

multifuncional, tendo as 
informações sobre sua ope-
ração exibidas no painel.

Colorido e de 7 polegadas, o 
painel TFT facilita a visualização 
das informações do computador 
de bordo, que tem funções de 
medição de consumo médio 
de combustível, tempo de via-
gem, velocidade média, auto-
nomia, temperatura externa, 
aviso de abertura das portas, 
quilometragem total e parcial 
e mensagens de alerta.

Para acomodação de obje-
tos do dia a dia, o Novo Nissan 
Sentra conta com seis espaços 
na frente, cinco atrás e oito 
porta-copos (quatro na dian-
teira e quatro para atender o 
banco traseiro). Outro des-
taque é o compartimento no 
console central, embaixo do 
apoio de braço, com impres-
sionantes 7,7 litros de capaci-
dade. E um ambiente cada vez 
mais ligado aos equipamentos 
móveis: são três as entradas 
USB para carga de aparelhos: 
duas na frente (uma delas é do 
tipo “C”, de carga mais rápida) 
e uma atrás. Todas foram colo-
cadas em posições estratégi-
cas e fáceis de acessar.

Um dos focos da Nissan no 
desenvolvimento de seus auto-
móveis é o conforto acústico da 
cabine. Por isso, o isolamento 
de som sempre recebe muita 
atenção da engenharia. E no 
Novo Nissan Sentra não seria 

diferente. O habitáculo tem um 
dos melhores níveis de isola-
mento de ruído externo, redu-
zindo a percepção pelos ocu-
pantes de qualquer possível 
barulho e vibração do motor em 
marcha lenta e em aceleração, 
assim como ruídos de estrada e 
de vento de melhor nível.

O acabamento dos bancos 
pode ser em preto ou em dois 
tons (preto e Sand) como opcio-
nal para a Exclusive. E, pela pri-
meira vez disponível nos carros 
da marca no Brasil, além dos 
bancos dianteiros, os bancos 
traseiros também trazem o con-
forto da tecnologia Zero Gravity  
da Nissan, inspirada em avan-
çados estudos de ergonomia 
da NASA. Ela alivia a tensão nas 
costas e proporciona viagens 
mais longas sem cansaço.

Assim como os ocupantes, 
bagagens também contam 
com muito espaço no sedã da 

marca japonesa. O porta-malas 
comporta 466 litros e teve a área 
interna otimizada em todos os 
detalhes, como em suas dimen-
sões, em relação à largura e 
altura, ou mesmo no posiciona-
mento da dobradiça das alças 
que sustentam a tampa, para 
transportar tudo que os consu-
midores precisam. A altura do 
compartimento, baixa em rela-
ção ao solo, também facilita 
carregar malas mais pesadas. 
Além disso, o banco traseiro é 
rebatível para dar ainda mais 
flexibilidade para transportar 
itens maiores.

O Novo Nissan Sentra 
chega ao Brasil nas cores Preto 
Premium (sólida) e Prata Classic 
(metálica), e nas opções de dois 
tons Branco Diamond com teto 
Preto Premium e Cinza Grafite 
com teto Preto Premium (metá-
licas/sólidas), que são exclusivas 
para a versão Exclusive.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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

O prefeito Hermes Pimentel 
encaminha hoje (sexta-
-feira, 17), para a Câmara de 
Vereadores, um projeto de lei 
que altera a remuneração dos 
servidores públicos municipais 

Projeto visa conceder correção
salarial ao funcionalismo público

de Umuarama, a título de 
revisão geral anual conforme 
determina a Constituição 
Federal. Caso o projeto seja 
aprovado, o funcionalismo 
receberá a correção da inflação 
conforme a variação do Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que foi de 5,79% 
no período de janeiro a dezem-
bro de 2022.

O reajuste beneficia servi-
dores públicos municipais do 
Legislativo e da administração 
direta, autárquica e fundacio-
nal do Executivo, a partir de 1º 
de janeiro de 2023, incluindo 
servidores ocupantes de car-
gos em comissão, servidores 
inativos e pensionistas do 
regime próprio da Previdência.

O índice não se aplica ape-
nas a inativos e pensionistas 
que recebem benefícios com 
referência ao salário-mínimo, 
“tendo em vista que sua revi-
são anual ocorre na mesma 
data base do governo federal, 
quando do reajuste anual do 
salário-mínimo nacional”, define 
o projeto. Na justificativa, o pre-
feito Pimentel lembra que o 

índice foi definido após estudos 
realizados pelos setores compe-
tentes da administração.

“Somos sensíveis aos servi-
dores mas, no momento, este 
é o índice possível para man-
termos as contas públicas sob 
controle, A reposição inflacio-
nária será concedida pratica-
mente a todo o funcionalismo 
municipal dentro dos padrões 

legais, considerando a previsão 
orçamentária do município e a 
rígida fiscalização do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná. O 
projeto segue acompanhado 
de demonstrativo do impacto 
orçamentário e financeiro 
para avaliação dos vereado-
res”, completou Pimentel, que 
pediu celeridade na aprovação 
do referido projeto.

Números da Covid
O Boletim Covid de ontem (16) 
revelou que 12 novos casos 
foram confirmados, sendo 
sete mulheres, cinco homens 
e nenhuma criança. O número 
de pessoas em isolamento 
domiciliar aumentou para 
105, com 82 casos ativos e 11 
suspeitos. Há 15 dias nenhuma 
pessoa de Umuarama precisou 
ficar internada para tratamento 
de covid, nem em enfermarias, 
nem em UTI, conforme relatórios 
disponibilizados pelas próprias 
instituições hospitalares 
credenciadas ao SUS (Sistema 
Único de Saúde. Desde o início 
da pandemia, em março de 
2020, 42.038 casos de covid 
foram confirmados e 41.586 
pessoas se recuperaram. Neste 
período foram oficialmente 
registradas 360 mortes pela 
doença. Diante desses números, 
a Sesa (Secretaria de Estado da 
Saúde) classifica Umuarama com 
bandeira verde, quando o risco 
de contaminação é considerado 
baixo.

Assine o TRIBUNA HOJE

(44)3056-6050
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Zélia Casoni Se não queres que ninguém saiba, não o 
faças. Provérbio Chinês

SH
O

W
ZA

ÇO

CAINDO 
O mercado editorial já se preocupa 
com a segunda queda consecutiva 
na venda de livros no país. Entre 
30 de janeiro e 26 de fevereiro, a 
venda de títulos caiu 12,93% em 
comparação ao mesmo período do 
ano passado. O faturamento do 

setor diminuiu 7,61%. Os dados são 
do Painel do Varejo de Livros no 

Brasil, da Nielsen Book. Em 2023, 
o mercado editorial já encolheu 
8,82% em volume e 2,34% em 

faturamento, novamente na com-
paração com o mesmo intervalo em 
2022. E neste ano o preço do livro 

já subiu 7,10%. 

SUBINDO
Estudo publicado na revista Nature 
mostra que as três maiores florestas 
tropicais do planeta — Amazônica 
(América do Sul), do Congo (África 
Central) e de Bornéu (Sudeste da 

Ásia) — estão removendo ao menos 
107 milhões de toneladas de car-
bono da atmosfera por ano, valor 

suficiente para compensar 26% das 
emissões globais. A pesquisa utiliza 

uma nova metodologia para cal-
cular a capacidade de absorção de 
CO2 por áreas em regeneração de 

florestas tropicais e reforça a capa-
cidade do Brasil para atrair recursos 

financeiros com políticas verdes.

ZOOM
Noite de sexta-feira (17) com 
burburinho  no show que a 
dupla  Bruno e Marrone faz 
na Expo Umuarama. Lota-
díssimo, sucessos e todo o 

carisma da dupla.

ZOOM
O presidente da Sociedade Rural, Milton Gaiari, fez um agradecimento espe-
cial ao prefeito Hermes Pimentel por proporcionar a visitação de centenas de 
alunos da rede municipal de ensino à Expo Umuarama. A programação diurna 

dos pequenos foi aberta na segunda-feira (13/3) e terminou na tarde da quarta 
(15/3). Mais de 1.000 crianças, de 22 escolas, conheceram a estrutura de perto 
da estrutura da Exposição e participaram de ações educativas e, acompanhadas 
de professores, passaram pelos pavilhões de animais de elite e a Fazendinha e 

puderam acariciar os bichinhos da Feira de Animais.

CHINA?
O TikTok estuda a possibilidade de 
se separar da controladora chinesa 
do aplicativo, para evitar sanções 
nos EUA. Recentemente, o país de-
terminou que as agências governa-
mentais americanas excluam o app 
de dispositivos e sistemas federais 
devido a preocupações sobre possí-
vel manipulação ou espionagem da 
China. O desinvestimento da Byte-
Dance, que pode resultar em uma 
venda ou IPO, é considerado um 

último recurso caso as negociações 
com os EUA fracassem. Atualmente, 
o braço americano do TikTok está 

avaliado em entre US$ 40 bilhões e 
US$ 50 bilhões. 

NOVO TWITTER
E a Meta (Facebool) planeja lançar 
uma nova rede social para compar-
tilhamento de publicações em texto 

para concorrer com o Twitter. O 
novo aplicativo seria vinculado ao 

Instagram e permitiria que usuários 
se registrem ou façam login através 
de suas credenciais da rede social 
de fotos e vídeos. Segundo um 

porta-voz da Meta, a plataforma, 
autônoma e descentralizada, será 
um espaço onde “criadores e figu-
ras públicas podem compartilhar 

atualizações oportunas sobre seus 
interesses”. 

FORTES
Estão abertas até o próximo dia 
22 as inscrições para o Desafio 

dos Fortes 2023, uma tradicional 
corrida de obstáculos realizada 

pela Prefeitura de Umuarama com 
a participação de várias secreta-

rias municipais, sob a coordenação 
da Secretaria de Esporte e Lazer 

(Smel). A prova acontece no dia 26, 
com início às 7h na pista de moto-

cross do Parque Jabuticabeiras. 
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